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Abstract 

The purpose of this study is to investigate, from a dialogical perspective, what messages are 

conveyed about the Swedish Police Agency's reorganization in the big city press for a limited 

period in the autumn of 2016. Dialogical analysis provides a tool to not only investigate each 

text individually, but also to examine the internal relationships between the texts in our 

selection. The study answers the following questions: What image of the Police Agency's 

reorganization is conveyed in the media? How does the message about the reorganization of 

the police agency change by the interplay of the media texts? 

The result shows that different messages emerge depending on how the reorganization is put 

into context when different actors' voices and different content topics are highlighted. The 

results also shows several examples of intertextual relationships between the different texts. 

Intertextual relationships are shaped when a text uses information or quotes from other texts 

and puts it into a new context. This study shows how information from a significant news article 

about the Swedish Police Agency’s effectivity is re-used in other articles and how this leads to 

a shift of message.  

The method used is dialogical analysis and partly also a discursive perspective. This study, 

which emerges from a social constructivist perspective, contributes to the understanding of 

how media texts interact and the effect this have for the reader(s). 

Keywords: 

[news media] [dialogue theory] [discourse theory] [discourse analysis] [dialogic analysis] 

[dialogic] [police] [media] [intertextuality] [text analysis] 
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1. Inledning 

Fri åsiktsbildning är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. För att den fria 

åsiktsbildningen ska fungera krävs ett system som ser till att människor får den information 

och kunskap som gör att de fritt och självständigt kan ta ställning till samhällsfrågor. Det är 

massmediernas uppgift att förse medborgarna i ett samhälle med sådan information. 

Massmedierna ska även granska de inflytelserika i samhället samt fungera som forum för debatt 

där olika åsikter ska komma till tals (SOU:1995:37:156). 

 

Eftersom vi inte med vår egen erfarenhet kan få tillgång till den informationsbredd vi behöver 

är vi som medborgare beroende av att nyhetsmedierna tillhandahåller så sanningsenliga bilder 

av verkligheten som möjligt. Men de bilder som framställs av nyhetsmedierna kring ett ämne 

kan inte endast ses som statiska avspeglingar av verkligheten. En publicerad text är en 

kommunikativ handling som även den är med och konstruerar verkligheten – tillsammans med 

andra kommunikativa handlingar om samma ämne. I denna uppsats vill vi undersöka hur de 

olika texterna står i relation till varandra, hur de samverkar och hur det påverkar vilket budskap 

som framställs om ett ämne. 

 

Vi har valt att specifikt titta på hur Polismyndighetens omorganisation (vilken sjösattes den 1 

januari 2015) framställs i media. Polisen är en hårt mediebevakad organisation av 

allmänintresse och omorganisationen har varit mycket diskuterad – och kritiserad. Flera dags- 

och kvällstidningar har på sina hemsidor skapat hela undersidor som exklusivt behandlar frågor 

om omorganisationen1. I denna studie gör vi ett djupdyk ner i diskursen om polisens 

omorganisation och undersöker en specifik period hösten 2016 då medieexponeringen om 

ämnet var som störst. 

  

1.1 Problemformulering 

Massmedierna, och i synnerhet nyhetsmedierna, är idag en viktig aktör i formandet av vår 

världsbild och medieinnehållet har ett stort inflytande på hur vi uppfattar och förstår vår 

omvärld. Vad vi uppfattar, och hur vi tolkar ett innehåll beror inte bara på vad som konkret står 

                                                
1Se https://www.svd.se/om/polisens-kris, https://www.dn.se/om/dn-granskar-polisens-kris/ , 
och https://www.aftonbladet.se/story/88436140-2378-4677-a7a1-df1af737adf6 
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i de utsagor vi tar del av i medietexter. Lika viktigt är det sammanhang, eller den kontext, som 

omger utsagan. Det är därför intressant att se bakom de enskilda texterna för att även studera 

hur olika texter förhåller sig till varandra samt hur deras inbördes relationer kan påverka vilket 

budskap som förmedlas. 

 

Denna studie ingår i ämnesområdet ”Samhälle och media” inom Medie- och 

kommunikationsvetenskapen. Tidigare forskning som undersökt hur polisen framställs i 

nyhetsmedierna studerar medietexterna som fristående analysenheter och tar inte texternas 

samspel i beaktan. Vårt bidrag till forskningen blir därmed att utifrån en socialkonstruktivistisk 

ansats och med en dialogisk metod undersöka hur ett urval av medietexter framställer 

Polismyndighetens omorganisation. Detta för att både kunna studera hur omorganisationen 

görs betydelsefull men även för att kunna undersöka hur texternas relationer och samspel 

påverkar vilket budskap som förmedlas.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att ur ett dialogiskt perspektiv undersöka vilka budskap som 

framställs om polismyndighetens omorganisation i nyhetsmedierna. Att vi studerar det 

dialogiskt innebär att vi inte endast ser på medietexterna enskilt, utan även tar hänsyn till 

eventuella inbördes relationer texterna emellan. Förutom att undersöka hur polismyndigheten 

framställs vill vi även undersöka om, och hur, budskap förändras av texternas dialogiska 

samspel med varandra. För att undersöka detta har vi formulerat följande forskningsfrågor: 

 

- Hur framställs Polismyndighetens omorganisation i nyhetsmedierna? 

- Hur förändras budskapet om Polismyndighetens omorganisation av texternas 

samspel?  

 

För att besvara dessa frågor kommer vi genom dialogisk analys undersöka medietexter skrivna 

om polismyndighetens omorganisation. Undersökningen kommer vara begränsad till en 

specifik period där vi både undersöker hur omorganisationen framställs i texterna beroende på 

teman och aktörer och närstuderar en intertextuell kedja för att se hur budskapet påverkas av 

texternas samspel.  
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1.3 Avgränsningar 

För att kunna undersöka dessa forskningsfrågor har vi begränsat oss till en kort men intensiv 

tidsperiod då omorganisationen var som mest omskriven i media. Vi undersöker 

tidningsartiklar i dagstidningar och kvällstidningar under 15 dagar hösten 2016. Urvalet har 

gjorts i mediearkivet Retriever och vi har valt att endast titta på texter ur tidningar som 

klassificeras som storstadspress. Vi har inte inkluderat sociala medier eller andra nyhetsmedier 

i radio och tv utan koncentrerat oss på storstadspress under perioden 30 augusti 2016 till 14 

september 2016. Det innebär att artiklar som berör polisens omorganisation publicerade i tex. 

fackpress eller landsortspress inte berörs i denna studie. Inlägg, diskussioner på nätet och 

kommentarer till artiklarna berörs inte heller. Vår avgränsning består i att studera en liten del 

av alla texter som publicerats om polisens omorganisation och därmed går det inte att dra några 

övergripande slutsatser från denna undersökning. Däremot kan vi visa på hur texterna står i 

relation till varandra och hur det påverkar vilket budskap som framställs om polisens 

omorganisation. Vi beskriver våra avgränsningar och motiverar dessa mer utförligt i kapitel 5 

“Metod och material”. 

 

1.4 Disposition 

Bakgrundskapitlet tillhandahåller grundläggande bakgrundsinformation om polisens 

omorganisation samt en övergripande bild av hur medieexponeringen sett ut inom ämnet. I 

kapitlet “Tidigare forskning” tar vi både upp forskning som berör mediebilden av polisen i 

allmänhet, studier om omorganisationen och forskning som har utgått från samma 

dialogteoretiska utgångspunkt som denna uppsats. I teorikapitlet beskrivs det teoretiska 

ramverk som ligger till grund för uppsatsens analys, bestående av diskursteori och dialogisk 

teori. Kapitlet definierar också de begrepp som varit avgörande för hur vi genomfört vår analys. 

I kapitel fem redogör vi för det material som utgör vårt analysmaterial samt beskriver och 

motiverar de avgränsningar som gjorts. I det kapitlet redogör vi även för hur vi har bearbetat 

vårt material och genomfört analysen samt diskuterar dialoganalysen som metod. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt där vi reflekterar över de etiska överväganden vi gjort. Resultat och 

analys kan i denna uppsats inte separeras från varandra men kapitlet är indelat i två 

huvudavsnitt. Det första avsnittet är av deskriptiv karaktär och beskriver vårt material utifrån 

kategorierna teman och aktörer. Det andra avsnittet har ett fokus på hur budskap och utsagor 

förskjuts i diskursen samt hur texternas interna relationer påverkar budskapet som förmedlas 
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om polisens omorganisation. Avslutningsvis diskuterar vi våra slutsatser samt ger förslag för 

vidare studier.  
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2. Bakgrund  

Polisen som institution har ett högt allmänintresse och uppmärksammas ofta i 

mediebevakningen. I följande avsnitt redogör vi för grunderna för polisens omorganisation, 

hur beslutet fattades och vad syftet var. I efterföljande avsnitt kommer vi kort beskriva 

mediebevakningen av omorganisationen och hur den sett ut över tid.  

 

2.1 Polisens omorganisation 

Polisen bestod fram till 2015 av 21 enskilda länspolismyndigheter samt Rikspolisstyrelsen och 

Statens kriminaltekniska laboratorium. Den 1 Januari 2015 ombildades dessa till en 

sammanslagen Polismyndighet. Det första steget mot en ny organisation för polisen togs genom 

betänkandet En sammanhållen svensk polis (SOU, 2012:13) där en utsedd kommitté fått i 

uppdrag att analysera huruvida polisens dåvarande organisation utgjorde ett hinder för 

regeringskrav om “högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt 

förbättrade resultat i polisens verksamhet” samt lämna ett förslag om en helt eller delvis ny 

organisation.  

 
“Kommittén föreslår därför att Rikspolisstyrelsen och de 21 polismyndigheterna samt Statens 

kriminaltekniska laboratorium ska ombildas till en sammanhållen myndighet. [...] Med en 

sammanhållen svensk polis finns goda förutsättningar att uppnå större enhetlighet där det finns 

behov av detta för att verksamheten ska vara rättssäker, kvalitativ och kostnadseffektiv. Den 

föreslagna myndighetslösningen skapar förutsättningar både att följa upp verksamheten på ett 

mer enhetligt sätt, och att uppnå bättre och jämnare verksamhetsresultat inom myndigheten.”  

(SOU, 2012:13:24-25) 

 

Efter att betänkandet fått ett positivt remissutfall föreslog regeringen att ombildningen till en 

sammanhållen polismyndighet skulle realiseras den 1 januari 2015. Förslaget godkändes av en 

enig riksdag den 18 december 2012 (Regeringen, Dir. 2012:129). Syftet med reformen var “att 

skapa tydligare styrning och bättre förutsättningar för högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, 

större flexibilitet och förbättrade resultat i polisens verksamhet” (Polissamordningen, 2015). I 

direktivet framhölls även att “Ombildningen ska leda till att tillgängligheten och kontakten med 

medborgarna utvecklas ytterligare.” (Regeringen, Dir. 2012:129:4). Den särskilde utredaren 

Thomas Rolén utsågs till att leda “Genomförandekommittén” vilken skulle omsätta direktivet 
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i en konkret arbetsplan (Polissamordningen, 2015). Statskontoret fick i uppdrag av regeringen 

att genomföra tre planerade uppföljningar av Genomförandekommitténs arbete där de skulle 

utvärdera genomförandet av omorganisationen samt om polismyndigheten verkar kunna nå 

målen som reformen syftade till (Statskontoret, 2016). 

 

2.2 Omorganisationen i media 

Omorganisationen var omtalad i media redan innan reformen sjösattes 2015. Nedan (fig. 1) 

visas en analys över medieexponeringen av polisens omorganisation per månad från januari 

2012 till skrivande datum (22 december 2017) i samtliga medier.  

 

Figur 1: Medieexponering av polisens omorganisation månadsvis 

 
(Källa: Retriever) 

 

Vi kan se en ökning strax innan årsskiftet 2015 när reformen infördes. För den perioden har 

genomförandekommittén analyserat mediebevakningen av omorganisationen och kommit fram 

till att andelen negativa klipp/inslag ökade efter våren 2014. Detta baserades enligt 

Genomförandekommittén på att “Lokala protester/missnöjen ökar i takt med att mer detaljer 

kring organiseringen blir klara, ekonomi, kritik från Polisförbundet: mer framträdande efter 

halvårsskiftet 2014 [och] många negativa klipp/inslag vid utnämningen av Dan Eliasson (nov-

14)” (Genomförandekommittén, 2015:6). I figur 1 kan vi se att den högsta stapeln var i 

September 2016, vilket inkluderar perioden denna undersökning kommer fokusera på. Efter att 

ha gått igenom samtliga artiklar (dock endast de publicerade i storstadspress) under september 

har vi ytterligare avgränsat oss till datumen från 30 augusti till och med 14 september. I kapitel 

fem under avsnittet “Material och urval” motiverar vi vår avgränsning närmare. Vid en första 
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genomläsning av medietexterna under denna period kunde vi se ett antal händelser som kan ha 

bidragit till denna intensifiering. En viktig sådan händelse var att Dagens Nyheter publicerade 

en granskande artikelserie om polisens situation efter omorganisationen. Artikelserien inleddes 

den 31 augusti 2016 och utgjordes av nio delar. En annan viktig händelse var att delar av en av 

Statskontorets rapporter läckte till Aftonbladet och ledde till stark kritik mot omorganisationen 

den 11 september och skapade temasidor rubricerade med “Polisens kris” (Aftonbladet, 2016-

09-11; Aftonbladet, 2016-09-12).  

 

Den tidsperiod som denna analys gör nedslag i måste förstås som en liten del av den större 

diskurs om polisens omorganisation som sträcker sig långt före och efter den period vi 

undersöker. Den kan även ses som en del av en större diskurs om Polisen vilken generellt är en 

organisation som får stor uppmärksamhet i medierna. Detta gör att analysens resultat inte kan 

generaliseras för hela diskursen. Däremot kan vi visa på hur texternas samspel med varandra 

visar sig och hur det påverkar de budskap som framställs.  
 

 

  



11 

3. Tidigare forskning 

Då denna studie syftar till att undersöka hur polisens omorganisation framställts i media är det 

intressant att titta på hur tidigare forskning berört samma fråga. Eftersom den metod vi 

använder utgår från dialogteori är det även relevant för oss att titta på tidigare forskning som 

genomför liknande dialogiska analyser. 

  

3.1 Tidigare forskning om mediebilden av polisen  

I rapporten ”Hjältar, blåljus och säkerhet” undersöker Göran Palm och Renée Skogersson 

(2008) konstruktionen av polisen i nyheterna. Genom en innehållsanalys tittar de på vilka typer 

av nyhetsvärderingskriterier som används då polisen bedöms som nyhetsmässig. Resultatet 

kompletteras med en diskursanalys där antaganden, värden och trosföreställningar som 

språkligt används i texterna studeras (Palm & Skogersson, 2008:8-10). Studien visar på att 

bevakning och rapportering om polisen ingår som en självklar rutin för alla nyhetsmedier och 

att rapporterna ofta är en typisk händelsestyrd journalistik och förhållandevis få är av 

granskande karaktär (Palm & Skogersson, 2008:160). Polisen får i hög grad föra sin egen talan 

och medierna har stor nytta av polisen som källa för nyheter. Polisen påverkar mediernas 

dagordning och mer än var femte nyhetsinslag har tillkommit på initiativ av polisen (Palm & 

Skogersson, 2008:161; 165-166). Bilden som framställs om polisen är till stor del konstruerad 

av polisen själv, därav blir innehållet mycket “hjältar, blåljus och säkerhet” (Palm & 

Skogersson, 2008:167). 

 

En något nyare rapport med liknande slutsatser publicerades 2012 av Per Bjellert och Göran 

Palm där de undersöker hur polisen gestaltas i nyhetsmedierna; “En trygg polis i ett otryggt 

samhälle - nyhetsmediernas bild av polisen och polisarbetet”. Denna rapport är en fortsättning 

och fördjupning av ovannämnda “Hjältar, blåljus och säkerhet” - båda utgivna av 

Polisutbildningen vid Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet) (Bjellert & Palm; 

2012:143). Studien består av två huvuddelar där den första delen, genom en kvantitativ 

innehållsanalys, undersöker hur polisen och polisens arbete gestaltas och värderas i 

“vardagsjournalistiken” (Bjellert & Palm, 2012:15). Den andra delen undersöker hur polisen 

och polisverksamheten språkligt gestaltas i nyhetstexterna med ett diskursanalytiskt 

tillvägagångssätt och tittar då specifikt på “undantagsjournalistiken” vilket är en form av 

fördjupande journalistik som kräver större ansträngningar och mer resurser än 
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vardagsjournalistiken. (Bjellert & Palm, 2012:7;15;17). Likt Skogersson och Palm (2008), 

visar Bjellert och Palm (2012:139-140) på att polisen är en dominant aktör i journalistikens 

nyhetsberättelser samt att de i hög grad definierar ramarna för sitt eget framträdande. De 

beskriver journalistiken om polisen som en slags budbärarjournalistik där polisens berättelser 

ofta står oemotsagda. (Bjellert & Palm, 2012:141). I fall där redaktionerna beslutar att göra 

fördjupningar inom en fråga förändras relationerna mellan journalist och polis där 

journalisterna i högre grad styr berättandet. Det sker oftast genom att andra aktörer förs in och 

flyttar fokus från polisiära beskrivningar till mer abstrakta frågor som organisations- och 

lagstiftningsfrågor eller dylikt (Bjellert & Palm, 2012:141). Bjellert och Palm (2012:142) drar 

slutsatsen att texterna mycket sällan handlar om att utvärdera polisens effektivitet och enligt 

rapportförfattarna är det polisen som får utvärdera sig själva. Fokus ligger på att samhället är 

under hot och att vi lever i en tid av fara och mänsklig oro, men dessa brister kopplas till 

faktorer utanför polisiär kompetens (Bjellert & Palm, 2012: 141).  

 

De två studierna utgår liksom denna studie från ett diskursteoretiskt perspektiv på frågan om 

hur polisen framställs i medietexter. Studierna genomfördes dock innan omorganisationen var 

en del av diskursen om polisen. Det finns därför anledning att anta att det kan ha skett en 

förändring i hur organisationen framställs vilket gör det intressant att studera närmare.  Palm 

och Skogesson (2008) och Bjellert och Palm (2012) tar inte heller de olika texternas interna 

relationer i beaktan. Varje text studeras enskilt och samspelet mellan de olika texterna och hur 

det påverkar vilket budskap som förmedlas vägs inte in i analyserna. Det saknas forskning som 

tar hänsyn till dessa aspekter och därför ser vi det som relevant att undersöka medietexter om 

polisen ur ett dialogteoretiskt perspektiv.  

 

3.2 Tidigare forskning med dialogiskt perspektiv på mediedebatter 

Per Linell har varit tongivande i den svenska forskningen när det gäller dialogisk analys inom 

fältet medie- och kommunikationsvetenskap. Per Linell och Per-Anders Forstorp gav 1998 ut 

samlingsverket “Samtal pågår: dialogiska perspektiv på svenska mediedebatter”. Antologin 

innehåller sex uppsatser som analyserar mediedebatter ur ett dialogiskt perspektiv. På grund av 

ämnets karaktär kan inte konkreta slutsatser om nyhetsmedierna ses som relevanta i dag, nästan 

20 år senare. Dock är uppsatserna ur ett metodologiskt perspektiv intressanta då de grundar sig 

i samma teoretiska definition som vi använder oss av i denna uppsats. 
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En av uppsatserna i antologin är ”Svart på vitt” (Kroon, 1998) som även är en del av Åsa 

Kroons (2001) doktorsavhandling “Debattens dynamik - Hur budskap och betydelser 

förvandlas i mediedebatter” vilken undersöker hur budskap förändras i mediedebatter där olika 

aktörer deltar över tid. Kroon (2001) genomförde fyra fallstudier som togs ur svenska medier 

under 1990-talet. I fallstudien ”Svart på vitt” visar Kroon (2001:119-128) på olika typer av 

förskjutningar som sker i debatten. En aspekt som lyfts fram är att en specifik text utgör ett 

”avgörande moment” för debatten genom att utsagor lyfts ut från för att sedan återanvändas i 

andra texter. När denna text återanvänds i andra texter så förändras budskapet genom att det 

tillspetsas och förstärks. Avhandlingen utgår från Linells dialogiska teori och visar på 

mediedebatternas dynamiska och föränderliga karaktär då budskap utvecklas när de reser 

mellan olika kontexter och deltagare. Kroons användning av Linells teoretiska ramverk har 

varit en viktig resurs när vi har operationaliserat teorin i denna uppsats.  

  

Det är i Åsa Kroon Lundells (Kroon byter namn till Kroon Lundell) fortsatta arbete som vi 

hittar ett mer nutida exempel på hur man kan använda dialogisk analys. Tidskriften “Media 

Culture and Society” publicerade 2010 Kroon Lundells artikel “Dialogues between journalists 

on the news: The intraprofessional 'interview' as a communicative genre”. I denna rapport 

undersöker Kroon Lundell hur journalister samtalar med varandra i TV-sändningar och hon 

menar att dessa samtal är mer frekvent förekommande än exempelvis samtal med politiker. 

Journalisternas dialog kan betraktas som en egen kommunikativ genre (Linell 1998b: 238 

refererad i Kroon Lundell, 2010a).  

  

Dessa exempel visar bredden av möjligheterna med dialogisk teori, men även att det är en 

begränsad grupp forskare som har detta angreppssätt. Det är framförallt studier som har 

applicerat den dialogiska teorin på mediedebatter som är jämförbara med hur vi i denna uppsats 

använder oss av teorin. Viktigt att notera är att det i dessa studier är just debatter som studeras. 

I denna studie vidgar vi appliceringen av teorin för att studera nyhetsrapporteringen kring ett 

specifikt ämne. Vi kommer använda oss av operationaliseringar av den dialogiska teorin som 

ligger nära vad tidigare forskning gjort. Skillnaden ligger i det ämne vi studerar, vilket är ett 

ämne som inte har undersökts utifrån detta teoretiska perspektiv tidigare. Den dialogiska teorin 

beskrivs ingående i följande kapitel som behandlar uppsatsens teoretiska grund. Hur vi rent 

praktiskt har använt oss av dialogisk teori i vår forskning utvecklas i metodkapitlet. 
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4. Teori 

Dialogisk textanalys grundar sig i dels diskursteori och dels i dialogisk teori. Dessa teorier blir 

därmed grundbultar för hur vi analyserar vårt material och besvarar våra forskningsfrågor. 

 

4.1 Diskursteori 

Diskurs är ett omdebatterat begrepp som inom forskningen har en stor teoretisk bredd. 

Utgångspunkten är dock att språkliga praktiker är sociala handlingar och det är genom språket 

som vi strukturerar verkligheten (Berglez & Olausson, 2008:133). Det är denna premiss som 

diskursanalyser tar avstamp från, även om de sedan kan skifta i karaktär beroende på vad det 

är som undersöks och hur. Inom den kritiska diskursanalysen har man exempelvis ett fokus på 

maktstrukturer och hur de skapas, omskapas och utmanas i samhället genom språkliga praktiker 

(Berglez & Olausson, 2008:123).  

 

För att kunna beskriva på vilket sätt vi använder oss av begreppet diskurs i denna undersökning 

ska vi först bena ut några grundläggande förutsättningar som den diskursanalytiska teorin vilar 

på. Diskursanalysens grund utgörs av socialkonstruktionismen vilken menar att vår kunskap 

om världen inte utgörs av objektiva sanningar (Jørgensen & Phillips, 2000:11-12). Vi når 

kunskap om verkligheten genom sociala interaktioner där vi strider om vad som är sant och 

vad som är falskt. Det innebär att det är språket som ger oss tillträde till verkligheten. Det är 

med hjälp av språket som vi skapar representationer av verkligheten (Jørgensen & Phillips, 

2000:15). Representationerna speglar en existerande verklighet, samtidigt som de också skapar 

den. Språket definieras alltså inte här som en kanal som rapporterar information utan liknas av 

Jørgensen & Phillips (2000:16) istället vid en maskin som konstituerar den sociala världen. 

Detta innebär att ett yttrande inte bara berättar något om verkligheten utan även utför en 

handling och därmed påverkar dess betydelse.  

 

En diskurs sker och produceras när två eller flera personer samtalar genom något medium 

(Berglez, 2010:271). En diskurs utgör allt som sägs, skrivs och görs inom en institutionell sfär 

och inkluderar även de komplexa relationerna mellan uttrycken (Berglez, 2010:272). Inom en 

diskurs pågår en ständig betydelsebildning där ett ämne ges mening genom att olika delar av 

verkligheten tilldelas olika betydelser (Jørgensen & Phillips, 2000:32-37). Diskursanalysen 

syftar till att kartlägga de processer vari olika betydelser fastställs, där vissa betydelsefixeringar 
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kan etableras så väl att vi uppfattar dem som givna eller naturliga (Jørgensen & Phillips, 

2000:32). I studerandet av en diskurs är målet inte att den objektiva verkligheten ska 

blottläggas, utan att undersöka de processer där vi skapar verkligheten så att den uppfattas som 

objektiv omvärld (Jørgensen & Phillips, 2000:40).  

 

För att konkretisera hur vi använder oss av diskursbegreppet i denna undersökning utgår vi från 

Kroons (2001:50) förhållningssätt till begreppet där en diskurs ”består av en uppsättning texter 

med en intern relation som fokuseras på ett speciellt ämne och omtalas i medierna över tid”. I 

denna studie är det polismyndighetens omorganisation som utgör ämnet. Samtidigt är det 

viktigt att notera att diskurser inte är något statiskt och fungerar därmed inte heller uteslutande. 

Texterna som ligger till grund för denna studie, inverkar alla i diskursen om polisens 

omorganisation samtidigt som de både införlivar och är delar av andra diskurser. Texterna kan 

exempelvis även ingå i en diskurs om polisens kris, eller en större diskurs om 

medierapportering.  

 

4.2 Dialogisk teori 

Att mediehändelsen studeras dialogiskt innebär att vi inte bara studerar vad som sägs i 

diskursen utan också hur det sägs, av vem och i vilka dialogiska kontexter. Dialog och kontext 

är därför centrala begrepp vilka vi nedan definierar med utgångspunkt i Per Linells teoretiska 

ramverk. 

 

Dialog förstås inte här ur sin vardagliga betydelse där ordet beskriver ett samtal mellan två eller 

flera personer som talar med varandra under jämställda former. Dialog innebär här ett synsätt 

på kommunikation, kognition och språk som ser till den inneboende dynamiken i 

kommunikationsprocesser (Kroon Lundell, 2010b:246). De olika medietexterna ses som delar 

i en sammanhängande dialog, där de är formade med hänsyn till det sammanhang som de yttras 

i (Linell, 1998:9). Den dialogiska ansatsen innebär att vi ser på de språkliga yttrandena i 

texterna som sociala handlingar, vilka förändrar människors sätt att tolka den konkreta 

situationen och i hur de mer allmänt betraktar sin omvärld. Dialogen i sin helhet är delvis 

oförutsägbar eftersom en enskild deltagare inte ensam kan styra över det gemensamma samtalet 

(Linell, 1998:9-10). Detta medför att en enskild aktör inte kan hållas ansvarig för en debatt, 

även om ansvaret inte heller kan fritas helt. En dialog är en gemensam konstruktion där flera 
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aktörer driver samtalet framåt i en kollektiv process. Även om varje inlägg kan ses som en egen 

kommunikativ handling - vilken påverkar interaktionsläget och ofta lägger till nytt innehåll, 

lånar aktörerna begrepp och uttryck från varandra och förser dessa med innehåll genom 

anknytningar och associationer (Linell, 1998:15). Inlägg i en dialog är således relationella.  

 

I den dialogiska teorin är en grundförutsättning att ingen utsaga eller text kan förstås fristående 

utan sitt sammanhang, eller sin kontext (Linell, 1998:21). Det är med hjälp av en kontext som 

en utsaga får betydelse eller mening. Utgångspunkten är att vi kommunicerar med varandra 

utifrån olika förutsättningar vilka är beroende av ett antal kontextuella faktorer (Kroon Lundell, 

2010b:246). Kontexterna fungerar då som kommunikativa resurser som kan aktiveras i 

samtalet för att skapa mening (Kroon, 2001:56). Vad kontexten specifikt är kan det inte ges ett 

fullgott svar på, eftersom det finns flera olika fenomen som kan räknas in bland de relevanta 

kontextaspekterna. Det är därför mer meningsfullt att prata om kontexter. Linell (1998:21-22) 

redogör för kontext-begreppet genom att framhäva några grundläggande drag: Kontexterna är 

både utanför och innanför texter. Med detta menas att samtidigt som kontexterna är i 

omgivningen utanför en text så är de nödvändiga för förståelsen av texten och därmed innanför 

de meningssammanhang som kommunikationen upprättar och utnyttjar. Detta innebär att 

kontexterna inte kan definieras oberoende av kommunikationsprocesserna. Vilka kontexter 

som är relevanta för tolkningen av en text inkluderar inte allt som finns i den omgivande 

situationen eller kulturen. Genom de kommunikativa handlingarna aktiveras kontexter och görs 

relevanta för att vi ska kunna förstå en text. Kontexter är därmed kommunikativa fenomen och 

kan inte ses som något statiskt eller objektivt. Vad kontexterna består av delar Linell (1998:22-

24) upp i tre olika huvudkategorier: Den konkreta situation som omger de kommunicerande 

aktörerna. Detta inkluderar personer eller objekt som är närvarande eller tillgängliga i den 

kommunikativa situationen. Kontextaspekterna blir relevanta genom att de introduceras eller 

omtalas i kommunikationen. Den andra kategorin är bakgrundskunskaper vilka utgörs av 

antaganden, erfarenheter, kunskaper och rutiner som aktualiseras när vi konfronteras med en 

text. Det kan vara grundläggande föreställningar om omvärlden. Det kan även vara kunskaper 

knutna till de ämnen som berörs, ofta i form av allmänna kunskaper eller erfarenheter av 

liknande händelser. Det kan även vara antaganden och kunskaper om de olika aktörer som görs 

relevanta i situationen. Vilken kommunikativ genre (i denna studie kallat medieformat) 

kommunikationen ingår i är en annan typ av bakgrundskunskaper. Beroende på vilken typ av 

format texten har (i vårt fall om det exempelvis är en nyhetsartikel, debattartikel eller 

kommentar) aktualiseras olika förväntningar på de utsagor som texten innehåller. Den tredje 
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kategorin inkluderar vad som tidigare sagts - både lokalt tidigare i texten och längre tillbaks i 

den större debatten. Det innebär i förlängningen att texter inte förstås som enskilda 

kommunikationshändelser utan ingår ofta i kedjor av flera kommunikationssituationer. Dessa 

kedjor, där ett ämne tas upp i flera olika kommunikationssituationer, är intertextuella. 

 

Kontext kan alltså, utifrån denna definition, inte ses som något statiskt som vilar runt en text, 

utan något dynamiskt som formar och formas av en text och tolkningen av den. Text och 

kontext har därför alltid ett beroendeförhållande gentemot varandra. Detta innebär även att 

texter inte kan förstås enskilt utan står i ett intertextuellt förhållande till andra texter. Eftersom 

tolkningar av en text alltid beror på relationen mellan utsagor och kontexter så kan tolkningarna 

förändras när en utsaga förflyttas till en ny kontext, denna rörelse kallas inom dialogteorin för 

rekontextualisering. Begreppen intertextualitet och rekontextualitet beskriver vi nedan utifrån 

Linells (1998:33-38) teoretiska redogörelse.  

 

Rekontextualisering syftar på när språkliga element som exempelvis ord, argument eller 

faktabeskrivningar förflyttas från en kontext till en annan. Då tolkningar av de språkliga 

elementen beror på kontexten så får de oundvikligt nya innebörder, eller i alla fall nya 

tolkningsmöjligheter, när de rekontextualiseras. Denna undersökning studerar de relationer och 

förflyttningar som sker mellan olika texter utifrån Linells (1998) definition. I den offentliga 

debatten hänvisar de olika aktörerna ofta i sina yttranden tillbaka till tidigare inlägg, samtidigt 

som de öppnar upp för den fortsatta debatten eller styr in den på ett visst spår. En aktör, en 

journalist eller skribent, citerar ofta vad andra har sagt. ”Citat” förstås inte här i sitt vardagliga 

sammanhang utan innebär att den citerande rycker ut en del av något ur sitt tidigare 

sammanhang och använder det för nya ändamål i ett nytt sammanhang. Detta innebär en 

rekontextualisering där förflyttandet av citatet in i en annan kontext är en 

meningskonstruerande handling som kan förändra innebörden i citatet. Begreppet 

intertextualitet kommer ursprungligen från litteraturteoretikern och filosofen Mikhail Bakhtin 

(Linell, 1998:34). Bakhtins studier hade enskilda texter i fokus och intertextualiteten undersöks 

då genom att försöka urskilja olika ”röster” i en text (Linell, 1998:35). De olika ”rösterna” kan 

vara influenser, identiteter, uttryck och tankesätt som kommer från tidigare texter och 

kontexter. Linell (1998:34) lyfter fram ett annat, kompletterande, sätt att studera intertextualitet 

på där analysen snarare fokuserar på kedjan av olika kommunikationshändelser i en viss fråga 

eller diskussion. I en sådan analys, likt denna, undersöks det dynamiska förlopp, där olika 
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debattinlägg skapar olika innebörder kring ett visst ämne. Det empiriska materialet i en sådana 

analys består av flera texter med relation till varandra.  

 

4.3 Teoriernas anknytning till studien 

Att vi undersöker hur polismyndighetens omorganisation framställs i nyhetsmedierna med ett 

diskursteoretiskt angreppssätt medför att vi ser på texterna, och yttranden inom texterna, som 

att de både beskriver och konstruerar verkligheten. Eftersom texterna vi studerar har inbördes 

relationer samt är fokuserade på ett specifikt ämne som omtalats i medierna över tid, kan de 

sägas utgöra en diskurs. I detta fall undersöker vi i studien en del av diskursen om 

polismyndighetens omorganisation. Dialogteorin tillhandahåller en teoretisk grund för att 

undersöka hur budskapet om Polismyndighetens omorganisation förändras av texternas 

samspel. Medietexterna som utgör vår undersöknings empiriska material ses ur detta perspektiv 

som delar av en sammanhängande dialog där varje enskild text eller enskilt uttalande är format 

med hänsyn till det sammanhang, eller kontext, som det yttras i. Hur utsagor om 

polismyndighetens omorganisation tolkas beror på den kontext som aktiverats i förhållande till 

utsagorna, och utifrån dialogteorin innebär detta att tolkningen av en utsaga även kan förändras 

när den placeras in i en ny kontext. Det är detta dynamiska förlopp, där polismyndighetens 

omorganisation kan få olika betydelser och innebörder beroende på hur utsagor 

kontextualiseras som vi i denna uppsats ämnar att undersöka.  
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5. Metod och material 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis presentera det material som ligger till grund för vår 

undersökning. Vi kommer även beskriva och motivera de avgränsningar och urval som gjorts. 

I avsnittet därefter beskriver vi vårt tillvägagångssätt, hur vi använder oss av teorin samt 

reflekterar över vårt metodval. Under “Bearbetning och analys” beskriver vi hur vi arbetat med 

vårt material och hur arbetsprocessen sett ut. Avslutningsvis reflekterar vi kring de etiska 

överväganden som gjorts i denna studie.  

 

5.1 Material och urval 

För att undersöka hur polisens omorganisation framställs i nyhetsmedierna och hur budskapet 

förändras av texternas samspel har vi tittat på texter där polisens omorganisation nämns i ett 

antal dags- och kvällstidningar under en specifik period. Eftersom studien är kvalitativ och 

syftar till att undersöka texternas intertextuella relationer ser vi det som givande att genomföra 

en fallstudie där en avgränsning görs till en viss period. Denna tidsmässiga avgränsning gör att 

materialet begränsas till en hanterlig mängd vilket möjliggör en djupare inblick i texterna och 

vad som händer med innehållet beroende på vilket sammanhang det presenteras i. Den period 

vi valt att fokusera på är två veckor då polisens omorganisation fick stor uppmärksamhet. 

Genom att i mediearkivet Retriever genomföra en sökanalys på sökningar om polisens 

omorganisation i storstadspress från 2015-01-01 till skrivande datum (2017-12-20) kunde vi se 

två veckor som utmärkte sig: vecka 35 och 37 år 2016 (se fig. 2). Det är alltså under dessa två 

veckor som flest artiklar som nämner polisens omorganisation har publicerats sen 

omorganisationen genomfördes.  
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Efter en genomläsning av alla artiklar publicerade vecka 35-37 i storstadspress identifierade 

med sökorden polis* omorganis* i Retriever kunde vi urskilja ett antal “mediehändelser” som 

format diskursen. En sådan händelse var att Dagens Nyheter publicerade en artikelserie under 

namnet “DN granskar polisens kris” med start den 31:a augusti. Denna artikelserie blir en 

central punkt för dialogen under denna specifika tidsperiod och inkluderar 9 nyhetsartiklar 

under perioden 2016-08-31 till 2016-09-13. Detta är en period på 13 dagar. Vi ansåg det som 

rimligt att även inkludera en dag före och en dag efter perioden. Det ger oss en avgränsning på 

15 dagar mellan den 30:e augusti och den 14:e september.  

 

Den mediala diskursen om polisens omorganisation, spänner över flera års tid och har ett stort 

omfång. Denna avgränsning visar ett nedslag som endast representerar en liten del av 

diskursen. Studien blir därför en fallstudie med relativt låg generaliserbarhet. Denna typ av 

begränsning är dock nödvändig för att kunna fördjupa sig i relationen och samspelet mellan 

olika texter samt hur det påverkar vilket budskap som når ut.  

 

Diskursen som helhet utgörs av fler komponenter än bara nyhetsmedierna. I denna studie 

begränsas dock materialet till dags- och kvällstidningar. Detta gör att ljud- och bildmediers 

nyhetsinslag inte tas in i analysen samt att andra meddelanden i form av inlägg på sociala 

medier eller pressmeddelanden inte heller tas i beaktande. Detta medför att vi inte kan dra några 

slutsatser om diskursen i sin helhet. Avgränsningen till dags- och kvällspress kan ifrågasättas 

utifrån dagens mer digitaliserade mediekonsumtion där sociala medier får stor uppmärksamhet. 
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De mer traditionella nyhetsmedierna har dock fortfarande ett stort inflytande i mediediskursen 

idag (Schillemans, 2012:47). Över hälften av Sveriges befolkning tar del av nyheter från 

morgonpress och nära hälften tar del av kvällstidningarna under en genomsnittlig vecka 2016 

(Svenska Tidningsutgivarna, 2017). Utifrån denna statistik kan vi dra slutsatsen att 

nyhetsjournalistiken fortfarande står sig som en viktig källa till information för allmänheten. 

Denna undersökning ämnar att studera mediematerial producerat under redaktionella 

arbetsformer och därmed är det, trots en förändring i hur vi konsumerar nyheter, fortfarande 

intressant att titta på de traditionella medieföretagen. Avgränsningen som gjorts till 

storstadspress innebär att frågor gällande polisens omorganisation på lokal nivå i mindre 

samhällen har sorterats bort. Detta påverkar studiens resultat men ses som en relevant 

avgränsning eftersom storstadstidningarna även är de som har längst räckvidd (Svenska 

Tidningsutgivarna, 2016). De tidningar som under undersökningsperioden publicerade artiklar 

om polisens omorganisation var: Aftonbladet, Dagens Nyheter, Dagens industri, Expressen 

(inkl. Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten), Göteborgs-Posten, Metro, Svenska Dagbladet 

och Sydsvenskan. Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten står under Expressens ledning och i 

de fall de publicerat texter identiska med Expressen har de sorterats bort.  

 

Vi har tittat på alla typer av texter som publicerats i tidningarna angående omorganisationen. 

Detta har gett oss ett material bestående av krönikor, ledare, nyhetsartiklar, notiser och 

debattartiklar. Texter som inte är redaktionellt producerade, exempelvis läsarinsändare, har 

sorterats bort. Detta breda texturval grundas i att vi ser alla textbidrag som medskapare av hur 

omorganisationen framställs i medierna. Att vi inte avgränsat undersökningen till ett specifikt 

medieformat gör att vi kan få en mer heltäckande bild av dialogen. Detta medför dock att 

utsagor från de olika texterna måste förstås utifrån det medieformat som de är skrivna i. Vad 

som sägs och hur något sägs kan variera beroende på om det är åsikts- eller nyhetsjournalistik. 

Dock är båda typerna viktiga i diskursens dialog. 

 

För att hitta materialet har vi använt oss av mediearkivet Retriever. I arkivet har vi med 

ovannämnda avgränsning i tid och pressmaterial sökt efter artiklar innehållande olika böjningar 

av orden “polis” och “omorganisation”. Denna sökning kan ha medfört ett bortfall av artiklar 

som inte använt sig av begreppet omorganisation när de skrivit om förändringen i 

polisorganisationen. Samtliga texter som utgör vårt material finns redovisade i Bilaga 1. 

Texterna, 56 stycken, är ordnade i kronologisk ordning och alla texter redovisas var för sig på 

egen rad. Texter med framsidesnotis behandlas i analysen som en del av texten och separeras 
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inte från texten den refererar till. Vissa tidningar publicerade flera texter samma dag avseende 

polisens omorganisation, dessa har vi namngett (a,b,c) för att skilja dem åt. Nedan visar vi hur 

många texter som kommer från respektive tidning (tabell 1). Vi har även här redovisat antalet 

av de olika typer av texter vi analyserat (tabell 2). Vi har valt att skilja på nyhetsartiklar och 

nyhetsnotiser. Nyhetsartiklar är av längre karaktär, har rubrik, ingress och brödtext samt 

namngivna skribenter medan nyhetsnotiser är kortare texter som samtliga signerats av TT. Att 

representationen inte är jämt fördelad har ingen relevans för vår studie eftersom vi i analysen 

inte jämfört innehållet beroende på tidning eller medieformat. Att vi redovisar textmaterialet 

på detta sätt är endast för att skapa en översikt över vårt material.  

 

 

 

 

5.2 Bearbetning och analys 

Den dialogiska textanalysen som metod fokuserar på relationer mellan olika uttalanden i texter 

med inbördes direkt eller indirekt samband (Kroon Lundell, 2010b:243). Kroon (2001) 

definierar en text som inte endast det skrivna i en text, utan också alla symboliska uttryck som 

bildar någon slags sammanhängande helhet där både verbala och visuella element kan ingå. I 

denna studie har vi valt att inte göra någon semiotisk analys av bilder eller andra visuella 

uttryck som förekommer i texterna. Med det sagt har vi dock inte heller blundat för texternas 

visuella innehåll utan har läst texterna i den form de publicerats. Utan att ha gjort någon 

ingående analys så kan visuella intryck därmed ha registrerats och bidragit till tolkningen av 

en texts budskap.  
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Genom en dialogisk analys studerar vi diskursen om Polisens omorganisation och undersöker 

hur texternas språkliga handlingar är sammankopplade samt hur de samverkar för att skapa 

mening (Kroon Lundell, 2010b:262). När vi undersöker hur ett meddelande förflyttas mellan 

olika medier är innehåll, kontext, intertextualitet och rekontextualisering begrepp av betydelse. 

Närmare definiering av dessa begrepp skriver vi om i uppsatsens teoridel. Detta innebär att en 

text är beroende av och i relation till andra texter (Ledin & Moberg, 2010:156). När delar av 

en text förflyttas från en kontext till en annan, återanvänds och omformuleras de och kan få 

nya betydelser även om det fortfarande är i relation till den tidigare texten (Ledin & Moberg, 

2010:156).  

 

Studiens material bearbetas genom noga läsning av texterna där vi utifrån dialogteoretiska 

begrepp studerar texternas meningsskapande av polisens omorganisation. Utsagor inom 

texterna, citat, aktörers röster och hur texterna förhåller sig till varandra och sin kontext är 

viktiga referenspunkter i studien. Texterna studeras var för sig men framförallt i relation till 

varandra för att undersöka intertextualiteten mellan texterna och hur meningsinnehåll förändras 

beroende på kontext. Metoden syftar till att analysera och beskriva den kommunikativa process 

som sker när innehåll bearbetas i olika texter och hur budskap förändras beroende på 

sammanhanget de presenteras i.  

 

Textanalys som metod ger ingen direkt modell för hur texter ska analyseras (Ledin & Moberg, 

2010:160). I denna studie har vi utgått från centrala begrepp i Linells dialogteoretiska ramverk 

och har applicerat dessa på materialet. Hur detta i praktiken kan genomföras har vi successivt 

arbetat fram under processens gång. Bearbetningen av det förhållandevis stora materialet har 

skett i flera steg. Inledningsvis operationaliserade vi vår teori till ett antal konkreta analysfrågor 

som vi skulle ställa till de olika texterna (fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

Figur 3: tidigare analysmodell 

 
 

Tanken var att vi genom att studera texterna utifrån dessa fyra begrepp skulle kunna undersöka 

hur polisens omorganisation framställs samt hur budskap förändras av intertextualiteten mellan 

texterna. Ganska tidigt i processen insåg vi att modellen var väldigt tidskrävande och 

resulterade i ett alltför stort material kopplat till varje enskild text. Svaren på de olika frågorna 

visade sig även till viss del vara överlappande, vilket försvårar jämförelser mellan olika texter. 

Modellen behandlade även de olika texterna helt jämlikt, oavsett texternas omfång eller 

relevans för diskursen och resultatet medförde en stor textmassa som inte gav någon överblick. 

När varje text närstuderas enskilt är det lätt få en snedvriden bild av hur det större 

sammanhanget ser ut.  

 

Därför var det nödvändigt att förändra vårt angreppssätt till att börja mer övergripande för att 

sedan kunna fördjupa oss i det som vi för våra forskningsfrågor ansåg som mest relevant. För 

att få en överblick över vårt material skrev vi ut samtliga artiklar och placerade ut dem på en 

tidslinje där texterna sorterades efter datum och tidning. Först gick vi genom hela materialet 

kronologiskt för att få en första övergripande bild av hur diskursen såg ut och förändrades över 
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tidsperioden För att sedan induktivt gå igenom texterna och anteckna vilka huvudsakliga 

innehållsliga teman de olika texterna tar upp. Genom att studera anteckningarna kunde vi se att 

det framförallt var fyra olika teman som framträdde i materialet: A) Polisens effektivitet; B) 

Polisernas arbetssituation; C) Polisens relation till medborgarna; D) Åtgärder och ansvar (se 

bilaga 2). På liknande vis gick vi sedan igenom alla texter och undersökte vilka aktörer vars 

röster görs hörda i materialet. De vanligaste rösterna som får uttala sig i texterna var 1) Poliser 

och andra medarbetare på polismyndigheten eller förtroendevalda representanter för 

poliskåren; 2) Politiker eller personer med politiskt tillsatta chefspositioner; 3) Externa 

granskare; 4) Medborgare; 5) Forskare (se bilaga 3). Vi har i analysen gjort skillnad på aktörer 

som aktivt deltar i texterna genom uttalanden eller intervjuer och aktörer vars röster görs hörda 

även om de inte uttalats i direkt förhållande till texten. Båda typer lyfter fram olika 

aktörsperspektiv samt påverkar textens budskap. Skillnaden ligger i att den förstnämnda har 

större möjlighet att formulera sig i förhållande till textens innehåll medan den andra har en 

indirekt röst som lyfts in av skribenten.  Vad olika teman och aktörstyper innebär och hur de 

används i texterna går vi närmare in på i uppsatsens resultat och analysdel under rubriken 

“Analys av teman och aktörer”.  

 

Detta tillvägagångssätt innebär en förenkling av materialet. Dock ser vi detta steg som 

nödvändigt för att kunna täcka in ett så brett material. Hade vi istället studerat varje enskild 

text ingående, hade vi behövt göra en snävare avgränsning i studiens materialomfång. Med 

hjälp av dessa två innehållsliga huvudkategorier, teman och aktörer, kan vi i analysen redogöra 

för vår första forskningsfråga om hur polismyndighetens omorganisation framställs i 

nyhetsmedierna.  

 

För att undersöka vår andra forskningsfråga om hur budskapet om polisens omorganisation 

förändras av texternas samspel krävs det dock att vi tittar närmare på de enskilda texterna. Att 

undersöka samtliga texters intertextuella relationer är en för stor uppgift för denna uppsats med 

hänsyn till dess omfattning. Därför har vi valt att fokusera analysen på ett specifikt utvalt 

exempel vilket varit mest framträdande i materialet. Detta tillvägagångssätt innebär att samtliga 

texter inte analyseras lika djupgående utan några kommer framhävas mer. Det medför att 

analysen inte kan generaliseras utan måste förstås som en specifik fallstudie. Denna 

begränsning ser vi dock som nödvändig för att kunna undersöka hur de olika texterna binds 

samman och vilken inverkan det har på den mening som omorganisationen tilldelas i texterna. 
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För att konkludera de förändringar vi gjort under arbetets gång visar vi här (fig. 4) på 

motsvarande analysmodell men i en nyare tappning. Här kan vi se hur analysen delas in i två 

avsnitt; där vi först behandlar frågan om hur Polismyndighetens omorganisation framställs i 

nyhetsmedierna; för att sedan fördjupa oss i hur texternas samspel påverkar vilken mening 

omorganisationen tillskrivs. I figuren kan vi se att ”aktörer” förekommer både under rubriken 

”Texternas innehåll” och ”Texternas intertextualitet”. Den huvudsakliga skillnaden mellan 

dessa två är att vi i analysens första del undersöker vilka aktörstypers röster som görs hörda 

och vilka perspektiv de framför i texternas innehåll. I analysens andra del ligger fokus istället 

på hur olika aktörer aktiveras i förhållande till specifika utsagor och på så sätt påverkar 

budskapet.  

 

 

Figur 4: Ny analysmodell 

 

Detta noga redogörande för vår arbetsprocess kan tyckas vara överflödigt. Men efter en 

fördjupning inom dialoganalysen som metod har vi insett att det inte är helt självklart vilket 

angreppssätt som är det rätta. Eftersom resultatet är av kvalitativ karaktär och i stor utsträckning 

grundas på de tolkningar vi har gjort av materialet är det essentiellt att redovisa hela den process 

som har lett till vår analys.  
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5.3 Metodreflektion 

I analysen av texter med interna relationer till varandra lämpar sig dialogisk textanalytisk 

metod då den undersöker hur budskap och betydelser förändras när ord, yttranden, utsagor, 

bilder eller metaforer flyttas mellan olika sammanhang (Kroon Lundell, 2010b:243). Den 

dialogiska textanalysen är en form av diskursanalys men utan det kritiska perspektivet. Fokus 

ligger istället på att undersöka hur uttryck förändras och bryts ut från sitt ursprungliga 

sammanhang. Den dialogiska analysen ger oss med andra ord inblick i hur mening skapas i 

relation till olika sammanhang (Kroon Lundell, 2010b:244). Med en dialogisk analys som 

metod kan vi inte bara se vad som skrivs om polismyndighetens omorganisation utan även hur 

olika betydelser skapas och förändras när de vandrar mellan texter och sammanhang. Denna 

syn på hur mening skapas och kan undersökas medför vissa teoretiska utgångspunkter. 

Dialogisk textanalys kan därför inte endast ses som en metod för att analysera texter utan är ett 

mer övergripande sätt att förstå kommunikation, kognition och språk (Kroon Lundell, 

2010b:264).  

 

Textanalysen som metod medför en viss reliabilitets-problematik. Detta eftersom studiens 

analys helt bygger på tolkningar av materialet. Dessa tolkningar grundas på vår förförståelse 

av fenomenet samt vilka grundläggande epistemologiska och ontologiska föreställningar vi har. 

Genom att arbeta fram en analysmodell systematiserar vi analysarbetet och förtydligar de olika 

stegen i analysprocessen och ökar därmed undersökningens tillförlitlighet (Esaiasson et. al. 

2012:63). Med hjälp av tydliga begreppsdefinitioner stärks reliabiliteten eftersom det tydligt 

redovisar de teoretiska utgångspunkter analysen vilar på. Vi har även varit noga med studiens 

transparens. Framförallt genom att redogöra för hur vi bearbetat och analyserat vårt material 

och den arbetsprocess som lett till vår analysmodell. Det empiriska materialet som ligger till 

grund för studien är av offentlig karaktär och finns tillgängligt i mediearkiv vilket gör att 

undersökningen kan upprepas eller kontrolleras.  

 

Validitet kan likställas med “överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell 

indikator” vilket innebär en frånvaro av systematiska fel (Esaiasson et al, 2012:57). Det handlar 

om att man i studien mäter det man avser att mäta. Men standardiserade mätningsprocedurer 

förekommer inte inom kvalitativ forskning (Lindgren, 2016:82). Istället är pålitlighet, 
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trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet bedömningskriterier relevanta 

för kvalitativ forskning vilka kan säkerställas genom en strategisk och reflekterande 

arbetsprocess (Lincoln och Guba 1985 se Lindgren, 2016:83-84). Dialogisk teori och 

diskursteori är basen för hur denna undersökning genomförts. Hur väl den teoretiska 

definitionen av teorierna stämmer överens med den operationalisering vi har gjort blir 

avgörande för det resultat som undersökningen når. För att säkerställa operationaliseringens 

relevans har vi tittat på hur tidigare forskning har operationaliserat teorin (ex. Kroon, 2001, 

Kroon 1998, Reimers, 1998). Det är även med hjälp av en resonerande strategi vi har kunnat 

fastställa att vår operationalisering är relevant i förhållande till studiens frågeställningar.  

 

Som vi ovan beskrivit medför den dialogiska textanalysen ett dialogiskt perspektiv på 

kommunikation, vilket innebär att vi ser på en texts meningsinnehåll som beroende av det 

sammanhang den presenteras i. Denna princip måste därför även appliceras på vårt egna arbete. 

När vi analyserar texter, och skriver om dem i en vetenskaplig kontext blir vi även en del av 

den intertextuella kedjan och nya innebörder skapas ur texterna när de behandlas av oss. När 

vi behandlar vårt material, oavsett försök att inte vara normativ, väljer vi oundvikligen ut vissa 

delar framför andra samtidigt som innehåll i materialet återges i delvis andra ord.  

 

En annan del som är viktig att ha i åtanke gällande forskarrollen är att analysen är baserad på 

tolkningar av materialet som forskaren gör. Inom den kvalitativa forskningen är det viktigt att 

den som utför studien försöker förhålla sig så kritisk som möjligt men samtidigt är det just 

förförståelsen för ett fenomen eller exempelvis en mediekultur som kan vara viktig för att 

kunna analysera ett material framgångsrikt (Lindgren, 2016:81-83). Ekström och Larsson 

(2010:16-17) presenterar sex kriterier för att säkerställa analysprocessen inom kvalitativ 

forskning: 1) tolkningen ska vara konsistent; 2) tolkningen bör utgå från det totala materialet 

och exempelvis inte bortse från de delar som inte passar in i en teori; 3) tolkningarna ska vara 

intersubjektiva, olika forskare bör dra liknande slutsatser; 4) forskaren bör förhålla sig kritisk 

och öppen till tolkningarna; 5) tolkningar bör vila på djupare bakomliggande betydelser snarare 

än enbart det uppenbara; 6) forskaren bör ha insikt om tolkningars kontextualitet, språkliga och 

sociala handlingar betyder olika saker i olika sammanhang. Eftersom denna studies resultat och 

analys nästan uteslutande baseras på våra tolkningar av materialet är dessa sex kriterier högst 

relevanta för både hur vi bearbetar vårt material, men även för hur resultaten ska förstås av 

läsaren. 
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I forskarvärlden samtalas mycket om vikten av objektivitet. Utifrån det 

socialkonstruktionistiska perspektivet är det omöjligt att vi ska kunna analysera ett material 

helt objektivt, vi kan inte ställa oss utanför vår egen person. Det som däremot blir av betydelse 

är att forskningsdesignen tar hänsyn till vikten av intersubjektivitet. Vi kan inte sudda ut de 

förförståelser vi har, men vi kan redogöra för de perspektiv som färgar hur vi ser på världen 

samt beskriva den förförståelse vi har för ett fenomen och hur det påverkar vår tolkningsram. 

 

5.4 Etiska överväganden 

I vår undersökning kommer vi att studera texter av offentlig karaktär - närmare bestämt 

medietexter. Eftersom vår insamlingsmetod inte behandlar någons privata sfär och inte heller 

berör frågor av privat eller känslig karaktär ser vi inga direkta etiska problem med studier av 

dessa analysenheter. Vi studerar heller inte några individer eller organisationer som kan anses 

vara extra sårbara. Vi har valt att referera utsagor från personer i texterna med både namn och 

titel. Vi ser därmed inte att det finns anledning till att göra personerna anonyma eftersom 

utsagorna redan har gjorts offentliga när de publicerats i nyhetsmedierna.  
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6. Resultat och analys 

Analysen av studiens resultat presenteras i löpande text utifrån den analysmodell vi arbetat 

fram. Kapitlets första del svarar på studiens första forskningsfråga om hur Polismyndighetens 

omorganisation framställs i nyhetsmedierna. Detta gör vi genom att analysera de olika teman 

och aktörer som aktiveras i texterna. Därefter kommer vi att fördjupa oss i hur budskapet om 

Polismyndighetens omorganisation påverkas av texternas samspel genom att titta närmare på 

en intertextuell kedja som vi sett utgör ett avgörande moment för diskursen. I denna del 

kommer vi både att titta på hur budskap förändras i förhållande till olika innehållsliga teman 

och aktörers röster. 

 

6.1 Analys av teman och aktörer 

Hur polisens omorganisation görs betydelsefull i de olika texterna är till stor del beroende på 

hur den placeras in i ett sammanhang. Hur detta sker och vad det får för inverkan på 

omorganisationens betydelse i diskursen kommer vi undersöka i denna analys. För att analysera 

hur dynamiken i dialogen påverkar budskapet i det förhållandevis stora materialomfånget har 

vi valt att titta specifikt på två huvudkategorier: innehållsliga teman och aktörer. Inledningsvis 

ska vi med hjälp av dessa beskriva hur olika kontexter aktiveras i diskursen och hur de påverkar 

budskapet som förmedlas i analysens material.   

 

6.1.1 Teman 

Vi har sorterat in de olika texterna i diskursens dialog om polisens omorganisation in i fyra 

övergripande innehållsliga teman. Varje enskild artikel kan självklart lyfta fram flera olika 

perspektiv på situationen inom texten. I en text kan exempelvis både polisens effektivitet och 

polisernas arbetssituation diskuteras. Trots att olika teman kan tas upp i samma artikel, kan 

ändå ett tema ses som dominerande för artikeln som helhet. De huvudsakliga innehållsliga 

teman som texternas innehåll tar upp är: A) Polisens effektivitet; B) Polisernas arbetssituation; 

C) Polisens relation till medborgarna; D) Åtgärder och ansvar. Nedan presenterar vi de olika 

texternas huvudsakliga innehåll och budskapet som förmedlas om omorganisationen inom 

varje tema.  
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Polisens effektivitet 

Ett av de syften som motiverade omorganisationen var att sammanslagningen av 21 

polismyndigheter skulle öka polisens effektivitet (SOU, 2012). De texter som ingår i detta tema 

och talar om polisens effektivitet tar upp polisens försämrade brottsuppklaringsförmåga, längre 

utryckningstider samt delar av Statskontorets rapport gällande omorganisationen vilken 

Aftonbladet fick ta del av i förtid. Inom texterna får röster från flera olika aktörsperspektiv 

höras. En specifikt viktig aktör har varit ”externa granskare”, i synnerhet Dagens Nyheter. Den 

31/8 inledde Dagens Nyheter en artikelserie med syfte att granska resultaten av 

omorganisationen. I den inledande artikeln (Dagens Nyheter, 2016-08-31) presenterades ny 

statistik för polisens brottsuppklaringsförmåga. 

 

“Dagens Nyheter kan idag visa på stora brister i polisens förmåga att klara av ett av sina 

viktigaste uppdrag - att lösa brott. Brottsuppklaringen är rekordlåg, den lägsta på 16 år. Förra 

året klarades 14 procent av brotten upp, jämfört med 18 procent fem år tidigare”.  

(Dagens Nyheter, 2016-08-31, nyhetsartikel) 

 

Denna artikel fungerar tongivande för den fortsatta dialogen och citeras ett flertal gånger i andra 

texter. Vi har kunnat se tydliga tecken på en utbredd intertextualitet i diskursen med denna 

artikel som utgångspunkt, vilket vi kommer gå djupare in på senare i analysen i avsnittet 

“Förskjutningar av budskap och utsagor”. När DN skriver om polisens försämrade effektivitet 

(såväl brottsuppklaringsförmågan som utryckningstider) målas tydliga kausala samband upp 

mellan den försämrade situationen och polisens omorganisation. Inte minst i artikelns rubrik 

“Rekordfå brott klaras upp efter omorganisationen”. Även i andra texter tas omorganisationen 

upp i förhållande till den försämrade effektiviteten men då inte i lika hög grad och där tas även 

andra förklaringsmodeller upp.  

 

“Han [Ulf Johansson, polischef i region Stockholm] säger att krisen inom polisen till stor del 

beror på ytterligare arbetsuppgifter: - Terrorhanteringen. - Migrationsfrågor med 

gränskontroller och verkställighet av utvisningsbeslut. - En ökning av grova brott. ”  
(Aftonbladet, 2016-08-31, debattartikel) 

 
“Mats Löfving, ställföreträdande rikspolischef, tillstår att polisens stora omorganisation 

”minskat förmågan att utreda brott”. Men han pekar även på att migrantsituationen och 

terrorhotet slukar resurser.” 
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 (Sydsvenskan, 2016-08-31, nyhetsnotis) 

 
“Omorganisationen har skapat resursbrist. Den var inte färdig när den sjösattes och då blev det 

problem. Sedan belastade de enorma flyktingströmmarna polisen hårt” - Mats Rosén.  

Fd polis.” 

(Expressen, 2016-09-02 (b), nyhetsartikel) 

 

Samtliga texter inom temat framhåller att polisens effektivitet har försämrats. Dock finns det 

en variation i vilken mening som omorganisationen tilldelas i sammanhanget. 

 

När Aftonbladet (2016-09-11 och 2016-09-12) publicerar förhandsinformation från 

Statskontorets rapport (vilken har granskat polisens omorganisation och ska överlämnas till 

regeringen 30/9) blir det en stor vändning i diskursen. Här är huvudbudskapet att polisen 

befinner sig i kris och att omorganisationen var misslyckad. Detta på grund av att de resurser 

som finns inom omorganisationen inte har utnyttjats - därav den försämrade effektiviteten. 

Omorganisationen görs då mer meningsfull i förhållande till polisens effektivitet än tidigare. 

Dock har även definitionen av ”effektivitet” förändrats då det är resursutnyttjande och inte 

brottsuppklarings- eller utryckningsstatistik som ställs i förhållande till omorganisationen. 

 

 
Uppslaget i Aftonbladet (2016-09-11 (a), nyhetsartikel) 
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Aftonbladets information om Statskontorets kritik om omorganisationens genomförande och 

resultat citeras i flera tidningar under den 12/9: 

 
“Polisens omorganisation får skarp kritik i ny rapport.”  

(Expressen, 2016-09-12, nyhetsartikel)  

 

“Hård kritik mot polisen i ny regeringsrapport.”  

(Göteborgs-Posten, 2016-09-12, nyhetsnotis) 

 

“Omorganisationen av polismyndigheten får stark kritik i en rapport från Statskontoret, som 

Aftonbladet tagit del av. Bland annat konstateras att det under omorganisationen fanns ett antal 

medarbetare som helt saknade arbetsuppgifter.”  

( Metro, 2016-09-12, nyhetsnotis) 

 

“100 medarbetare inom polisen saknade helt arbetsuppgifter efter myndighetens stora 

omorganisation. Det framgår av en kritisk rapport från Statskontoret, som Aftonbladet har tagit 

del av. [...] Polisens omorganisation har fått stark kritik, bland annat från Polisförbundet, och 

för en tid sedan fick Statskontoret i uppdrag från regeringen att utvärdera arbetet.” 

(Svenska Dagbladet, 2016-09-12, nyhetsnotis) 

 

“Erfarna poliser fick påhittade uppgifter.”  

(Expressen, 2016-09-12, nyhetsartikel) 

 
 

“Bland annat konstateras att det under omorganisationen fanns ett antal medarbetare som helt 

saknade arbetsuppgifter.”  

(Göteborgs-Posten, 2016-09-12, nyhetsnotis) 

 

 

I citaten ovan ser vi att det huvudbudskap som Aftonbladet publicerat angående Statskontorets 

rapport och kritiken mot hur omorganisationen genomförts återanvänds i flera texter. Temat 

om polisens effektivitet är i stor del styrt av två artiklar (DN, 2016-08-31 samt Aftonbladet, 

2016-09-11 och 2016-09-12) som sedan citerats frekvent i texterna. Definitionen av effektivitet 

varierar och likaså gör rollen som omorganisationen får i sammanhanget.  
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Polisens relation till medborgarna 

Ett annat av de syften som motiverade omorganisationen var att sammanslagningen av 21 

polismyndigheter skulle göra att polisen skulle komma närmare medborgarna (SOU, 2012). 

Detta har ifrågasatts i ett antal artiklar. I de texter där frågan om polisens relation till 

medborgarna dominerar så är det främst kommunpolitiker och enskilda poliser som uttalar sig 

i frågan, i några fall lyfts även medborgarröster fram. Då ökad närhet till medborgarna var ett 

av polisreformens syften så är själva omorganisationen central i de allra flesta artiklar som 

behandlar frågan. Ett återkommande budskap är att omorganisationen lett till att polisen inte 

kommit närmare medborgarna eller att reformen inte inneburit någon större förändring. Brist 

på poliser anges i de flesta fall vara orsaken, men även att omorganisationen inte lyckats få ut 

tillräckligt med operativ personal i yttre tjänst. I följande citat ser vi hur den minskade 

kontakten med medborgarna kopplas till omorganisationen:  

 

“Polisen skulle föras närmare medborgarna, men Tina Hallin [polis], 44, har istället sett 

bemanningen krympa i glesbygden.”  

(Aftonbladet, 2016-09-11 (b), reportage) 

 

”Efter omorganisationen har många invånare i landets sydöstra del slutat hoppas på polisens 

hjälp.”  

(Expressen, 2016-09-03 (a), reportage) 

 
“Närheten till medborgarna uteblir trots omorganisationen.”  

(Dagens Nyheter, 2016-09-12 (a), nyhetsartikel) 

 

“När polismyndigheten omorganiserade sin verksamhet var målet att polisen skulle komma 

närmare medborgarna och bli mer synlig. Men för Lisa Koblanck som arbetar som 

kommunpolis i Västervik och hennes kollegor har situationen snarare blivit det motsatta.”  

(Expressen, 2016-09-14 (a), nyhetsartikel) 

 

Den dominerande bilden är att omorganisationen gjort att polisen befinner sig längre från 

medborgarna jämfört med innan reformen, eller i samma situation.  
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Polisens arbetssituation 

Polisernas arbetssituation diskuteras i ljuset av låga löner och hög arbetsbelastning. I temat är 

det framförallt enskilda poliser och representanter för poliskåren vars röster görs hörda. I 

intervjuer eller kommentarer beskriver poliser sin ansträngda arbetssituation, i flera fall 

framförs åsikten att situationen blivit värre efter omorganisationen. Arbetssituationen kopplas 

till omorganisationen i olika omfattning. I vissa artiklar målas ett direkt samband upp, medan 

andra beskriver det som att polisernas arbetssituation har varit ansträngd länge, men att 

omorganisationen förvärrat situationen ytterligare. Svenska Dagbladet skriver den 30 augusti 

att allt fler poliser lämnar yrket bakom sig och i ingressen på förstasidan sätts detta i förhållande 

till omorganisationen. 

 

“Sedan polisens omorganisation, som inleddes 2015, har allt fler poliser sagt upp sig.”  

(Svenska Dagbladet, 2016-08-30 (a), nyhetsartikel) 

 

I flera texter används polisers vittnesmål till att förstärka bilden av poliser som hårt kämpande 

individer inom en organisation där polisreformen lagt sten på en redan tung börda. 

 

“Han [Marcus Teivonen, tjänstledig polis] visste att det var dåliga arbetstider och låg lön när 

han började polisskolan men trodde ändå att arbetet skulle väga upp detta. Kombinationen av 

hög arbetsbelastning, mycket övertid, och låg lön blev för mycket ”  

(Svenska Dagbladet, 2016-08-30 (a), nyhetsartikel) 

 
“Polisinspektör Lisa Reventberg konstaterade i mars i år på Aftonbladets debattsida att “vi 

utreder inte brott vi lägger ner” och förklarade eländet bland annat med polisbrist på grund av 

usel löneutveckling och en dåligt fungerande organisatorisk förändring.” 

(Svenska Dagbladet. 2016-08-30 (b), debattkommentar) 

 
”Polisernas rop på hjälp – Det är akut.”  

(Expressen, 2016-09-01 (a), nyhetsartikel) 

  
 “Slarvet med polisen har fått pågå för länge.”  

(Expressen, 2016-09-01 (b), debattartikel) 
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“Personalen i kärnverksamheten går alldeles för hårt. Vi är trötta och sliter. Vi är för få. Att 

arbetet går så pass bra som det gör utifrån de förutsättningar vi har är för att poliser jobbar så 

pass hårt, säger hon [Lisa Fältmark, polis].” 

(Expressen, 2016-09-02 (a), nyhetsartikel) 

 

Sammantaget är budskapet att poliserna slits ut (eftersom de är för få) samtidigt som avhoppen 

ökar, i kombination med låg lön och dåliga arbetstider. Inom temat polisernas arbetssituation 

ses omorganisationen ofta som en bidragande orsak och att den enligt poliserna och deras 

företrädare har förvärrat situationen inom polismyndigheten. Temat tas framförallt upp under 

den första delen av den period vi undersökt.  

 

Åtgärder och ansvar  

Temat åtgärder och ansvar innefattar de artiklar som talar om vem som är ansvarig för att 

omorganisationen inte genomförts tillfredställande och/eller hur situationen skall åtgärdas till 

det bättre. Inom temat är det framförallt politiker och personer med politiskt tillsatta 

chefspositioner som uttalar sig i texterna, men även politiska debattörer. Temat är mest 

framträdande under den senare delen av perioden vi undersökt. I flera artiklar diskuteras det 

vem som har ansvar för polisens situation. Ofta tas då rikspolischefen Dan Eliasson upp, men 

även Genomförandekommittén samt regeringen nämns.  

 
“Han [Dan Eliasson] har ett halvår på sig att lösa poliskrisen.”  

(Anders Ygeman i Sydsvenskan, 2016-09-07, nyhetsartikel) 

 

“Förra veckan upprepade den socialdemokratiske inrikesministern Anders Ygeman i flera 

intervjuer att han vill se en förbättring av både resultat och “och känslan” i 

polisorganisationen innan året är slut.” 

 (Svenska Dagbladet, 2016-09-10, nyhetsartikel) 

 

Ett uttalande av Dan Eliasson citeras i en artikel av Dagens Nyheter (2016-09-07) och bidrar 

till diskussionen om ansvarsfrågan. Uttalandet replikeras dagen därpå av Beatrice Ask som 

inte tycker att ansvaret på polisens kris kan läggas på Genomförandekommittén. 
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“Det var uppseendeväckande. Rikspolischefen sade att det “nog inte var så bra att kommittén 

fick så stort ansvar” och att “mer av förändringsarbetet borde legat på polisen” berättar 

Polisförbundets ombudsman Göran Malmborg.”  

(Dagens Nyheter, 2016-09-07, nyhetsartikel) 

 
“Det är ju bara dumt. Det rikspolischefen ska svara på är vad han tänker göra för att rätta till 

det som uppenbarligen inte fungerar, säger Beatrice Ask.”  

(Dagens Nyheter, 2016-09-08 (a), nyhetsartikel) 

 

Under två dagar utformades under Dan Eliassons ledning en åtgärdsplan för polisens 

situation. Denna presenterades den 10 september. 
 

“600 nya civilanställda brottsutredare, brottsutredare, bättre arbetsförhållanden för poliser och 

en fredsinvit till Polisförbundet. Dessutom ska missarna i omorganisationen rättas till. Det är 

rikspolischef Dan Eliassons löften för att vända de negativa resultaten och komma till rätta 

med krisen hos polisen.”  

(Dagens Nyheter, 2016-09-10, nyhetsartikel) 

  

Den 12 September meddelade inrikesminister Anders Ygeman och finansminister Magdalena 

Andersson att regeringen beslutat om ett budgettillskott till polisen på två miljarder fram till 

2020. Dagarna efter publiceras flera artiklar om meddelandet, många är kritiska och menar på 

att regeringen inte tar fullt ansvar för den kris som anses råda inom polisen. 
  

“Missnöjet bland poliser med omorganisation, arbetsmiljö och löner är katastrofalt stort. Men 

regeringen Löfvén tycks inte förstå allvaret.”  

(Expressen, 2016-09-13 (a), ledare) 

  
“Syftet var att berätta om mer resurser till polisen. Den bild som skulle sättas var att man nu 

gör en viktig satsning. Det stämmer inte - alls.”  

(Expressen, 2016-09-13 (a), ledare) 

 
“Regeringen lovar två miljarder i höjda anslag till polisen till år 2020. Men frågan är om det 

räcker. Både oppositionen och Polisförbundet menar att krisen inom polisen är djupare än så.”  

(Sydsvenskan, 2016-09-13, nyhetsartikel) 
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“Regeringen har meddelat att den vill satsa två miljarder extra på polisen fram till år 2020. 

Men den gör det inte.” 

 (Svenska Dagbladet, 2016-09-13 (a), ledare) 

  

Omorganisationen nämns inom temat, men har inte en central roll i diskussionen. Samtalet 

handlar om vem som har ansvaret för polisens situation samt vilka åtgärder som behövs för 

att en förbättring ska ske. Omorganisationen fungerar här som en bakgrund till diskussionen.  

 

Sammanfattning av teman och deras fördelning över perioden 

De teman som i texterna tydligast kopplas till omorganisationen är “Polisens relation till 

medborgarna” samt “Polisens effektivitet”. En anledning kan vara att de grundar sig i vad som 

från början var omorganisationens primära syften: att polisen skulle bli mer effektiv samt 

komma närmare medborgarna. “Polisens arbetssituation” handlar om en generellt pressad 

arbetssituation och låga löner. Detta tema diskuteras tidigt i perioden (se fig. 5). Vad gäller 

temat “åtgärder och ansvar” används omorganisationen här som en bakgrundsinformation till 

polisens situation. I texterna diskuteras hur polisens krisartade situation kan lösas och vem som 

bär ansvaret. Vissa texter lyfter fram förändringar i omorganisationen som åtgärd medans andra 

argumenterar för ekonomiska lösningar. 

 

En huvudsaklig tendens i undersökningsperioden är att temat om åtgärder och ansvar 

förekommer betydligt mer i periodens andra halva. Inom detta tema används utsagor från texter 

från andra teman som bakgrundsinformation till de åtgärder eller ansvarsutkrävanden som de 

argumenterar för. I många fall görs detta i form av explicita citat där utsagor från tidigare texter 

används. Det förekommer även en outtalad koppling till vad som tidigare sagts i dialogen om 

polisens situation, och det används som bakgrund för argument om en viss åtgärd. 

 

En organisation i stor oro, poliser som säger upp sig på grund av arbetsvillkor. Hot om strejk 

och färre brott som klaras upp. [...] Stefan Löfven måste kliva fram och visa att han tar 

signalerna och oron från polisen på allvar. Ge svar på hur regeringen ska agera och lägg alla 

korten på bordet”  

Aftonbladet, 2016-09-07, debattartikel 

  

“Polisen har fått mycket kritik för att den pågående omorganisationen har lett till att färre brott 

klaras upp. Missnöjet är också omfattande internt med hur den nya organisationen fungerar. - 
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Det behövs mer pengar för att anställa fler poliser men vi behöver också få ut effekten av den 

omorganisation som gjorts [säger Anders Ygeman].”  

Dagens Nyheter, 2016-09-07, nyhetsartikel 

 

“Omorganisationen har skötts inkompetent. Missnöjet är enormt. Åtta av tio poliser funderar 

på att sluta. [...] Polisens redan låga uppklaringsprocent har sjunkit i omorganisationens spår. 

Högarna av outredda fall växer och mängden fall som går till domstol minskar. [...] Den 

politiska reaktionen på detta sönderfall borde vara ett krispaket - en tydlig omstart. Dan Eliasson 

borde avsättas och ersättas med en rikspolischef som förmår att prioritera polisens kärnuppdrag. 

[...] Därtill behövs en miljardsatsning - nu, inte efter valet - för att anställa fler poliser och civila 

och behålla dem som är kvar.”  

Expressen, 2016-09-13 (a), ledare 

 

Utöver den kvalitativa analysen har vi även gjort en sammanställning av när de olika temana 

aktualiseras i materialet (fig. 5). X-axeln visar periodens datum och y-axeln antalet texter. De 

olika färgerna representerar de olika temana. Vi kan i diagrammet utläsa samma tendens som i 

den kvalitativa analysen där temat “åtgärder och ansvar” förekommer mer i periodens andra 

hälft. Det är viktigt att förstå att vårt resultat och vår analys vilar på kvalitativa tolkningar. 

Diagrammet kan ses som ett komplement till vår analys för att visa på hur de olika temana 

aktualiseras under perioden. Diagrammet är en väldigt förenklad bild av materialet och värderar 

de olika texterna helt jämlikt vilket innebär att korta nyhetsnotiser får lika stort utrymme som 

3-sidiga nyhetsuppslag (detta är fallet den 12/9 då flera TT notiser publiceras - samtliga 

refererande till aftonbladet 2016-09-11).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Temans fördelning över perioden  
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6.1.2 Aktörer 

Vilket budskap som förmedlas i en text är till stor del beroende på vilka aktörer som får göras 

hörda. I vårt material har vi sett att det framförallt är fem typer av aktörer vars röster och 

perspektiv hörs i texterna. 1) Poliser och andra medarbetare på polismyndigheten eller 

förtroendevalda representanter för poliskåren; 2) Politiker eller personer med politiskt tillsatta 

chefspositioner; 3) Externa granskare; 4) Medborgare; 5) Forskare. Nedan presenterar vi de 

olika aktörstyperna, vilka budskap de förmedlar samt hur deras utsagor påverkar hur 

omorganisationen framställs.  

 

Poliser, andra medarbetare på polismyndigheten eller förtroendevalda representanter för 

poliskåren 

Poliser, medarbetare på polismyndigheten och förtroendevalda representanter för poliskåren 

används i texterna som vittnen för hur polisens verksamhet fungerar och deltar i stor uträckning 

i de texter vi har tittat på. Inom polisens organisation finns det flera olika typer av chefs- och 

mellanchefsnivåer. Vi har valt att låta samtliga poliser, oavsett chefsnivå, inkluderas i denna 

kategori - förutom rikspolischefen (Dan Eliasson) som är politiskt tillsatt och därmed sorteras 

in under aktörskategori 2. När poliser eller representanter för poliskåren uttalar sig i texterna 

framförs ofta åsikten att det är polisbrist i organisationen. Arbetsvillkor, lönebild och 

utmattning i en organisation i förändring tas upp som anledningar till att många poliser slutar, 
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vilket gör att situationen upplevs än mer ansträngd för de poliser som är kvar. De olika texterna 

skiljer sig i vilken grad den ansträngda situationen kopplas till omorganisationen. Stort fokus 

hamnar på organisationens resursbrist, att den är i kris och att det leder till att poliskåren inte 

kan arbeta lika effektivt och nära medborgarna som syftet med omorganisationen var. De 

poliser som tar upp omorganisationen lyfter fram att den har förvärrat en sedan tidigare dålig 

situation och att den lett till ytterligare resursbrist. I några texter framförs även åsikten att 

omorganisationen har genomförts felaktigt. 

  
 “Personalen i kärnverksamheten går alldeles för hårt. Vi är trötta och sliter.” 

(Lisa Fältmark, polis, Expressen, 2016-09-02 (b), nyhetsartikel) 

 

“Han [Nils Löfgren] upplever en bristande kunskap om polisens verksamhet hos den högsta 

ledningen – och att ledningen inte kommunicerar med de som utför jobbet. – Alla säger samma 

sak. Vi hinner inte, vi kan inte, vi är för få. Man hinner inte göra det man ska. Enligt Nils 

Löfgren blev allt märkbart sämre när omorganisationen sjösattes.”  

(Expressen, 2016-09-01(a), nyhetsartikel) 

 

“ - Vi har ingen möjlighet att jobba med det vi ska. Skolan undrar varför vi inte syns där, vi 

tappar helt det här med att vara närmare medborgarna. [...] Hon [Lisa Koblanck, kommunpolis 

i Västervik] anser att omorganiseringen skett på fel sätt, att man börjat med att fylla 

chefspositionerna uppifrån och sedan fått flera luckor i den del av organisationen som ligger 

närmast medborgarna.”  

(Expressen, 2016-09-14 (a), nyhetsartikel) 

 

“Omorganisationen har skapat resursbrist. Den var inte färdig när den sjösattes och då blev det 

problem. Sedan belastade de enorma flyktingströmmarna polisen hårt.”  

(Staffan Rosén, pensionerad polis, Expressen, 2016-09-02 (a), nyhetsartikel) 

 

“ ”Det är så jävla illa just nu. Jag har aldrig varit med om maken under mina 47 år hos polisen”, 

sade Uppsalas polisveteran Christer Nordström nyligen till SVT Nyheter. Han klagade över 

resursbrist, centralstyrning, felprioriteringar och en poliskår i förfall. “Stoppa den här korkade 

omorganisationen och gå tillbaka till riktigt hederligt polisarbete”, sade Nordström, som i 

Aktuelltstudion i tisdags kväll dock mildrade sin kritik och sade att reformens steg tagits i fel 

ordning.” 

 (Sydsvenskan, 2016-09-01, ledare) 
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Polisförbundet representerar poliskåren och företräds inte sällan av ordförande Lena Nitz. Nitz 

argumenterar för poliskåren och är en aktiv kommentator till händelser och åtgärder inom 

frågan.  

 
“Till allra största del beror det på att vi är för få, det är akut polisbrist i Sverige i dag. Fler måste 

göra mer saker. Och varje dag slutar poliser, säger Lena Nitz.” 

(Expressen, 2016-09-01, nyhetsartikel) 

 
“Polisförbundets Lena Nitz är inte imponerad av åtgärdsplanen. “Polisen är i kris. Nu vidtar 

man otillräckliga åtgärder fem i tolv” skriver hon i en kommentar.”  

(Svenska Dagbladet, 2016-09-10, nyhetsartikel) 

 

“ - Regeringen har inte insett vidden av krisen. Vi behöver ett krispaket för svensk polis” säger 

Polisförbundets ordförande Lena Nitz i en kommentar.”  

(Svenska Dagbladet, 2016-09-13 (c), nyhetsartikel) 

 

Polisers röster hörs i många texter och de får därmed utrymme att påverka diskursens riktning 

och möjlighet att lyfta fram de argument eller problem som de anser vara viktigast.  

 

Politiker eller personer med politiskt tillsatta chefspositioner 

“Personer med politiskt tillsatta chefspositioner” inkluderar i textmaterialet endast Dan 

Eliasson. Vi har valt att separera hans uttalanden från övriga poliskåren då han är tillsatt av 

regeringens och hans uttalanden är av politisk karaktär. I texter där Dan Eliassons röst görs 

hörd är det framförallt för att diskutera ansvar eller för att presentera de åtgärder som polisens 

ledningsgrupp beslutat om för att vända situationen.  
 

”Jag [Dan Eliasson] står naturligtvis bakom grunderna i polisreformen. Men det är min 

principiella ståndpunkt, att när en myndighet eller verksamhet utvecklas så är det verksamheten 

själv som ska ta ansvar för det. Det gäller den pågående omorganisationen i polisen såväl som 

andra delar av statsförvaltningen.”  

(Skriftlig kommentar från Dan Eliasson publicerad i Dagens Nyheter, 2016-09-07) 

 

Nu har det gått mer än ett och ett halvt år och vi konstaterar att det behöver göras vissa saker 

som gör det lättare för de poliser som jobbar längst fram, kommenterar Dan Eliasson. Vad 
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betyder det konkret? [Journalist frågar] – Det kan handla om utrustning, utbildningar, 

rekryteringar, stöd i kommunikation och juridik. Det nationella stödet går inte tillräckligt snabbt 

och det skapar en frustration när man är i en svår arbetsmiljö och vi måste se om vi kan snabba 

upp de här stödprocesserna.  

(Dan Eliasson intervjuad i Dagens Nyheter, 2016-09-10) 

 

“ - Nu har vi tagit fram åtgärder inom fyra områden som syftar till att skapa bättre 

förutsättningar. Vi tror att de ska få betydelse och skapa en bättre atmosfär inom vår 

organisation, säger rikspolischefen Dan Eliasson.” 

(Svenska Dagbladet, 2016-09-10) 

 

I texter där politiker får uttala sig sker det främst på tre olika sätt. Antingen är det i en 

debattartikel där aktören argumenterar för sin ståndpunkt i frågan. Uttalandena har ofta ett 

framtidsperspektiv och lyfter mer frågor om vad som ska göras, snarare än vad som tidigare 

har hänt. 

 
“Sverige behöver mindre av svagt ledarskap och mer av konkreta reformer. Därför har 

moderaterna en plan för ett starkare Sverige där vi ska ha en trygghet att lita på. Det kräver en 

polis med rimliga arbetsvillkor och en trygghet som inte sviker.” 

 (Anna Kinberg Batra (M), Aftonbladet, 2016-09-02 (c), debattartikel) 

 

“För oss [Centerpartiet] är det uppenbart att regeringen måste ta signalerna från polisen på 

allvar. Att regeringen måste sluta ducka i frågan och gå från att passivt betrakta när en av det 

demokratiska samhällets kärnfunktioner har uppenbara problem, till att aktivt bidra till att lösa 

frågan. Stefan Löfven måste kliva fram och visa att han tar signalerna och oron från polisen på 

allvar. Ge svar på hur regeringen ska agera och lägga alla korten på bordet”  

(Annie Lööf (C) och Johan Hedin (C) , Aftonbladet, 2016-09-07, debattartikel) 

 

Det andra sättet politiker får uttala sig är i sammanhang där politiska meddelanden går ut, 

exempelvis i form av en pressträff, där deras uttalanden sedan citeras. I detta material sker detta 

framförallt när regeringen i samband med höstbudgeten presenterat ett tillskott till polisen på 

2 miljarder fram till 2020.  

 
“Finansminister Magdalena Andersson och inrikesminister Anders Ygeman meddelade att 

myndigheten får två miljarder kronor för de kommande åren. - Polisens arbetsuppgifter 
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renodlas, fler civilanställda kan rekryteras och fler poliser kan utbildas, säger inrikesminister 

Anders Ygeman.” 

(Expressen, 2016-09-13 (b), nyhetsartikel) 

 

“Ett rejält tillskott för att möta en utveckling där vi behöver fler poliser i de mest socialt utsatta 

områdena, sa inrikesminister Anders Ygeman (S) när han på måndagen presenterade satsningen 

med finansminister Magdalena Andersson.” 

(Svenska Dagbladet, 2016-09-13 (d), nyhetsartikel) 

 

Det tredje sättet politikers röster görs hörda är när delar av tidigare citat eller utsagor används 

för att skapa ett sammanhang kring en fråga eller situation. Vanligtvis deltar inte aktörerna i 

denna kategori aktivt i texterna, deras åsikter representeras istället genom citat från tidigare 

uttalanden.  

 
“–Vi har haft en fallande uppklaringsprocent under ett antal år och den polisorganisation som 

en enig riksdag ställde sig bakom är ett svar på den utvecklingen. Än så länge har detta inte gett 

någon effekt, men över tid kommer den att ge oss bättre förutsättningar för att lösa en del av 

brottsligheten, sade Ygeman till DN.”  

(Dagens Nyheter, 2016-09-01 (b), nyhetsartikel)  

 
“Att polisen befinner sig i kris förnekas av både statsministern, inrikesministern och den hårt 

kritiserade rikspolischefen. –Att plötsligt bara skrika att det är kris i hela polisorganisationen, 

det tycker jag är att gå för långt, sa statsminister Stefan Löfven (S) nyligen till TT.”  

(Aftonbladet, 2016-09-11 (a), nyhetsartikel) 

 
 

Externa granskare 

Externa granskares rapporter eller resultat av granskande journalistik får i materialet ofta stor 

uppmärksamhet och förändrar diskursen. Externa granskarnas resultat får inte sällan dominera 

huvudrubriker och framsidor, för att sedan i hög grad citeras och återanvändas av efterföljande 

texter. I vårt material är det framförallt Dagens Nyheters artikelserie om omorganisationens 

effekter samt Aftonbladets avslöjande om Statskontorets rapport som tillhör denna kategori. 

Både Dagens Nyheter och Aftonbladet framhäver sig själva som viktiga aktörer i granskandet 

av polisen.  
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“Polisens omorganisation skulle resultera i snabbare utryckningar vid akuta larm. Men så har 

det inte blivit. I stället tar det i flera fall längre tid, visar DN:s granskning.”  

(Dagens Nyheter, 2016-09-02, nyhetsartikel) 

 

“Sedan DN i förra veckan berättat att andelen uppklarade brott i fjol föll tillbaka till 1990- talets 

låga nivå har inrikesminister Anders Ygeman i flera sammanhang kommenterat situationen.”  

(Dagens Nyheter, 2016-09-06 (a), nyhetsartikel) 

 

“Aftonbladet avslöjar: Ny tuff kritik mot polisen.”  

(Aftonbladet, 2016-09-11 (a), nyhetsartikel) 

 

Statskontoret, en myndighet med uppdrag från regeringen att granska omorganisationen har en 

given roll som granskare av polisens omorganisation. Men även kring nyhetsmedierna finns 

det en förväntansbild om att de ska granska och avslöja dubiösa förhållanden. Resultaten citeras 

flitigt och okritiskt i diskursen och gör att andra aktörer måste ta ställning till frågan.  

 

Medborgare 

I texterna nämns medborgare vid ett flertal tillfällen som de som drabbas mest av polisens 

situation. Det är dock endast i fem texter som enskilda medborgare får utrymme att uttala sig 

om situationen. Medborgarperspektivet framförs i texterna på två olika sätt. Det första är 

genom att enskilda medborgares röster görs hörda genom att de intervjuas av skribenten. I det 

andra fallet är det skribenten själv som uttalar sig i egenskap av medborgare. Vi har valt att låta 

båda dessa subgrupper representera medborgarperspektivet, även om de gör det på olika 

villkor. I tre av texterna lyfts medborgare fram som offer för brott som inte har lösts. Det lyfts 

fram att polisen inte lyckas utföra sitt uppdrag. Aktörerna själva nämner inte omorganisationen 

men i anslutning till utsagorna tas polisbristen upp och att situationen försämrats efter 

omorganisationen. 

 
“En kopp kaffe och en blixtvisit på toaletten. Det räcker bevisligen för att få racercykeln stulen 

på en bensinmack. Tidigare i år var det båtmotorn som blev ett minne blott. [...] Men oavsett 

om det handlar om stöld, inbrott eller illvillig klåfingrighet så är handlingsplanen för den 

drabbade solklar: Ring polisen! Men är det ens någon idé? Över hälften av alla handlagda brott 

avskrivs på direkten och bland dessa återfinns både min cykel och båtmotor.”  
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(Svenska Dagbladet. 2016-08-30, debattkommentar) 

  

“Polisen säger själva att deras insatser inte räcker till. En av de som drabbats är Kristoffer 

Sidestam – vars bil brann i maj. – Man vill ju bara flytta härifrån när det är så här, säger han.” 

(Expressen, 2016-09-02 (a), nyhetsartikel) 

 

“Någon småföretagare som inte drabbats av inbrott de senaste åren känner han [Timo Akkaya, 

pizzeriaägare] inte till. Också privat har han drabbats av flera vardagsbrott. En bil backade på 

hans bil och skadade den. Grannarna hade sett vilka det var och tagit registreringsnumret. Ändå 

lade polisen ner fallet. - Polisen här i Karlskrona är värdelös.”  

(Expressen, 2016-09-03 (a), reportage) 

 

I en text återspeglas ett medborgarperspektiv genom att skribenten citerar hur det talas om 

polisen runt hans matbord. En skarp skepsis om polisens förmåga att uppfylla sitt uppdrag 

målas upp, polisledningen beskrivs som dåraktig och Genomförandekommittén som löst 

sammansatt utan polisiär yrkeskunskap. Det är viktigt att notera att i detta fall är 

kategoriseringen av aktören inte lika självklar. Detta eftersom rösten som hörs är en journalists 

röst och därför skulle kunna kategoriseras som en ”extern granskare”. Vi har dock valt att se 

till textens innehåll i vilket skribenten talar mer utifrån ett medborgarperspektiv, särskilt 

eftersom större delen av texten består av utsagor från andra privatpersoner i skribentens närhet. 

 
 “[...] vägen till sammanbrottet, den misslyckade omorganisationen, den löst sammansatta 

”Genomförandekommittén” som helt saknar polisiär yrkeskunskap. Från Dagens Nyheter 

hämtar jag häpnadsväckande exempel på rent dåraktiga åtgärder från myndighetscheferna, som 

lett fram till dagens kaos och djupa kris i kåren.”  

(Lars Klint, Kvällsposten, 2016-09-09, krönika) 

 

I en annan artikel hörs en medborgarröst som beskriver att polisnärvaron har försämrats i 

kommunen hon bor i och att hon inte har sett några poliser alls på senaste tiden. Uttalandet 

placeras i texten i relation till att omorganisationens syfte var att polisen skulle komma närmare 

medborgarna. 

 
“–Det var mycket poliser förut, men jag har inte sett några alls den sista tiden, säger Linda 

Wallin som bor i Åkersberga.”  

(Dagens Nyheter, 2016-09-12 (a), nyhetsartikel) 



47 

 

Medborgarnas röster representerar ett gräsrotsperspektiv och deras uttalanden visar på 

polisorganisationens konsekvenser för den enskilde medborgaren. 

 

Forskare 

Forskare får i de allra flesta fall uttala sig direkt i texterna. Forskares uttalanden används för 

att ge legitimitet till texternas innehåll. Deras uttalanden förväntas vila på en stabil grund av 

fakta. Det varierar i vilken grad forskare får utrymme att uttala sig. Dagens Nyheter är den 

tidning som oftast lyfter fram ett forskarperspektiv. Forskarna framför ofta perspektivet att 

omorganisationen var felaktigt genomförd.  

 

“Polisforskaren Rolf Granér är kritisk till genomförandet av polisens omorganisation. Han 

pekar på att den varit dömd att misslyckas. - Ett grundläggande fel är man genomfört en rad 

olika förändringar samtidigt.”  

(Dagens Nyheter, 2016-08-31 (a), nyhetsartikel) 

    

“Kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki tycker att det är för tidigt att utvärdera effekterna av 

omorganisationen. Men han är kritisk till att många felaktigheter har begåtts i samband med 

förändringen. ”  

(Dagens Nyheter, 2016-09-01 (a), nyhetsartikel) 

       
“– Det är naturligt att det har havererat. Allt skulle göras om enligt management-modeller. Man 

byggde organisationen utifrån rutor och linjer. Det gjorde att man förlorade massor med 

kunskaper som fanns i den tidigare organisationen, säger Bo Wennström, professor i rätts- 

vetenskap vid Uppsala universitet, som har utvärderat polisreformen. ”  

(Dagens Nyheter, 2016- 09-07 (a), nyhetsartikel) 

 

Forskares uttalanden fungerar ofta bekräftande och skänker legitimitet till andra utsagor i 

texterna. I vissa fall ställs det i förhållande till andra aktörers påståenden och kan då påverka 

hur läsaren förstår utsagan. Ett exempel är när Micael Björk, docent vid Göteborgs universitet 

kallar det för “rökridåer” när Ygeman försöker förklara polisens kris med terrorhot och 

flyktingströmmar.  
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“Docent Micael Björk vid Göteborgs universitet är en av dem som reagerat på Anders Ygemans 

förklaringar. – Det liknar mest rökridåer, säger Micael Björk, som i en nyutgiven bok granskat 

polisens pågående omorganisation. Hans slutsats är istället att de allt sämre 

uppklaringssiffrorna bottnar i det sätt på vilket omorganisationen har utförts. – Det Ygeman 

nämner är väldigt små förändringar jämfört med den väldigt stora förändring som skett genom 

omorganisationen, säger docent Micael Björk vid Göteborgs universitet.”  

(Dagens Nyheter, 2016-09-06 (a), nyhetsartikel) 

 

Förhållandet mellan teman och aktörer     

Vilka aktörer som hörs i en text och vilka innehållsliga teman en artikel berör kan inte ses som 

två oberoende faktorer. Beroende på vilken typ av aktörs röst som får utrymme i en text 

kommer olika innehållsliga teman hamna i fokus. På samma sätt blir vissa aktörers perspektiv 

intressanta i texter med fokus på ett specifikt innehållsligt tema. För att renodla de intertextuella 

relationerna mellan texterna i diskursen och kunna analysera dess betydelse har vi i analysen 

hållit de två kategorierna separerade. Det gör att analysen blir en förenkling av hur verkligheten 

ser ut, när vissa delar av innehållet ses förbi. Dock så är det en nödvändig distinktion för att 

kunna undersöka intertextualiteten mellan olika texter.  

 

6.2 Förskjutningar av budskap och utsagor 

Med ett omfattande antal texter har det varit nödvändigt att begränsa vår undersökning till ett 

specifikt exempel för att kunna närmare undersöka texternas intertextuella relationer och hur 

det påverkar budskapet som framställs om omorganisationen. I följande avsnitt kommer vi 

analysera en texts inflytande över dialogen inom diskursen. Därefter kommer vi inta ett bredare 

perspektiv och visa på en större, mer övergripande, förändring i diskursen.  

 

6.2.1 Intertextualiteten inom diskursens teman - ett exempel   

Inom varje tema är det ofta några texter som fungerar tongivande och som citeras och 

återanvänds i senare texter när samma tema tas upp. En text kan på så sätt få stort inflytande i 

dialogen. Detta kan vara i form av konkret information som presenteras och som sedan utnyttjas 

i diskursen. Det kan även vara ett specifikt aktörsperspektiv som framförs eller där utsagor 

skapar en tolkningsram för hur något ska förstås eller göras betydelsefullt. För att närmare 
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kunna undersöka hur intertextualiteten påverkar hur omorganisationen framställs och vilket 

budskap som då framkommer har vi tagit fram ett exempel från vårt material.  

 
I bearbetningen av materialet är det särskilt en text som har haft stor inverkan på diskursen 

genom att utsagor och citat, i stor utsträckning, har brutits ut och senare använts av andra texter. 

Texten är i form av en nyhetsartikel och är den första artikeln i Dagens Nyheters artikelserie 

”DN Granskar: polisens kris” där syftets med serien är att undersöka ”effekterna av polisens 

stora omorganisation” (Dagens Nyheter, 2016-08-31). Texten redovisar statistik från 

Brottsförebyggande rådet som visar på sjunkande siffror inom “personuppklarningsprocenten” 

vilket är ett mått på andelen inkomna anmälningar som leder till åtal. Måttet används för att 

beskriva polisens brottsuppklaring och DN drar slutsatsen att polisen brister i sin förmåga. 

 

“Dagens Nyheter kan i dag visa på stora brister i polisens förmåga att klara av ett av sina 

viktigaste uppdrag - att lösa brott.”  

(Dagens Nyheter, 2016-08-31, nyhetsartikel) 

 

Brottsuppklaringen används som ett mått på polisens effektivitet, vilket ställs i förhållande till 

att omorganisationens syftade till en mer effektiv verksamhet. Texten erbjuder på så sätt en 

tolkningsram för att förstå omorganisationen som en orsak till den försämrade 

brottsuppklaringen. 

 
“Rekordfå brott klaras upp efter omorganisationen.” 

(Dagens Nyheter, 2016-08-31, nyhetsartikel) 

 

Tidningen har även intervjuat ett tiotal chefsåklagare och visar på en bild av missnöje efter 

omorganisationen. Utsagorna kompletteras med att DN visar på att åklagarmyndigheten har 

fått ett minskat inflöde av nya ärenden, vilket även det används som ett mått på polisens 

effektivitet. Genom hela texten förmedlas ett tydligt budskap om ett kausalt samband mellan 

omorganisationen och polisens brottsuppklaring.  

 

Texten får en stor inverkan på diskursen och citat och utsagor används i stor utsträckning i 

andra texter. När andra texter använder sig av delar av ursprungstexten så bryts delarna ut från 

sitt tidigare sammanhang för att sedan placeras in i ett nytt. Det varierar i vilken grad andra 

texter citerar DNs text explicit. I vissa fall citeras DN ordagrant med hänvisning till texten. I 
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andra fall sker citeringen väldigt implicit där informationen från DNs text omformuleras och 

snarare används som en förklaring eller bakgrundsbeskrivning. Figur 6 visar exempel på hur 

texten har använts i andra texter. Oavsett hur explicit DNs text citeras så påverkas budskapet 

när det sätts in i ett nytt sammanhang. Hur detta kan ske exemplifierar vi närmare på kommande 

sidor.  

 

 

Figur 6: Användning av DNs text 

 
  

För att mer kvalitativt kunna analysera hur andra texter i diskursen använder sig av utsagor och 

citat från DNs text har vi nedan tagit fram några slumpvis valda exempel. I ett första steg tittar 

vi på rekontextualiseringen av utsagan, hur en del av DNs text har placerats in i ett nytt 

sammanhang och hur detta skapar en ny tolkningsram. Därefter analyserar vi hur den nya 

tolkningsramen har lett till en betydelseförskjutning i hur omorganisationen förstås och görs 

meningsfull. 

 

2016-08-31 Expressen  

Rekontextualisering: Texten inleds med flera explicit citerade utsagor från Dagens Nyheters 

artikel (2016-08-31). Den övergripande brottsuppklaringsstatistiken och citat från åklagarna 

lyfts fram. När delar av texten bryts ut så försvinner dock det kausala sambandet mellan 
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polisens omorganisation och den sjunkande brottsuppklaringen. Utsagorna från DN (2016-08-

31) rekontextualiseras i texten genom att de (istället för att förknippas direkt med 

omorganisationen) ställs i förhållande till en intervju med Ulf Johansson, polischef i region 

Stockholm, där ”terrorhantering", ”migrationsfrågor med gränskontroller och verkställighet av 

utvisningsbeslut” och ”en ökning av grova brott” presenteras fetstilat i punktform som 

förklaringsmodell för polisens kris. I brödtexten nämns här endast omorganisationen i ett av 

DN-citaten där Åke Olsson, vice chefsåklagare, säger att de har fått svårare att komma i kontakt 

med polisen efter omorganisationen. Omorganisationen nämns ytterligare en gång på uppslaget 

men då i ett fristående citat från dåvarande inrikesminister Anders Ygeman: 

 
”[…] Omorganisationen beslutades av en enig riksdag med syftet att få fler poliser närmare 

medborgarna. Vi är beredda att vidta ytterligare åtgärder för att leva upp till riksdagens 

ambition.” 

(Anders Ygeman i Expressen, 2016-08-31, nyhetsartikel) 

 

Aktörer: Inom texten aktiveras framförallt två aktörsperspektiv. För det första fungerar DN här 

som en extern granskare av polisen och blir till en viktig källa till informationen om polisens 

försämrade effektivitet.  

 

“Krisen inom polisen är omfattande. Och den tar sig uttryck på flera sätt - bland annat är 

polisens brottsuppklaring rekordlåg, enligt Dagens Nyheter. [...]”  

(Expressen, 2016-08-31, nyhetsartikel) 

 

Det andra aktörsperspektivet utgörs av Ulf Johansson, polischef i region Stockholm, och 

representerar polisens uppfattning om situationen. Genom hans uttalanden får polisen möta 

situationsbeskrivningen från DNs granskning- vilken Ulf Johansson både bekräftar genom 

vittnesmål samt ger en orsaksförklaring till. 
 

“Man kan säga att det är oerhört tufft på många håll, på många olika sätt.”  

(Ulf Johansson i Expressen, 2016-08-31, nyhetsartikel) 

 

“Han [Ulf Johansson] säger att krisen inom polisen till stor del beror på ytterligare 

arbetsuppgifter: - Terrorhantering. - Migrationsfrågor med gränskontroller och verkställighet 

av utvisningsbeslut. - En ökning av grova brott.”  

(Expressen, 2016-08-31, nyhetsartikel) 
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Aktörernas budskapspåverkan: De citerade utsagorna från DN har en central roll i texten och 

bidrar till budskapet om att polisen är i kris. Johanssons utsagor kompletterar informationen 

från DN och skapar en tolkningsram om hur utsagorna från DN bör förstås samt vad som 

orsakat polisens kris. Johanssons utsagor har ett starkt inflytande på hur texten som helhet läses. 

 

Betydelseförskjutning: När innehållet av de citerade utsagorna från DN (2016-08-31) placeras 

in i den nya textens sammanhang framställs inte längre ett samband mellan omorganisationen 

och den försämrade brottsuppklaringsstatistiken. Istället framhålls andra faktorer vara orsak 

och omorganisationen ses i denna kontext istället mer som bakgrundsinformation om polisen 

utan betydande roll för den försämrade brottsuppklaringsförmågan.  

 

2016-09-02 Expressen  

Rekontextualisering: Anna Kinberg Batra använder sig av utsagor från DNs text (2016-08-31) 

i en debattartikel för Expressen där hon argumenterar för en moderat politik med ett antal 

konkreta reformer som skulle göra Sverige tryggt. Citaten är omformulerade och 

rekontextualiseras in som en nulägesbeskrivning till en regeringskritisk moderat 

opinionsartikel. 

 
“Nyligen rapporterades det om att brottsuppklaringen är den lägsta på 16 år. Andelen 

uppklarade bostadsinbrott, skadegörelse-och misshandelsbrott har tydligt minskat de senaste 

åren. Allvarliga brott blir inte utredda inom rimlig tid. [...] Omorganisationen har hittills inte 

inneburit de fördelar som var förväntade - en effektiv polis närmare medborgarna. Tvärtom 

vittnas det om flera parallella förändringar som skapat otydlighet och turbulens. Det här är inte 

en hållbar situation. Därför behöver Sverige konkreta reformer för att stärka polisen och öka 

tryggheten. Moderaterna och alliansen är beredda att agera: [...]” 

 (Anna Kinberg Batra i Expressen, 2016-09-02 (c), debattartikel) 

 

Aktörer: Det främsta aktörsperspektivet som framhålls här är av politisk karaktär. Artikeln är 

opinionsbildande och det är framförallt skribenten Anna Kinberg Batras, dåvarande 

Moderaternas partiledare, röst som hörs. Skribenten använder sig av utsagor från DNs 

granskning för att ge stöd till sin argumentation för moderata reformer.  
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Aktörernas budskapspåverkan: Aktören påverkar budskapet väldigt explicit genom att koppla 

polisens situation till en politisk fråga som aktören anser att regeringen inte tar tillräckligt med 

ansvar för, samtidigt som hon själv erbjuder en lösning.  

 

“För att Sverige ska fungera behövs en effektiv och välfungerande polis. Men nu syns allvarliga 

brister. [...] Regeringen måste ta sitt ansvar för läget. Nu räcker inte prat. [...] moderaterna och 

alliansen är beredda att agera: [...]”  

(Anna Kinberg Batra i Expressen, 2016-09-02 (c), debattartikel ) 

 

Omorganisationen presenteras som att den inte inneburit de fördelar som förväntats av den. De 

föreslagna reformerna berör dock polisens verksamhet mer allmänt och inte specifikt 

omorganisationen. Med perspektiv från en politisk aktör görs polisens situation även till en 

politisk fråga. Fokus ligger på framtiden och är lösningsorienterat.  

 

Betydelseförskjutning: Ordagrant sägs inte här omorganisationen stå i direkt relation till de 

sjunkande uppklaringssiffrorna. Dock så placeras ett stycke om omorganisationen i direkt 

anslutning till citaten från DN (2016-08-31). Det explicita budskapet är att omorganisationen 

hittills inte inneburit de fördelar som var förväntade. Men genom att det placeras i direkt 

anslutning till utsagorna från DN skapas även implicit en förståelseram kring omorganisationen 

som vare sig en hjälpande eller stjälpande faktor till de negativa resultaten som DN visat på. 

 

2016-09-05 Expressen  

Rekontextualisering: Statistiken från Dagens Nyheter (2016-08-31) citeras omformulerat och 

rekontextualiseras i förhållande till citat från rikspolischef Dan Eliasson och f.d. inrikesminister 

Anders Ygeman i intervjuer i Expressen TV och SVT Agenda. Brödtexten inleds med: 

 
“Krisen inom polisen är stor. Resursbrist. Omorganisation. Låga löner. Pappersarbete. 

Nedlagda utredningar. Nedprioriterade utryckningar”  

(Expressen, 2016-09-05 (a), nyhetsartikel) 
 

Sedan följer citat från Dan Eliasson och Anders Ygeman där de kommenterar situationen vilka 

placeras i relation till polisens brottsuppklaringsförmåga, det vill säga statistiken från DN-

artikeln (2016-08-31).  
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“- Jag är nöjd med rikspolischefen. Jag tycker att han ibland får ta lite oförtjänt hård kritik, sa 

han [Anders Ygeman] i gårdagens SVT:s Agenda. Samtidigt ska utryckningsverksamhet, 

brottsförebyggande arbete och mängdbrotten hanteras. Men polisen har inte varit så dålig på att 

lösa brott på 16 år. Bara 14 procent av alla brott klarades upp i fjol.”  

(Expressen, 2016-09-05 (a), nyhetsartikel) 

 

Aktörer: I denna text är det även här perspektiv från aktörer av politisk karaktär som lyfts fram. 

Den politiska aktörskategorin inkluderar även personer med politiskt tillsatta chefspositioner 

och därför ingår även Dan Eliasson, rikspolischef, i denna kategori. Texten består till stor del 

av citat från rikspolischef Dan Eliasson och dåvarande inrikesminister Anders Ygeman. Viktigt 

att notera är att även om detta exempel, precis som debattartikeln av Anna Kinberg Batra, lyfter 

fram politiska aktörer så skiljer sig de två texterna åt genom vilket sätt de olika rösterna görs 

hörda. I denna text citeras tidigare uttalanden från aktörerna samt innehåller delar av en intervju 

med Anders Ygeman. Aktörerna har därmed inte samma inflytande på textens utformning. Att 

aktörerna även har olika politiska positioner påverkar självklart även det vilket perspektiv de 

har på situationen. I denna text står aktörerna till svars för varför situationen ser ut som den gör 

för polisen, som inrikesminister och rikspolischef har de båda ett ansvar både för hur 

situationen ser ut och hur den ska förändras.  

 
“ ”Är ett misslyckande” Polisförbundet har kritiserat honom och poliser kräver hans avgång. 

Andra har redan slutat. – Varje polisanställd som slutar i protest eller på grund av att vi är en 

dålig arbetsgivare är ett misslyckande, säger Dan Eliasson. Hans chef, inrikesminister Anders 

Ygeman (S), nämner senaste årets flyktingmottagande –den största i Sverige sedan andra 

världskriget – samt gränskontroller och förhöjt terrorhot som en stor belastning för polisen.”  

(Expressen, 2016-09-05 (a), nyhetsartikel) 

               

“– Jag förstår oron. Vi har haft en mycket ansträngd situation. Det är bakgrunden till att reger- 

ingen skjutit till 250 miljoner kronor till polisorganisationen, säger Anders Ygeman.” 

(Expressen, 2016-09-05 (a), nyhetsartikel) 

    

Jag [Anders Ygeman] har sagt [till Dan Eliasson] att jag vill börja se resultat under hösten och 

vintern i år. Jag är ganska säker på att vi kommer att se resultat.  

(Expressen, 2016-09-05 (a), nyhetsartikel) 
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Aktörernas budskapspåverkan: Omorganisationen presenteras här som en av flera faktorer till 

polisens situation. Dock är det inget som aktörerna själva tar upp i sina uttalanden utan 

omorganisationen nämns mer som en bakgrund. Båda aktörernas uttalanden går att koppla till 

ett förtroendeuppbyggande av Dan Eliasson och regeringen. De får utrymme att kommentera 

kritik och visar på en optimism.  

 

Betydelseförskjutning: Omorganisationen förstås här inte i direkt relation till 

brottsuppklaringssiffrorna utan presenteras som en av flera anledningar till att polisen befinner 

sig i kris. Omorganisationens betydelse för situationen utvecklas inte vidare, utan texten 

handlar snarare om Anders Ygeman och Dan Eliassons ansvarsroller i situationen och hur de 

reflekterar över kritiken och framtiden.  

 

2016-09-06 Dagens Nyheter  

Rekontextualisering: Artikeln inleds med:  

 

”Sedan DN förra veckan berättat att andelen uppklarade brott i fjol föll tillbaka till 1990-talets 

låga nivå har inrikesminister Anders Ygeman i flera sammanhang kommenterat situationen. I 

intervju efter intervju har han upprepat samma budskap: det är främst faktorer utom polisens 

kontroll som gjort att myndigheten inte levererat förväntat resultat.” 

(Dagens Nyheter, 2016-09-06 (a), nyhetsartikel) 

 

De faktorer som här refereras till är de införda gränskontrollerna, flyktingmottagandet och 

terrorhotet. Texten fortsätter sedan att redovisa hur dessa faktorer inte är orsaksförklaringar till 

den låga brottsuppklaringsnivån och avslutas med en kommentar från forskaren Micael Björk 

vars slutsats presenteras som  

 
”De allt sämre uppklaringssiffrorna bottnar i det sätt på vilket omorganisationen har utförts.”  

(Dagens Nyheter, 2016-09-06 (a), nyhetsartikel) 

 

Aktörer: I denna artikel möts de två aktörsperspektiven som vi tidigare sett i texterna ovan, 

politiker och externa granskare, även om det inte är på jämlika villkor.    
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Inrikesminister Anders Ygeman (S) hävdar att gränskontroller, flyktingmottagande och 

terrorhot har tvingat polisen att lägga rekordmånga brottsutredningar åt sidan. Brottsoffer 

måste, enligt Ygeman, acceptera att övervakningen av gränsen kommer i första hand. Men DN:s 

granskning visar nu att dessa insatser i själva verket bara haft marginell påverkan.  

(Dagens Nyheter, 2016-09-06 (a), nyhetsartikel) 

 

Den politiska rösten som hörs är dåvarande inrikesminister Anders Ygeman i form av citat från 

SVTs program Agenda där han förklarat sitt perspektiv på och förklaring för polisens låga 

brottsuppklaring (baserat på statistiken som DN, 2016-08-31 presenterat). 

      
”Bakgrunden är naturligtvis den hårt ansträngda situationen som polisen har varit i det här året 

med gränskontroll för första gången på 20 år, det största flyktingmottagandet sedan andra 

världskriget och ett förhöjt terrorhot”, sa inrikesministern i SVT ”Agenda” i söndags kväll. För 

att kontrollera dessa påståenden har DN begärt ut tillgänglig statistik från polisen.  

(Dagens Nyheter, 2016-09-06 (a), nyhetsartikel ) 

 

Ygemans förklaringsmodeller dementeras i texten av DN som granskat påståendenas innehåll. 

Istället lyfts omorganisationen åter in i den tolkningsram som den försämrade 

brottsuppklaringen ska förstås genom. Polisers röster görs hörda för att stödja budskapet samt 

även en forskarröst  

  
“– Det liknar mest rökridåer, säger Micael Björk [docent vid Götebors universitet], som i en 

nyutgiven bok granskat polisens pågående omorganisation. Hans slutsats är i stället att de allt 

sämre uppklaringssiffrorna bottnar i det sätt på vilket omorganisationen har utförts. – Det 

Ygeman nämner är små förändringar jämfört med den väldigt stora förändring som skett genom 

omorganisationen.” 

(Dagens Nyheter, 2016-09-06 (a), nyhetsartikel) 

 

Aktörernas budskapspåverkan: Delar av Anders Ygemans uttalande får visserligen höras i 

texten. Dock så är det inte utan att de motbevisas av journalisternas granskning. Det måste i 

sammanhanget nämnas att Ygeman fått utrymme i en kolumn precis bredvid artikeln där han i 

en intervju ges möjligheten att svara på artikeln. Men trots det är det övervägande den 

granskande journalistens budskap som lyser starkast. I texten kan man tydligt se hur 

omorganisationens betydelse för den försämrade brottsuppklaringen förhandlas mellan 

aktörerna. 
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Betydelseförskjutning: Delar av DNs text (2016-08-31) har rekontextualiserats in i flera olika 

sammanhang i diskursen. Detta har medfört att omorganisationens betydelse för de minskade 

brottsuppklarningsnivåerna inte har fått en lika framträdande roll i dialogen. Istället har 

alternativa förklaringar lyfts fram i förhållande till DNs statistik. Denna text bryter ner de andra 

förklaringsmodellerna och lyfter återigen upp omorganisationen som viktig i sammanhanget. 

Utifrån denna text förstås omorganisationen som en stor del av orsaken till den negativa 

situationen.  

 

Försvagning av omorganisationens betydelse 

Textexemplen ovan visar hur delar av en text används i andra texter i diskursen och skapar 

intertextuella relationer dem emellan. Det blir här tydligt att statistiken som DN (2016-08-31) 

presenterar inte görs betydelsefull förrän den placeras in i ett sammanhang. I DNs text (2016-

08-31) beskrivs statistiken om polisens försämrade brottsuppklaringsförmåga i samband med 

omorganisationen. Omorganisationen tilldelas i texten då en betydande roll och presenteras 

som orsak till varför brottsuppklaringen blivit mycket sämre. Den fungerar som en 

tolkningsram för hur statistiken ska förstås. När utsagor från DNs text används i andra texter 

bryts delar av den ut ur sitt sammanhang, och förs in i andra texter med nya sammanhang. I 

denna process sker det en betydelseförskjutning i hur omorganisationen bör förstås och vilken 

roll den tilldelas i förhållande till statistiken. När statistiken om brottsuppklaringen används i 

andra artiklar så presenteras omorganisationen som en av flera bakgrundsfaktorer och framhävs 

inte som särskilt betydande. Istället lyfts andra tolkningsramar för statistiken fram, såsom 

terrorhantering och migration. Betydelseförskjutningen innebär således en försvagning av 

omorganisationens betydelse för polisens försämrade brottsuppklaring. Omorganisationen 

nämns i varje text, men den används i allt mindre grad som en orsaksförklaring till den 

försämrade brottsuppklaringen. Intressant att notera i diskursen är att DN (2016-09-06) 

reagerar på budskapsförskjutningen. Delar av den ursprungliga texten har använts i dialogen 

men med andra tolkningsramar för hur det ska förstås. DN (2016-09-06) kommer tillbaka in i 

diskursen och “återlanserar” sin tolkningsram om omorganisationens betydelse genom att 

stegvis gå igenom andra förklaringsmodeller, vilka framförallt lyfts fram av dåvarande 

inrikesminister Anders Ygeman, och argumenterar för att de inte kan ses som giltiga. Dialogen 

kan ur detta perspektiv ses som en förhandling, där de olika texterna förhandlar om hur 

omorganisationen ska förstås i förhållande till statistiken. När delar av DNs text har använts i 
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dialogen utan den tolkningsram som tidningen först presenterat har budskapet om 

omorganisationens effekter försvagats. Det skapas då ett behov av att lyfta fram 

omorganisationens betydelse tydligare samtidigt som andra, alternativa tolkningsramar, 

dementeras. Genom att se på texterna ur detta perspektiv kan vi se på dialogen som en 

förhandling. En förhandling mellan de olika texterna om hur statistiken ska förstås och vilken 

betydelse omorganisationen har.  

 

6.2.2 En övergripande förskjutning i diskursen - genom förhandling 

Denna förhandling kan vi även se på en högre nivå, mer övergripande i diskursen om polisens 

omorganisation. Genom att undersöka texterna utifrån hur olika innehållsliga teman tas upp 

kan vi identifiera en större övergripande förskjutning i diskursen. Kronologiskt sett är det i 

början av vårt material ett stort fokus inom texterna på att definiera polisens situation. De olika 

texterna förhandlar om huruvida polisen är i kris genom att lyfta fram olika perspektiv på hur 

situationen ser ut. I dessa förhandlingar aktiveras olika aktörer och tematiska innehåll som 

kontextuella kommunikativa resurser för att belysa situationen ur olika perspektiv. Det är med 

hjälp av olika teman och aktörer som texterna förhandlar kring hur verkligheten ser ut. Olika 

aktörers röster görs hörda vilka förmedlar sin syn på situationen. I vissa texter lyfts det fram 

att polisens effektivitet har försämrats, i andra ligger fokus på att polisen inte har kommit 

närmare medborgarna och i en del diskuterar man polisernas arbetssituation. Dialogen kretsar 

i andra ordalag kring tema A (Polisens effektivitet), B (Polisernas arbetssituation) och C 

(Poliserna är inte närmare medborgarna). I förhandlingen strider de olika texterna om hur 

situationen ska förstås och göras meningsfull samt vilken betydelse omorganisationen har i 

sammanhanget. Sammanställt fungerar dialogen mellan de olika texterna som en förhandling 

där den “sannaste” bilden av verkligheten eftersträvas och gemensamt konstrueras. 

 

En komplett “sann” bild av polisens situation nås aldrig, det är inte möjligt. Men efter ett tag 

kan vi se att det sker en förändring i dialogen. Saker som tidigare diskuterats, argumenteras för 

eller emot behandlas inte längre som förhandlingsbara tolkningsramar utan förutsätts istället 

som givna delar av situationen. I dialogen har vissa grundpremisser cementerats, vilkas 

betydelse inte längre ifrågasätts. Det som tidigare varit under diskussion, där argument och 

bevis framförts om polisens (in)effektivitet, polisernas (försämrade) arbetssituation och att 

poliserna inte är närmare medborgare, används sedan istället som bakgrund i resonemang om 

vilka åtgärder som krävs för att förändra situationen och vem som bär ansvaret. Det har skett 
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en förskjutning i diskursen där förhandlingen lett till en gemensamt konstruerad “sanning” 

vilken utgör en grund för vidare diskussion om åtgärder och ansvar (tema D). Det som tidigare 

varit under förhandling har nu blivit en gemensam förståelse för hur verkligheten ser ut. 

Förhandlingen har dock inte upphört. Förskjutningen innebär bara en förändring i vad det är 

som förhandlas, där innehåll från den tidigare förhandlingen nu istället refereras till och 

används som en bakgrund till de nya resonemangen.  
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7. Avslutande diskussion, slutsatser och framtida forskning 

För att återkoppla till syftet med denna uppsats så kommer vi i detta kapitel först sammanfatta 

de slutsatser som vår analys lett till. Vi kommer sedan diskutera vårt resultat i förhållande till 

den tidigare forskningen inom området samt hur vårt urval och metod påverkar resultatet. 

Avslutningsvis diskuterar vi studiens större samhälleliga relevans och ger förslag för vidare 

forskning.  

 

7.1 Slutsatser - sammanfattning av resultat och analys 

Syftet med den här studien var att undersöka hur polismyndighetens omorganisation framställs 

i nyhetsmedierna samt hur budskapet som framförs förändras av texternas samspel. Genom ett 

dialoganalytiskt och till viss del diskursteoretiskt angreppssätt har vi undersökt samtliga 

medietexter som publicerades i storstadspress under en specifik tidsperiod hösten 2016. 

Resultatet visar på att hur Polismyndighetens omorganisation framställs beror på hur den 

kontextualiseras genom att olika aktörers röster görs hörda och olika innehållsliga teman lyfts 

fram. Likt dialogteorin stipulerar är texterna starkt sammanvävda av intertextuella kedjor där 

de i stor utsträckning citerar och lånar uttryck och utsagor från andra texter. Hur dessa utsagor 

bryts ut och återanvänds i andra kontexter gör dock att det sker en betydelseförskjutning i vilket 

budskap som förmedlas om omorganisationen. För att närmare kunna undersöka hur budskapet 

om Polismyndighetens omorganisation förändras av texternas samspel har vi i undersökningen 

specifikt tittat på en framträdande intertextuell kedja och kan i det fallet visa på att förändringen 

är i form av en försvagning. Omorganisationens betydelse för polisens försämrade situation 

försvagas i dialogen när delar av den ursprungliga texten bryts ut och används i andra 

sammanhang. Vi har även kunnat se att det sker en övergripande förskjutning i diskursen mer 

generellt då det sker en förändring i vad som behandlas i texterna. I periodens första del 

förhandlas omorganisationens betydelse för polisens situation. I periodens andra del refererar 

texterna till det som tidigare varit under förhandling och använder det som bakgrund för 

resonemang om ansvar och hur situationen ska åtgärdas. Det som tidigare varit under 

förhandling, ses då som givna delar av verkligheten och används för att underbygga argument 

i förhandlingar inom ett annat område.  
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7.2 Diskussion av resultat i förhållande till tidigare forskning 

Vår undersökning skiljer sig från tidigare studier om polisen i medierna i flera avseenden. För 

det första har vi genom att titta specifikt på omorganisationen ett snävare fokus och studerar 

endast en del av en större diskurs om polisen. Det gör att många av de texter som utgjort vårt 

material skulle av Palm och Bjellert (2012) klassas som undantagsjournalistik, vilket är en form 

av fördjupande journalistik som berör händelser som på något sätt är extraordinära och som 

kräver mer resurser än ”vardagsjournalistiken”. Framförallt skiljer vi oss från den tidigare 

forskningen inom området då vi analyserar diskursen med en dialogteoretisk utgångspunkt. Det 

gör att vi till skillnad från tidigare forskningsbidrag inte bara studerar de olika texterna som 

analysenheter utan även undersöker deras inbördes relationer till varandra och hur de påverkar 

vilket budskap som förmedlas. För att säkerställa att vi operationaliserat den dialogiska teorin 

på ett rimligt vis har vi inspirerats av tidigare forskning som använt sig av Linells teoretiska 

ramverk. Framförallt har vi inspirerats mycket av Åsa Kroons studier. Eftersom vi studerat 

olika ämnen kan de konkreta resultaten inte jämföras, men det är intressant att framhålla att de 

kommunikativa processer som Kroon (2001) visar på i sin studie, där texternas intertextualitet 

skapar budskapsförskjutningar (i Kroons undersökning i form av bla. förstärkningar) är samma 

tendenser som vi har kunnat visa på. I vårt fall innebär dock budskapsförskjutningen en 

försvagning. Det är svårt att jämföra resultaten mer ingående på grund av studiernas olika 

ämnesfokus. Men en slutsats vi kan dra är att Linells dialogteoretiska ramverk vilken Kroon 

använt för att studera mediedebatter, går lika väl att applicera på studier av nyhetsmedierna, 

likt denna studie.  

 

7.3 Diskussion om metod och material 

På grund av att denna uppsats är en fallstudie snävt avgränsad till en specifik period och 

medium går dess slutsatser inte att generalisera i någon större utsträckning. Avgränsningen har 

dock bidragit till att vi har kunnat komma närmare texterna och på djupet undersöka hur de 

samverkar samt hur budskap skapas och omskapas i dialogen. Det är viktigt att förstå att 

diskursen om polisens omorganisation sträcker sig både bakåt och framåt i tiden från det 

nedslag vi i denna undersökning gjort. Samtidigt pågår diskursen i andra medier parallellt med 

de texter vi har studerat. Trots att avgränsningen är snäv, kan det i efterhand diskuteras om 

materialomfånget ändå var för stort. Den dialogiska analysen är en kvalitativ och väldigt 

tidskrävande metod och för att den ska ge ett intressant resultat krävs en skarp avgränsning. Vi 
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ser att materialet hade kunnat avgränsats ytterligare med hänsyn till texternas innehåll. Till 

exempel genom att fokusera på endast en mediehändelse för att sedan följa dialogen i diskursen 

inom det specifika ämnet. Vid en sådan studie skulle det även vara intressant att ta in andra 

medier, så som tv, radio, presskonferenser/meddelanden och sociala medier.  

 

Vi har både i ovanstående stycke och i uppsatsens metoddel reflekterat kring de avgränsningar 

vi har gjort. Men det är även viktigt att reflektera över de urval som görs inom själva materialet. 

När vi har undersökt de olika texterna har vi försökt att arbeta så systematiskt som möjligt. Det 

är dock omöjligt att värdera och redovisa alla delar helt jämlikt och vissa texter eller delar av 

dem tilldelas större uppmärksamhet än andra. Vad som lyfts fram, vilka texter och utsagor som 

citeras i studien beror på vår tolkning av materialet. I studier likt denna, som fokuserar på ett 

specifikt ämne, finns det en risk att det ämne som undersöks tilldelas en större roll i 

sammanhanget än vad det egentligen har. I denna studie frågar forskningsfrågorna specifikt om 

budskap kring polisens omorganisation. Det är viktigt att reflektera kring att de frågor som 

ställs till ett material också är de frågor som kommer att besvaras. I bearbetningen och analysen 

av materialet har vi märkt hur viktigt det är att förhålla sig reflexiv till sitt perspektiv och varit 

noggranna med att inte framhäva omorganisationens roll i texterna, enbart för att det är vad 

undersökningen har i fokus. Vi har även funnit att det finns en variation i hur pass central roll 

omorganisationen tilldelats i texterna. I vissa texter är omorganisationen i stort fokus medan i 

andra har omorganisationen snarare använts som bakgrund eller en (av flera) anledningar till 

att polisen befinner sig i en ansträngd situation eller kris. Omorganisationen skulle utifrån ett 

annat perspektiv då kunna betraktas som en kontextuell resurs som aktiveras i diskussioner om 

huruvida polisen är i kris eller inte. Vi anser dock att oavsett hur stort fokus omorganisationen 

har haft i texterna så är de lika relevanta att ta med i analysen. Detta eftersom även de texter 

som inte framhäver omorganisationens betydelse är med och formar diskursen.  

 

7.4 Diskussion av resultatets samhälleliga relevans 

För att vi medborgare ska kunna förhålla oss till, och agera i, det samhälle vi lever i måste vi 

ha tillgång till tillförlitlig information som beskriver samtidens skeenden och olika perspektiv 

att förstå den utifrån. Det finns en förväntansbild på att nyhetsmedierna är den agent som 

tillhandahåller den informationen. Varje enskild medborgare kan inte granska polisens 

organisation och hur den fungerar. Istället förlitar vi oss på att nyhetsmedierna agerar 
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mellanhand - granskar situationen och förmedlar relevant information och olika perspektiv för 

att vi ska kunna skapa oss en uppfattning om situationen. Informationen är en essentiell 

grundbult i det demokratiska samhället. Mediekonsumenten förutsätter att medierna 

undersöker verkligheten och de skeenden som de skriver om. Vad denna studies resultat dock 

implicerar är att många medietexter snarare i stor utsträckning använder sig av utsagor från 

andra texter. Riskerna med detta är att det i medietexternas dialog skapas något som närmast 

kan jämföras med en ”visklek” där informationen kan förvrängas och tappa sin tillförlitlighet. 

Samtidigt medför texternas dialog att information kan belysas ur flera olika perspektiv och fler 

möjliga förståelseramar skapas. Genom förhandling, där olika röster och perspektiv görs hörda, 

kan en mer diversifierad bild av verkligheten illustreras. I dessa resonemang är det även viktigt 

att framhålla att medietexterna inte endast rapporterar om en latent verklighet. Genom att skriva 

om ett fenomen och göra det betydelsefullt konstruerar texterna även verkligheten. 

 

7.5 Förslag till vidare forskning 

Vår studie riktar in sig på en avgränsad del av de texter som producerats om polisens 

omorganisation. För att kunna validera resultaten ytterligare hade det varit intressant att 

fortsätta denna studie med fler nedslag under en längre tidsperiod. Det skulle då vara möjligt 

att dra mer generella slutsatser om hur mediebilden av polisens omorganisation produceras och 

skapas genom samspel mellan olika texter. Det skulle även vara intressant att närmare studera 

olika aktörers inverkan på diskursen. Som vi nämnde ovan i avsnitt 7.3 så skulle det ur ett 

dialogiskt perspektiv även vara givande att vidare undersöka intertextualitet genom att fokusera 

på en enskild mediehändelse istället för ett urval texter och sedan studera hur dialogen 

utvecklas och eventuellt förändrar en diskurs. Eftersom en mediehändelse reflekteras i olika 

typer av medier skulle studien då även inbegripa tv, radio, presskonferenser/meddelanden och 

sociala medier. En annan infallsvinkel för vidare dialogisk forskning och studier av 

intertextualitet är att utgå från pressmeddelanden och sedan undersöka hur stor del av 

budskapet som bibehålls när medierna skapar en medietext av dessa. För en framtida studie likt 

denna ser vi det som en intressant möjlighet att använda sig av en triangulerande analysmetod. 

Detta eftersom det kan vara värdefullt att både kvalitativt undersöka texternas relationer och 

hur det påverkar budskap och kunna visa på mer övergripande resultat i diskursen.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Undersökningens material 

Material: texter. 2016-08-30 till 2016-09-14 

Datum Tidning Text Titel Skribent Sidnr
. 

Genre 

2016-08-30  Svenska 
Dagbladet 

(a) Dubbelt så många lämnar polisyrket / 
Polisen måste välja bort jobb 

Katarina Lind 1,6 Nyhetsartikel 

2016-08-30 Svenska 
Dagbladet 

(b) Högt förtroende för polisen värt att 
värna om 

Erika Trejs 7 Debattkomme
ntar 

2016-08-31 Aftonbladet  Hur ska polisen lösa brott när de inte ens 
kan utreda sig själva? 

Peter 
Kadhammar 

20 Debattartikel 

2016-08-31 Dagens 
Nyheter 

 Bara 14 procent av alla brott klaras 
upp/Rekordfå brott klaras upp efter 
omorganisationen 

Kristoffer 
Örstadius 

1,8 Nyhetsartikel 

2016-08-31 Expressen  POLIS - Rekordfå brott blir lösta - 
Kravet: 2000 nya poliser 

Linette 
Israelsson 

8 Nyhetsartikel 

2016-08-31 Svenska 
Dagbladet 

 “Polisen spelar rysk roulette med 
säkerheten” 

Katarina Lind 9 Nyhetsartikel 

2016-08-31 Sydsvenskan  Fler bedragare klarar sig TT A7 Nyhetsnotis 

2016-09-01 Dagens 
Nyheter 

(a) Usla siffror - utom för Uppsalapolisen / 
Uppsalapoliser bäst på att lösa 
bostadsinbrott 

Kristoffer 
Örstadius 

1,10 Nyhetsartikel 

2016-09-01 Dagens 
Nyheter 

(b) Regeringen vill se bättring före årsskiftet Lasse Wierup 10 Nyhetsartikel 

2016-09-01 Expressen (a) Polisernas rop på hjälp : “Det är akut” Linette 
Israelsson, 
Niklas 
Svensson 

12 Nyhetsartikel 

2016-09-01 Expressen (b) Britta Svensson: Slarvet med poliserna 
har pågått för länge 

Britta Svensson 12 Debattartikel 

2016-09-01 Göteborgs-
Tidningen 

 “Individ alltid ansvarig för brott, punkt 
slut” 

Erik Nord  Debattartikel 

2016-09-01 Sydsvenskan  Polis, polis, förtroendekris! Men inte för 
farbror blå 

Tobias 
Lindberg 

A2 Ledare 

2016-09-02 Dagens 
Nyheter 

 Polisen tar längre tid på sig att rycka ut 
vid larm / Utryckningar tar lång tid - 
trots nya organisationen 

Kristoffer 
Örstadius 

1,8,9 Nyhetsartikel 

2016-09-02 Expressen (a) 150 bilbränder - ingen gripen Rebecca 
Hagnestad 

14 Nyhetsartikel 

2016-09-02 Expressen (b) Poliskrisens ansikten Linette 
Israelsson 

14 Nyhetsartikel 

2016-09-02 Expressen (c) Poliser måste få vara just poliser Anna Kinberg 
Batra 

 Debattartikel 
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2016-09-02 Svenska 
Dagbladet 

 Större enheter nordisk trend inom 
polisen 

Katarina Lind 12 Nyhetsartikel 

2016-09-03 Expressen (a) Här tvingas “Sheriffen” göra jobbet som 
polisen inte klarar 

Johanna 
Karlsson, 
Lisa Mattisson 

32-36 Reportage 

2016-09-03 Expressen (b) Det är hans jobb Birgitta 
Svensson 

37 Debattartikel 

2016-09-05 Expressen (a) Polischefen erkänner sina brister i 
Agenda 

Fredrik 
Samuelsson 

12 Nyhetsartikel 

2016-09-05 Expressen (b) Då: Poliskris Nu: Fritt fall Lotta Gröning 12 Debattartikel 

2016-09-06 Aftonbladet  Polischefen kan inte lösa krisen Ingvar Persson  Ledare 

2016-09-06 Dagens 
Nyheter 

(a) Flyktingar och terror förklarar inte 
poliskrisen / Gränskontroll bara 8 
promille av polisarbetet 

Kristoffer 
Örstadius,  
Lasse Wierup 

1,8,9 Nyhetsartikel 

2016-09-06 Dagens 
Nyheter 

(b) Ministerns står fast vid sin förklaring Kristoffer 
Örstadius,  
Lasse Wierup 

9 Nyhetsartikel 

2016-09-07 Aftonbladet  Sluta ducka Löfven - svensk polis är i 
kris 

Annie Lööf, 
Johan Hedin 

 Debattartikel 

2016-09-07 Sydsvenskan  Han har ett halvår på sig att lösa 
poliskrisen 

Olle Lönnaeus A5 Nyhetsartikel 

2016-09-07 Dagens 
Nyheter 

 Kritiserad polisreform kan förändras Kristoffer 
Örstadius,  
Lasse Wierup 

8,9 Nyhetsartikel 

2016-09-08 Dagens 
Nyheter 

(a) “Eliasson skyller ifrån sig” / Beatrice 
Ask: Det är lätt att skylla på någon 
annan 

Lasse Wierup 1,8 Nyhetsartikel 

2016-09-08 Dagens 
Nyheter 

(b) Nu får det vara slutältat Ledare Dagens 
Nyheter 

 Ledare 

2016-09-09 Kvällsposten  Bilbränder, id-kapare, gängbråk, 
rånöverfall - och dåraktiga åtgärder från 
polisledningen 

Lars Klint 1,15 Krönika 

2016-09-10 Svenska 
Dagbladet 

 Polisen ska få ökade resurser Malin Ekmark, 
TT 

16 Nyhetsartikel 

2016-09-10 Dagens 
Nyheter 

 Eliassons plan för att lösa krisen inom 
polisen / Dan Eliasson: Hundratals 
nyanställda ska lösa krisen 

Lasse Wierup 1,8,9 Nyhetsartikel 

2016-09-11 Aftonbladet (a) Krisen är ett faktum Linda Hjertén 6,7 Nyhetsartikel 

2016-09-11 Aftonbladet (b) Rena lotteriet om vi finns i närheten Svante Lidén 8,9 Reportage 

2016-09-12 Aftonbladet  Nya jobbet: utvärdera fikabrödet Linda Hjertén, 
Joakim Magnå 

14,15 Nyhetsartikel 

2016-09-12 Svenska 
Dagbladet 

 100 medarbetare inom polisen.. TT 6 Nyhetsnotis 

2016-09-12 Dagens (a) Missnöjet stort: Polisen har inte blivit Kristoffer 1,8,9 Nyhetsartikel 
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Nyheter mer synlig / “Polisen har inte kommit 
närmare medborgarna” 

Örstadius 

2016-09-12 Dagens 
Nyheter 

(b) Polisens omorganisation får stark kritik 
av Statskontoret 

TT 9 Nyhetsnotis 

2016-09-12 Expressen  Erfarna poliser fick påhittade uppgifter Gusten Holm 14 Nyhetsartikel 

2016-09-12 Göteborgs-
Posten 

 Hård kritik mot polisen i ny 
regeringsrapport 

TT 13 Nyhetsnotis 

2016-09-12 Metro  Polisen. Svidande kritik mot 
omorganisationen 

TT 4 Nyhetsnotis 

2016-09-13 Dagens 
Industri 

 Svag polis ett hot mot samhället och 
företagen 

Lotta Engzell- 
Larsson 

2 Ledare 

2016-09-13 Dagens 
Nyheter 

(a) Polisen lät bli att redovisa sitt dåliga 
resultat 

Kristoffer 
Örstadius 

8,9 Nyhetsartikel 

2016-09-13 Dagens 
Nyheter 

(b) ‘Det handlar om att renodla arbetet’ Hans Olsson 9 Nyhetsartikel 

2016-09-13 Expressen (a) Har S gett upp om polisen? Ledare 
Expressen 

 Ledare 

2016-09-13 Expressen (b) Regeringens krislösning Max Sohl 
Stjernberg 

34 Nyhetsartikel 

2016-09-13 Expressen (c) K-G Bergström: Eliasson har inte 
lyckats dämpa protesterna 

K-G Bergström 34 Debattartikel 

2016-09-13 Svenska 
Dagbladet 

(a) Det är inte tanken som räknas Tove Lifvendal 4 Ledare 

2016-09-13 Svenska 
Dagbladet 

(b) Är fler poliser rätt lösning? Magnus 
Lindgren 

5 Debattartikel 

2016-09-13 Svenska 
Dagbladet 

(c) ‘Regeringen har inte insett vidden av 
poliskrisen’ 

Jenny 
Stiernstedt 

7 Nyhetsartikel 

2016-09-13 Svenska 
Dagbladet 

(d) Polisen tappar i förtroende Per Kudo 7 Nyhetsartikel 

2016-09-13 Sydsvenskan  Två miljarder mer till polisen Olle Lönnaeus A5 Nyhetsartikel 

2016-09-14 Expressen (a) Polisen Lisa: “Vi tappar helt det här med 
att vara närmare medborgarna” 

Åsa Asplind 16 Nyhetsartikel 

2016-09-14 Expressen (b) Ygeman (s): Eliasson rätt man - men 
polisen måste leverera mer 

Hanna 
Jakobson, 
Nicklas 
Svensson 

16 Nyhetsartikel 

2016-09-14 Göteborgs-
Posten 

 Bara så kan den akuta poliskrisen lösas Håkan Jaldung 4 Debattartikel 

 



70 

Bilaga 2: Texter sorterade efter teman 

 

 
Tema: Polisens effektivitet (A) (18 st texter) 
 
 

 
 

Datum Tidning Text Titel Skribent Sid
nr. 

Genre 

2016-08-30 Svenska 
Dagbladet 

(b) Högt förtroende för polisen 
värt att värna om 

Erika Trejs 7 Debattkommentar 

2016-08-31 Aftonbladet  Hur ska polisen lösa brott 
när de inte ens kan utreda 
sig själva? 

Peter 
Kadhammar 

20 Debattartikel 

2016-08-31 Dagens Nyheter (b) Rekordfå brott klaras upp 
efter omorganisationen 

Kristoffer 
Örstadius 

9 Nyhetsartikel 

2016-08-31 Expressen  POLIS -  Rekordfå brott 
blir lösta - Kravet: 2000 
nya poliser 

Linette 
Israelsson 

8 Nyhetsartikel 

2016-08-31 Sydsvenskan  Fler bedragare klarar sig TT A7 Nyhetsnotis 
2016-09-01 Dagens Nyheter (a) Usla siffror - utom för 

Uppsalapolisen 
Kristoffer 
Örstadius 

1,1
0 

Nyhetsartikel 

2016-09-02 Dagens Nyheter  Utryckningar tar lång tid - 
trots nya organisationen 

Kristoffer 
Örstadius 

1,8
,9 

Nyhetsartikel 

2016-09-02 Expressen (a) 150 bilbränder - ingen 
gripen 

Rebecca 
Hagnestad 

14 Nyhetsartikel 

2016-09-06 Dagens Nyheter (a) Flyktingar och terror 
förklarar inte poliskrisen 

Kristoffer 
Örstadius, 
 Lasse 
Wierup 

1,8
,9 

Nyhetsartikel 
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2016-09-06 Dagens Nyheter (b) Ministerns står fast vid sin 
förklaring 

Kristoffer 
Örstadius, 
 Lasse 
Wierup 

9 Nyhetsartikel 

2016-09-09 Kvällsposten  Bilbränder, id-kapare, 
gängbråk, rånöverfall - och 
dåraktiga åtgärder från 
polisledningen 

Lars Klint 1,1
5 

Krönika 

2016-09-11 Aftonbladet (a) Krisen är ett faktum Linda 
Hjertén 

6,7 Nyhetsartikel 

2016-09-12 Aftonbladet  Nya jobbet: utvärdera 
fikabrödet 

Linda 
Hjertén, 
Joakim 
Magnå 

14,
15 

Nyhetsartikel 

2016-09-12 Svenska 
Dagbladet 

 100 medarbetare inom 
polisen.. 

TT 6 Nyhetsnotis 

2016-09-12 Dagens Nyheter (b) Polisens omorganisation 
får stark kritik av 
Statskontoret 

TT 9 Nyhetsnotis 

2016-09-12 Expressen  Erfarna poliser fick 
påhittade uppgifter 

Gusten 
Holm 

14 Nyhetsartikel 

2016-09-12 Göteborgs-
Posten 

 Hård kritik mot polisen i 
ny regeringsrapport 

TT 13 Nyhetsnotis 

2016-09-12 Metro  Polisen. Svidande kritik 
mot omorganisationen 

TT 4 Nyhetsnotis 

 
 
 
  



72 

Tema: Polisernas arbetssituation (B) (5 st texter) 
 

 
 
 
 

Datum Tidning Text Titel Skribent Sid 
nr. 

Genre 

2016-08-30 Svenska 
Dagbladet 

(a) Polisen måste välja bort 
jobb 

Katarina 
Lind 

1,6 Nyhetsartikel 

2016-09-01 Expressen (a) Polisernas rop på hjälp : 
“Det är akut” 

Linette 
Israelsson, 
Niklas 
Svensson 

12 Nyhetsartikel 

2016-09-01 Expressen (b) Britta Svensson: Slarvet 
med poliserna har pågått för 
länge 

Britta 
Svensson 

12 Debattartikel 

2016-09-02 Expressen (b) Poliskrisens ansikten Linette 
Israelsson 

14 Nyhetsartikel 

2016-09-03 Expressen (b) Det är hans jobb Birgitta 
Svensson 

37 Debattartikel 
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Tema: Polisens relation till medborgarna (C) (7 st texter) 
 

 
 
 

Datum Tidning Text Titel Skribent Sidn
r. 

Genre 

2016-08-31 Svenska 
Dagbladet 

 “Polisen spelar rysk roulette 
med säkerheten” 

Katarina 
Lind 

9 Nyhetsartikel 

2016-09-02 Svenska 
Dagbladet 

 Större enheter nordisk trend 
inom polisen 

Katarina 
Lind 

12 Nyhetsartikel 

2016-09-03 Expressen (a) Här tvingas “Sheriffen” 
göra jobbet som polisen inte 
klarar 

Johanna 
Karlsson, 
Lisa 
Mattisson 

32-
36 

Reportage 

2016-09-05 Expressen (b) Då: Poliskris Nu: Fritt fall Lotta 
Gröning 

12 Debattartikel 

2016-09-11 Aftonbladet (b) Rena lotteriet om vi finns i 
närheten 

Svante 
Lidén 

8,9 Reportage 

2016-09-12 Dagens 
Nyheter 

(a) “Polisen har inte kommit 
närmare medborgarna” 

Kristoffer 
Örstadius 

1,8,
9 

Nyhetsartikel 

2016-09-14 Expressen (a) Polisen Lisa: “Vi tappar helt 
det här med att vara 
närmare medborgarna” 

Åsa Asplind 16 Nyhetsartikel 
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Tema: Åtgärder och ansvar (D) (23st texter) 
 

 
 
Datum Tidning Text Titel Skribent Sidn

r. 
Genre 

2016-09-01 Dagens 
Nyheter 

(b) Regeringen vill se bättring 
före årsskiftet 

Lasse 
Wierup 

10 Nyhetsartikel 

2016-09-01 Göteborgs-
Tidningen 

 “Individ alltid ansvarig för 
brott, punkt slut” 

Erik Nord  Deabattartikel 

2016-09-02 Expressen (c) Poliser måste få vara just 
poliser 

Anna 
Kinberg 
Batra 

 Debattartikel 

2016-09-05 Expressen (a) Polischefen erkänner sina 
brister i Agenda 

Fredrik 
Samuelsson 

12 Nyhetsartikel 

2016-09-06 Aftonbladet  Polischefen kan inte lösa 
krisen 

Ingvar 
Persson 

 Ledare 

2016-09-07 Aftonbladet  Sluta ducka Löfven - svensk 
polis är i kris 

Annie Lööf, 
Johan Hedin 

 Debattartikel 

2016-09-07 Sydsvenskan  Han har ett halvår på sig att 
lösa poliskrisen 

Olle 
Lönnaeus 

A5 Nyhetsartikel 

2016-09-07 Dagens 
Nyheter 

 Kritiserad polisreform kan 
förändras 

Kristoffer 
Örstadius, 
 Lasse 
Wierup 

8,9 Nyhetsartikel 

2016-09-08 Dagens 
Nyheter 

(a) Beatrice Ask: Det är lätt att 
skylla på någon annan 

Lasse 
Wierup 

1,8 Nyhetsartikel 

2016-09-08 Dagens 
Nyheter 

(b) Nu får det vara slutältat Ledare 
Dagens 
Nyheter 

 Ledare 

2016-09-10 Svenska 
Dagbladet 

 Polisen ska få ökade 
resurser 

Malin 
Ekmark, TT 

16 Nyhetsartikel 
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2016-09-10 Dagens 
Nyheter 

 Eliassons plan för att lösa 
krisen inom polisen 

Lasse 
Wierup 

1,8,
9 

Nyhetsartikel 

2016-09-13 Dagens 
Industri 

 Svag polis ett hot mot 
samhälllet och företagen 

Lotta 
Engzell- 
Larsson 

2 Ledare 

2016-09-13 Dagens 
Nyheter 

(b) Det handlar om att renodla 
arbetet’ 

Hans Olsson 9 Nyhetsartikel 

2016-09-13 Expressen (a) Har S gett upp om polisen? Ledare 
Expressen 

 Ledare 

2016-09-13 Expressen (b) Regeringens krislösning Max Sohl 
Stjernberg 

34 Nyhetsartikel 

2016-09-13 Expressen (c) K-G Bergström: Eliasson 
har inte lyckats dämpa 
protesterna 

K-G 
Bergström 

34 Debattartikel 

2016-09-13 Svenska 
Dagbladet 

(a) Det är inte tanken som 
räknas 

Tove 
Lifvendal 

4 Ledare 

2016-09-13 Svenska 
Dagbladet 

(b) Är fler poliser rätt lösning? Magnus 
Lindgren 

5 Debattartikel 

2016-09-13 Svenska 
Dagbladet 

(c) Regeringen har inte insett 
vidden av poliskrisen’ 

Jenny 
Stiernstedt 

7 Nyhetsartikel 

2016-09-13 Sydsvenskan  Två miljarder mer till 
polisen 

Olle 
Lönnaeus 

A5 Nyhetsartikel 

2016-09-14 Expressen (b) Ygeman (s): Eliasson rätt 
man - men polisen måste 
leverera mer 

Hanna 
Jakobson, 
Nicklas 
Svensson 

16 Nyhetsartikel 

2016-09-14 Göteborgs-
Posten 

 Bara så kan den akuta 
poliskrisen lösas 

Håkan 
Jaldung 

4 Debattartikel 

 
 
 
 
Artiklar som inte ingår i något tema 
 

Datum Tidning Text Titel Skribent Sidn
r. 

Genre 

2016-09-01 Sydsvenskan  Polis, polis, förtroendekris! 
Men inte för farbror blå 

Tobias 
Lindberg 

A2 Ledare 

2016-09-13 Svenska 
Dagbladet 

(d) Polisen tappar i förtroende Per Kudo 7 Nyhetsartikel 
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Bilaga 3: Aktörsröster i respektive text  

 
Kodning: 
1) Poliser och andra medarbetare på polismyndigheten eller förtroendevalda representanter 

för poliskåren 
2) Politiker eller personer med politiskt tillsatta chefspositioner 
3) Externa granskare 
4) Medborgare 
5) Forskare 
 
 
Datum Text Tidning Aktörer som talar i texten: som 

deltar i texten aktivt. uttalar sig 
och intervjuas 

Aktörer vars uttalanden citeras i texten: 
vars röster görs hörda på ett eller annat 
sätt även om de inte är i direkt 
förhållande till texten. 

2016-08-30 (a) Svenska 
Dagbladet 

1 1 

2016-08-30 (b) Svenska 
Dagbladet 

4 1, 2, 3 

2016-08-31  Aftonbladet  1 

2016-08-31  Dagens Nyheter 3, 5, 6  

2016-08-31  Dagens Nyheter 3, 5, 6, 2 3 

2016-08-31  Expressen 1 3, 2 

2016-08-31  Svenska 
Dagbladet 

1 1,6 

2016-08-31  Sydsvenskan  1, 3, 2 

2016-09-01 (a) Dagens Nyheter 3, 5, 1 3, 2 
 

2016-09-01 (b) Dagens Nyheter  2, 3 

2016-09-01 (a) Expressen 1, 2 1, 2  

2016-09-01 (b) Expressen 3 1 

2016-09-01  Göteborgs-

Tidningen 

1  

2016-09-01  Sydsvenskan  3, 1 

2016-09-02  Dagens Nyheter 5, 1 3 

2016-09-02 (a) Expressen 4 3 

2016-09-02 (b) Expressen 1  

2016-09-02 (c) Expressen 2 2 

2016-09-02  Svenska 
Dagbladet 

5 5, 1 

2016-09-03 (b) Expressen 1  

2016-09-03 (a) Expressen 3, 4, 1 3 

2016-09-05 (a) Expressen 2 2, 3, 1 

2016-09-05 (b) Expressen 3 2 

2016-09-06  Aftonbladet 3  
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2016-09-06 (a) Dagens Nyheter 3 5 

2016-09-06 (b) Dagens Nyheter 3 5, 1, 2 

2016-09-07  Aftonbladet 2 2 

2016-09-07  Sydsvenskan   

2016-09-07  Dagens Nyheter  2, 1 

2016-09-08 (a) Dagens Nyheter 2 2 

2016-09-08 (b) Dagens Nyheter 3 3 

2016-09-09  Kvällsposten 3 3, 4 

2016-09-10  Svenska 

Dagbladet 

1 1, 2 

2016-09-10  Dagens Nyheter 1, 2, 3  

2016-09-11 (a) Aftonbladet 3 2, 3 

2016-09-11 (b) Aftonbladet 1, 3, 6 3 

2016-09-12  Aftonbladet 3 1, 3 

2016-09-12  Svenska 
Dagbladet 

 1, 3 

2016-09-12 (a) Dagens Nyheter  1, 3 

2016-09-12 (b) Dagens Nyheter 6 3, 6 

2016-09-12  Expressen  2, 3, 5, 1 

2016-09-12  Göteborgs-Posten  1, 3 

2016-09-12  Metro  3 

2016-09-13  Dagens industri  2, 3 

2016-09-13 (a) Dagens Nyheter 3 3,2 

2016-09-13 (b) Dagens Nyheter 2 2, 3 

2016-09-13 (a) Expressen  2 

2016-09-13 (b) Expressen  2 

2016-09-13 (c) Expressen 3 1, 2, 3 

2016-09-13 (a) Svenska 

Dagbladet 

3 2, 3 

2016-09-13 (b) Svenska 
Dagbladet 

 2 

2016-09-13 (c) Svenska 
Dagbladet 

1, 2 2 

2016-09-13 (d) Svenska 
Dagbladet 

5, 3  3 

2016-09-13  Sydsvenskan 1, 2 2, 1, 3 

2016-09-14 (a) Expressen 1  

2016-09-14 (b) Expressen 2 2, 1 

2016-09-14  Göteborgs-Posten 1 3, 2 

 
 


