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Sammanfattning 

Detta är en fallstudie om svenska polisens kommunikation under och efter reformen som 

implementerades 1 januari 2015. Området som avhandlas är legitimitet och förtroende i relation 

till kommunikationsprocesser för organisationer inom den offentliga sektorn. Organisatoriska 

förändringar inom den offentliga sektorn sker kontinuerligt och påverkar samhället mer eller 

mindre drastiskt. Forskning visar att sättet dessa förändringar kommuniceras påverkar 

förutsättningar för förtroende samt legitim maktutövning. Ändå har kommunikationen i fallet 

med reformen inom Polismyndigheten präglats av intern splittring och icke konsekventa 

budskap vilket studier visar påverkar förutsättningar för förtroende negativt.  

För att komma åt polisens kommunikation har forskning om kommunikativa strategier samt 

rättfärdigande använts. Forskningen i studien cirkulerar kring kommunikativa strategier, ryktes-

hantering, new public management samt uppsatsens använda teori för analysen Orders of worth 

som handlar om rationalitetsprinciper och rättfärdigande. Vilka principer och värden som 

betonas spelar en avgörande roll för polisens kommunikation och dess utfall. 

Fallstudien genomfördes via en kvalitativ textanalys av Polisförbundets ordförande Lena Nitz 

uttalanden och pressmeddelanden samt polisens kommunikationspolicy. Regeringens styr- och 

policydokument för polisen har använts som referenspunkt för kommunikationen och polisens 

mandat. Intervjuer med Lena Nitz samt politisk sakkunnig Johan Moström har bidragit till 

studien i form av kontext och förtydliganden.  

Resultatet av analysen visar hur polisen använder sig av flera olika kommunikativa strategier 

och principer vid sitt rättfärdigande. Kommunikationen går därmed att sammanfatta som icke-

konsekvent och föränderlig. Mest framträdande är skillnaden från rättfärdigande i linje med det 

allmänt bästa till ett större fokus på rättfärdigande i linje med ryktes- och identitetshantering. 

Den röda tråden genom kommunikationen visar sig dock vara ett fokus på rättfärdigande genom 

de civilas princip (det allmänt bästa) vilket enligt använd teori skapar förutsättningar för 

förtroendeskapande samt legitim maktutövning. 

 

Nyckelord: Förtroende, legitimitet, new public management, offentlig organisation, Orders of 

worth, Polismyndigheten, rationalitetsprincip, reform, rättfärdigande, strategisk 

kommunikation 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Polisens kommunikation ska bidra till att upprätthålla och stärka förtroendet för 

myndigheten.1 

Denna studie handlar om offentliga organisationers kommunikation och dess betydelse för 

förtroendet och den legitima maktutövningen. Grundlagen i Sverige fastställer att all offentlig 

makt utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.2 För maktutövning inom 

den offentliga sektorn krävs följaktligen ett förtroende hos befolkningen för att utöva denna 

makt på ett legitimt sätt. Ur ett demokratiperspektiv kommer maktutövning och legitimitet från 

tydlig och effektiv kommunikation.3 Detta är inte minst viktigt vid större och omfattande 

institutionella förändringar. I ett demokratiskt samhälle där demokrati ska främjas genom 

deltagande, medverkan och förtroende blir kommunikation ett av de viktigaste verktygen för 

offentliga organisationer att använda sig av.4 Medborgarna delegerar genom val folksuveränitet 

och ansvar till politiska ledare som förväntas förvalta detta på ett ansvarsfullt och 

förtroendegivande sätt. Denna tilltro kallas ofta för obundet mandat och ligger som grund för 

samhället.5 

Förändringar i institutioner och organisationer inom den offentliga sektorn sker med jämna 

mellanrum. Förändringar som är mer eller mindre drastiska och påverkar befolkningen i mer 

eller mindre utsträckning. Det kan handla om omvälvande reformer eller generella samhälleliga 

trender så som New Public Management (NPM). Hur förändringar kommuniceras av offentliga 

och kompetenta aktörer samt hur de mottas av befolkningen har betydelse för hur den offentliga 

maktutövningen uppfattas (förtroendeingivande, legitim eller illegitim).  

Forskning har påvisat kommunikationens betydelse för framställningen av positiv (”lyckad”) 

eller negativ (”misslyckad”) förändringsprocess gällande förtroende inom den offentliga 

sektorn. Något som påverkar och kan skadar grunden i ett demokratiskt samhälle. I denna studie 

                                                 
1 Polismyndigheten. (2015). Polismyndighetens kommunikationspolicy. PM 2015:58, s.3.  
2 Sveriges Riksdag. (u.å.). Demokrati. 
3 Habermas, J. (1994). Three normative models of democracy, s. 5-6. 
4 Deverell, E., Olsson, E-K., Wagnsson, C., Hellman, M., Johnsson, M. (2014). Understanding public agency 

communication: The case of the Swedish armed forces, s. 388. 
5 Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P., Rövik, K-A. (2005) Organisationsteori för offentlig sektor, s. 136. 
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har därför Luc Boltanski och Laurent Thévenots teori Orders of worth och dess 

rationalitetsprinciper används för att identifiera och analysera de principer som styr en 

myndighets kommunikationsprocess. Kommunikationsprocesser inkluderar hur och vad en 

aktör målmedvetet kommunicerar till intressenterna. De olika principerna erbjuder möjliga 

förklaringar och förståelser för hur en myndighet ser på sig själv, vilket uppdrag den har samt 

vilka värden som prioriteras i verksamheten. Principerna som går att urskiljas enskilt eller i 

kombination rangordnas i kommunikationsbudskapet och är ständigt föränderliga. Beroende på 

hur principerna rangordnas, förändras, samt talas om, formas budskapet mer eller mindre 

koherent och trovärdigt.  

I denna studie kommer jag undersöka polisens reagerande och agerande kring 

omorganisationen inom Polismyndigheten från och med 1 januari 2015. En väl fungerande 

demokratisk stat bygger på ett fungerande och säkert rättssystem. Detta rättssystem är en 

grundpelare för samhället som är nödvändigt för alla samhällsfunktioner på alla nivåer. Polisen 

är en av de myndigheter som i en demokrati spelar en avgörande roll för hur detta system ser ut 

samt hur stabilt det är. Det är följaktligen ett fall av en myndighet vars maktutövande sätts på 

prov genom omfattande organisatoriska förändringar samt förmågan att förmedla detta vilket 

blir betydelsefullt för samhällets säkerhet och stabilitet. 

1.2 Forskningsproblem  

De senaste årtionden i Sverige har myndigheter inom den offentliga sektorn följt en trend kallad 

New Public Management (NPM). Detta innebär att myndigheter själva nu i större utsträckning 

än tidigare agerar vid image-frågor och mediahantering. Här kan det uppstå en snedvridning av 

mandat och ansvarsområden som påverkar förtroendet hos medborgarna. Vem det är som 

förväntas förmedla ett meddelande, vem som faktiskt förmedlar ett meddelande samt hur 

meddelandet formuleras vid en förändringsprocess är av avgörande roll för medborgarnas 

förtroende för aktören. Forskning visar tydligt betydelsen av kommunikationsarbete för ökat 

förtroende och lyckade förändringsbudskap.6 Ändå förmedlas i detta fall med omorganisationen 

inom polisen delade och osammanhängande budskap av flera olika aktörer samt av 

organisationen själv i samma fråga.  Polis och regering har en ansvarsuppdelning där polisens 

uppdrag skapas av regeringens politiska beslut och som polisen förväntas följa. En 

ansvarsuppdelning som blir allt mer svårdefinierad vid förändringar som dessa. 

                                                 
6 Nohrstedt, S-A. (2016). Kriskommunikation och förtroende, s. 17, Sveriges kommunikatörer. (u.å.). Den 

kommunikativa organisationen. 
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Fallet med polisen och Polismyndighetens reform är intressant då det är ett tydligt exempel på 

en offentlig myndighet som aktivt engagerar sig i image-frågor samt kommunikation trots att 

detta inte är myndighetens huvuduppgift. Det är ett praktiskt exempel på kommunikationens 

betydelse för offentlig maktutövning och legitimitet samt har ett förklaringsvärde och 

inomvetenskaplig relevans då mycket forskning inom området är teoretiskt snarare än empirisk. 

Utomvetenskapligt är fallet av värde då ett funktionellt och stabilt demokratiskt samhälle 

bygger på fungerande, samarbetande och stabila organisationer. Att studera och förstå vad som 

sker när detta fungerar eller inte fungerar blir relevant för statsvetenskaplig forskning inom 

området legitim maktutövning för den offentliga sektorn. 

En legitim maktutövning i en demokratisk stat kräver effektiv, transparent och konsekvent 

kommunikation från den offentliga sektorn ut till medborgarna. Särskilt vid omfattande 

organisatoriska förändringar. Många gånger uppstår det dock inom- och mellanorganisatoriska 

friktioner i kommunikationsbudskapet som påverkar förtroendet hos medborgarna negativt. 

Detta trots att en offentlig myndighet, särskilt polisen med dess betydelse för statens 

rättsväsende, ordning samt dess våldsmonopol är beroende av medborgarnas förtroende för 

möjligheten till dess legitima maktutövning. 

1.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna studie är att utifrån Boltanski och Thévenots teori Orders of worth om 

konkurrerande principer identifiera och analysera de principer som används i svenska polisens 

kommunikation gällande reformen inom polisen 2015 och 2016 för att söka möjliga 

förklaringar till kommunikationen. Detta för att belysa huruvida polisens kommunikation 

skapar förutsättningar för förtroende och legitim maktutövning gentemot befolkningen.  

Frågeställningarna är således:   

1. Vilka principer utmärker polisens kommunikationsprocess?  

2. Hur står dessa principer i konflikt respektive samspel med varandra utifrån ett 

kommunikationsperspektiv? 

1.4 Empirisk och teoretisk introduktion 

Från och med 1 januari 2015 har Sverige en samlad Polismyndighet istället för tidigare 21 

polismyndigheter. Polisens enrådsmyndighet leds av en rikspolischef som är ansvarig inför hela 

myndigheten, tillsatt av regeringen.7 Tillsatt rikspolischef från och med 1 januari 2015 är Dan 

                                                 
7 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten. (2015). Polissamordningen.  
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Eliasson. Syftet med omorganiseringen är enligt regeringen tydligare styrning, 

kostnadseffektivitet, större flexibilitet samt förbättrare resultat för polisens verksamhet8. 

Därmed införs tydlig målstyrning för Polismyndigheten. Ett av huvudmålen med förändringen 

är att komma närmare medborgarna via arbetsgrupper och områdespoliser.9  

Syftet med omorganisationen och vad som skett i praktiken skiljer sig markant åt. Statskontoret 

släppte i september 2016 den första rapporten och utvärderingen om hur omorganiseringen har 

sett ut än så länge samt vilka effekter den haft. Bland annat konstateras flera kvarstående 

utmaningar i förändringsarbetet samt att ”…omorganisationen i flera avseenden har varit mer 

komplex än vad som hade förutsetts i förväg.”10 Bland de tydligaste utmaningarna och mest 

markant bristfälliga processerna i denna förändring konstateras vara just kommunikationen. 

Detta på grund av bland annat chefsbrist. Till följd av detta har det uppstått ett glapp mellan 

medarbetare och chefer gällande uppfattningen av reformen och dess utfall. Rapporten från 

Statskontoret fastslår att ledningen behöver kommunicera och förankra förändringsarbetet 

bättre och starkare än tidigare.11  

Kommunikation anses vara en grundpelare för förtroendeskapande, särskilt vid omfattande 

förändringar. Kommunikationsforskning visar att förtroende är vitalt för upprätthållandet av 

legitimitet i ett demokratiskt samhälle.12 I en forskningsöversikt av området kriskommunikation 

och förtroende beställd av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap skriver Stig Arne 

Nohrstedt om hur förtroende och legitimitet endast är temporära tillstånd och kan förloras om 

kommunikationen kring stora beslut eller förändringar brister och inte är i linje med den 

demokratiska värdegrunden.13 Legitimiteten och förtroendet krävs för förmågan att utföra 

organisationens verksamhet genom auktoritet.  

En annan faktor som forskningen pekat på är att den verklighet som kommuniceras kommer se 

olika ut beroende på vem som förmedlar informationen.14 Detta påverkar i sin tur förtroendet 

och legitimiteten. Hur framgångsrik denna kommunikation är samt vilken verklighetsbild som 

                                                 
8 Prop. 2013/14:110. En ny organisation för polisen, s. 1. 
9 Lindqvist, J. (2015, 27 juli). Omorganisationen inom polisen får kritik.  
10 Statskontoret. (2016). Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet, delrapport 1, s. 105. 
11 Statskontoret. (2015). Stärkt nationell polis, men delaktighet och lokalt polisarbete måste prioriteras mer. 
12 Deverell, E., Olsson, E-K., Wagnsson, C., Hellman, M., Johnsson, M. (2014). Understanding public agency 

communication: The case of the Swedish armed forces, s. 389. 
13 Nohrstedt, S-A. (2016). Kriskommunikation och förtroende, s. 18. 
14 Boin, A., Hart, P., Stern, E., Sundelius, B. (2006). The politics of crisis management. Public leadership under 

pressure, s. 69-90 
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blir den dominanta beror på förmågan att förmedla budskapet korrekt och konsekvent.15 

Ansvarsuppgifterna för en offentlig organisation består kanske främst av förmedling och 

tillhandahållande av objektiv och transparens information om förändringar, rättigheter, 

skyldigheter med mera till medborgarna. Trenden inom den offentliga sektorn de senaste 30 

åren har dock även inkluderat offentliga organisationer i marknadsföring och 

varumärkeshantering (NPM), ett utökat ansvarsområde.16 Den marknadsdrivna 

kommunikationen har gjort att myndigheter nu måste lägga en del fokus på att argumentera för 

att de behövs eller rättfärdiga vad de gör vilket riskerar att underminera befolkningens 

förtroende för aktören.17 Identiteten för en offentlig organisation och vad organisationen har för 

funktioner har utvecklats. Vad som förmedlas och kommuniceras av detta formar uppfattningen 

av organisationen och dess förtroende.  

Det finns forskning som visar att en offentlig organisation inte enbart styrs av förordningar, 

lagar och regler. Organisationer styrs även av normer och principer. Dessa normer och principer 

skapar mening för hur och varför arbetet genomförs på ett visst sätt. Kommunikationen 

påverkar hur dessa normer och principer formas.18 Det vill säga genom kommunikationsarbetet 

kan den sändande aktören forma budskap och värderingar efter den egna identiteten och syfte. 

Detta kommer vara grunden i denna studie och även den använda teorin, Orders of worth. 

Teorin kommer användas i kombination med New Public Management för att försöka förstå 

och förklara vilka principer som styr en organisation och hur denna rättfärdigar image- och 

media hantering utanför aktörens givna mandat. 

Sammanfattningsvis behandlar denna studie polisens agerande och kommunicerande gällande 

reformen inom polisen som trädde i kraft 1 januari 2015. Omorganiseringen är den mest 

omfattande på flera decennier och har inneburit ett flertal stora förändringar för samhället.19 

Media har främst framställt reformen negativt då effekterna har varit bland annat ett stort antal 

poliser som sagt upp sig, brist på sökande till polisyrket, otillsatta positioner, resursbrist med 

                                                 
15 Deverell, E., Olsson, E-K., Wagnsson, C., Hellman, M., Johnsson, M. (2014). Understanding public agency 

communication: The case of the Swedish armed forces, s. 389. 
16 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s.9, SOU 2007:107. Opinionsbildande verksamhet 

och små myndigheter, s. 73-74, Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P., Rövik, K-A. (2005) Organisationsteori 

för offentlig sektor, s. 14-15. 
17 Nielsen, J., Salomonsen, H. (2012). Why all this communication? Explaining strategic communication in 

Danish local governments from an institutional perspective, s. 84. 
18 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s.5. 
19 Prop. 2013/14:110. En ny organisation för polisen, s. 110. 
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mera. Regeringen har kommenterat det som händer med ord som ”inte bra” och ”besvärligt”.20 

Polisen använder däremot ord som ”kriskommission” och ”skrämmande”.21 Framställningen av 

vad som händer och varför det händer skiljer sig. 

1.5 Avgränsning 

Då omorganiseringen inom polisen fortfarande pågår kommer jag i denna studie avgränsa mig 

till tidsperioden januari 2015 till september 2016. Januari 2015 markerar starten för reformen 

då alla förändringar implementerades. September 2016 släpptes första utvärderingen av 

reformen av Statskontoret och markerar därför en viktig milstolpe för förändringsprocessen 

samt avslutning för denna studie. Ytterligare en avgränsning är aktörerna. Polisen och 

regeringen är komplexa och omfattande organisationer vilket gör det problematiskt att hitta en 

enhetlig källa som uppenbart kan sägas representera hela organisationen. I denna studie 

kommer därmed regeringen att representeras av styrdokument gällande polisen utgivna eller 

godkända av regeringen samt uttalanden från inrikesminister Anders Ygeman. Även intervju 

med politiskt sakkunnig Johan Moström vid Justitiedepartementet inkluderas som empiri till 

analysen. 

Polisen i denna studie representeras av ordförande för Polisförbundet Lena Nitz samt 

Polismyndighetens styrdokument och policys. Polisförbundet är fackförbundet för de anställda 

inom polisen och kan därför sägas spegla de anställdas ståndpunkter. 95% av alla verksamma 

inom polisen är medlemmar i Polisförbundet.22 Som alla fackförbund ska Polisförbundet 

representera främst medarbetarna, inte cheferna. Detta gör att definitionen av polisen i denna 

studie kommer närmare de anställda som är ute i fält och som påverkas i hög grad av reformen. 

Forskning visar att intern kommunikation är avgörande för externa förändringsprocesser och 

dess framställning.23 Därför är de anställda inom polisen och deras åsikter relevanta för analys 

(den interna aspekten istället för ledningen och externa chefer). I studien har material från 

rikspolischef Dan Eliasson exkluderats. Detta eftersom Eliasson är tillsatt av regeringen men 

jobbar inom polisen vilket gör det svårt att urskilja vilken åsikt Eliasson kan sägas representera. 

Valet att inte inkludera Eliasson som representant för polisen i denna studie grundar sig även i 

den interna friktion mellan ledning och anställda inom polisen, något som berörs i 

Statskontorets utvärdering samt kommer beskrivas närmare i analysen. 

                                                 
20 (2016, 31 augusti). Löfven – ingen poliskris. 
21 Eliasson, A. (2016, 16 februari) Polisförbundet kräver kriskommission.  
22 Polisförbundet. 2016). Polisförbundet i siffror. 
23 Statskontoret. (2016). Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet, delrapport 1, s. 38. 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Tidigare forskning 

Kommunikationsarbete för en organisation, särskilt inom den offentliga sektorn där 

offentlighetsprincipen är styrande, syftar alltid till att stärka organisationens förtroende och 

legitimitet.24 Aktören vill uppfattas som god och bidragande till det kollektivt bästa. Precis som 

Falkheimer och Heide beskriver har kommunikationen blivit allt mer strategisk och 

målinriktad.25 Litteratur om kommunikation och dess betydelse för förtroende i samband med 

omfattande förändringar, kriser eller påfrestande situationer leder snabbt in på ämnesområdet 

kriskommunikation. Kriskommunikation kan sammanfattas som målinriktad kommunikation i 

samband med en kris och bör ses som en process snarare än enkelriktad kommunikation.26 

Teorier om kriskommunikation menar att kriser uppstår genom sociala konstruktioner som 

framkommer via kommunikation mellan olika aktörer och att olika kommunikativa strategier 

kan forma uppfattningarna om verkligheten.27  

Kriskommunikationsstrategier går att dela upp i tre områden: instruerande information, 

anpassande information samt rykteshanterande kommunikation.28 Den senare relevant för 

denna studie som handlar om identitet och anseende för organisationer inom den offentliga 

sektorn. Falkheimer och Johansson nämner i sin forskningsöversikt över kriskommunikation 

två centrala teorier för rykteshanterande kommunikation: Image Repair Theory av William 

Benoit samt Situational Crisis Communication Theory av Timothy Coombs.29 Image repair 

theory handlar om hur en aktör via olika kommunikativa strategier kan försvara sig vid en 

förtroendekris. Budskapsformulering samt attityder och förändringar av dessa hos 

intressenterna gentemot aktören står i centrum.30 Coombs bygger vidare på detta men utökar 

teorin med att dela in kris i olika typer och beroende på typ anpassa försvarsstrategierna.31 Båda 

teorier handlar dock om kriser specifikt samt ett återuppbyggande eller reparerande av image 

och anseende vilket inte är relevant i en fallstudie av en pågående process. 

                                                 
24 Sveriges Domstolar. (2016). Offentlighetsprincipen, Christensen, L. T. & Langer, R. (2009). Public relations 

and the strategic use of transparency: Consistency, hypocrisy and corporate change.  
25 Falkheimer, J. & Heide, M. (2007). Strategisk kommunikation.   
26 Falkheimer, J., Johansson, A. (2015). Kriskommunikation, s. 74. 
27 Falkheimer, J., Johansson, A. (2015). Kriskommunikation, s. 78. 
28 Falkheimer, J., Johansson, A. (2015). Kriskommunikation, s. 81. 
29 Falkheimer, J., Johansson, A. (2015). Kriskommunikation, s. 82, 86. 
30 Falkheimer, J., Johansson, A. (2015). Kriskommunikation, s. 82-85. 
31 Falkheimer, J., Johansson, A. (2015). Kriskommunikation, s. 86-88. 
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I denna studie är förtroende ett centralt begrepp. Forskning visar att offentliga institutioner är 

beroende av förtroende för dess arbete och att kommunikationen påverkar det. Detta grundar 

sig i den offentliga sektorns ansvar gentemot medborgarnas rättigheter och friheter. Lina Svedin 

skriver om detta samt ansvarsutkrävande inom den offentliga sektorn vid kriser vilket blir 

centralt för förtroende och legitimt maktutövande.32 I denna studie antas inget ställningstagande 

till huruvida det som händer inom polisen januari 2015 till september 2016 är en kris eller inte. 

Polisen och regeringen uttrycker olika uppfattningar om detta eftersom de ramar in processen 

olika. Detta är ett resultat av en kris subjektiva natur.33 Det finns olika typer av kriser varav i 

denna studie det skulle handla om en möjlig förtroendekris för regering eller polis. En annan 

vanlig definition av kris för organisationer är en händelse eller handling där organisationens 

rykte sätts på spel.34 I fallet med polisen handlar det om att de anställda känner att de inte längre 

kan utföra sina jobb på ett tillfredsställande sätt motsvarande medborgarnas förväntningar. 

Även för regeringen då medborgarna förväntar sig ordning och säkerhet genom den upplåtna 

makten och detta kan skapa en osäkerhet om det inte uppfylls. 

Oavsett om polisen och regeringen ser det som händer som en kris eller inte så är fakta att det 

som händer och hur det kommuniceras sätter betydande samhällsvärden (så som rättvisa, 

ordning, skydd, trygghet och säkerhet) på spel. Som tidigare nämnt överlåter medborgarna i en 

stat makt genom val, skatter, våldsmonopol med mera till offentliga organisationer och 

förväntar sig därmed skydd och rättvisa tillbaka. När detta brister kommer tjänstemän eller 

företrädare för den aktuella organisationen att spela stor roll. Ledare kan genom 

kommunikationsarbete påvisa objektivitet, konsekvens och förutsägbarhet eller tvärt om och 

framstå som icke förtroendeingivande.35 Aktörer och strukturer inom offentliga institutioner 

har genom ansvarsprocesser möjligheten att påverka allmänhetens förtroende och uppfattning. 

Möjligheten till ökat förtroende beror på institutionens förmåga att enligt medborgarnas 

uppfattningar justera det som uppfattas fel eller illegitimt. I fallet med polisen och regeringen 

finns ingen gemensam ståndpunkt för vad som av aktörerna uppfattas som fel eller illegitimt 

vilket leder till en oförmåga att justera detta enligt medborgarnas uppfattningar. Detta kan 

påverka förtroendet negativt för aktörerna.    

                                                 
32 Svedin, L. (2015). Ansvarsutkrävande i kriser, s. 132. 
33 Boin, A., Hart, P., Stern, E., Sundelius, B. (2006). The politics of crisis management. Public leadership under 

pressure, s. 2-3. 
34 Lerbinger, O. (2012). The crisis manager, s. 9. 
35 Svedin, L. (2015). Ansvarsutkrävande i kriser, s. 134. 
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Inom organisationsforskning delas kommunikationen och dess betydelse oftast upp i två delar: 

intern (förändring, organisering, kultur och ledarskap) och extern (public relations, 

relationsbyggande till externa parter och intressenter).36 I denna studie kombineras dessa delar 

genom att identifiera och analysera kommunikationsarbetet både internt och externt. Internt 

handlar det om reformen och ledarskapet samt vem som förmedlar vad. Externt handlar det om 

kommunikationen ut till medborgarna. Falkheimer och Heide beskriver detta som strategisk 

kommunikation.37 Detta innefattar då planering, behov, strategiformulering samt 

kommunikationsinsatser. Sammanfattningsvis allt kommunikationsarbete från start till mål. 

Målet är organisationens kommunikation till interna och externa målgrupper.38  

När en organisation genomgår en omfattande förändring har den interna kommunikationen en 

avgörande roll för processen. Chefer och ledare påverkar implementeringarna och 

framställningarna av dessa. Motivation och förtroende hos medarbetarna är resultat av den 

interna kommunikationen. Boin, Hart, Stern och Sundelius beskriver detta ur ett perspektiv av 

politiskt ledarskap och bland annat meningsskapandets roll. Meningsskapande handlar om att 

ta makten över vilken probleminramning som blir den dominerande. Att kontrollera och forma 

probleminramningen gör att samma aktör ses som den mest legitima när det kommer till 

lösningar och minskandet av osäkerhet.39 Detta genomförs via kommunikation och olika 

kommunikationsstrategier, vilket narrativ som blir det vinnande. Narrativet kommuniceras via 

subjektiva framställningar av vad som hänt, varför det har inträffat, vilken som är bästa 

lösningen, vem åhöraren kan lita på och var skulden ligger.40 Det handlar om att forma 

intressenternas uppfattningar. Trovärdigheten och förtroende för en aktör spelar stor roll för 

vilket budskap som får genomslag. Detta meningsskapande skapas enligt Boin et al (2006) 

genom ett samspel mellan politiska aktörer (statliga och icke-statliga), media samt 

allmänheten.41 I denna studie går det att urskilja olika framställningar av vad som händer 

beroende på vilken aktör som analyseras. Detta påverkar uppfattningen av aktören samt dess 

förtroende. 

                                                 
36 Olsson, J., Johansson, C. (2013). Kommunikationens värde i offentlig verksamhet.  
37 Falkheimer, J. & Heide, M. (2007). Strategisk kommunikation.   
38 Falkheimer, J. & Heide, M. (2007). Strategisk kommunikation.   
39 Boin, A., Hart, P., Stern, E., Sundelius, B. (2006). The politics of crisis management. Public leadership under 

pressure, s. 69. 
40 Boin, A., Hart, P., Stern, E., Sundelius, B. (2006). The politics of crisis management. Public leadership under 

pressure, s. 69-70. 
41 Boin, A., Hart, P., Stern, E., Sundelius, B. (2006). The politics of crisis management. Public leadership under 

pressure, s. 71-73 
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Denna fallstudie är ett empiriskt bidrag till forskningen om kommunikationsprocesser inom den 

offentliga sektorn. I en rapport beställd av Trafikverket författad av Jonas Olsson och Catrin 

Johansson sammanställs en forskningsöversikt över området kommunikation för offentliga 

organisationer.42 De relationer som skapas, bibehålls eller skadas mellan aktören och dess 

strategiska målgrupp beror i största utsträckning på aktörens förmåga att kommunicera. Denna 

externa kommunikation faller under begreppet public relations (PR). I rapporten refererar 

författarna till Cutlip, Center och Broom vid definitionen av PR som lyder  

En ledningsfunktion som etablerar och bibehåller ömsesidigt gynnsamma 

relationer mellan en organisation och de intressenter som påverkar 

organisationens framgångar eller misslyckanden.43  

Här finns ett tydligt samband mellan en organisations förmåga att leda och kommunicera samt 

dess påverkan på intressenterna. Författarna menar att god kommunikation med både samhälle 

och anställda är vitalt för en offentlig organisations möjlighet att uppnå sina egna strategiska 

mål. I denna studie handlar de strategiska målen om de mål som regeringen satt upp för 

reformen. För att uppnå dessa mål visar följaktligen forskning att kommunikationen till både 

samhället och de anställda bör ske genom goda relationer. Samhället kan då acceptera 

organisationens handlingar och förändringar (i detta fall reformen) och de anställda kommer 

känna sig motiverade och involverade i processen vilket gynnar genomförandet positivt. 

Deverell, Olsson, Wagnsson, Hellman och Johnsson har i deras arbete Understanding public 

agency communication: The case of the swedish armed forces skrivit om olika modeller kring 

kommunikation för att urskilja olika kommunikationsstrategier.44 I detta fall specifikt svenska 

Försvarsmakten. Arbetet är relevant för min fallstudie då det behandlar utökade 

ansvarsområden för en offentlig organisation och hur detta legitimeras. Den intensiva studien 

av svenska försvarsmakten undersöker hur och med vem försvarsmakten kommunicerar samt 

hur denna kommunikation kan se ut. Precis som i min fallstudie diskuterar Deverell et al (2014) 

den påverkan som NPM har haft på utvecklingen av offentliga organisationer och utökade 

ansvarsområden. Slutsatsen i deras arbete är att kommunikationen varit styrd av utökade 

uppgifter och ansvar för försvarsmakten. Kommunikationen har också följt trenden inom 

                                                 
42 Olsson, J., Johansson, C. (2013). Kommunikationens värde i offentlig verksamhet. 
43 Olsson, J., Johansson, C. (2013). Kommunikationens värde i offentlig verksamhet, s. 12.  
44 Deverell, E., Olsson, E-K., Wagnsson, C., Hellman, M., Johnsson, M. (2014). Understanding public agency 

communication: The case of the Swedish armed forces. 



 

11 

 

svensk offentlig förvaltning där organisationer fokuserar på förstärkande av egen identitet, 

anseende och förtroende (NPM).45 

Just new public management är ett centralt begrepp i denna studie. Inom organisationsteori 

genomförs ofta en uppdelning av privata och offentliga organisationer. Den största skillnaden 

mellan dessa är intressena. Offentliga organisationer drivs av intressen för det kollektivt bästa 

och privata organisationer drivs av övriga intressen (tex vinstintresse). Offentliga 

organisationer måste dessutom ta hänsyn till mål och värderingar så som demokrati, 

rättssäkerhet och hänsyn till det gemensamma.46 De senaste årtionden har denna gräns mellan 

privat och offentlig sektor suddats ut allt mer där offentligt får inslag av allt mer privat. Det är 

denna trend inom den offentliga sektorn som kallas New Public Management. Detta innebär att 

styrformer och modeller från den privata sektorn och privata organisationer kan överföras till 

organisationer inom den offentliga sektorn. Därmed har ansvarsområdena för den offentliga 

sektorn expanderat till inkluderandet av bland annat vinstintresse, effektivitet samt 

identitetshantering.  

Det huvudsakliga i NPM är ledarskapet som innebär professionell ledning, uppdelning av 

organisationen i resultatenheter, ökad konkurrens samt kontrakt som används som politiskt 

styrmedel. Det handlar således om målstyrning och kvalitétsledning. Två begrepp som 

forskning visar ofta ställs mot varandra och leder till inomorganisatoriska kompromisser.47 Det 

byråkratiska ansvaret organisationerna har kan tappa fokus från demokrati till varumärkes- och 

identitetshantering.48 Den förr mer neutrala kommunikationen inom offentliga myndigheter 

riskerar nu att kompromissa demokratiska värden (t.ex. opartiskhet eller transparens) till fördel 

för andra värden på en konkurrensinriktad marknad.49  

I min fallstudie kommer jag använda mig av de sex principerna från Orders of worth-teorin men 

även kombinera dessa med en diskussion kring byråkratiska funktioner en organisation har och 

hur dessa har utvecklats (NPM). Detta eftersom det är kopplat till Orders of worth-teorins 

rättfärdigande. Utöver teorin kommer jag i studien använda mig av Fredriksson och Pallas 

                                                 
45 Deverell, E., Olsson, E-K., Wagnsson, C., Hellman, M., Johnsson, M. (2014). Understanding public agency 

communication: The case of the Swedish armed forces. 
46 Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P., Rövik, K-A. (2005) Organisationsteori för offentlig sektor, s. 14. 
47 Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P., Rövik, K-A. (2005) Organisationsteori för offentlig sektor, s. 81. 
48 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s.23. 
49 Deverell, E., Olsson, E-K., Wagnsson, C., Hellman, M., Johnsson, M. (2014). Understanding public agency 

communication: The case of the Swedish armed forces.s. 388. 
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arbete Med synligheten som ledstjärna50. Fredriksson och Pallas använder sig av Orders of 

worth-teorin vilket även jag gör. Metoden de arbetar med går ut på att identifiera de olika 

principerna utifrån det utvalda materialet för att urskilja likheter och förändringar.  

2.2 Orders of worth 

Luc Boltanski och Laurent Thévenot har utvecklat ett teoretiskt ramverk som går att använda 

för att urskilja en process av rättfärdigande (eng. justification). Teorin heter Orders of worth 

och utvecklades först och främst för studier inom sociologin men har på senare tid blivit allt 

mer accepterad och använd inom statsvetenskap och organisationsforskning.51 Teorin ses som 

särskilt relevant för situationer som involverar tvister eller dispyter inom den offentliga sektorn 

där en specifik handling eller händelse får utstå mycket kritik och därför kräver ett 

rättfärdigande. För att rättfärdiga denna handling (i denna studie reformen inom polisen) 

aktiverar olika aktörer (polis och regering) olika principer och värden som försvar. Detta för att 

rättfärdiga dess värde och legitimitet. Boltanski och Thévenot kommer i sin bok fram till att 

rättfärdigandeprocesser ofta grundar sig i en känsla av orättvisa som uppstår då olika 

värderingar konkurrerar eller värderas olika. Detta blir som mest tydligt när en aktör använder 

sig av marknadens principer (vinstdrivande, konkurrerande) trots att detta ligger utanför 

aktörens mandat och ansvarsområde och därmed utanför vad som anses legitimt.52 

Författarna har konkretiserat rättfärdigandeprocesser till sex principer som rationaliseras olika 

beroende på hur en aktör rättfärdigar en handling eller ståndpunkt. Beroende på hur dessa 

principer rättfärdigas samt i vilken rangordning blir koherensen inom eller mellan 

organisationer mer eller mindre stark vilket leder till mer eller mindre trovärdigt 

rättfärdigande.53 Aktörer inom den offentliga sektorn bör hålla sig till rationellt konsekventa 

rättfärdigandebudskap för att upprätthålla legitimiteten gentemot medborgarna. Dessa budskap 

och prioriteringar (eng Orders of worth) bör vara sammanhållna med ett socialt accepterat 

allmänt bästa (eng. common good).54 Legitimitet vilar enligt Boltanski och Thévenot på 

rangordningen av principer samt denna harmoni med det accepterade allmänt bästa. 

                                                 
50 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter. 
51 Jagd, S. (2011). Pragmatic sociology and competing orders of worth in organizations, Boltanski, L., 

Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 12-13. 
52 Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 15. 
53 Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s.146. 
54 Patriotta, G., Gond, J-P., Schultz, F. (2011). Maintaining legitimacy: controversies, orders of worth, and 

public justification, s. 1805. 
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Ibland uppkommer det utmaningar och förändringar gällande ordningen och prioriteringen av 

dessa sex principer. Förändringarna som uppstår skapar ett legitimitets-test (eng. legitimacy test 

eller test of worth) och ett behov av rättfärdigande med syfte att legitimera förändringen.55 För 

att förändringen ska mottas som legitim krävs att den genomförs med ett uttalat syfte av att 

gynna det allmänt bästa. För att uppnå legitimitet och förtroende bör därför aktörens handlingar 

vila på principer som stämmer överens med det allmänt bästa. Även kontexten för legitimitets-

testet är avgörande för huruvida en aktör ses som legitim eller inte. Exempel på detta är att vem 

som helst inte kan uttala sig om vad som helst och automatiskt bli sedd som en kompetent aktör 

i frågan.56 Polisförbundet kan därför ses som en legitim aktör när det handlar om 

omorganiseringen inom Polismyndigheten samt att vara representativ för polisen. 

Den centrala tesen för teorin är att överenskommelser och konflikter i samhället bygger på 

teorins sex principer och hur dessa samexisterar eller konkurrerar med varandra. Beroende på 

vilken princip som aktören åberopar i sitt arbete för rättfärdigande (av sitt eget argument och 

probleminramning) och huruvida detta stämmer överens eller inte med andra kompetenta 

aktörer i samma fråga skapas ett legitimitetstest för vilken aktör som lyckas med sitt 

rättfärdigande. Detta gäller även inom organisationer eller över tid där principer kan konkurrera 

med varandra inomorganisatoriskt eller förändras över tid. Ofta går det inte att urskilja en 

specifik dominant princip som styr utan det uppstår kompromisser mellan principerna. Dessa 

kompromisser och dess legitimitet bygger på dess mål. Om målet är i linje med det allmänt 

bästa ökar chanserna för stabilitet och förtroende gentemot aktören.57 

För denna studie har Fredriksson och Pallas översättning av teorins begrepp använts. De 

översätter de sex principerna till: kreativitet, tradition, ryktbarhet, det civila, marknaden och 

produktionen.58 Nedan följer beskrivningar av alla principer. För ytterligare förtydligande 

inkluderas Fredriksson och Pallas egenskapade förenkling och beskrivning av de olika 

principerna och dess karaktärer som bilaga 1. 

Kreativitetens principer (eng. the inspired world) behandlar visioner och idéer med betoning på 

känslomässigt engagemang och passion. Här legitimeras ett argument eller ståndpunkter genom 

en aktörs passionerade eller känslomässiga engagemang och blir då sedd som en kvalificerad 

                                                 
55 Patriotta, G., Gond, J-P., Schultz, F. (2011). Maintaining legitimacy: controversies, orders of worth, and 

public justification, s. 1805, Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 40. 
56 Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 146. 
57 Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 278. 
58 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s. 5. 
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aktör. De finns en förståelse för andra perspektiv än sitt eget.59 Fredriksson och Pallas 

exemplifierar detta med uttrycket ”Det vi har kommit fram till är unikt, något extraordinärt”.60  

Traditionens principer (eng. the domestic world) bygger på hierarki, relationer, traditioner, 

auktoritet, plikt, samhällelig position och titlar. Beviset att en aktör är duglig och auktoritär 

ligger i dessa strukturer och relationer till andra. Exempel på detta är relationer och titlar så som 

kung, mamma, vuxen, ledare och chef.61 Går att förklaras med ”Därför att så har vi alltid 

gjort”.62 

Ryktbarhetens principer (eng. the world of fame) utgår ifrån anseende, image, varumärke samt 

ett behov av uppmärksamhet. Förtroende och legitimitet bygger här på argument av att aktören 

är känd eller uppmärksammad (”celebritet”) och blir därmed kvalificerad och 

förtroendeingivande.63 Påstående som exemplifierar detta är ”Vår sida på Facebook har dubbelt 

så många följare som alla andra tillsammans.”64 Ofta ryms public relations inom denna 

princip.65 

Det civilas principer (eng. the civic world) tar grund i den allmänna viljan.66 Här betonas regler, 

lagar, delaktighet, rättigheter, demokrati, gemensamma mål och kollektiva intressen. De 

legitima aktörerna blir här medborgarna samt kollektiva intressen (t.ex. politiska partier och 

intresseorganisationer). Medlemskap och inkluderande är centralt. Denna princip kan hittas i 

uttryck som ”Vi måste ta hänsyn till allas åsikter och försäkra oss om att alla får möjlighet att 

uttrycka vad de känner.”67 

Marknadens principer (eng. the market world) tar sig i uttryck via konkurrens, pengar, 

förmåner, själviskhet, kalkyler, vinstmaximering och anpassning. De framgångsrika och 

legitima aktörerna utmärker sig som företag, säljare och kunder.68 Förslagsvis kommer detta till 

                                                 
59 Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 159-164. 
60 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s. 11. 
61 Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 164-178. 
62 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s. 11. 
63 Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 178-185. 
64 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s. 11. 
65 Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 155. 
66 Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 185-193. 
67 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s. 12. 
68 Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 193-203. 
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uttryck i texter som ”Satsning är viktig för att vi ska kunna öka våra marknadsandelar och på 

så vis möta hotet från våra konkurrenter.”69 

Produktionens principer (eng. the industrial world) är den sista av de sex principerna och 

handlar om kontroll. Detta påvisas genom planering, effektivitet, expertis, standards och 

formalisering. Även tekniska delar så som investeringar eller effektivitetsverktyg. De legitima 

aktörerna består av professionella och experter.70 För att påvisa detta exemplifierar Fredriksson 

och Pallas med uttrycket “Med noggrann planering och tydlig ansvarsfördelning ökar vi 

möjligheterna att nå våra uppsatta mål.”71 

3 Metod 

Denna studie går att definiera som teorikonsumerande eftersom det är fallet (svenska polisen) 

som står i centrum och teorin kommer användas i syfte av förklaring. Detta för att beskriva samt 

skapa förståelse för vad som hänt snarare än att utveckla eller falsifiera en teori. För att komma 

åt samt omfatta så många förklaringsfaktorer som möjligt har en intensiv forskningsstrategi 

använts. Med detta menas att empiriska observationer genomförts för att få fram detaljer till en 

kvalitativ innehållsanalys. Fallstudien kommer genomföras genom en kvalitativ textanalys.  

Forskningsområdet som behandlas i uppsatsen är offentliga organisationers kommunikation 

och kommunikationsarbetets betydelse för legitimiteten och förtroendet. Polisen är det utvalda 

fallet då det är en myndighet som har en avgörande roll för svenska rättssystemet där omfattande 

förändringar inom organisationen påverkar hela samhället. Polisen ska skydda de demokratiska 

fri- och rättigheter som finns inom ett samhälle samtidigt som det är den myndighet som har 

våldsmonopol och därmed ett speciellt ansvar gentemot befolkningen.72 Stater som har ett 

bristande polisväsende och rättssystem (korruption, resurssvagt, maktlöst och så vidare) får 

också problem och brister i hela staten.73 Den officiella bilden av polisen som väl fungerande 

är därmed grundläggande för en fungerande demokratisk statsapparat.  

                                                 
69 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s. 12. 
70 Boltanski, L., Thévenot, L. (2006). On justification. Economies of worth, s. 203-211. 
71 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s. 12. 
72 Eliasson, D. (2015, 24 februari). Nya polisenheter ska skydda de demokratiska friheterna. 
73 Martin, R. (2011, maj). The Federal Bureau of Investigation. Police corruption. An Analytical Look into 

Police Ethics.   
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Regeringen och dess kommunikation och styrning kring reformen kommer i studien att 

användas som utgångspunkt och bakgrund till analysen, inte som analysobjekt. Studiens 

analysobjekt är polisen. Inkluderande av regeringen som kontext i analysen blir relevant för 

polisens mandat utfärdat av regeringen samt hur polisen förhåller sig till detta. Polisens budskap 

kommer studeras för att urskilja huruvida det varit konsekvent, koherent eller delat och 

osammanhängande. Detta kommer att analyseras i ljuset av regeringens uttalade mandat av vad 

polisen som myndighet ska kommunicera och hur de ska agera samt hur detta faktiskt har sett 

ut. Så som tidigare forskning visar är klar, tydlig och korrekt information en grundpelare i det 

demokratiska samhället. I polismyndighetens kommunikationspolicy förtydligas att ”Polisens 

kommunikation ska bidra till att upprätthålla och stärka förtroendet för myndigheten.”74 Detta 

ska genomsyra myndighetens arbete. Dock blir det problematiskt då offentliga myndigheter 

utökade ansvar i och med New Public Management har gjort ansvarsfördelningen mellan olika 

aktörer blivit allt mer diffus. Vem som har ansvar för vilken fråga samt i vad mån myndigheten 

ska eller kan agera självständigt kan bli en konkurrerande konflikt inom den offentliga sektorn.  

3.1 Innehållslig idéanalys 

Idé- och ideologianalys (en kvalitativ textanalys) definieras ofta som ideal för maktstudier 

vilket gör den passande för denna studie om legitim maktutövning inom den offentliga 

sektorn.75 Analysen i denna studie tar grund i metoden som Fredriksson och Pallas konstruerade 

och använde sig av i Med synligheten som ledstjärna (2013). Författarna genomförde en 

innehållsanalys och skapade ett analysverktyg utifrån Orders of worth-teorin. Analysverktyget 

förklaras närmare i stycke 3.3. Idealtyper för denna studie är de sex principerna som enligt 

Orders of worth-teorin definierar kommunikationen från en aktör. De sex olika idealtyperna 

består av olika abstrakta och praktiska idéer, unika för varje princip och beskrivna i teori-

stycket. 

Precis som med alla metoder finns det för och nackdelar även med idé- och ideologi-analys. En 

av de största nackdelarna kommer ur en av de största fördelarna, flexibiliteten. I skapandet av 

analysverktyg kan det vara svårt för läsaren att urskilja huruvida det är skapat av en på förhand 

given modell eller konstruerad som ett resultat av studien. För att öka intersubjektiviteten 

nödvändiggörs närmare förklaring och definition av hur analysverktygen ser ut samt används 

vilket utvecklas i stycke 3.2 samt 3.3. Ytterligare problematik med denna metod av 

                                                 
74 Polismyndigheten. (2015). Polismyndighetens kommunikationspolicy. PM 201):58, s.3. 
75 Bergström, G., Boréus, K. (2012). Textens mening och makt, s. 146, 171. 
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analysverktyg är att forskaren kan lockas att se allt material ur just de idéer och idealtyper som 

beskrivs, trots att de objektivt inte passar in. Forskaren påtvingar då modellen på materialet 

vilket skapar ett validitetsproblem. För att undkomma denna problematik i största möjliga mån 

krävs tydliga operationaliseringar av frågeställningar samt definitioner och operationaliseringar 

av analysverktygen.  

I en studie är det viktigt att vara uppmärksam på om det som avses undersökas och mätas 

faktiskt är det som undersök och mäts. Det finns en inneboende problematik kring detta vid 

textanalyser som kan benämnas som systematiskt respektive osystematiskt mätfel. Validitet kan 

definieras som att forskaren verkligen mäter det som är menat att mäta. Hög validitet innebär 

därmed en frånvaro av systematiska mätfel. Här ska därför finnas en stark koppling mellan 

teoretisk begreppsbildning och empiri (operationalisering av centrala begrepp). Reliabilitet 

handlar om att mätmetoden som används vid upprepade tillfällen leder till samma resultat. Det 

är noggrannheten i undersökningen eller mätningen som menas. Osystematiska fel är ett resultat 

av låg reliabilitet.76 För denna studie finns ett inneboende reliabilitetsproblem i de olika 

tolkningsstrategierna. Eftersom en textanalys alltid går att genomföra på flera olika sätt krävs 

tydlig motivering av alla steg i arbetsprocessen samt tydliga operationaliseringar av 

frågeställningar och centrala begrepp för att uppnå en hög grad av intersubjektivitet. Det är 

nödvändigt att tydligt definiera vad som söks i materialet. Nedan följer därmed 

operationaliseringar av teoretiska och centrala begrepp. 

3.2 Centrala begrepp och operationaliseringar  

En studie bör ha hög begreppsvaliditet för ökad intersubjektivitet. Detta betyder att begreppen 

och dess operationaliseringar överensstämmer med de teoretiska begreppsdefinitionerna.77 De 

operationella indikationerna är av avgörande roll för slutsatser och resultat. För denna studie 

behöver därmed begrepp från teori och frågeställningar operationaliseras och definieras för 

ökad intersubjektivitet. Orders of worth-teorin beskriver sex principer som karaktäriserar olika 

kommunikationsprocesser. Det är därmed essentiellt att operationalisera vad som i denna studie 

avses vara en princip och hur denna går att urskilja vid analysen. Då analysverktyget i denna 

studie grundar sig i Fredriksson och Pallas (2013) arbete kommer även operationaliseringen av 

princip att göra det. Fredriksson och Pallas operationaliserar begreppet princip som 

                                                 
76 Teorell, J., Svensson, T. (2007). Att fråga och att svara, s. 55-59. 
77 Teorell, J., Svensson, T. (2007). Att fråga och att svara, s. 35-36. 
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rationalitetsprincip, ur ett kommunikationsperspektiv.78 En princip är det som en aktör 

kommunikativt grundar sitt argumenterande och rättfärdigande i. Aktören söker stöd i olika 

principer vid rättfärdigandet av sitt eget meningsskapande. En princip går därmed att urskilja 

då en aktör argumenterar för någonting med grund i olika värderingar (Orders of worth-teorins 

olika principer). Beroende på vad (värden, mål rätt, fel och så vidare) som betonas och värderas 

kan rationalitetsprincipen definieras utifrån teorins sex olika principer. 

Vidare är konflikt ett centralt begrepp som behövs definieras. I denna studie behandlas konflikt 

i relation till de olika principerna samt huruvida dessa kan sägas stå emot eller samspela med 

varandra. Konflikt innebär att det uppstår en konkurrens om vilket eller vilka värden som 

prioriteras högst samt hur dessa kommer till uttryck. Orders of worth–teorin beskriver hur en 

aktör ofta står inför värdekonflikter och att det då uppstår kompromisser inom eller mellan olika 

aktörer. Konflikterna inom eller mellan olika aktörer påverkar därmed kommunikationsarbetet 

som i längden påverkar förtroenden och legitimiteten för en aktör. 

3.3 Analysverktyg 

Denna studie har två frågeställningar för att besvara syftet. Som tidigare nämnt är dessa: 

1. Vilka principer utmärker polisens kommunikationsprocess?  

2. Hur står dessa principer i konflikt respektive samspel med varandra utifrån ett 

kommunikationsperspektiv? 

För att svara på första frågeställningen kommer jag i denna studie använda mig av Fredriksson 

och Pallas analysverktyg som utgick ifrån sex analysfrågor. Dessa sex analysfrågor är 

konstruerade av Fredriksson och Pallas utifrån Boltanski och Thévenots teori och designade 

utifrån varje enskild princip. Det vill säga principerna i Boltanski och Thévenots teori med 

fokus på kommunikation. Följande frågor användes av Fredriksson och Pallas och kommer 

följaktligen användas i denna fallstudie. I parenteserna exemplifieras resultat Fredriksson och 

Pallas funnit i texterna vid deras analys.79 

(1) Varför ska organisationen kommunicera? (för att möta konkurrens, för att styra 

myndighetens arbete, för att stöda samhällets demokratiska principer)  

(2) Vad är målet med organisationens kommunikation? (attrahera studenter, skapa 

                                                 
78 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s. 9. 
79 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s. 14-15. 
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uppmärksamhet, stödja myndighetens möjligheter att nå sina verksamhetsmål)  

(3) Hur konceptualiseras ”kommunikation”? (samhällsinformation, marknadsföring, dialog)  

(4) Hur beskriver myndigheter sina intressenter (medborgare, kunder, anställda).  

(5) Hur ska “kommunikationen” vara? (strategisk, kreativ, korrekt)  

(6) Vilka konsekvenser får lyckad/misslyckad kommunikation? (ökad kännedom, effektiv 

organisation, ändrat beteende hos målgrupperna)  

Som beskrivet i teori-avsnittet har alla principer olika karaktär och kännetecken. Dessa 

framkommer när forskaren måste identifiera och analysera de sex analysfrågorna ovan. Till 

exempel om svaret på fråga ett är att texten som analyseras har kommunicerats av aktören i 

syfte att möta en uppfattad konkurrens visar det på att aktören betonar och använder sig av 

marknadens principer. Marknadens principer finns beskrivet i teori-stycket och sammanfattas 

bland annat med vinstmaximering och konkurrens.  

Efter att ha gått igenom varje enskilt textmaterial utifrån dessa sex frågor går det sedan att 

placera in svaren i de olika principerna. Resultatet kan till exempel bli att vid analysen av en 

text blir svaret på alla sex analysfrågor i linje med marknadens principer. Då kan den aktören 

och kommunikationen sägas vara styrd helt av marknadens principer. Eller så kan resultatet bli 

till exempel att textmaterialet som analyseras har olika svar på samtliga sex analysfrågor. 

Kanske blir svaret på fråga ett enligt marknadens principer, fråga två ligger i linje med 

traditionens principer och resterande frågor i linje med kreativitetens principer. Här uppstår 

därmed en friktion.  

För att svara på den andra frågeställningen kommer jag identifiera vilka principer som betonas 

i texterna samt om dessa är i linje med varandra, förändras med tiden eller om de konkurrerar 

om budskapet. Vilka värden det är som betonas samt om dessa är konsekventa spelar roll för 

det effektiva och korrekta kommunikationsbudskapet som i sin tur påverkar legitimiteten och 

förtroendet. Ur ett kommunikationsperspektiv står principerna i konflikt med varandra när 

budskapen är motstridiga eller om den sändande aktören värderar principer olika högt vid olika 

tillfällen snarare än att vara konsekvent. Även kompromisser mellan värden kan uppstå då det 

inte går att urskilja vad som väger tyngst. 

3.4 Material 

I denna studie kommer enbart textmaterial analyseras. Muntligt material bestående av intervju 

med Polisförbundets ordförande Lena Nitz samt intervju med politiskt sakkunnig Johan 
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Moström (Justitiedepartementet) kommer användas som kontext och förtydligande till 

analysen. De utvalda textmaterialen är målinriktade och medvetna kommunikationer från 

polisen (externt) gällande reformen och omorganiseringen från och med januari 2015. Polisen 

i denna studie representeras som tidigare nämnt av uttalanden från Lena Nitz samt policy-och 

styrdokument för polisen. Detta gör att material från bland annat media inte inkluderas. 

Tidsavgränsning (januari 2015 – september 2016), tillgång på material samt avgränsningen till 

enbart nyheter utgivna av Polisförbundet som inkluderar pressmeddelanden och uttalanden från 

Lena Nitz samt polisens kommunikationspolicy har styrt urvalet av material. 

Utöver Polisförbundets egen hemsida publiceras Polisförbundets nyheter på nyhetsportalen 

”News – powered by Cision.”80 Portalen har ett arkiv för pressmeddelanden och uttalanden som 

varit källan för textmaterialet från Polisförbundet i denna studie. Polisförbundets egen hemsida 

har inte samma utökade sökverktyg och har därför inte använts då sorteringen blivit för 

omfattande och ostrukturerad. Allt material som hittats på News-powered by Cision har 

jämförts mot polisens egen hemsida för att verifiera nyheterna. Detta möjliggjordes genom 

enklare sökningar när datum för pressmeddelandena väl identifierats. Sökverktygen via 

nyhetsportalen har möjliggjort en filtrering av träffar och tillgängligt material. Utöver 

tidsavgränsningen för studien användes sökorden: förändring*, konflikt*, omorganisation*, 

Lena Nitz* och reform*. Detta resulterade i fem träffar under den valda perioden och utgör 

därmed majoriteten av materialet. 

Även Polismyndighetens kommunikationspolicy har valts ut som analysmaterial. Detta för att 

tydliggöra riktlinjer som styr kommunikationsarbetet inom polisen. Inkluderandet av 

styrdokumentet beror på dess argumenterande karaktär. Här tydliggörs kommunikationens roll 

för organisationen samt direkt och indirekt förtydligas de olika principerna som ligger till grund 

för kommunikationsarbetet. 

Att jag i denna studie har valt att enbart fokusera på textmaterial utgivet av Polisförbundet samt 

Polismyndighetens kommunikationspolicy har både för- och nackdelar. Teorell och Svensson 

beskriver i sin bok några av de vanligaste källkriterierna för att bedöma ett material och 

huruvida det är att lita på samt hur relevant det är för studien. Dessa benämns som: äkthet, 

närhet i tid (samtid) och rum (centralitet), oberoende samt tendens.81 Äktheten i materialet kan 

sägas vara hög i denna fallstudie då det är texter direkt utgivna av den analyserade aktören 

                                                 
80 News powered by Cisco. (2016). Polisförbundet.   
81 Teorell, J., Svensson, T. (2007). Att fråga och att svara, s. 104-106. 
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(Polisförbundet, Polismyndigheten samt regeringen). Det är primärkällor och 

originaldokument. Sekundärkällor så som media har inkluderats som kontext och bakgrund 

men inte som analysmaterial. En avvägning som gjort för att lägga mindre fokus och beroende 

på sekundärkällor och större fokus på primärkällor. 

Materialets närhet i tid och rum (hur nära källorna är till det händelseförlopp som analyseras) 

har varit avgörande för analysen. Tidsavgränsning har styrt urvalet av material för att få en 

kronologisk ordning på händelseförloppet samt närheten till reformen och dess implementering. 

Eftersom källorna utgörs av material utgivet av de inblandade aktörerna under den utvalda 

tidsperioden är materialet att anses nära händelseförloppet. Det mest problematiska i denna 

fallstudie har varit källkriteriet tendens. Att källan ska vara objektiv och inte skildrad av en 

aktör till dennes fördel för att påverka opinionen åt en specifik riktning. Detta bland annat 

eftersom varken polisen eller regeringen är enhetliga homogena aktörer. Dock bygger Orders 

of worth-teorin på rättfärdigande genom debatt och argumenterande vilket gör att material av 

argumenterande karaktär (så som uttalanden och pressmeddelanden) utgör ett relevant material. 

I denna studie har jag varit noga med att få med båda sidor (regering och polis) för att försöka 

undvika tendens åt ett specifikt håll. Bland annat har intervjuer genomfört med både Lena Nitz 

och Johan Moström.  

Exkluderandet av Eliasson i studien och inkluderandet av enbart Nitz ger en mer enformig bild 

av materialet än om båda inbegripits som representanter för polisen. I studien har jag försökt 

vägt upp detta genom inkluderandet av polismyndighetens kommunikationspolicy. Nitz och 

Eliasson har olika utgångspunkter och olika uppfattning om vad som sker i händelseförloppet 

samt varför vilket leder till att de förmodligen vill påverka opinionen i olika riktningar. Dock 

är syftet i denna studie att undersöka kommunikationsprocessen vilket gör att tendenser blir 

relevanta för analysen där rättfärdigandet står i centrum. Däremot har jag i studien valt att inte 

inkludera intervjun med Nitz eller Moström som analysmaterial eftersom nyheter och 

pressmeddelanden medvetet utgivna till medborgarna i syfte av information anses mer 

objektiva än muntlig kommunikation (som lätt blir mer personlig). För att undvika tendens i 

analysmaterialet valdes just pressmeddelanden och uttalanden från Nitz ut och inte till exempel 

medias material gällande samma händelser. Direkta uttalanden och pressmeddelanden är då inte 

skildrad av en annan aktör vid förmedlandet.  
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4 Presentation av empiri och analys 

Analysen kommer först gå igenom vad som i detta fall utlöst vad Orders of worth-teorin 

definierar som legitimitets-test och som skapade ett behov av rättfärdigande (4.1). Sedan följer 

ytterligare tre delar i analysen (4.2, 4.3, 4.4) som i varje del analyserar två material. Analysen 

genomförs i kronologisk ordning där första materialet är kommunikationspolicyn som är ny 

från 2015 och sista materialet är nyheten från 9 september 2016. 

4.1 Legitimitets-test 

Reformen inom polisen motiverades av dåvarande regering (2010) med bättre förutsättningar 

för ökad kvalité, kostnadseffektivitet samt bättre resultat inom polisens verksamhet.82 Detta är 

grunden till omorganisationen inom Polismyndigheten och har ett syfte som går att säga 

representerar det allmänt bästa men också innehåller inslag av utökade ansvarområden för 

organisationen där bland annat kostnadseffektivitet och tidsmål ligger i linje med NPM. 

Beslutet om reformen fattades av regeringen men implementeras av polisen. 2010 kom 

regeringen med ett kommittédirektiv som fick uppgiften att 

Analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande organisation utgör ett hinder 

för de krav regeringen ställer på högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad 

flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i polisens verksamhet.83  

Här syns tydligt att regeringen inför målstyrning hos polisen. En målstyrning som senare leder 

till beslutet att skapa den nya Polismyndigheten 2015. Problematiken med målstyrning inom 

offentlig sektor är enligt forskning att det ofta inskränker kvalitetssäkringen av besluten. De 

resultatmål som sätts upp ska uppnås inom en viss given tid. Detta i kombination med ett 

kvalitetssäkrings-krav. I och med NPM har styrningen i offentliga organisationer nu oftast stor 

exekutiv makt att fördela resurser till bäst förfogande vilket ofta till att effektivitet samt 

måluppfyllelse prioriteras och kvalitén inskränks eller prioriteras bort.84  

I en demokratisk stat där makten är upplåten av folket till riksdag och regering krävs förtroende 

för möjligheten till detta legitima maktutövande. I fallet med polisen och reformer är det tydligt 

att polisen själv involverat sig i identitets- och mediafrågor. Polisen rättfärdiga sin identitet och 

myndighetens rätt till åsikter om förändringen samt myndighetens roll i denna debatt. Detta 

                                                 
82 Prop. 2013/14:110. En ny organisation för polisen. 
83 Kommittédirektiv. 2010:75.  En ny organisation för polisen? 
84 Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P., Rövik, K-A. (2005) Organisationsteori för offentlig sektor, s. 81. 
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rättfärdigande skapar sedan interna och externa (offentliga) debatter. I och med detta kan det 

uppstå en snedvridning i ansvars- och förtroendefrågor när en aktör som polisen aktivt arbetar 

med att rättfärdiga sin verksamhet och ansvar. Ett ansvar som ska vara självklart och givet utan 

konkurrens eller behov av rättfärdigande. 

Som tidigare forskning påvisar kan en organisations byråkratiska ansvar nu hamna i konflikt 

mellan dess demokratiska skyldigheter och dess varumärkes- och identitetshantering.85 Mål 

som ”upprätthålla allmän ordning” och ”främja rättvisa och trygghet” har nu hamnat på samma 

arena som den offentliga debatten om huruvida reformen inom polisen var nödvändig eller ej.86 

Ett politiskt beslut som inte fattades av polisen och som ligger utanför dess mandat.87 Denna 

värdekonflikt nämns i polisens regleringsbrev 2015 under punkt 3 Uppdrag. Regleringsbrev 

utfärdas varje år av regeringen och innehåller mål och prioriteringar för polisens verksamhet.  

Regeringen anser att resultatuppföljningen inom delar av polisen har lett till ett 

fokus på enkelt mätbara insatser istället för på verksamhetens kvalitet i 

förhållande till de uppgifter och mål som beslutats av riksdag och regering.88 

Även i regleringsbrevet 2016 nämns denna interna styrning. 2016 uttrycks det att polisen ska 

utveckla den interna styrningen och verksamhetsuppföljningen.89 Detta tyder på att regeringen 

inte är nöjd med den interna kommunikationen och styrningen samt att detta påverkat 

verksamheten negativt. Ett behov av rättfärdigande uppstår.  

Boltanski och Thévenot argumenterar i sin teori för det allmänt bästa som något att sträva efter 

vid rättfärdigande. Om det är målet blir rättfärdigandet det mest legitima och accepterade. 

Reformen inom Polismyndigheten har därmed blivit vad Boltanski och Thévenot definierar som 

legitimitets-test. En förändring som kräver rättfärdigande för att ses som legitimt. Vem som 

rättfärdigar vad i den offentliga debatten har blivit allt mer problematiskt i och med NPM. Det 

problematiska är att de offentliga organisationerna, i denna studie polisen, har värderingar och 

skyldigheter att följa som riskerar att bli nedprioriterade till förmån för vinst-eller 

effektivitetsprinciper och därmed minskar förtroendet och legitimiteten hos medborgarna. Detta 

enligt Boltanski och Thévenot eftersom det allmänt bästa riskerar att prioriteras ner. 

                                                 
85 Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka principer som styr 

kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s.23. 
86 Sveriges Riksdag. (u.å.). Polislag (1984:387), Paragraf 1 
87 Justitiedepartementet. (2016). Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Polismyndigheten.  
88 Justitiedepartementet. (2015). Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Polismyndigheten. 
89 Justitiedepartementet. (2016). Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Polismyndigheten.  
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Värderingarna ger en typ av moralisk gemenskap som kan rättfärdiga kollektiva beslut och 

handlande. Detta ses som en möjlig förklaring till att aktörer känner sig tvingande att ge sig in 

i en offentlig debatt utanför dess mandat, för att rättfärdigandearbetet inte uppfyller en aktörs 

förväntningar mot det allmänt bästa. Detta kan ses som en möjlig förklaring till att polisen gett 

sig in i debatten om reformen. Det är därmed inte enbart lagar och regler som styr inom en 

organisation.  

4.2 Förväntningar och riktlinjer  

Reformen inom polisen har fått stor uppmärksamhet i media och i den offentliga debatten då 

polisen och regeringen förmedlar olika bilder av vad som händer. Polisen kritiserar reformen 

och dess genomförande i termer av kris och problem som enbart kommer bli värre om inga 

drastiska åtgärder genomförs. Regeringen menar istället att alla större förändringar tar tid att 

genomföra, effekten av dem tar tid samt att detta tillstånd som av vissa aktörer beskrivs som 

kris endast är tillfälligt. I intervju med Johan Moström (politisk sakkunnig, 

Justitiedepartementet) 12 december 2016 uttryckte Moström att det kan vara missvisande att 

använda ordet poliskris så som media och andra aktörer gör eftersom det anspelar på att 

situationen (krisen) beror på polisen explicit. Det kan i själva verket handla om socio-

ekonomiska förhållanden eller andra faktorer (se bilaga 3).  

Denna friktion gällande uppfattningen av vad som sker i den offentliga sektorn mellan regering 

och polis har skapat ett behov av rättfärdigande ut mot medborgarna för att upprätthålla 

legitimiteten och förtroendet. En start till kommunikationsarbete hos de inblandade aktörerna. 

2015 infördes en ny kommunikationspolicy för polisen som ersatte den gamla från 2009. Denna 

ligger till grund för hur kommunikationsarbetet inom den nya Polismyndigheten ska 

genomföras samt anger riktlinjer gällande värden och ansvarsområden för myndigheten.  

Enligt kommunikationspolicyn ska polisen kommunicera och arbeta aktivt med 

kommunikationsarbete för att ”upprätthålla och stärka förtroendet för myndigheten.”90 Den 

negativa framställningen av reformen i media är någonting som polismyndigheten enligt 

kommunikationspolicyn måste jobba med. Policyn anger att den bild av polisen som media 

framställer skapar människors uppfattning om och förtroende för Polismyndigheten.91 En öppen 

och transparent kommunikation med medborgarna bidrar till myndighetens förmåga att utföra 

sitt uppdrag. Detta i linje med offentliga myndigheters huvudansvar. Målet med policyn är att 

                                                 
90 Polismyndigheten. (2015). Polismyndighetens kommunikationspolicy. PM 2015:58, s. 3. 
91 Polismyndigheten. (2015). Polismyndighetens kommunikationspolicy. PM 2015:58, s. 3. 
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tydliggöra ansvarsområden för myndigheten samt hur kommunikationsarbetet ska se ut inom 

organisationen. Detta exemplifieras bland annat med en beskrivning av hur alla i myndigheten 

är skyldiga att agera efter organisationens värdegrunder samt att myndigheten har ”…ett ansvar 

för att vara öppen och tillgänglig om beslut och verksamhet.”92  

Ett av huvudmålen för polisens kommunikation är enligt policyn att värna om en dialog med 

medborgarna för att möta förväntningar och behov. Kommunikation konceptualiseras därmed 

som samhällsinformation ut till medborgarna. Att ha ett väl fungerande kommunikationsarbete 

beskrivs som avgörande för organisationens förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter som 

en effektiv organisation. All kommunikation beskrivs som nödvändig för samhället och 

medborgarnas bästa. Samstämmighet och samverkan internt och externt beskrivs som vitalt för 

en fungerande och förtroendegivande organisation. 

Principerna som går att urskilja i detta policydokument är traditionens principer, de civilas 

principer och produktionens principer. Traditionens principer utmärker sig i dokumentet genom 

formuleringar och uttryck av samhällelig position och auktoritet. Kommunikationsarbetet 

beskrivs som bidragande till ”polisens uppdrag att öka tryggheten och minska brottsligheten.”93 

Detta uppdrag finns hos myndighetens auktoritet och tradition som ligger i organisationens 

strukturer (lagar och regler). De civilas principer går att urskilja i det kollektiva intresset och 

målen för organisationen. Att organisationen ska jobba för inkludering och det allmänna bästa 

är en röd tråd genom dokumentet. Vidare kommuniceras en del av produktionens principer. 

Kommunikation beskrivs som nödvändigt för en effektiv och kontrollerad myndighet. Ansvaret 

för kommunikationen inom myndigheten framställs enligt uppdelning av medarbetare, chefer 

och kommunikationsavdelning. Detta tyder på en standardisering av kommunikationsarbete. 

Alla dessa principer stämmer överens med regeringens lagar och direktiv i regleringsbrev 

(2015, 2016) samt polislagen94.  

Redan innan reformen implementerades kritiserades den inom polisen. I januari 2015 släpper 

Dagens Nyheter en artikel om detta där både ordförande för Polisförbundet och rikspolischefen 

kommenterar reformen, dess förväntningar samt dess effekter. Eliasson uttrycker en 

medvetenhet om det komplexa i en omorganisering som denna. ”Det kommer att bli ett par 

stökiga år. Men på sikt kommer polisen kraftfullt att vitaliseras.”95 Nitz citeras däremot med 

                                                 
92 Polismyndigheten. (2015). Polismyndighetens kommunikationspolicy. PM 2015:58. 
93 Polismyndigheten. (2015). Polismyndighetens kommunikationspolicy. PM 2015:58, s.3. 
94 Sveriges Riksdag. (u.å.). Polislag (1984:387). 
95 By, U., Dragic, M. (2015, 9 januari). Majoriteten av poliser misstror ny polismyndighet. Dagens Nyheter. 
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”Han har presenterat en drömorganisation – inte en organisation som är anpassad efter 

verkligheten. Han måste verkligen lyssna på de anställda nu.”96 

Sista december 2014 släpper Polisförbundet en nyhetsartikel med uttalanden från 

Polisförbundets ordförande Lena Nitz.97 Artikeln handlar om Polisförbundets syn och 

förväntningar på den stundande förändringen. Enligt artikeln har TNS Sifo genomfört en 

undersökning bland medlemmarna i Polisförbundet där majoriteten uttrycker enbart negativa 

föreställningar om reformen, att den aldrig kommer gå att genomföra så som regeringen bestämt 

vad gäller mål och medel. Denna artikel och kommunikation utkommer därmed som ett svar på 

detta för att visa tillgänglighet, förståelse och för att styra arbetet med reformen inom 

organisationen. Kommunikationen blir en dialog mellan de berörda parterna (Polisförbundet, 

dess medlemmar och medborgarna). Nitz menar att Polisförbundet vill ”visa att facket aktivt 

stödjer medlemmarna i en stor omställning.”98 Det uttrycks en oro för att det finns för lite 

förtroende inom polisen för möjligheterna att bedriva verksamheten på ett tillfredsställande sätt 

efter reformen. ”Det är klart att detta oroar oss” säger Nitz och påvisar en sympati för 

medlemmarnas uttrycka oro.99 Kommunikationen här är rakt på sak och huvudfokus ligger på 

att vara så öppen och korrekt som möjligt. Budskapet med kommunikationen är att 

medlemmarna inte är ensamma om att känna denna oro. 

Till skillnad från kommunikationspolicyn innehåller denna text tydliga inslag av kreativitetens 

principer. Ett känslomässigt engagemang tar form genom ord som oro och oerhört lojala 

(medlemmarna). Precis som i kommunikationspolicyn används traditionens principer, dock inte 

lika starkt. Det handlar nu snarare om möjligheten att kunna utföra polisens verksamhet på ett 

tillfredsställande sätt så som polisen alltid gjort och finns till för att göra. Det kollektiva intresset 

i att detta arbete utförs tillfredsställande nämns endast i relation till de anställda, inte till 

allmänheten och det allmänt bästa. Även produktionens principer kommer till uttryck. Främst 

genom Nitz uttryckta oro för den stora omställningen myndigheten står inför och att förbundet 

aktivt kommer stödja medlemmar i detta för att kontrollera och följa upp de mål och riktlinjer 

som sätts upp. Fokus i denna text är kreativitetens principer och det känslomässiga 

engagemanget. 

                                                 
96 By, U., Dragic, M. (2015, 9 januari). Majoriteten av poliser misstror ny polismyndighet. Dagens Nyheter. 
97 News powered by Cisco. (2014, 30 december). Polisförbundet uppmärksammar dag 1 med nya polisen. 
98 News powered by Cisco. (2014, 30 december). Polisförbundet uppmärksammar dag 1 med nya polisen. 
99 News powered by Cisco. (2014, 30 december). Polisförbundet uppmärksammar dag 1 med nya polisen. 
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4.3 Hösten 2015 och oväntade samhälleliga påfrestningar 

I oktober och november 2015 släpps ytterligare två nyheter som innehåller uttalanden från Lena 

Nitz. 2015 var ett år präglat av vad media definierat som flyktingkrisen och innebar stora 

samhälleliga påfrestningar. Polisen var och är av betydande roll vid påfrestningar som dessa. 

”Vi skulle behöva stå mer enade än någonsin nu. Istället tvingas vi ta strid för våra 

grundläggande fackliga rättigheter…”100 Den första artikeln är från oktober och handlar om 

löneförhandlingar inom polisen samt hur förbundet och myndigheten inte lyckas komma 

överens. Dock hamnar fokus snabbt på omorganiseringen och dess effekter på området.  

Missnöjet med lönen är centralt, men oredan i organisationen väger minst lika 

tungt. Poliserna arbetar under orimliga förhållanden med usel arbetsmiljö, 

ohållbar arbetsbelastning och obegripliga beslutsvägar.101  

Omorganisationen beskrivs med ord som ”kaos” och det uttrycks starka åsikter om oviljan hos 

beslutsfattarna att lyssna på dess anställda när det gäller arbetet med reformen. ”Ogenomtänkta 

och dåligt förankrade beslut i omorganisationen” har enligt Nitz lett till detta kaos och 

missnöje.102 Kommunikationen är ett tydligt uttalande om vilka effekter detta ineffektiva 

samarbetet och förberedelser (i och med förändringen) har på samhället. Målet med 

kommunikationen är här att skapa uppmärksamhet på att det inte enbart handlar om löner. Det 

handlar om ett fungerande och rättvist samhälle för alla. I intervju med Nitz menar hon att 

polisen och regeringen använder olika vokabulär och inramningar för vad som händer och 

agerar sedan efter det, vilket leder till klyftor mellan ledning och anställda (personlig 

kommunikation, 12 december 2016, se bilaga 2). Detta spelar sedan roll för vilka åtgärder som 

anses vara de mest effektiva och legitima. 

Kommunikationen här konceptualiseras som en uppmaning eller dialog ut till medborgarna och 

de politiska ledarna om hur illa det är inom polisen. Polisförbundet vill öka kännedomen om 

vad förändringen har inneburit samt vilken effekt den kan få om inte något görs omgående. Här 

är det allmänt bästa som står på spel och de kollektiva intressena om säkerhet och rättvisa i ett 

demokratiskt samhälle. Fortfarande betonas kreativitetens principer och det känslomässiga 

engagemanget men störst fokus ligger på att få intressenterna att förstå situationen och den 

påverkan på samhället det har. Traditionens principer med plikt och samhällelig position går att 

                                                 
100 News powered by Cisco. (2015, 23 oktober). Polisförbundet förbereder för konflikt. 
101 News powered by Cisco. (2015, 23 oktober). Polisförbundet förbereder för konflikt. 
102 News powered by Cisco. (2015, 23 oktober). Polisförbundet förbereder för konflikt. 
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urskilja. Även ett rättfärdigande av bättre löner samt att polisen behöver åtgärder för de negativa 

utvecklingarna som skett sen omorganiseringen uttrycks genom de civilas principer. Detta syns 

genom de kollektiva intressena (säkerhet, rättigheter) som kommer att kompromissas om inget 

görs.  

Tydligaste styrande principen i denna kommunikation och nu även framträdande för första 

gången är argumenterandet utifrån marknadens principer. Vinstmaximering nämns i 

rättfärdigandet. Detta genom att argumentera för att trots att polisen vill ha ökade löner så 

minskar inte detta effektiviteten och vinsterna inom polisen. Tvärt om så skulle arbetet 

förbättras och generera vinster för samhället i form av ökad effektivitet inom polisen. ”Våra 

medlemmar kommer självklart att fortsätta göra ett bra jobb. Men vill arbetsgivaren ha sina 

anställdas engagemang och passion för sitt jobb är det något helt annat som krävs” menar 

Nitz.103  

Den andra artikeln, november 2015, fortsätter i samma linje. Det handlar om missnöje inom 

polisen och att ”Sverige befinner sig i ett allvarligt läge…”104 Denna artikel har som 

kommunikativt syfte att uttrycka sitt missnöje med löneförhandlingar och omorganisationen. 

Särskilt i motpol till rikspolischefen Dan Eliassons uttalade stöd till att fortsätta 

omorganiseringen utan förändringar eller justeringar. Inom polisen uppstår nu en tydlig 

värdekonflikt. Polisförbundet säger här emot Polismyndigheten. Polisförbundet menar att 

polisledningen avfärdat all kritik och att detta är ohållbart. Målet med kommunikationen kan 

sägas vara att skapa debatt och uppmärksamhet kring hanteringen av reformen. Ord som 

oroväckande och alarmerande används i kombination när Nitz talar om utvecklingen inom 

polisen efter reformen. Poliser som slutar, färre sökande till polisyrket, dålig resursanvändning 

och oklara beslutsvägar leder till stor oreda. Både inrikesminister Anders Ygeman och 

rikspolischefen Dan Eliasson kritiseras av Nitz för deras beslut och kommentarer om reformen.  

Det är oansvarigt… Att då genomdriva reformer utan de resurser som krävs och 

skapa stor oreda i ett allvarligt säkerhetsläge är fullständigt oseriöst. 

Inrikesminister Anders Ygeman måste dra i nödbromsen.105  

                                                 
103 News powered by Cisco. (2015, 23 oktober). Polisförbundet förbereder för konflikt 
104 News powered by Cisco. (2015, 25 november). Nya siffror från Polisförbundet: åtta av tio poliser har 

funderat på att sluta. 
105 News powered by Cisco. (2015, 25 november). Nya siffror från Polisförbundet: åtta av tio poliser har 

funderat på att sluta. 
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Kommunikationen här och det budskap som förmedlas ses av avsändaren som så viktig för 

samhället att det kan ses som essentiell samhällsinformation för en eventuell kris. Detta uttrycks 

bland annat genom ”omorganisationen har skapat kaos.”106 Faran och riskerna med vad som 

kommer hända om ingenting görs antas vara så allvarliga att förbundet uppmanar till omgående 

förändringar. Denna uppmaning är riktad till både medborgare och beslutsfattare. Nitz uttalar 

stark kritik till Ygeman och Eliasson om att deras uppfattning av vad som händer och vad som 

egentligen hände skiljer sig och att polisförbundet är den legitima aktören som uppger korrekt 

information ut till allmänheten. Nitz påpekar att professionellt polisarbete måste prioriteras, 

som en reaktion till Eliassons motvilja att bromsa upp reformen.107 Ett uttalande som tyder på 

att polisförbundet menar att regeringen och beslutsfattarna inte ser det kollektiva intresset och 

prioriteringarna (rättvisa, säkerhet osv) som högst värderade längre. Snarare ser beslutsfattarna 

värden som målstyrning och effektivitet högre. 

För första gången är nu produktionens principer tydligast. Nitz talar om planering och 

standardisering, främst ur infallsvinkeln att detta är bristfälligt och något som blivit förbisett av 

beslutsfattare på högre nivåer (Ygeman och Eliasson nämns specifikt). Det uttrycks att för att 

uppnå de mål och den effektivitet som reformen står för måste förändring ske omgående. 

Kommunikationen bygger även på ryktbarhetens principer om att Polisförbundet och inte 

Eliasson eller Ygeman är de som har erfarenhet och vetskap om vad som egentligen händer och 

behövs göras. Att Polisförbundet (de verksamma inom polisen) är en ansedd och välkänd aktör 

som vet vad de talar om och därmed rättfärdigar förtroendet hos medborgarna att just 

Polisförbundets åsikt är de rätta. Att det är polisens åsikt. Detta understödjs med de civilas 

principer genom att uttryckligen betona kollektiva intressen (en fungerande polis och 

rättsväsende) och vad som hotar dessa.  

4.4 En Polismyndighet under press 

Den fjärde nyheten och pressmeddelandet i denna analys släpptes i mars 2016 och kritiserar 

reformen och dess syfte.108 Det huvudsakliga syftet med reformen var att komma närmare 

medborgarna, något som inte alls stämmer med vad som hänt i praktiken. Polisbrist i 

                                                 
106 News powered by Cisco. (2015, 25 november). Nya siffror från Polisförbundet: åtta av tio poliser har 

funderat på att sluta. 
107 News powered by Cisco. (2015, 25 november). Nya siffror från Polisförbundet: åtta av tio poliser har 

funderat på att sluta. 
108 News powered by Cisco. (2016, 22 mars). Fem medborgarlöften är fler än fyra poliser.  
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kärnverksamheten har gjort att allt färre verksamma poliser tror på reformen och dess syfte 

enligt undersökning av Novus opinion beställd av Polisförbundet.  

Vi poliser både vill och behöver komma närmare medborgarna. Vi kan inte bara 

synas när det har hänt något. Det är när vi dag in och dag ut finns på plats som vi 

bygger tillit, kunskap och relationer; alla tre centrala för ett förebyggande och 

brottsutredande polisarbete.109 

Polisen uttrycker här ett behov av att kommunicera för att påverka regeringen att justera 

processen av omorganiseringen. Detta för att ha möjlighet att styra polismyndighetens arbete. 

Målet med kommunikationen är att föreslå förändringar med reformen. Ett mandat som ligger 

hos regeringen och inte polisen. Kommunikationen riktar sig ut till allmänheten och regeringen 

med budskapet att om ingen förändring genomförs omgående kommer inte polismyndigheten 

kunna uppfylla de uppdrag som ligger i dess kärnverksamhet. Denna kommunikation kan då 

konceptualiseras som legitimering för polisens egna argument och ett rättfärdigande för att just 

dessa argument är de rätta i den offentliga debatten om reformen. Intressenterna här är 

medborgarna eftersom betoning ligger på ”…att skydda och trygga allmänheten…”, det vill 

säga samhället.110 Vidare går kommunikationen att definiera som strategisk då målet är att 

uppnå en förändring där ett lyckat kommunikationsarbete möjliggör förändring i beteende hos 

beslutsfattarna. 

Tydligast i denna nyhet är, för första gången, ryktbarhetens principer. Det uttrycks ett starkt 

behov av uppmärksamhet och förtroende för polisen vilar på hur välkänd polisen är just inom 

detta område. Argumentationen vilar på uppställningar i form av om ingen förändring sker 

kommer kärnverksamheten att påverkas negativt. Polisen kräver därmed uppmärksamhet från 

beslutsfattarna.  

I den situation vi nu befinner oss i behöver vi avlasta och renodla polisens arbete 

för att fokusera på polisens kärnuppdrag: att skydda och trygga allmänheten samt 

att förebygga, bekämpa och utreda brott. För att det ska kunna ske behöver vi se 

både en extern och en intern renodling.111 

                                                 
109 News powered by Cisco. (2016, 22 mars). Fem medborgarlöften är fler än fyra poliser. 
110 News powered by Cisco. (2016, 22 mars). Fem medborgarlöften är fler än fyra poliser. 
111 News powered by Cisco. (2016, 22 mars). Fem medborgarlöften är fler än fyra poliser. 
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Marknadens principer från pressmeddelande nummer två (Polisförbundet förbereder för 

konflikt112) har övergetts till fördel för de civilas principer. Det kollektiva intresset av ett 

fungerande rättsväsende betonas samt medborgarnas rättigheter till ordning och rättvisa. 

Produktionens principer utmärker sig genom Polisförbundets förslag på intern renodling, att 

omforma delar av polisens arbete till arbete som kan utföras av civila. Eftersom Polisförbundet 

här framställer sig som experter på polisområdet och därmed reformen (det vill säga gör 

regeringen till en mindre legitim aktör i detta sammanhang) urskiljs produktionens principer.  

September 2016 släpptes ytterligare en nyhet från Polisförbundet, som svar till Eliassons 

uttalande om åtgärder för polisen.113 Detta sker i samma period som statsminister Stefan Löfven 

går ut i media och säger att det inte är en poliskris som pågår, att det är orimligt att ”plötsligt 

bara skrika att det är kris i hela polisorganisationen.”114 Ordet plötsligt är något Nitz själv menar 

är helt obefogat eftersom poliser under en längre tid lyft problemen inom polisen. Bland annat 

vid förslaget om kriskommissionen som kom i februari 2016 (personlig kommunikation, 12 

december 2016, se bilaga 2). Ett och ett halvt år efter reformens implementering genomförs en 

utvärdering av Statskontoret över reformens effekter så långt. I utvärderingen konstateras 

resultatet vara försämrad utredningsverksamhet, missnöje med polismyndighetens ledning, 

brist på samarbete och oväntade fördröjningar av genomförandet, för att nämna några.115 Efter 

all denna kritik presenterar Eliasson den 9 september 2016 åtgärder för att stoppa och vända 

denna utveckling.116 Nitz uttrycker en tydlig oro för Eliassons åtgärder som otillräckliga. 

Det här är otillräckliga åtgärder som man dessutom vidtar "fem i tolv". Det 

behövs mycket mer för att garantera medborgarnas trygghet och bygga upp 

förtroende för högsta ledningen.117 

Polisförbundet argumenterar nu emot ledningen i Polismyndigheten i syfte att styra 

myndighetens arbete samt informera allmänheten om vad åtgärderna innebär, enligt 

Polisförbundet. Detta för att påverka den offentliga debatten till fördel för Polisförbundets 

rättfärdigande. Här vill förbundet starta en dialog med Polismyndigheten om vad som 

föreslagits samt vad som behövs göras. De civilas principer utmärker sig som en tydlig röd tråd 

                                                 
112 News powered by Cisco. (2015, 23 oktober). Polisförbundet förbereder för konflikt  
113 News powered by Cisco. (2016, 9 september). Polisförbundets Lena Nitz om åtgärderna mot poliskrisen: 

Otillräckliga åtgärder fem i tolv.. 
114 (2016, 31 augusti). Löfven – ingen poliskris. 
115 Statskontoret. (2016). Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet, delrapport 1, s. 7-10. 
116 Sveriges Radio. (2016, 9 september). Rikspolischefen lovar 600 fler civilanställda. 
117 News powered by Cisco. (2016, 9 september). Polisförbundets Lena Nitz om åtgärderna mot poliskrisen: 
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genom argumentationen. Detta genom att betona rättigheter och kollektiva intressen i samband 

med trygghet och förtroende. Nitz uttrycker sig i kommunikationen som att det hon uttrycker 

är mer korrekt än Eliasson eftersom Nitz är en mer kompetent aktör i denna fråga. Även då både 

Nitz och Eliasson uttrycker målen med deras kommunikation som en strävan efter det kollektivt 

bästa använder de sig av olika rättfärdigande-principer och värderingar. Konflikten finns 

därmed i användandet av olika rättfärdigande-principer. En intern värdekonflikt inom polisen 

går nu tydligt att urskilja i den offentliga debatten mellan ledning och samverkan inom 

Polismyndigheten.  

Att ändra i organisationen är nödvändigt. Jag hoppas att den toppstyrning vi sett 

nu skrotas. Fler beslut behöver tas närmare poliserna och verksamheten formas 

utifrån de lokala förutsättningarna.118 

Målet med denna kommunikation från Polisförbundet är att rättfärdiga förbundets åsikter i 

motsats till rikspolischefens. Nitz pekar tydligt ut möjliga alternativ som förbundet anser 

rimliga och nödvändiga för att styra polismyndigheten i förändringsprocessen. Snarare än en 

kommunikation definierad som dialog uttrycker Nitz missnöje mot ledningen vad gäller ledning 

och samverkan. ”Rikspolischefen har hittills visat väldigt lite intresse för samverkan i 

praktiken” och kommunikationen kan därmed istället ses som marknadsföring för 

polisförbundets egen identitet och anseende.119  

Texten har ett starkt fokus på värdeladdade ord så som sargade poliskåren, allvarliga krisen, 

orimligt och ansträngda. Kreativitetens principer är därmed tydliga i detta rättfärdigande. 

Starkaste principen i denna kommunikation är dock ryktbarhetens principer. Det är påtagligt att 

argumentationen och rättfärdigandet vilar på en grund av att stärka Polisförbundets anseende 

och image som den starkaste och mest legitima aktören. Eliasson framställs som mindre 

kompetent med sämre insikt och förmåga till problem och lösningar.  

 

 

                                                 
118 News powered by Cisco. (2016, 9 september). Polisförbundets Lena Nitz om åtgärderna mot poliskrisen: 

Otillräckliga åtgärder fem i tolv.  
119 News powered by Cisco. (2016, 9 september). Polisförbundets Lena Nitz om åtgärderna mot poliskrisen: 

Otillräckliga åtgärder fem i tolv. 
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5 Avslutning 

5.1 Resultat 

Analysen visar att polisens kommunikationsprocess (rationalitetsprinciper och rättfärdigande) 

inte är koherent eller konsekvent. Den är föränderlig i relation till kontext och tid. Kontexten 

som i denna studie utgjordes av regeringens ståndpunkter samt polisens mandat i regleringsbrev 

och polislagen. Konflikt mellan vilket värde som väger tyngst (vinstmaximering, auktoritet, 

effektivitet, engagemang och anseende) går att urskilja inom och mellan de olika texterna. Vad 

som dock är tydligast är det genomgående fokus på det allmänt och kollektiv bästa. En princip 

(de civilas principer) och ett rättfärdigande som enligt teorin skapar förutsättningar för 

legitimitet och förtroende. Syftet med denna studie var att  

…utifrån Boltanski och Thévenots teori Orders of worth om konkurrerande 

principer identifiera och analysera de principer som används i svenska polisens 

kommunikation gällande reformen inom polisen 2015 och 2016 för att söka 

möjliga förklaringar till kommunikationen. Detta för att belysa huruvida polisens 

kommunikation skapar förutsättningar för förtroende och legitim maktutövning 

gentemot befolkningen.  

För att uppnå detta konstruerades två frågeställningar. Dessa var: (1) Vilka principer utmärker 

polisens kommunikationsprocess? samt (2) Hur står dessa principer i konflikt respektive 

samspel med varandra utifrån ett kommunikationsperspektiv? I analysen analyserades 

materialet i kronologisk ordning för att lättare urskilja huruvida kommunikationsbudskapet 

varit delat, konsekvent eller sammanhållet över tid och till kontext. 

I del 4.2 (polisens kommunikationspolicy) konstaterades traditionens-, de civilas- samt 

produktionens principer vara de mest framträdande. Första nyheten däremot innehåller främst 

kreativitetens principer. Det tydliga känslomässiga engagemanget bygger även vidare på 

traditionens principer. Dock inte lika starkt som i kommunikationspolicyn. Det kollektivt bästa 

är den gemensamma nämnaren som går att urskilja i båda materialen. Detta genom att tala om 

polisens förmåga att utföra dess arbete på ett för befolkningen tillfredsställande sätt. 

Vidare i studien (4.3) analyseras nyheten om löneförhandlingar och vinstmaximering. 

Marknadens principer kan nu urskiljas för första gången. Vinstmaximerande syftar dock inte 

enbart på ekonomiska värden utan även en höjd motivation inom poliskåren som skulle leda till 

ökad kvalité inom verksamheten. Pressmeddelande nummer tre betonar en intern värdekonflikt. 
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Polisförbundet säger emot rikspolischefen gällande hur allvarligt situationen inom polisen är. 

Tydligast i denna text är produktionens principer. Även ryktbarhetens principer framkommer 

för första gången. Detta genom att argumentera för att Polisförbundet och inte den politiska 

nivån (rikspolischefen eller inrikesministern) är den mest kompetenta aktören och den med mest 

vetskap. De civilas principer går också att urskilja då genom att betona det kollektivt bästa samt 

vad som hotar detta (vad som hotar en fungerande polis och rättsväsende). 

Sista delen av analysen (4.4) bygger tydligast på ryktbarhetens principer. En intern konflikt 

mellan rikspolischefen och Polisförbundet leder till att Polisförbundet använder sig av 

produktionens principer och rättfärdigar sin legitimitet genom detta, det vill säga som experter. 

Den sista analyserade texten baserar sig åter igen på kreativitetens principer. Ryktbarhetens 

principer är dock starkast vilket märks i rättfärdigandet av argumentationen. Ett rättfärdigande 

som syftar till att stärka Polisförbundets anseende i jämförelse med rikspolischefens.  

Resultatet av fallstudien är att flera olika principer används i polisens kommunikationsarbete. 

Ofta används principerna i kombination med varandra vilket enligt teorin är mycket vanligt. 

Till exempel genom att de civilas principer (som går att urskilja i majoriteten av materialet) och 

argumenterande utifrån det allmänt bästa ofta kombineras med övriga principer för att förstärka 

legitimiteten och förtroendet hos aktören i dess rättfärdigande. Vad som framkommer tydligast 

är just att texterna genomgående betonar det allmänt bästa och de civilas principer vilket är 

grunden till ett legitimt och förtroendeingivande rättfärdigande.  

Den tydligaste konflikten i polisens kommunikationsprocess är den mellan de civilas principer 

och ryktbarhetens principer. De civilas principer används som en röd tråd i majoriteten av 

rättfärdigandet men blir med tiden ställd allt mer mot ryktbarhetens principer där aktören 

betonar anseende vilket frammanar en intern splittring. Där kompromisser mellan principer 

uppstår förstärker de olika principerna varandra. Till exempel kan ryktbarhetens principer 

förstärka marknadens principer och vice versa när det handlar om att förstärka ett anseende och 

konkurrensfördelar. Men där konflikter uppstår, till exempel mellan ryktbarhetens principer och 

de civilas principer, ställs istället principerna mot varandra utan att förstärka varandra vilket 

enligt teorin påverkar organisationens förutsättningar för förtroende och legitimitet negativt. 

Det går även att urskilja en förändring över tid i kommunikationsbudskapet vilket inte skapar 

en koherent kommunikationsprocess ut till medborgarna och på det sättet bidrar till att minska 

förtroende för polisen. Detta blir särskilt markant i analysens sista del där den interna konflikten 

blir tydlig då Nitz och Eliasson argumenterar mot varandra och betonar olika principer. 
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Förändringen över tid syns då de civilas principer väger tyngst inledningsvis i analysen i 

kombination med traditionens principer. Senare i analysen framkommer marknadens principer 

och ryktbarhetens principer tydligare och väger då tyngre. Enligt tidigare forskning riskerar 

denna utökning av ansvarsområde (identitets- och mediehantering) att hamna i konflikt med 

polisens grundläggande mandat och värderingar. Det går att urskilja glidningar i 

kommunikationsprocessen. Till exempel i analysens andra del som nämner vinstmaximerande 

i relation till både ekonomiska resurser samt ökad kvalité för verksamhetsarbetet.  

I fallet med polisen uttrycker Nitz och Eliasson en gemensam grund av att kommunicera i syfte 

att gynna det allmänt bästa. Något som enligt Orders of worth-teorin skapar legitimitet och 

förtroende. Dock använder sig båda aktörer av olika rättfärdigande-principer i deras 

kommunikationsarbete. Ett tydligt exempel på hur olika inramningar leder till konflikter. Även 

då Eliasson inte varit analysobjekt för denna studie så har hans uttalande varit med som kontext 

och referenspunkt vilket gjort att en intern splittring mellan ledningen och anställda inom 

polisen gått att urskilja vid kommunikationsarbetet. Därmed tydliggörs början till en intern 

debatt inom polisen istället för en offentlig debatt ut till allmänheten. I rättfärdigandet av de 

enskilda aktörernas legitimitet och kompetens uppstår därmed istället en splittring något som 

enligt teorin leder till minskad legitimitet och förtroende. 

5.2 Slutsats 

Den offentliga sektorn i en demokratisk stat är beroende av förtroende hos befolkningen för 

förmågan till legitimt maktutövande. Vid förändringsprocesser och omorganiseringar blir det 

avgörande vem som kommunicerar samt vad som kommuniceras. Som forskning visar är 

kommunikationsarbetet för en organisation i förändring nyckeln till skapandet av förtroende 

och legitimitet. Ändå kan det i fallet med polisen och reformen sägas brista. Här präglas istället 

kommunikationen av intern värde-splittring, delade och osammanhängande budskap samt flera 

aktörer som alla försöker rättfärdiga just sin bild av verkligheten. 

Polisen och reformen är ett fall av en offentlig organisation som genomgått en förändring så 

drastisk att det skapat ett behov av rättfärdigande ut mot medborgarna för att behålla sin 

auktoritet och legitima maktutövning. Detta är vad Boltanski och Thévenot definierar som 

legitimitets-test. För precis som Fredriksson och Pallas (2013) skriver så är förtroende och 

legitimitet något som ges av samhället till en myndighet. En legitim maktutövning i en 

demokratisk stat bygger därför på transparent, konsekvent och effektiv kommunikation med 

medborgarna. Som resultatet i min fallstudie visar har kommunikationen inom polisen inte 
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uppnått samtliga dessa delar enligt Boltanski och Thévenots teori. Bland annat har polisen 

använt olika principer och olika värden för rättfärdigandet vilket ger ett icke sammanhängande 

och icke konsekvent budskap. Detta påverkar förtroendet negativt enligt teorin.  

De olika principerna som framkommit i analysen av polisens kommunikationsprocess belyser 

hur komplexa offentliga organisationer är. Utökade ansvarområden bland annat i linje med new 

public management har format kommunikationen och förtroendeskapandet genom olika 

kommunikativa strategier när det kommer till rättfärdigande men också till vem som är ansvarig 

för vad. Så som tidigare forskning visar är det avgörande hur ett budskap förmedlas samt av 

vilken aktör.  

Meningsskapandet och inramandet av verkligheten genom betoning på olika principer där en 

princip är starkare eller svagare än den andra spelar roll för hur skapandet av förtroendet ser ut. 

Vilka värden som värderas högst eller om det uppstår kompromisser eller konflikter. Att 

förändringen i detta fall innebar ett allt starkare tryck på marknadens principer samt fokus på 

identitet- och mediehantering kan som tidigare forskning visar underminera aktörens förtroende 

och legitimitet då de grundläggande demokratiska värdena (opartiskhet och transparens) 

förminskas till förmån för värden så som vinstmaximering, målstyrning och liknande. Detta är 

inte i linje med vad Boltanski och Thévenot definierar som allmänt bästa och blir i och med det 

ansett som illegitimt och därmed förminskar förtroendet för aktören. 

Precis som i Fredriksson och Pallas studie Med synlighet som ledstjärna söker den berörda 

aktören oftast stöd i flera principer samtidigt vid rättfärdigandet. Detta leder till konflikter och 

kompromisser inom organisationen. Det resultat som framkommer i Fredriksson och Pallas 

studie är även tydligt i denna, att den mest markanta konflikten är den mellan de civilas 

principer och ryktbarhetens principer. Det allmänt bästa överensstämmer inte alltid med 

effektivitetsmål eller identitets-frågor. De civilas principer om öppenhet och transparens ställs 

då mot målen att representera en specifik image. Detta exemplifieras ofta med offentliga 

organisationer som allt mer begränsar vem (anställda, chefer, kommunikationsansvariga med 

mera) som får kommunicera vad med omvärlden samtidigt som offentlighetsprincipen ska vara 

styrande. 

Resultaten i min studie är ett empiriskt bidrag till forskning inom förtroende och legitimitet för 

offentliga organisationer. Den valda teorin har tidigare inte applicerats på fallet svenska polisen 

och reformen. Genom att analysera fallet utifrån en teori går det att förstå kommunikationen 
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samt dess efterverkningar på förtroende. Det är ett exempel på hur kommunikationsprocesser 

kan se ut samt förtydligar kommunikationens betydelse i sambandet. 

5.3 Kritisk diskussion 

En av de mest betydande avgränsningarna som fattades i denna fallstudie var att inte inkludera 

rikspolischefen Dan Eliasson som analysobjekt även då han är en betydande aktör inom polisen. 

Att inte inkludera Eliasson är motiverat med att han är politiskt tillsatt som representant för 

Polismyndigheten vilket gör att han kan sägas representera ledningen snarare än de anställda. 

Något som blivit allt mer tydligt vid den interna splittringen mellan medarbetare och chefer 

inom polisen (vilket nämns ibland annat rapporten från Statskontoret september 2016). I denna 

studie har jag därmed valt att fokusera på ett perspektiv av polisen som ligger närmare 

medarbetarna, inte ledningen. Ett annat möjligt sätt att genomföra denna fallstudie hade därmed 

varit att inkludera Eliasson vilket förmodligen skulle ge en väldigt annorlunda bild av 

kommunikationsprocessen inom polisen. Då som mer splittrad. I min fallstudie har Eliasson 

istället inkluderats som kontext till fallet.  

Just kontext är något jag anser saknas samt brister i den använda teorin. Orders of worth 

beskriver hur kommunikationsprocesser bör vara sammanhängande och konsekventa men 

nämner ingenting om huruvida kommunikationen bör förändras i takt med förändringar i 

omgivning och kontext. Därför anser jag att exkluderandet av Eliasson som analysobjekt och 

inkluderandet av honom som kontext istället tillförde ett mer kronologiskt och överblickande 

perspektiv på reformprocessen och kommunikationsprocessen inom polisen. Liknande teorier 

inom kommunikation, till exempel Benoits Image Repair Theory, får in aspekten av kontext 

genom inkluderandet av attityder hos intressenterna och hur förändringar av dessa påverkar 

behovet av kommunikation. I detta fall rättfärdigande.  

Ytterligare värt att nämna för denna studie är dess generaliserbarhet. Generaliserbarheten blir 

mindre självklar då det är en enfalls-studie och inte en komparativ fallstudie. Det går till 

exempel inte att i denna fallstudie se skillnader eller likheter mellan olika fall eller trender. 

Däremot går det att urskilja utveckling över tid gällande polisens kommunikationsprocess. 

Generaliserbarheten blir dock i denna studie starkare av att den är teorikonsumerande. Teorin 

har i analysen används för att förklara det som sker, vilket ger det en teoretisk stark anknytning 

(teoretisk generaliserbarhet). 
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5.4 Fortsatt forskning 

I Fredriksson och Pallas extensiva studie besvaras en mer överskådlig fråga om svenska 

myndigheters kommunikation och generella trender. De styrdokument som analyseras 

möjliggör en generell bild av vad som styr myndigheters kommunikationsarbete. Vad som dock 

inte kan besvaras i deras studie är hur dessa principer kommer till uttryck i praktiken på daglig 

basis. Där har min fallstudie fyllt en lucka i forskningen genom att empiriskt undersöka hur 

detta kan se ut. Fortsatt empirisk forskning krävs för att vidareutveckla denna forskning. 

Förslagsvis genom fler fallstudier, enskilda och komparativa. Detta är något som inom ramarna 

för denna studie inte kunnat omfattas men som skulle vara givande för fortsatt forskning inom 

området offentliga organisationers kommunikation och dess påverkan på förtroende och 

legitimitet. 

Denna fallstudie har även inkluderat NPM som en aspekt av organisationers kommunikation. 

Fortsatt forskning inom NPM i relation till förtroende och legitimitet skulle gynna en 

problematisering av offentliga organisationers utökade ansvarsområden. Fallstudier så som 

Deverell et al Understanding public agency communication: the case of the swedish armed 

forces (2014) tar upp problematiken kring NPM och vad som händer när medborgares 

förväntningar och uppfattningar i kombination med medias roll blir allt mer styrande för 

verksamheter istället för de politiska beslut som ska styra. Det finns värden för organisationer 

inom den offentliga sektorn som har inneboende konflikter och problematik. Problematik kring 

till exempel våldsmonopol eller försvar. Här finns en lucka som öppnar upp för vidare forskning 

inom offentliga organisationer och utökade ansvarsområden i relation till förtroende och 

legitimitet. 
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Bilaga 1 

 

Från: Fredriksson, M., Pallas, J. (2013). Med synligheten som ledstjärna. En analys av vilka 

principer som styr kommunikationsarbetet i nationella förvaltningsmyndigheter, s.13. Figur 1. 
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Bilaga 2 

Titel:  Transkribering av intervju med Lena Nitz av Mathilda Jansson.  

Plats: Polisförbundet, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm.  

Datum: 12 december 2016. Intervjun pågick ca 1 timme och 20 minuter. 

Ämne:  Polisens omorganisering och förtroendeskapande samt skillnader mellan  

 Polismyndighetens och regeringens synsätt gällande omorganiseringen. 

Projekt: Kandidatuppsats ht 2016. 

LN = Lena Nitz 

MJ = Mathilda Jansson 

Denna intervju har inte använts som analysmaterial i fallstudien och kommer därför att 

transkriberas i komprimerade och selektivt utvalda delar. Delar av intervjun har använts som 

kontext, bakgrund och förtydligande till analys och empiri. Dessa utvalda delar kommer nedan 

att transkriberas i kronologisk ordning. Intervjun spelades in och finns att tillgå via mail till 

mathilda.jansson@student.fhs.se. Inga specifika och förbestämda frågor författades inför 

intervjun. Endast ämne bestämdes. Därför har inga intervjufrågor inkluderats i övrigt mer än 

angivet nedan. 

Tid: 00:25:00 – 00:27:00.  

Summering av samtal: 

Samtalet handlar nu om utredningen från Statskontoret (september 2016) och om hur den 

konstaterar att omorganiseringen var mer komplex än väntat samt att det först då utredningen 

publiceras uppfattas som att ledningen inom polisen reagerar. Även fast Polisförbundet varnat 

för detta kontinuerligt och tidigt flaggat för omorganiseringens negativa effekter och problem. 

Nitz berättar att eftersom 94%-95% av alla verksamma poliser är medlemmar i Polisförbundet 

och jobbar ute i fält betyder det att Polisförbundet tidigt märker av hur det pratas och reageras. 

Det går att avläsa situationer tidigare än vad beslutsfattarna kan. Polisförbundet har även 

kontinuerligt säkerställt situationen med statistik och undersökningar. Nitz menar att 

Polisförbundet därmed har etablerat och statistiskt säkerställt de problem som syns.  

Tid: 00:27:00 – 00:30:52 

LN – De politiska partierna, de flesta partierna, har ju också tagit till sig den problembilden. 

Och även media har tagit till sig denna. Pratar man med allmänheten så har även dem tagit till 

sig den här problembilden och vad som måste göras egentligen. Men inte Polismyndigheten 
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och regeringen. Så skulle jag vilja säga. Därför att vi vill även i/under våren där, maj, ville vi 

ha ett stresstest utav polisen. Det vill säga Riksrevisionen kan stresstesta. De gjorde det 2013 

med försvaret.  I det här fallet då testa vad har polismyndigheten för förmåga att klara av ett 

terrorangrepp eller bara ett visst antal särskilda insatser. Och det här tyckte då vi, för vi fick 

signaler från våra medlemmar att det här, i och med att det var så rörigt och så vidare, har vi 

verkligen förmåga, om det verkligen skulle smälla här? Och det tyckte vi då att våra medlemmar 

vill veta, det vill nog medborgarna veta och politikerna borde vilja veta det för att rätta till 

bristerna innan det händer. Men då sa man att det här kommer vi att vänta på då, från 

regeringshåll, tills Statskontoret kommer med sin rapport. Som egentligen inte testar förmågan 

i sig utan hur långt man kommit i reformen. Med tiden ser ju vi att det blir värre och det blir 

värre, det slutar fler poliser än någonsin, det centraliseras, det är toppstyrt, vi märker att vi 

kommer längre ifrån medborgarna, vi tappar mark skulle jag vilja säga gentemot grov 

organiserad brottslighet, det är skjutningar och så vidare. Problematiken förändras snabbt då i 

omvärlden. Vi får mer och mer också från vår skyddsorganisation om att vi/man är väldigt, 

väldigt slitna. Då, på hösten här efter sommaren så säger vi att nu är det poliskris, går 

Polisförbundet ut med. Det är då statsministern säger att det går inte att… Jag kommer inte ihåg 

exakt vad han sa men jag blev väldigt irriterad på att han säger att plötsligt komma och skrika 

poliskris. någonting sånt. Inte ordagrant, men någonting sånt. Jag tror att jag till och med skriver 

på twitter att; plötsligt? Var har han varit någonstans? 

Tid: 00:31:00 – 00:31:25.  

Summering av samtal: 

Pratar om polisens tillgänglighet på twitter, facebook och andra sociala media samt att det är en 

bra plattform att komma närmare medborgarna på. Det behöver inte vara ett helt uppslag i 

aftonbladet eller annan tidning. 

Tid: 00:31:25 – 00:34:13 

LN - Här någonstans kommer Statskontoret med sin utvärdering. Och det vet ju 

Polismyndigheten och regeringen om. De [Polismyndigheten] vet om detta eftersom att de 

faktakontrollerar det som statskontoret skriver, och de vet ju vad som då kommer komma med 

och därmed kommer deras åtgärdsplan som dem sjösätter. Det är ett allvarligt läge, går man in 

och säger då. Det jag tycker är allvarligt är att om man inte inser att det är en kris då kan man 

inte vidta tillräckligt skarpa åtgärder för att ta sig ur den. Och dem [Statskontoret] säger att det 

är allvarligt då. Jag tror att man då använder olika vokabulär. Med anledning utav att man ramar 
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in saker på olika sätt. Och agerar efter det. Och nu är man väl där där man försöker vidta åtgärder 

för att ta sig ur det här och då vidtar man tex att man nu ska på lokal nivå göra sina lokala 

verksamhetsanalyser. Vilket Polisförbundet tyckte att man skulle göra redan från början. 

Eftersom att okey, vi ska göra om polisorganisationen här. Vi ska göra om polisen helt. Eller 

ja, en väldigt stor omorganisation iallafall. Borde inte den utgår ifrån en verksamhetsanalys? 

Det vill säga liksom vad behöver man här ute närmare medborgarna och vilken förmåga ska 

svensk polis ha för att uppfylla det här? Men det görs ju inte. Men nu görs dessa verksamhets 

analyser. Det här är ett sätt man inte ska omorganisera en operativ verksamhet som är operativ 

24 timmar om dygnet 365 dagar om året. Det är inte ett lyckat koncept.  

SLUT 
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Bilaga 3 

Titel:  Transkribering av intervju med Johan Moström av Mathilda Jansson.  

Plats: Justitiedepartementet, Rosenbad 4, Stockholm.  

Datum: 12 december 2016. Intervjun pågick ca 40 minuter. 

Ämne:  Polisens omorganisering och förtroendeskapande samt skillnader mellan  

 Polismyndighetens och regeringens synsätt gällande omorganiseringen. 

Projekt: Kandidatuppsats ht 2016. 

JM = Johan Moström 

MJ = Mathilda Jansson 

Denna intervju har inte använts som analysmaterial i fallstudien och kommer därför att 

transkriberas i komprimerade och selektivt utvalda delar. Delar av intervjun har använts som 

kontext, bakgrund och förtydligande till analys och empiri. Dessa utvalda delar kommer nedan 

att transkriberas i kronologisk ordning. Intervjun spelades in och finns att tillgå via mail till 

mathilda.jansson@student.fhs.se. Inga specifika och förbestämda frågor författades inför 

intervjun. Endast ämne bestämdes. Därför har inga intervjufrågor inkluderats i övrigt mer än 

angivet nedan. 

START 

Tid: 00:03:00 – 00:07:25.  

Summering av samtal: 

Pratar om varför det finns olika terminologi om huruvida det som sker inom polisen definieras 

som kris eller inte. Moström menar att det handlar om vilket perspektiv som används när man 

förmedlar en bild ut till medborgarna. Bland annat nämns att Polisförbundet presenterar statistik 

som förstärker deras argument, och enbart det, när det finns mer statistik som tyder på annat. 

Bilden kan då lätt bli ensidig. Jansson nämner Löfvens uttalande från augusti 2016 där Löfven 

säger att man inte plötsligt ska skrika att det som sker är en poliskris.  

Tid: 00:07:30 – 00:10:24 

JM – Frågan från vårt håll är väl egentligen såhär: vad är en kris? Vad förändras, när har man 

gått över gränsen till att det blir en kris? När kallar man det för en kris eller inte? Krävs det en 

speciell typ av åtgärder eller inte? Till skillnad från vissa begrepp som innebär att ni har vi klivit 

över till ett visst typ av läge liksom. Det är då en annan typ av åtgärder som krävs. Om vi säger 
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att vi är djupt oroade över situationen, ja, sen om vi kallar det för en kris eller inte, ja, vi skulle 

kunna kalla det för en kris. 

MJ – Fast om man säger att det är en kris så blir de helt andra åtgärder också, då kan man inte 

stanna i något slags mellanläge.  

JM –  Ja men precis. Och en av anledningarna till att vi har vänt oss mot det är ju att man från 

Polisförbundets sida säger att det är en kris och därför måste vi tillsätta en kriskommission. 

Men våran bild är att en kriskommission är det sista vi behöver just nu för att det bara kommer 

göra den här omorganisationen rörigare. Det kommer in ytterligare en aktör med synpunkter 

som ska parallelstyra när det redan finns utmaningar med ansvarsutkrävandet eftersom man har 

tagit fram en ny organisation sen tillsätter man en ledning efteråt som bara får uppdrag att 

genomföra den här omorganisationen. Detta innebär att du får en ledning som inte hållas 

ansvarig för den här omorganisationen, för det var inte dem som bestämde hur den skulle se ut, 

det var någon annan som gjorde. Om man dessutom stoppar in en kriskommission kommer det 

inte göra det enklarare på något sett. Regeringen ska inte detaljstyra polisen, utan endast de 

resultat som ska uppnås.  

MJ – Så lite i linje med New Public Management, att ni ska styra hur verksamheten ska se ut? 

JM – Nja, jag skulle vända mig emot att kalla det New Public Management. För att vi anser att 

vi inte kommer säga att ni ska göra det genom att göra x, y, z konkreta åtgärder utan det handlar 

snarare om vissa mål för organisationen som är satta för att uppnå. 

Tid: 00:21:10 – 00:24:05.  

Summering av samtal: 

Talar om krisdefinitioner, att Moström anser att kris är när man börjar arbeta på andra sätt, 

något ovanligt i en akut situation. Det präglar (i regeringen värld) en kris, att man måste göra 

om sina prioriteringar väsentligt. Exemplet som nämns är flyktingsituationen hösten 2015.  

Tid: 00:24:20 – 00:29:12 

JM -  Att tala om en kris inom polisen blir oerhört trubbigt. Det är klart att i Skåne just nu, när 

det pratas om att tillsätta en mordutredningsgrupp så är det djupt problematiskt, och då ska jag 

väl säga, att stoppa ner den typen av problem i samma säck som att man ser utmaningar i 

utvecklingstiderna i glesbygdskommunerna i Norrland som funnits där i 10 år och gör det till 

samma problem och samma kris. Det gör det problematiskt. Det är det som har varit lite hela 
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den här situationen. Det måste jag ju säga att polisen också har gjort sig skyldiga till ibland. Att 

man har stoppat ner saker i samma låda som omorganisationen fast det inte hör hemma där. 

MJ – Kan du ge ett exempel på det? 

JM – Nej men att man pratar om nedläggning av stationer till exempel i glesbygdsområden, så 

har ju det ingenting med omorganisationen att göra. 

MJ – Men det har man nämnt i samband med omorganisationen menar du? 

JM – Inte just Polisförbundet, men det har ju varit sådana här larm från poliser i Norrland och 

nån polisstation. Men det har ju ingenting med omorganisationen att göra utan har med en mer 

generell samhällsutveckling att göra. Och då är det på nåt vis... ja det går inte heller att prata 

om som någon slags kris i omorganisationen utan istället en samhällsutveckling, som man 

kanske inte vill se. Det är inte en kris i polisorganisationen. Det är lite samma sak om man tittar 

på en del av utmaningarna med de andra utsatta områden. Det är ju inte polisen som orsakar 

dem. Det är väldigt, väldigt eftersatta områden med väldigt hög arbetslöshet och dåliga 

skolresultat och det är inte någonting som polisen har orsakat. Sen att man kanske inte har 

hunnit… Ja att man inte har kapacitet att hantera det just nu för att hantera dem konsekvenserna 

det är ju en annan fråga. Men det är inte polisen som orsakat problemen, det blir bakvänt att 

resonera på det sättet. 

MJ – Men om man tar exemplet med stenkastning i förorter. Det finns ju många som menar att 

det beror på underbemanning eller resursbrist inom polisen. Sånt är ju svårt att inte reagera på 

kan jag tycka, att man ändå måste göra någonting. Att polisen inte åker ut till sådana områden 

längre. Att tidningar så som Aftonbladet och Dagens Nyheter säger att man förlorar mark till 

organiserad brottslighet. Vilket skulle gå att tyda som att man gör eftersom att poliser inte längre 

vill åka dit i färre än fyra personer. Så det är ju också en trend som kommit de senaste åren.  

JM – Det är väl egentligen de sociala utmaningarna som kommit först. Och sen så klarar inte 

polisen av att möta upp mot dem utmaningarna som uppstått på grund av den sociala 

eftersattheten. Men sen så är det ju inte brister inom polismyndigheten som orsakat problemen. 

Det är väl… Jag skulle säga såhär.. Jag ska förklara. Jag ska försöka förklara utan att rama in 

det allt för politiskt. När man säger att det här är en poliskris så säger man att det är polisen som 

har orsakat krisen. Men det är inte polisen som orsakat krisen, det är en social kris, som funnits 

där väldigt länge men som ingen gjort någonting åt. Sen att nu polisen hamnar i ett helvete för 

att man valt att låtit det gå så långt och vi skulle behöva mer resurser för att hantera det. Man 
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fixar till polisorganisationen, men så enkelt är det inte. Det är flera olika diskussioner, men jag 

skulle inte kalla det för poliskris. 

SLUT 


