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Förord 

Denna uppsats är det slutgiltiga eldprovet och avslutet på vår utbildning på programmet med 

inriktning mot personal och arbetsliv. Vi kan inte påstå att vårt intresse för organisationer är 

medfött men vårt möte med sociologi som ämne har gett oss en språngbräda in i 

organisationernas värld. När möjligheten nu kom till oss att själva välja ämne för uppsats var 

både omorganisering och Polisens organisation självklara val för oss båda. Omorganisering 

som ämne är intressant då sociologi har ett kritiskt förhållningssätt till 

organisationsförändringar. Vi som sociologer försöker förstå varför organisationer hela tiden 

förändras och vilka yttre faktorer som påtvingar förändringarna. Vidare var Polisen det 

självklara valet som organisation för oss då vi båda har arbetat i organisationen och finner den 

fascinerande, dels på grund av dess imponerande storlek och dels dess uppdrag i det svenska 

samhället.  

 

Vi vill passa på att tacka vår handledare Agneta Hugemark för sin tid och sitt engagemang.  

 

Vi vill även påpeka att vi systematiskt genom uppsatsen skriver nuvarande organisation om 

den organisationsform som gällde fram till 1 januari 2015, det trots att inlämningen av denna 

uppsats skedde efter det datumet.  

 

Vi önskar er en trevlig läsning! 

Sara Carlenfors & Madelaine Klang 
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Sammanfattning 

Svensk polis genomför den största organisationsförändringen sedan förstatligandet av 

polisväsendet år 1965. De 21 polismyndigheterna bildar den 1 januari 2015 en sammanhållen 

myndighet tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium. 

Målet med att ombilda myndigheterna till en är att stärka Polisens förmåga att ingripa mot 

och utreda brott. Omorganiseringen är tänkt att leda till högre kvalitet, ökad effektivitet och 

ökad flexibilitet för svensk Polis. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur Polisens 

omorganisering framställs i centrala politiska dokument. Materialet i studien utgörs av den 

statliga offentliga utredningen 2012:13 ”En sammanhållen svensk polis” och den metod som 

används är diskursanalys. De teoretiska utgångspunkterna är konstruktionism och 

diskursteori. En konstruktionistisk ansats innebär att vi utgår ifrån att vår verklighet är 

konstruerad genom sociala överenskommelser och att dessa uttrycks i olika diskurser. 

Diskursteorin erbjuder ett antal verktyg vilka används i analysen av materialet. Med våra 

teoretiska utgångspunkter tillsammans med metodvalet studeras mönster i språket som har 

uppstått genom social överenskommelse och på grund av dess historiska och kulturella 

kontext. Tre diskurser har identifierats i materialet och dessa är omvärldsdiskursen, 

problemdiskursen samt lösningsdiskursen.  

 

Nyckelord 

Diskursanalys, konstruktionism, omorganisation, enmyndighet 
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1. Inledning 

Under 1900-talet industrialiserades stora delar av världen och med det blev organisationer allt 

vanligare. Organisationer, som kan vara allt från företag till idrottsföreningar, påverkas av 

samhället men också samhället påverkas av organisationer. Trots att många organisationer har 

funnits längre än dess medlemmar, har större resurser och mer makt än de enskilda 

individerna i den, är organisationer beroende av människor. En organisation kan inte existera 

utan de enskilda individerna som driver den. Förutom att alla organisationer är beroende av 

människorna i den, har olika organisationer olika förutsättningar att bedriva sin verksamhet. 

Det finns inte “ett rätt sätt” att organisera, det beror på typ av verksamhet och hur 

omgivningen ser ut. Omgivningen är i ständig förändring, vilket gör att även 

organisationerna, trots sin ibland upplevda tröghet, också är i mer eller mindre ständig 

förändring (Ahrne & Hedström 1999). Även hur organisationer beskrivs och beskriver sig 

själva varierar. Organisationen beskrivs genom visioner och framtidsutsikter som 

kommuniceras ut med hjälp av värdeord och ledstjärnor som ledningen formulerar mål efter 

(Granberg, 2011, s. 744).  

 

Organisationer måste ibland förändras för att fortsätta vara konkurrenskraftig och behålla sin 

position på marknaden. Varje organisation påverkas av flera olika intressenter som på olika 

sätt är beroende av och kopplade till verksamheten. Exempel på dessa är kunder, leverantörer 

och anställda. De olika intressenterna ställer krav på organisationen, vilken i sin tur måste 

förhålla sig till dessa och behålla en jämvikt mellan sig och sina intressenter (Granberg, 2011, 

s. 744). Om en organisation av någon anledning inte kan uppfylla intressenternas krav leder 

det ofta till en organisationsförändring av något slag. Sådana förändringar kan göras på flera 

olika sätt och på olika nivåer men varje form av förändring är någon slags omorganisation. 

Omorganisationer kan alltså göras av olika skäl men några av de vanligaste anledningarna är 

låg lönsamhet, dålig effektivitet, neddragning och/eller ideologiska skäl (Granberg, 2011, s. 

745). Olika modeller finns för hur förändringsarbete ska gå till och modell väljs beroende på 

vad och varför man vill förändra, hur mycket tid förändringen får ta och vad man vill uppnå. 

Vilken modell som väljs handlar bland annat om att de anställda måste känna sig delaktiga 

och informerade om processen. Vidare är det viktigt att förändringsarbetet är förankrat hos 

ledningen, de anställda och hos fackliga organisationen innan arbetet startar. Det betyder att 

förändringen måste beskrivas och i beskrivningen bör det framgå vad problemen med den 
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nuvarande organisationen är och hur omorganiseringen ska kunna lösa dessa. (Granberg, 

2011, s. 761-770).   
 

Omorganisationer kan te sig lite annorlunda beroende på om det sker inom privat eller 

offentlig sektor. Organisationer inom den privata sektorn kan vara lättare att förändra i 

jämförelse med organisationer inom offentlig sektor då den sistnämnda ofta beskrivs som 

trögrörlig och byråkratisk. Det kan till och med vara så att allmänheten förväntar sig att den 

privata sektorn ska vara mer föränderlig då den är beroende av konsumtion och därmed måste 

skapa behov och en efterfrågan bland sina kunder för att hela tiden öka vinsten (Granberg, 

2011, s. 164). Offentliga organisationer styrs politiskt och de stora förändringar som sker är 

ofta resultat av regeringens ståndpunkter och idéer om hur offentlig sektor ska styras. I stort 

sett har det funnits två linjer i den politiska diskussionen om offentlig sektor; 

effektivitetslinjen och demokratilinjen. Effektivitetsmålet har blivit mer och mer framträdande 

sedan 1980-talet då den offentliga sektorn blev alltmer marknadsanpassad (Forssell & 

Jansson, 2000, s. 78 och 83). 

 

Nyligen har offentliga verksamheter såsom Skatteverket och Försäkringskassan genomgått 

stora omorganiseringar där flera länsmyndigheter har slagits ihop till en myndighet. Nu står 

Polisen inför en liknande omorganisering, vilket innebär den största förändringen inom 

svensk Polis sedan förstatligandet 1965. Omorganisationen innebär att de i dagsläget 21 

länsmyndigheterna tillsammans med Rikspolisstyrelsen samt Statens kriminaltekniska 

laboratorium ska bil en myndighet. Huvudsyftet med omorganisationen är att skapa en mer 

flexibel, effektiv och kvalitativ verksamhet med en tydligare ledning och styrning. Allt detta 

ska leda till ett bättre verksamhetsresultat för Polisen. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

“En sammanhållen svensk polis” är titeln på den offentliga utredning som studeras i denna 

uppsats. Titeln ger en bild av vad som väntar inför årsskiftet 2014/2015 då omorganisationen 

träder i kraft. Uppsatsens syfte är att undersöka hur Polisens omorganisering framställs i 

centrala politiska dokument. Våra mer specifika frågeställningar är följande:  

 

Vilka problem beskrivs med polisens rådande organisation? 

Av vilka identifieras problemen? 

Vilka lösningar konstrueras på problemen? 
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1.3 Studiens fortsatta disposition 

Vi har nu gett en inledande kontext till uppsatsens syfte och frågeställningar, där vi kortfattat 

beskrev organisationers påverkan på samhället och samhällets påverkan på organisationer. På 

grund av denna ömsesidiga påverkan behöver organisationer ibland genomgå förändringar, 

något som Polisen nu står inför. I följande kapitel presenteras tidigare forskning om Polisens 

organisation. I det tredje kapitlet presenteras våra teoretiska utgångspunkter vilka är 

konstruktionism och diskursteori. Där ligger tyngdpunkten på att förklara vad diskurser är, 

varför något anses vara sant och vilken roll den kulturella och historiska kontexten spelar i 

definierandet av det. I kapitel fyra presenteras den valda metoden samt vårt empiriska 

material. Inledningsvis redogör vi för metoden diskursanalys utifrån det diskursteoretiska 

perspektivet. Vi redogör vidare för våra analysverktyg, material och tillvägagångssätt. 

Slutligen diskuteras metodens för- och nackdelar, studiens validitet, reliabilitet samt etiska 

överväganden. I det femte kapitlet presenteras inledningsvis materialets samhälliga, historiska 

och organisatoriska kontext följt av resultatet som vi kommit fram till med hjälp av våra 

analysverktyg. I det sjätte kapitlet analyseras resultatet med utgångspunkt i diskursteori. I det 

sjunde och sista kapitlet förs en övergripande diskussion om relationen mellan vårt resultat 

och tidigare forskning, metod samt teori.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogör vi för relevant tidigare forskning utifrån uppsatsens studieobjekt. Den 

presenterade forskningen är bedriven i Sverige och problematiserar Polisens organisation. Det 

är en rimlig avgränsning med tanke på vårt syfte med uppsatsen vilket är att undersöka hur 

(svenska) Polisens organisation framställs i centrala (svenska) politiska dokument. Vi avslutar 

kapitlet med att ge vår syn på hur vi skulle kunna bidra till att fylla en kunskapslucka om 

Polisen och dess organisation.  

 

Polisforskningen som producerats i Sverige är av två olika slag, dels den forskning som 

bedrivits på landets Universitet och Högskolor och dels den myndighetsanknutna. Den 

myndighetsanknutna har haft olika nyckelorganisationer som publicerat Polisforskning. 

Inledningsvis (1980-tal) var det Brottsförebyggande rådet som bedrev större delen av 

forskningen för att sedan avlösas av Rikspolisstyrelsen, vilka då publicerade en mängd 

rapporter. Från 1994 var det Polishögskolan som i huvudsak stod för Polisforskningen. Sedan 

1998 är det återigen Brottsförebyggande rådet som är nyckelorganisation för Polisforskningen 

men det dröjde fram till 2001 innan deras första rapport med Polisanknytning publicerades. 

Det har alltså skett en stagnation i Sverige vad gäller Polisforskning med 

myndighetsanknytning (Knutsson 2010, s.8-13).   

 

Med anledning av den låga produktionen av myndighetsanknuten forskning och den i övrigt 

relativt låga Polisforskningsproduktionen i Sverige (i jämförelse med övriga västvärlden) har 

vi ändå funnit en mängd studier som vi bedömt som relevanta. En stor del av polisforskningen 

i Sverige problematiserar Polisens organisation och det som tycks intressera polisforskare 

mest är vad polisen förväntas göra, vad de gör och varför de gör som de gör. Vi har även 

märkt ett forskarintresse kring styrningen av polisorganisationen. Nedan följer en presentation 

av den av oss utvalda tidigare forskningen. Det är dels traditionella studier bedrivna på 

Universitet och Högskolor och dels rapporter från Brottsförebyggande rådet som är 

nyckelorganisation för den myndighetsanknutna Polisforskningen. 

 

En för oss relevant studie är ”Från text till batong” av Gunnar Ekman (1999), som är före 

detta polis men numera ekonom. Studien är relevant för oss av två skäl, dels handlar den om 

Polisens organisation och dels för att han, liksom oss, analyserar text. Ekman (1999) har 

studerat hur makthavarna försöker styra polisens praktik genom text. Hans specifika 
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studieobjekt är närpoliser. Problemet med att styra polisens praktik genom texter är att det då 

inte tas hänsyn till att polisen inte bara har krav på sig från makthavarna utan även krav från 

chefer, kollegor och inte minst medborgarna. Ekmans syfte är således att se vad som faktiskt 

styr polisers praktik, med de olika intressenternas krav, som inte sällan är motstridiga (Ekman 

1999). Han har en etnografisk ansats där han analyserar olika texter som styr närpolisarbete. 

Han intervjuar även närpoliser och tar del av deras prat om rollen samt observerar 

närpolisernas arbete.  

 

Ytterligare en relevant studie är ”Papperspolisen- den ökande administrationen i moderna 

organisationer” av företagsekonomen och administrationsforskaren Anders Ivarsson 

Westerberg (2004). Ivarsson Westerberg vill som namnet på avhandlingen antyder svara på 

varför administrationen ökar i moderna organisationer. Studien är en kvalitativ fältstudie där 

han till viss del använder sig av intervjuer med olika befattningshavare inom Polisen. Främst 

studerar han dock olika dokument, såsom offentliga utredningar om polisorganisationen och 

rapporter från Brottsförebyggande rådet. Det för att kartlägga Polisens ökande administrativa 

arbete. Avhandlingen är relevant för oss då den handlar om Polisens organisation men också 

val av material. Vårt material är en Statlig offentlig utredning vilket även delar av Ivarsson 

Westerberg material är. Vidare delar vi även ett historiskt intresse, Ivarsson Westerberg 

kartlägger Polisens historiska administrativa utveckling. I studien förklarar han vilka olika 

syften administration har haft historiskt och i nutid. Han utgår från att det finns tre olika typer 

av administration, konstituerande, effektiviserande och legitimerande. Konstituerande är den 

administration som upprätthåller organisationen såsom planering och arbetsfördelning. 

Effektiviserande administration är den administration som ska öka organisationens 

effektivitet, såsom ledning och styrning. Den legitimerande administrationen ska öka 

organisationens legitimitet vilket är en form av omvärldshantering. Han synen på Polisen som 

en organisation som är ineffektiv och att det är anledningen till att det administrativa arbetet 

har ökat. Han menar att den återkommande problemformuleringen av organisationen som 

ineffektiv möjligen beror på att Polisen i genomsnitt har omorganiserats vart femte år 

(Ivarsson Westerberg, 2004). Han menar vidare det finns tre förklaringsgrunder till den 

ökande administrationen. Dessa är möjlighet, vilja och tvång att administrera. Möjligheterna 

att administrera har ökat i och med datoriseringen, professionaliseringen och organiseringen 

av administrationen. Viljan att administrera kommer från politiker, facket och ideologiska 

strömningar och tvånget att administrera handlar om organisationsinterna, hierarkins samt 

omvärldens krav (Ivarsson Westerberg, 2004, s.214-226). 
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Ännu en relevant studie är “Patrullerande polisers yrkeskultur” av psykologen Rolf Granér 

(2004). Han har i sin doktorsavhandling studerat huruvida yrkeskultur förekommer inom 

Polisen och vilken karaktär den i så fall har. Studien är relevant för oss då Granér har en 

organisatorisk förklaringsgrund till uppkomsten av yrkeskultur bland patrullerande poliser. 

Studien är även den kvalitativ och det empiriska materialet består dels av intervjuer och 

fältstudier och dels av skandinaviska avhandlingar som berör hans ämne, hans erfarenheter 

som lärare på Polishögskolan, hans medverkan i ett etikprojekt inom Polisen samt en studie 

om Polishumor (Granér, 2004, s.281). Fältstudien bestod av arbetspass i yttre tjänst med 

poliser som genomgått etikhandledningsutbildningen vilka sedan intervjuades (Granér 2004, 

s.286). Han intervjuade även andra informanter som han ansåg vara relevanta för 

avhandlingens syfte.  

 

Granér kommer i sin studie fram till att det finns en yrkeskultur bland patrullerande poliser. 

Yrkeskulturer uppstår på grund av handlingsfrihet och Granér menar att det finns två skäl till 

patrullerande polisers handlingsfrihet. Den första anledningen är att arbetet är för svårtolkat 

för att kunna direktregleras vilket gör att arbetet i hög grad utgår från personliga preferenser. 

Det andra skälet är att polisen ska leva upp till mer än vad deras resurser har förutsättningar 

att ge vilket leder till en lös koppling mellan ledningen och det operativa arbetet (Granér 

2004, s. 51). Förutsättningarna för att yrkeskulturer skapas kopplar alltså Granér till 

organisationen. Det finns vidare en misstro till ledningen bland patrullerande poliser och 

många av Granérs respondenter beskriver att allt för många organisationsförändringar har 

skett vilket har lett till minskad arbetsmotivation (Granér 2004, s. 69-70).   

 

Även studien ”Vad gör egentligen Polisen” av polisforskarna Stefan Holgersson och Johannes 

Knutsson (2012) är av relevans. Studien belyser svårigheterna för statsmakten att styra hur 

Polisen bedriver sin verksamhet. Syftet i deras studie är att beskriva och analysera 

uniformerat polisarbete. I undersökningen har data samlats in med hjälp av systematisk social 

observation vilket innebär att poliserna som själva tjänstgör observerar vad deras patrull 

lägger arbetstid på (Holgersson & Knutsson, 2012, s. 7). 

 

I studien framgår det att trots politikernas uttryckta krav om att polisarbete ska ske nära 

allmänheten tycks det vara svårt att påverka arbetsformerna i den riktningen. Sedan 

förstatligandet av Polisen år 1965 har det genomförts mängder av reformer med ambitionen 
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att öka det medborgarnära arbetet. Dock ägnas det fortfarande, enligt Holgersson och 

Knutsson (2012)  allt för mycket tid åt arbete inne på polisstationerna (Holgersson & 

Knutsson, 2012, s. 8). Studien visar även att mängden reformer som drivits igenom i 

Polisorganisationen sedan förstatligandet år 1965 har varit försök att centralisera 

verksamheten. I och med att såväl arbetsgrupper som ledningsgrupper har slagits ihop i olika 

skeden har polisen blivit mer effektiv. En negativ konsekvens av centralisering är att polisen 

finns längre bort från allmänheten och därför missar en naturlig och kontinuerlig kontakt med 

den (Holgersson & Knutsson, 2012, s. 67). Hur Polisen ska styras är ett dilemma - effektivt 

(nära allmänheten) eller demokratiskt (statligt). 

 

Brottsförebyggande rådet har gett ut fyra sammanhängande rapporter vilka syftar till att 

utvärdera regeringens satsning på Polisen under 2000-talet. Satsningen bestod i att ge Polisen 

utökade resurser vilket ledde till att personalstyrkan kunde utökas. Regeringens huvudsakliga 

mål med satsningen var att stärka Polisens förmåga att verka närmare medborgarna och 

därmed öka synligheten på gator och torg. Rapporterna är relevanta för oss då vårt material, 

SOU 2012:13 utreder huruvida Polisens organisation utgör ett hinder för att uppnå 

regeringens krav på ökad effektivitet, flexibilitet, kvalitét och väsentligt förbättrade resultat. 

Kraven uppkom då regeringen anser sig kunna kräva förbättringar med tanke på de utökade 

resurser Polisen fått. Tillsammans behandlar de fyra rapporterna sex frågor som regeringen 

vill ha utvärderade. De olika rapporterna berör olika frågor, men gemensamt redogör de för en 

oro inom poliskåren som rör hög personalrörlighet inom myndigheterna. Dels ligger oron i att 

det ständigt befinner sig unga, oerfarna poliser i den yttre verksamheten, som även kan ses 

som polisens kärnverksamhet, och dels upplevs en sårbarhet om personalomsättningen skulle 

utökas ytterligare eftersom alla utbildade poliser får jobb efter polishögskolan. Det finns 

därför inte många arbetslösa poliser i samhället som skulle kunna täcka upp arbetsluckor 

(Eksten, Brå 2013:12, s. 64). 

 

Den första av Brås rapporer ”Satsningen på fler poliser, vad har den lett till?” (2013) 

undersöker tre av regeringens utvärderingsfrågor vilka behandlar hur de ökade resurserna har 

använts, hur polismyndigheterna har planerat användandet av de samt hur Polisens resultat 

har utvecklats under satsningen. Datainsamlingen som ligger till grund för rapporten utgörs av 

olika dokument. Dokumenten består av budgetpropositioner, regleringsbrev, statistik från 

Rikspolisstyrelsen, Polisens verksamhetsuppföljning samt dess tidredovisning. Data här även 

inhämtats med hjälp av en enkät som besvarats av samtliga polismyndigheter samt även av 
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intervjuer genomförda med ett antal nyckelpersoner inom polisorganisationen (Eksten, Brå 

2013:12, s. 25-26). Rapporten redovisar att polisledningen dels upplever svårigheter med att 

redogöra för tidsåtgången av polisarbete och dels upplever en oro i att regeringens satsning 

ska leda till ökade förväntningar på goda resultat. Att redogöra tidsåtgången försvåras av att 

de tre olika verksamhetsgrenarna i polisarbetet, brottsförebyggande arbete, 

utredning/lagföring och service, ofta går in i varandra under ett arbetspass. 

Uppföljningskraven upplevs vidare som svåra att applicera i Polisens verksamhet då 

myndigheterna saknar passande modeller för att kunna följa upp alla delar som ingår i 

Polisens uppdrag (Eksten, Brå 2013:12, s. 68). Eksten (2013) poängterar att vissa 

bakgrundsvariabler måste kännas till för att Polisen ska kunna redovisa rättvisande resultat. 

Antalet poliser har utökats mellan år 2006 till 2010 men andra värden spelar in om ökningen 

kan värderas som stor eller inte. Demografiska förändringar är en aspekt och ökad arbetsbörda 

en annan. Eftersom befolkningen i Sverige har ökat så måste antalet poliser mätas i andel 

(gentemot befolkningsmängd) istället för i fasta antal. Polisernas arbetsbörda ökade under 

samma period med 16 % (Eksten, Brå 2013:12, s.7). Med dessa aspekter i åtanke ser Brå en 

positiv, om en marginell, förbättring av Polisens resultat under perioden (Eksten, Brå 

2013:12, s.12).  

 

Den andra rapporten från Brå “Polisers syn på utredning av mängdbrott” (2013)  ger en bild 

av polisanställdas egen syn på utredningsarbete inom organisationen. Rapporten bygger på 

enkäter som besvarats av 656 polisen. Därutöver har polispersonal intervjuats om vilka 

problem de anser finns inom verksamheten och om de ser några möjligheter till förbättringar 

(Beutgen, Eksten & Littmann, Brå 2013:20, s.41). Resultatet visar att poliserna anser att 

kunskaper saknas på flera håll inom organisationen. Inte minst efterlyser de mer kunskap och 

ökade befogenheter hos anmälningsupptagare för att förstahandsåtgärderna i ett ärende ska bli 

bättre. På så vis ökar sannolikheten för att bra utredningar görs. Poliserna uttrycker även att 

de vill ha rimliga förväntningar på verksamheten från såväl allmänheten som av 

tillsynsmyndigheter och regering (Beutgen, Eksten & Littmann, Brå 2013:20, s. 18). 

 

Den tredje av Brås rapporter “Polisers syn på brottsförebyggande arbete” (2013) behandlar 

det brottsförebyggande arbetet. Liksom den andra rapporten bygger även denna på 

polispersonalens egna upplevelser. Datainsamlingen har skett genom två enkäter. Den ena 

enkäten vände sig till polispersonal i yttre tjänst, och den andra enkäten till närpolischefer. 

Enkäterna behandlade frågor om vilka problem poliserna anser finns inom den 
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brottsförebyggande verksamheten och om de själva ser några möjligheter till förbättringar 

(Patel, Brå 2013:21, s. 31). Poliserna anser att de prioriterade arbetsområdena (bland andra 

trafik, ungdomar, krog och synlighet) bidrar till effektivitet men de önskar att lägga mer 

arbetstid på synlighetsinsatser framför trafikinsatser (Patel, Brå 2013:21, s. 8)  

 

Den fjärde rapporten ”Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?” (2014) är en 

slutrapport i Brås utvärdering om satsningen på Polisen. Slutrapporten behandlar tre av 

regeringens frågor rörande satsningen, nämligen vilka faktorer som påverkat hur resultaten 

utvecklats, vad som är rimliga förväntningar av Polisen samt om Polisens verksamhet på kan 

mätas på ett bättre sätt. Medan de två föregående rapporterna behandlar de två 

verksamhetsgrenarna utredning och brottsförebyggande arbete, behandlar den fjärde 

rapporten det som varit fokus för medias rapportering under lång tid, nämligen andelen 

uppklarade brott. Datainsamlingen till rapporten har bestått av fler delar. Bland annat 

fördjupade analyser utifrån statistik från Brå, åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen, 

genomgångar av tidigare utredningar om renodling av Polisen, Polisens 

verksamhetsuppföljning, intervjuer genomförda per telefon med chefer vilka innehar ett 

strategiskt ledningsansvar, resultat från ett projekt vars syfte var att öka personuppklaringen 

av mängdbrott samt jämförande kriminalstatistik med andra europeiska länder (Eksten et al, 

Brå 2014:17, s. 24-25). Det har visat sig att personuppklaringen har minskat trots ökade 

resurser under perioden 2006-2010 och utifrån Brås undersökning finns det inte en enkel 

förklaring till detta. Brå kommer fram till ett antal faktorer som spelar in i resultatet och som 

Polisen själv inte kan rå över. Några av faktorerna handlar om att antalet anmälningar ökat 

under perioden, många arbetande poliser är unga och oerfarna och att andra verksamheter 

inom Polisen har konkurrerat om polisers tid för mängdbrottsutredningar (Eksten et al, Brå 

2014:17, s. 18). Brå poängterar att Polisen ofta är kritiserad från många håll när det gäller 

deras förmåga att klara upp brott. För att utreda om förändrade arbetssätt kan bidra till att fler 

brott klaras upp har Brå tidigare initierat ett försöksprojekt inom Citypolisen i Stockholm 

vilket, i denna rapport, följs upp. Resultatet från projektet visar att med en sådan här typ av 

arbetsmodell är förbättringspotentialen inom Polisen stor (Eksten et al, Brå 2014:17, s. 78-

79). 
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2.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Alla ovan nämnda studier diskuterar Polisens organisation i någon mån. Tidigare forskning 

har undersökt de problem som polisen har i dilemmat mellan effektivitet och demokrati och 

hur organisationen på olika sätt påverkar forskarnas specifika studieområden. Tidigare 

forskning har svarat på frågorna: Vad styr polisers praktik? Varför har Polisens administrativa 

arbete ökat? Finns det en yrkeskultur bland patrullerande poliser? Vad gör Polisen? Och 

slutligen, ger utökade resurser ett förbättrat resultat för Polisen? 

 

Den gemensamma nämnaren mellan vår uppsats och den tidigare forskningen är att Polisens 

organisation analyseras ur olika perspektiv. Samtliga presenterade studier är av kvalitativ art 

med undantag för delar av Brottsförebyggande rådets rapporter. Flera har kombinerat 

observation, intervju, enkät och dokument men ingen har använt sig av diskursanalys som 

metod. Forskarna tillhör olika discipliner och är titulerade polisforskare, psykolog och 

ekonomer. Vilka discipliner utredarna på Brå tillhör redovisas inte. Det förmodligen på grund 

av den art som rapporterna tillhör. Det är myndigheten Brå som står som avsändare och inte 

författarna bakom dem.  

 

Vår uppsats skiljer sig från tidigare forskning vad gäller teoretiska och metodologiska 

utgångspunkter samt att vi tillhör den sociologiska disciplinen. Ingen av de tidigare studierna 

har således använt sig av diskursanalys eller undersökt hur Polisens organisation beskrivs. 

Tidigare forskning har snarare undersökt hur poliserna själva upplever sitt arbete och Polisens 

organisation samt kartlägga och förklara Polisens arbete och organisatoriska förändringar. 

Med tanke på vår uppsats omfång och nivå förväntar vi oss inte fylla någon kunskapslucka 

men vi hoppas att vi kan bidra till ett intresseväckande kring diskursanalys av offentliga 

dokument.  
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3. Teori 

Den här uppsatsen bygger på diskursanalys vilket handlar om att studera mönster i text och 

språk. Vårt syfte med studien är att undersöka hur Polisens omorganisering framställs i 

centrala politiska dokument. Diskursanalys lämpar sig väl i studier som har som avsikt att 

studera hur något konstrueras eller framställs eftersom diskurser utgörs av mönstret som 

språket är strukturerat i. Det går exempelvis att tala om att det finns en ”politisk diskurs” eller 

en ”medicinsk diskurs” (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s.7). Det finns dock ingen 

samstämmig åsikt om hur diskurser ska definieras, därför finns det olika sätt att förhålla sig 

till det.  Diskursanalys bör vidare ses som ett helt paket innehållande både en teoretisk och en 

metodologisk grund. Även om det går att skilja den metodologiska grunden från den 

teoretiska är det klokast att se de som en helhet. Metoden diskursanalys bör inte användas 

utan det teoretiska diskursanalytiska perspektivet eftersom att metoden kräver vissa 

filosofiska premisser om språkets roll i den socialt konstruerade verkligheten. Dessa 

premisser som är av teoretisk karaktär måste av användaren accepteras för att kunna använda 

sig av diskursanalys som metod (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s.10).  

 

Det finns flera olika utgångspunkter inom diskursanalys, både som teoretiskt och 

metodologiskt perspektiv. Olika delar och perspektiv från den diskursanalytiska ansatsen kan 

med fördel kombineras (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s.10). Nedan följer våra 

teoretiska utgångspunkter inom diskursanalys vilka är konstruktionism och diskursteori. När 

vi har presenterat de teoretiska utgångspunkterna ger vi vår definition av diskurs.  

3.1 Konstruktionism 

Den teoretiska ansatsen i vår uppsats bygger på en konstruktionistisk syn på världen. En 

konstruktionistisk ansats innebär att något som är objektivt sant snarare är en social 

överenskommelse om att något är på ett visst sätt (Börjesson 2003 sid 21).  Språket beskriver 

med denna utgångspunkt inte verkligheten utan fungerar som en representant som föreställer 

verkligheten (Börjesson 2003, s. 71). Genom att utgå ifrån att vår verklighet är konstruerad 

genom sociala överenskommelser och att dessa uttrycks i olika diskurser blir det intressant att 

undersöka vad som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle kunna sägas (Börjesson, 2003 

sid 21). I vårt fall blir det intressant att undersöka vad som skrivs, hur det skrivs och hur det 

annars skulle kunna skrivas. Diskurser representerar eller föreställer alltså verkligheten. 

Samtidigt är diskurser också med och skapar världen genom att de ger tyngd till vissa 
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påståenden. Genom att vissa påståenden ges tyngd blir konsekvensen att andra ignoreras eller 

lämnas osagda (Börjesson 2003, sid 19).  

 

Hur verkligenheten beskrivs beror vidare på historiska och kulturella regler. Dessa regler syns 

i våra samtal (och texter) och skapar vissa samtalsordningar. (Börjesson 2003, s. 21). 

Samtalsordningar kan ses som normaliserade regler som styr våra uppfattningar om hur 

interaktion ska fungera. Människor som innehar en viss kunskap eller en viss utbildning har 

företräde att yttra sig i olika sammanhang. Till exempel anses det passande att det är läraren i 

ett klassrum, och inte studenterna själva, som styr över vem som får tala och när. Lärarens 

egenskap i att vara professionell i det sammanhanget ger makten att styra. De personer som av 

akademisk utbildning eller annan träning fått tillgång till viss kunskap och därmed också 

tillträde till den vokabulär som medföljer har företräde att yttra sig, och dennes ord väger 

också tungt för individerna som står utanför denna profession. Specialisterna själva är 

underkastade vissa diskursiva mönster vilka formar deras agerande. Samtidigt underkastar sig 

individerna utanför professionen specialisternas utsagor. Det eftersom specialisternas kunskap 

signalerar makt (Beronius, 1986, s. 164-165).  

 

Hur vi pratar eller skriver beror dels på vilka samtalsordningar som styr, och dels i vilket 

sammanhang vi befinner oss i. Det sistnämnda påverkas av vilken samtalsstruktur som råder 

samt vilket tonläge som är lämpligt i sammanhanget. Samtalsstruktur och tonlägen styrs av 

diskursens ordning. Ett exempel på hur vi har olika samtalsstruktur är att vi pratar på olika 

sätt i akademiska sammanhang jämfört med hur vi pratar på föräldramöten. Ett exempel på 

när vi har olika tonlägen är att vi pratar olika med en nära vän respektive chef. (Börjesson 

2003, s. 21).   

 

Sammanfattningsvis utgår vi ifrån att det inte finns en sann verklighet. Det kan tyckas 

märkligt att undersöka något som inte speglar verkligheten då forskning ofta har just det 

anspråket.  Det som diskursanalysen gör är att den fångar upp regelbundenheter och beskriver 

vilka villkor och förutsättningar som vissa utsagor vilar på (Börjesson 2003, s. 54).  
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3.2 Diskursteori 

Vi har ovan redogjort för en konstruktionistisk utgångspunkt, vilket innebär att vi inte ser 

kunskap om verkligheten som sanning utan som en social överenskommelse. Nedan följer en 

presentation av diskursteori som är en av flera inriktningar inom diskursanalys. I diskursteori 

är den historiska och kulturella kontexten central. Frågor som diskursteorin vill besvara är vad 

som styr diskurser och vad diskurserna i sin tur styr. Enligt idéhistorikern Michel Foucault, 

som var den som etablerade diskursteori, styrs det vi kommer överens om av historiska och 

kulturella regler. Det är dessa regler som skapar vissa samtalsordningar om vilka som får säga 

vad och när.  Nedan följer en sammanfattning av de tre procedurer som Foucault menar styr 

diskurser.  Den första proceduren är utestängningssystem (yttre procedurer), den andra är inre 

procedurer och den tredje är bestämmandet av diskursens villkor. 

 

Den första proceduren, utestängningssystemet, består i sin tur av tre kategorier. Den första 

kategorin är det förbjudna ordet, den andra är avskiljandet av vansinnet och den tredje 

kategorin är viljan till sanning. Det förbjudna ordet är den diskurs som avgör vad som får 

sägas, vem som får säga det och i vilket sammanhang det får sägas. Avskiljandet av vansinnet 

är den diskurs som bestämmer hur vi hanterar de ”vansinnigas” språk. Historiskt har vi 

antingen tillskrivit det “sanningens tal” eller inte alls tagit den vansinniges tal i beaktning, 

men oavsett hur den vansinniges språk har hanterats, existerar den inte enligt Foucault i strikt 

mening, utan det är snarare att betrakta som en symbolisk talan (Foucault 1971, s.9). Vilja till 

sanning är den enligt Foucault godtyckliga uppdelningen mellan sant och falskt.  Vad som är 

sant eller falskt beror på den historiska kontexten. Vad som är sant förändras kontinuerligt 

men sätts alltid i relation till vad vi visste sedan tidigare. Sanningarna är på så vis 

kategoriserade och styrda av de institutioner de tillhör. En diskurs förändras således endast 

inom institutionens ramar, något som inte faller sig konstlat eller ansträngande utan snarare 

självklart och naturligt. (Foucault 1971, s.10-11). 

 

Den andra proceduren som Foucault menar styr diskurserna är de inre procedurerna. Dessa 

handlar om diskursernas kontroll över sig själva. Exempel på inre procedurer kan vara 

juridiska eller religiösa texter men även vetenskapliga. De inre procedurerna blir centrala för 

andra diskurser och fungerar som en stomme. Stommarna får ofta tillägg vars syfte är att 

förklara och komplettera stommen.  Förklaringarna, eller som Foucault kallar det 

“kommentarerna” blir ibland även de dominerande diskurserna. (Foucault 1971, s.16-17). Om 
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lagtext används som exempel så finns det vissa regler för hur en lagtext ska formuleras, dessa 

regler är kulturellt och historiskt bundna. Lagtext får inte formuleras för detaljerat eftersom 

lagen ska kunna vägleda i många olika fall. Ibland blir dock lagtexten för ospecifik vilket 

leder till att det blir svårt för oss att avgöra vad som är rätt och fel endast med hjälp av 

lagtexten. Det går då att använda sig av kommentarerna till lagen, läsa förarbeten (för att ta 

reda på i vilket syfte lagen stiftades) och gå till rättspraxis för att se hur lagen brukar tolkas 

och därför bör tolkas igen. Kommentarerna kan dock skifta över tid, samma lag kan tolkats 

olika vid olika tillfällen och det går då att utläsa olika diskurser i olika tider.  

 

Bestämmandet av diskursens villkor är den tredje proceduren som styr diskurserna. Dessa 

villkor handlar om vad som krävs för att få inträde i en diskursordning (Foucault 1971, s.26). 

Ett exempel på det är hur det finns vissa formkrav vid skrivandet av en uppsats, vilket 

förvisso kan skilja sig något mellan olika vetenskapliga inriktningar, men ingen akademisk 

uppsats skulle exempelvis bli godkänd om den inte innehöll en enda referens.  

 

Utöver att beskriva vilka procedurer som styr diskursernas ordning, argumenterar Foucault 

även för att vi i vår civilisation (vi tolkar det som västvärlden) har en allt för stor respekt för 

diskursen, han beskriver det till och med som en sorts fruktan. Vi vill, enligt honom, utplåna 

varje spår som leder till diskursens makt över våra tankar och vårt språk. Han uppmanar oss 

dock inte till att utplåna denna fruktan, utan istället analysera den och för att göra det måste vi 

våga ifrågasätta vad som är sant, vilket går emot vår ”vilja till sanning”( Foucault 1971, s. 35-

36).  

3.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Vi har nu redogjort för våra teoretiska utgångspunkter, konstruktionism och diskursteori. Med 

denna riktning bildas våra utgångspunkter när vi ska analysera vårt material. Texten som vi 

ska analysera är konstruerad efter sociala överenskommelser vilket skapar mönster i språket. 

Dessa mönster styrs i sin tur av institutionella ramar som uppstått på grund av dess historiska 

och kulturella kontext. Vår definition av vad diskurser är blir således: 

 

Diskurser är mönster i språket som har uppstått genom social överenskommelse och på grund 

av dess historiska och kulturella kontext.  
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I kommande metodkapitel kommer vi att fortsätta beskriva konstruktionism och diskursteori 

men då ur det metodologiska perspektivet. Vi kommer presentera vissa begrepp som 

ursprungligen kommer från diskursteorin. Dessa begrepp är våra verktyg i analysen och utgör 

således vårt angreppssätt. 
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4. Metod och material 

I följande kapitel presenteras och diskuteras vår metod samt vårt material. Presentationen av 

metoden består av tre delar där den första delen ger en övergripande beskrivning av vad 

diskursanalys är. Den andra delen beskriver hur vi förhåller oss till Foucaults fyra metodkrav 

och i den tredje delen presenterar vi de analysverktyg som vi använder i analysen. Dessa 

verktyg är moment, nodalpunkter, element och ekvivalenskedjor. Efter det presenterar vi vårt 

material och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en diskussion av metodvalet och dess 

för- respektive nackdelar, kvalitet och etiska överväganden.  

4.1 Diskursanalys   

Diskursanalys är en metod som tillhör den kvalitativa forskningen. All kvalitativ forskning 

handlar om att forskaren närmar sig sitt material på olika sätt och ger materialet mening. Det 

för att skapa en djupare förståelse för det som studeras (Aspers, 2011, s. 14). Diskursanalys 

kan beskrivas som studiet av språk och text (Wetherell et al., 2001, s. i). Med diskursanalys 

tar sig forskaren an ett material på lite olika sätt beroende på vilket perspektiv inom 

diskursanalysen som används. Gemensamt för de olika angreppssätten är att det är språket och 

dess olika mönster som studeras (Wetherell et al., 2001, s. 6). 

  

Diskurser är inte några “ting” som visar sig av sig själva. Forskaren måste alltid göra något 

med sitt material. En situation kan fokuseras på en mängd olika sätt och det är upp till varje 

forskare att skildra materialet på sitt sätt. Metoden kan liknas vid en dramatisering av det som 

studeras där forskaren analyserar och presenterar materialet utifrån sin frågeställning 

(Börjesson, 2003, s. 22). Forskaren ger på så vis situationer mening och handling utifrån den 

tolkning som görs av kontexten (Börjesson, 2003, s. 81). 

  

Ett av perspektiven inom diskursanalys är diskursteori, vilket är det perspektiv vi valt att 

använda. Med diskursteori finns det inga givna mallar för hur angreppssättet ska se ut, utan 

perspektivet erbjuder ett brett fokus. Var gränsen går mellan olika diskurser och hur forskare 

”ser” diskurserna är inte enkelt förklarat. Vid användande av ett diskursteoretiskt angreppssätt 

bör flera perspektiv kombineras. Det för att arbeta fram ett begreppsligt ramverk som passar 

studien (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 137). Med diskursteoretiskt perspektiv är 

målet att analysera mönster i det som skrivs för att sedan kunna studera sociala konsekvenser 



	   	   	  
	  

	   22	  

till följd av de diskursiva framställningarna av verkligheten. Det är därför viktigt att som 

forskare kunna bortse från sina egna värderingar så de inte påverkar analysen (Winther 

Jorgensen & Philips, 2000, s. 28). 

  

4.2 Foucaults metodkrav  

Foucault har formulerat fyra metodkrav för hur diskursanalys kan gå till. Dessa metodkrav har 

vi förhållit oss till medan vi analyserat. De krav han tar upp är omkastningsprincipen, 

diskontinuitetesprincipen, specificitetsprincipen och exterioritetsregeln (Foucault, 1971). 

Nedan går vi igenom dessa och hur vi förhåller oss till dem i vår kommande analys. 	  

Det första metodkravet är omkastningsprincipen. För att göra omkastningsprincipen begriplig 

måste vi först förklara diskursernas gallring. Funktionen med gallringen av diskurser är att 

föra oss närmare sanningen.  Exempelvis finns det tydliga gallringar i den akademiska världen 

som handlar om vilka forskare som får forska om vad och hur verkligenheten beskrivs på 

olika sätt. En sociolog har exempelvis vissa utgångspunkter i sin forskning som en biolog inte 

kan utgå ifrån. En sociolog och en biolog kan båda forska om huvudvärk men de kan enligt 

diskursernas gallring inte forska om det på samma sätt. En sociolog skulle kunna forska om 

huvudvärk utifrån socioekonomisk bakgrund och en biolog skulle kunna forska om huruvida 

huvudvärk är genetiskt betingat. 	  

Enligt Foucault är den ”allmänna” synen på gallring positiv eftersom den som tidigare nämnt 

anses föra oss närmare sanningen. Omkastningsprincipen går däremot ut på att se gallringen 

som något negativt och begränsande (Foucault, 1971, s. 36-37). Om gallringen mellan den 

sociologiska och biologiska forskningen exempelvis skulle ses som negativt skulle de istället 

för att skiljas åt, kunna kombineras och berika oss med en annan kunskap om orsakerna till 

huvudvärk. Vi förhåller oss till omkastningsprincipen i vår analys genom att försöka 

synliggöra vilka diskurser som har ”gallrats” fram, alltså vilka diskurser som vi ser och på 

vilket sätt det begränsar problemformuleringen av Polisens organisation och därmed också 

eventuella lösningar. 	  
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Att ovan nämnda gallringssystem existerar, betyder dock inte att det finns förtryckta och 

dolda diskurser som vi måste få fram genom vår analys. Diskontinuitetesprincipen, som är det 

andra metodkravet, synliggör att diskurser måste behandlas som separata enheter som ibland 

korsar varandra men som ibland också helt utesluter varandra (Foucault, 1971, s. 37). För oss 

innebär det att vi i vår analys kommer att finna vissa diskurser, men att det inte innebär att det 

inte finns andra korsande, uteslutna eller närliggande diskurser till dessa. 	  

Det tredje metodkravet specificitetsprincipen, handlar om att vi bör se diskursen som en 

praktik som vi påtvingar objekten. Foucault förklarar det som att ”världen inte står i maskopi 

med vår kunskap” (Foucault, 1971, s. 37). Diskurserna är alltså ingen spegling av 

verkligheten utan det är vi som definierar världen genom våra diskurser. Vid användandet av 

denna princip blir vi påminda om att även om materialet i vår studie beskriver Polisens 

organisatoriska problem innebär det inte att det speglar verkligheten. I analysen kommer vi 

utifrån denna princip främst fokusera på de förgivettaganden som görs i materialet om 

Polisens organisatoriska problem. 	  

Det fjärde metodkravet, exterioritetsregeln, handlar om att vi, när vi analyserar diskursen, inte 

får lämna den. Vi ska inte försöka förstå betydelsen av det som sägs. Syftet med analysen är 

alltså inte att försöka förstå vad den som skrev faktiskt tänkte eller menade utan endast hur 

diskursen ter sig. Syftet är att studera diskursens regelbundenhet och att söka efter de yttre 

faktorer som gör att den ter sig som den gör (Foucault, 1971, s.37-38).  I vårt fall ska vi alltså 

inte försöka förstå vad författarna till materialet faktiskt menade när de skrev, utan endast 

försöka utskilja regelbundenheter som kan synliggöra bakomliggande diskurser. Diskurser 

som i sin tur har påverkats av den historiska och samhälliga kontexten. De diskurser som vi 

kommer att hitta i vårt material kopplas på så vis inte till dess författare utan till materialets 

historiska och samhälliga kontext. 	  

Vi har nu presenterat Foucaults fyra metodkrav vilka vi har som förhållningssätt under 

analysarbetet. Nedan följer de verktyg som används i analysen av vårt material. Verktygen 

hjälper oss att tematisera materialet samt identifiera mönster och regelbundenheter i det.  
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4.3 Analysverktyg  

Diskursteori erbjuder ett antal begrepp och verktyg vilka hjälper till i läsningen av ett visst 

material. I redogörelsen för detta begreppsliga ramverk nedan har vi använt oss av Winther 

Jorgensens & Phillips (2000) tolkning av Laclaus och Mouffes verk “Hegemonin och den 

socialistiska strategin” från 1985. Laclau och Mouffe bygger sina resonemang på en politisk 

nivå. De inkluderar politiska kamper och diskuterar begreppet hegemoni i relation till den 

socialistiska strategin (Laclau och Mouffe, 1985). I Sverige har Laclaus och Mouffes verk 

främst använts i den Foucaultinspirerade diskursteori vilken bygger på idén att alla sociala 

fenomen är uppbyggda av diskurser. Eftersom Laclaus och Mouffes verk i sig inte innehåller 

några diskursteoretiska resonemang har Winther Jorgensen och Phillips (2000) konkretiserat 

deras tankegångar och kopplat ihop de med diskursanalys som metod (Laclau och Mouffe, 

1985, s. 18). Av det skälet ligger deras förklaringar närmare vår förståelse. Begreppen som vi 

redogör för nedan, och som utgör våra analysverktyg, är moment, nodalpunkter, element och 

ekvivalenskedjor. 

 

Med diskursteoretiskt perspektiv ses alla tecken i språket som knutar i ett nät. Alla tecken i en 

diskurs kallas moment. Momenten ses som ordnade i relation till varandra på ett bestämt och 

regelbundet sätt och ett moment förstås bara i relation till de andra momenten. Diskurs kan 

förklaras som fixering av betydelse inom en viss domän och därmed ses momentens betydelse 

som fixerad i relation till de övriga momenten inom samma diskurs. Det finns vissa 

privilegierade moment vilka kallas nodalpunkter. De ses som centrala moment vilka andra 

moment kan luta sig mot för att göra sig betydelsefulla. Nodalpunkter är en typ av inre 

procedur som vi presenterade i teorikapitlet ovan. Det innebär att nodalpunkterna kan fungera 

som diskursens stommar. Det krävs att stommarna, eller nodalpunkterna, kompletteras med en 

förklaring av de andra momenten inom diskursen för att förstås. Eftersom förklaringarna 

kring en nodalpunkt kan se olika ut beroende på vilken diskurs den för närvarande befinner 

sig i är nodalpunkterna med och styr diskurserna. 

  

En diskurs försöker alltid fastställa en betydelse av varje moment. Därmed utesluter diskursen 

andra betydelser. Tecken som ännu inte har fixerats i sin betydelse kallas element. 

Exempelvis är ”rättvisa” ett element i den politiska diskursen eftersom begreppet har andra 

betydelser i andra diskurser (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s.35). I den politiska 

diskursen skulle rättvisa kunna betyda demokrati. Samtidigt som den politiska diskursen 
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försöker göra om elementet till ett moment genom att fixera dess betydelse inom sin diskurs 

försöker även andra diskurser göra detsamma. Ett exempel på en annan diskurs är 

uppfostransdiskursen där rättvisa istället skulle kunna betyda likabehandling mellan syskon. 

Så länge elementets betydelse är flytande ingår elementet i det diskursiva fältet. Det innebär 

alla yttre, alternativa betydelser som florerar utanför diskursen. Elementen måste vidare sättas 

i relation till de andra momenten för att förstås. (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s. 37).  

 
Vi har tidigare argumenterat för integrerade arbetssätt vid användning av diskursanalys. Vi 

har därför inspirerats av en forskningsdesign som används inom diskurspsykologisk analys 

och kombinerat den med diskursteoretiska analysverktyg. Med diskurspsykologisk 

forskningsdesign startar processen med att forskaren väljer ut ett naturligt förekommande 

material att studera. Nästa steg är att koda sitt material, det handlar om att göra sitt stora 

material hanterbart. Kodningen sker genom att forskaren läser materialet och samtidigt 

identifierar olika teman. Efter det börjar själva analysarbetet. Hur analysen går till beror på 

vilken teoretisk utgångspunkt som valts samt vilket förfaringssätt som bäst passar studien och 

dess syfte (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 116-122). Nedan presenterar vi hur de 

diskursteoretiska begreppen ska användas.  

4.3.1 Moment 

Alla tecken som utgör de olika diskurserna i materialet kallas moment då de i kombination av 

varandra bildar betydelse och mening. Momentens respektive betydelse är fixerad inom den 

diskurs det för närvarande befinner sig i. Med andra ord kan samma tecken ha olika betydelse 

i olika diskurser. Momentens betydelse och dess sammansättning är av intresse för oss i vår 

diskursanalys. Exempelvis kan vissa moment ha en förstärkande effekt på andra och på så sätt 

tydliggöra vissa diskurser.   

4.3.2 Nodalpunkter 

De centrala momenten som innehar en speciell plats inom diskursen kallas nodalpunkter. I vår 

analys utgörs nodalpunkterna av moment som styr diskurserna och som bestämmer dess 

innehåll. Nodalpunkterna ser vi som stommar inom diskurserna och momenten som existerar 

runt om ger stommarna kompletterande förklaringar och ger stommarna dess mening.  
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4.3.3 Element 

De momenten som ännu inte fått sin betydelse fixerad inom diskurserna kallas element. 

Enklare förklarat är element ord som inte har definierats.   

4.3.4 Ekvivalenskedja 

Genom att binda ihop vissa moment och nodalpunkter inom diskurser vidgas innebörden i 

dessa. (Winther, Jörgensen & Philips, 2000, s.50). Det kan även finnas ekvivalenskedjor 

mellan diskurser, exempelvis beror lösningen på problemet på hur problemet formuleras.  

4.4 Sammanfattning 

Vi har nu presenterat vår metodologiska utgångspunkt som sammanfattningsvis utgörs av en 

kvalitativ undersökning med utgångspunkt i diskursteori (Foucault). Diskursteori ger oss de 

verktyg vi behöver för att analysera och vi inspireras av en diskurspsykologisk 

forskningsdesign för att tematisera vårt material. Resterande avsnitt i kapitlet kommer att 

behandla materialval, tillvägagångssätt och slutligen en diskussion av metodvalet. 

4.5 Materialval 

Som framgår i syftet ämnar denna uppsats att undersöka hur Polisens omorganisering 

framställs i centrala politiska dokument. Polisen är en statlig myndighet och till skillnad från 

andra organisationer och företag kan en statlig verksamhet inte välja att ha slutna processer 

vid en omorganisering. Med anledning av det måste beslut om omorganisation föregås av 

demokratiska processer vilket gör att det finns en mängd offentligt material att tillgå vid en 

studie av vårt slag. Då vi är intresserade av språk hade det exempelvis gått att använda 

material som betänkande, debatter i riksdagen, propositioner och remissvar.  

 

Vi valde att använda oss av det betänkande som ligger till grund för regeringens proposition 

om omorganisering av Polisen, SOU 2012:13. Anledningen till att vi valde att använda oss av 

just det materialet är då det är det mest omfattande materialet om Polisens omorganisation.  
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4.6 Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt förklarar vi hur vi gått tillväga i analysen av materialet. De olika stegen vi 

tagit är som tidigare nämnt inspirerade av diskurspsykologisk metod medan analysverktygen 

kommer från diskursteori. Svårigheterna i att distansera sig från sitt material är en följd av vi 

själva är en del av den värld och kultur som vi studerar (Winther Jorgensen & Philips, 2000, s. 

28). För att minimera risken att vi skulle påverka vår analys med egna åsikter och 

förgivettaganden försökte vi ta oss an materialet med så små förväntningar som möjligt. För 

att få analysen så mottaglig som möjligt försökte vi tränga undan våra förkunskaper under 

läsningen och tänka att vi var helt främmande för materialet (Winther Jorgensen & Philips, 

2000, s. 28). 

 

Efter att ha läst texten i sin helhet en gång markerade vi ord, begrepp och meningar som vi 

tyckte berörde vår studies syfte och frågeställningar. Vi skrev även upp övergripande ord i 

marginalen bredvid markeringarna för att ytterligare förtydliga vad det berörde och för att 

skapa ett mer överskådligt analysunderlag.  

 

Den första, övergripande kodningen gjorde vi enskilt för att sedan gå igenom våra kodningar 

tillsammans. Eftersom vi båda hade haft studiens syfte och frågeställningar i bakhuvudet 

under kodningen hade vi markerat ganska likt i materialet. Det positiva med att vara två 

forskare är att vi kan bredda vår analys och samtidigt minimera risken att missa viktiga delar i 

materialet. Alla kodade ord och markeringar kunde vi sortera upp under ett antal rubriker. 

Våra rubriker med tillhörande ord samlades på två fulla A4 papper, vilket tillsammans bildade 

en sorts karta över det som var mest framträdande i betänkandet. SOU 2012:13 består av cirka 

365 sidor, vilket gör materialet relativt omfattande. Kodningen är därför en viktig del då den 

hjälper oss att dela upp och sortera materialet och ta fram de viktigaste delarna (Aspers, 2011, 

s. 165). 

  

I nästa steg av analysen diskuterades alla rubrikers innehåll och vilka gemensamma nämnare 

dessa rubriker hade. De gemensamma nämnarna var liknande nodalpunkter eller att de delvis 

behandlade samma frågor. På det sättet kunde vi urskilja våra tre diskurser som vi valde att 

kalla omvärldsdiskursen, problemdiskursen och lösningsdiskursen. I respektive diskurs kunde 

vi sedan identifiera vilka moment som byggde upp dem, vilka nodalpunkter som var 
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diskursens stommar, vilka element som ännu inte fått sin definition fastställd samt vilka 

ekvivalenskedjor som fanns inom och mellan diskurserna. 

4.7 Diskussion av metodval 

I följande avsnitt diskuterar vi vårt metodval. Diskussionen består av tre delar. Den första 

delen behandlar för- respektive nackdelar med vår valda metod. Vi kommer diskutera allt 

ifrån den kvalitativa ansatsen till valda analysverktyg. Under den andra delen diskuteras 

uppsatsens validitet och reliabilitet och i den tredje delen diskuteras de etiska överväganden vi 

tagit ställning till.  

4.7.1 För- respektive nackdelar med vald metod 

Alla metodval har sin för- respektive nackdelar och många gånger har all typ av forskning 

liknande problem, främst handlar det om forskarens påverkan på materialet. Oavsett vilken 

forskning som bedrivs är det forskaren som bestämmer vad det är som är intressant att 

undersöka, alltså vad syftet med studien ska vara. Syftet med studien i kombination med 

vilken disciplin forskningen bedrivs inom sätter tydliga gränser för hur materialet skapas och 

behandlas (Foucault 1971). 

 

Metod bör framförallt väljas utifrån studiens syfte och frågeställning och eftersom vårt syfte 

är att undersöka hur Polisens omorganisering framställs i centrala politiska dokument är vi 

intresserade av vad som skrivs och inte av det som ligger “bakom” diskursen. Då syftet inte 

går att mäta anser vi inte att en kvantitativ studie hade varit möjlig.  

 

Vår metod har en kvalitativ ansats vilket innebär att vi ger materialet mening genom att skapa 

en djupare förståelse för det som studeras (Aspers, 2011, s.14). För att ge mening till vårt 

material har vi tematiserat och analyserat det utifrån de på förväg bestämda teoretiska och 

metodologiska utgångspunkterna. Det kan betraktas som både en för- och nackdel, fördelen är 

att det ger oss en riktning i vårt arbete och minskar risken för godtyckliga slutsatser, 

nackdelen är att det begränsar oss att hålla oss inom dessa ramar.  

 

Vid kvalitativ metod går det att använda sig av intervju, enkät, observation eller som i vårt fall 

diskursanalys. Vilka av dessa som väljs bör kopplas till vilken som har bäst förutsättningar att 

besvara studiens syfte. Det hade varit möjligt att göra en diskursanalys på genomförda 
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intervjuer, enkäter eller observationer. Varför vi valde att använda oss av text är av både 

praktiska och transparensskäl. Hade vi analyserat material som vi själva hade varit med och 

skapat, såsom forskaren är med och skapar intervjuguide, enkät eller deltar i observation, hade 

en del av analysen varit en analys av oss själva. Detta betyder dock inte att vi inte påverkar 

vårt material när vi analyserar text. Det är vi som tematiserar och analyserar materialet vilket 

påverkar resultatet. En nackdel med att analysera text är att materialet analyseras utifrån 

forskarens egna tolkningar. Risken är då att dessa tolkningar blir helt skilda från aktörernas 

mening (Aspers, 2011, s. 112). Vid exempelvis en intervju kan respondenten börja prata om 

en aspekt som forskaren inte tänkt på innan och därmed bredda förståelsen för ett visst 

problem.  

 

Vi har förhållit oss till textens passiva roll gentemot oss genom att försöka distansera oss till 

materialet i den mån det går, något som vi anser oss ha lyckats med. Att vi har varit två under 

processen har underlättat distansen då vi kontinuerligt behövt stämma av med varandra om vi 

uppfattat liknande mönster i texten. Vi har vidare haft ganska grova tematiseringar som fångar 

upp stora delar i materialet. Vi letade aktivt efter problemformuleringar och accepterade att 

dessa ibland var motsägelsefulla. Motsägelsefullheten gör de inte mindre intressanta, snarare 

än mer intressanta av just den anledningen. Vissa möjliga teman har sållats bort under arbetes 

gång men vi har aldrig utgett oss för att presentera en sanning utan en analys. Att påstå att vi 

inte har påverkat vårt resultat skulle gå emot den insikt som vår teoretiska och metodologiska 

ansats har gett oss: forskning är att dramatisera.  

 

Vidare har vi som tidigare nämnt använt oss av vissa analysverktyg vilket precis som alla 

metodologiska val har för- och nackdelar. Fördelen med att använda sig av verktyg i analysen 

är att det skapar en transparens i resultatdelen och ger oss en riktning i vad vi försöker hitta i 

texten och vad det i sin tur säger om texten. Det blir på så vis ett pedagogiskt verktyg både för 

oss när vi skriver och för läsaren. Nackdelen med att välja analysverktyg är att andra väljs 

bort, möjligen hade andra diskurser synliggjorts med andra verktyg. Verktyg ger en fokus, i 

vårt fall har vi letat efter nodalpunkter och ekvivalenskedjor vilket leder till att vi sorterar bort 

det som inte är nodalpunkter eller som kan bilda ekvivalenskedjor. På det viset blir det en 

förenkling av materialet, vi har genom våra verktyg skapat en mening och ett sammanhang 

vilket minskar textens komplexitet och variation.  
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4.7.2 Kvalitetssäkring 

När en studie ska kvalitetssäkras är det vedertaget att skriva om studiens validitet respektive 

reliabilitet. För oss med en konstruktionistisk utgångspunkt blir det svårt att utlova validitet 

och reliabilitet. Det eftersom vi menar att uppsatser och forskning aldrig kan bedrivas på ett 

sätt som gör det fristående från skaparna, alltså författarna till uppsatsen eller forskaren till 

studien. Validitet innebär att studien mäter det den avser att mäta. Reliabilitet handlar om 

tillvägagångssätt, mätinstrumenten ska vara tillförlitliga. Dock är det även för oss med 

konstruktionistisk utgångspunkt viktigt att vår uppsats är kvalitetssäkrad (Ryen, 2004, s.138-

139). För oss innebär det att vi ämnar redovisa vårt tillvägagångssätt på ett tillförlitligt och 

transparent sätt. Genom att beskriva hur datainsamlingen har gått till samt på ett tydligt sätt ge 

exempel på hur vi systematiskt gått tillväga i analysen ger vi läsaren en möjlighet att vara med 

i analysen och därmed förstå hur vi har kommit fram till våra resultat. Vi anser därför att vi 

uppnått kravet på kvalitetssäkring av vår uppsats. Det är också en fördel att vara två då risken 

för att godtyckligt tyckande tränger igenom analysen minskar. Det eftersom vi kan kontrollera 

våra enskilda tolkningar mot varandra. 	  

4.7.3 Forskningsetiska krav 

Vid varje vetenskaplig undersökning ska forskaren ta hänsyn till fyra grundläggande etiska 

krav. Det första kravet kallas informationskravet och innebär att forskaren måste förklara 

syftet med studien för alla berörda. Deltagarna måste bli informerade om vilken roll deras 

medverkan har för studien samt att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan 

välja att avbryta sin medverkan. Det andra kravet kallas samtyckeskravet och handlar om att 

forskaren måste inhämta deltagarnas samtycke till deras medverkan till studien. Ibland måste 

detta samtycke inhämtas från föräldrar eller vårdnadshavare om deltagaren är under 15 år. Det 

tredje kravet kallas konfidentialitetskravet och behandlar frågan om offentlighet och 

sekretess. Alla personuppgifter ska förvaras på ett sätt så att inga obehöriga äger tillträde till 

dem. Vidare ska varje berörd person i studien hållas anonym och tystnadsplikt rörande 

personuppgifter ska råda. Det fjärde och sista etiska kravet kallas nyttjandekravet och det 

handlar om att de uppgifter rörande enskilda personer som samlats in till studien endast får 

användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2005, s. 7-14) 
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De fyra etiska forskningskraven blir inte relevanta för oss i den här uppsatsen då kraven 

främst handlar om att skydda individer. Eftersom vi använder oss av diskursanalys och 

analyserar en av statens offentliga utredningar är det inga individer som påverkas av vår 

studie eller kan anses delta i den. Vår ambition är inte att synliggöra vad individerna bakom 

texterna tycker och gör, utan snarare synliggöra vilka diskurser som blir synliga i texten. För 

oss innebär det att vi inte behöver informera någon person om vad en medverkan till studien 

skulle innebära och vi behöver heller inte inhämta någon persons samtycke till att medverka. 

Konfidentialitetskravet behöver vi inte heller ta i beaktande eftersom vi inte samlar in några 

känsliga personuppgifter. Vi behöver således inte heller ta nyttjandekravet i beaktning 

eftersom inga uppgifter kring enskilda personer finns att tillgå i vår undersökning. 
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5. Resultat och analys 
 

5.1 Polisens historiska, organisatoriska och samhälliga kontext  

Med anledning av vår teoretiska utgångspunkt i diskursteori är det viktigt att redogöra för 

diskursens sammanhang. Vår teoretiska ram gör att vi utgår från att det vi kommer överens 

om som sant styrs av historiska och kulturella regler. Dessa regler skapar i sin tur vissa 

samtalsordningar om vilka som får säga vad och när. Det är de tidigare nämnda procedurerna, 

utestängningssystemet, inre procedurer och diskursens villkor som styr diskurserna. Det är 

alltså viktigt att vi redogör för den kontext som vår analys görs i. Vi kommer därför i detta 

inledande avsnitt redogöra för statliga offentliga utredningars roll i det svenska samhället, 

polisens uppdrag, historia och organisatoriska kontext. Först i nästa avsnitt presenteras vårt 

resultat av den diskursanalys vi gjort på SOU 2012:13.  

5.1.1 Polisens samhälliga kontext 

5.1.1.1 Statens offentliga utredningar 
Materialet som analyseras i denna uppsats är en statlig offentlig utredning. En statlig offentlig 

utredning görs på regeringens uppdrag och när något behöver utredas grundligt innan det 

lämnas till riksdagen för beslut. Utredningarna kan handla om stora, övergripande frågor som 

påverkar samhället under lång tid eller mindre men tekniskt komplicerade frågor 

(www.regeringen.se). När en fråga ska undersökas tillsätter regeringen en kommitté eller 

särskilt utredare som får ett kommittédirektiv där uppdraget och vilka riktlinjer utredningen 

ska ha beskrivs. Riktlinjerna handlar om vilken fråga som utredningen ska undersöka, vilka 

problem det är som ska lösas och när regeringen vill att utredningen ska vara klar 

(www.riksdagen.se). Utredningen lämnar sina förslag i ett betänkande till regeringen och 

publiceras i den serie som heter Statens offentliga utredningar (SOU). Statliga offentliga 

utredningar har således en viktig demokratisk funktion i det Svenska samhället.  

Det är viktigt för vår analys kontext att redogöra för vilken typ av status det analyserade 

materialet har och hur det förhåller sig till de procedurer som styr diskurser. Hur förhåller sig 

vårt material till de utestängsningssystem, inre procedurerna och diskursens villkor? Det 

återkommer vi till i vårt analyskapitel.  
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5.1.1.2 Omorganisationer i offentlig verksamhet 
Stora omorganiseringar har genomförts inom olika offentliga verksamheter de senaste åren, 

omorganisationerna har inneburit att en verksamhet som bestått av flera myndigheter slås 

samman och blir en enda. Omorganisationen av Polisen innebär att 21 länsmyndigheter, 

tillsammans med Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium blir en 

myndighet. Huvudsyftet med omorganisationen är att skapa en mer flexibel, effektiv och 

kvalitativ verksamhet med en tydligare ledning och styrning. Allt detta ska leda till ett bättre 

verksamhetsresultat för Polisen utifrån regeringens krav.  

 

5.1.2 Polisens historia och organisation 

Den första organisatoriska förändringen som polisen genomgick var förstatligandet år 1965 då 

polisen gick från att vara kommunalt med 550 polisdistrikt till att bli statligt med 119 distrikt, 

Rikspolisstyrelsen inrättades i samma omorganisering. De tidigare stora regionala 

skillnaderna i resurser och förutsättningar jämnades ut och med de nya gemensamma 

metoderna ansågs göra polisen mer konsekvent och rationell än tidigare. Problemet vid 

förstatligandet var att det blev för detaljstyrt till en början och att organisationen fick svårt att 

hänga med i de förändringar som skedde i samhället. Det genomfördes därför några mindre 

reformer som framförallt minskade rikspolisstyrelsens inflytande över den dagliga 

verksamheten. (www.polissamordning.se Ju 2012:16) 

 

Nästa större organisationsförändring resulterade i länspolismästarmodellen.  Den är mer känd 

som den stora rationalisering som genomfördes under 1990-talet. De 117 distrikten skulle bli 

21, med logiken att det skulle vara en polismyndighet per län. Under flera år rationaliseras 

organisationen och anses vara klar 1998. Enligt utredningen leder samordningen, med fler och 

större enheter, till ett effektivare arbete och undanröjer flera operativa begränsningar. 1992 får 

polisen eget ansvar över budgetfördelningen vilket är en del i minskningen av den centrala 

styrningen. Tanken är att mandat ska fördelas regionalt och lokalt inom organisationen. 

(www.polissamordning.se Ju 2012:16) 

 

Efter 1990-talets kris är det stora hål i personalstyrkan och organisationen får nya resurser 

under 2000-talet och rekordmånga poliser utbildas, och antalet anställda ökar därmed kraftigt. 

Syftet var att kunna möta de ökade kraven från omvärlden (på grund av de mer komplexa 
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formerna av brottslighet), återställa kapaciteten och öka närvaron i samhället. 

(www.polissamordning.se Ju 2012:16) 

 

Under 2000-talet började initiativ tas för att utveckla samordningen mellan polisens 

myndigheter. De ville ha ökad intern öppenhet och fördelning av resurser. Gradvis började 

samarbete mellan angränsande polismyndigheter ta form. 2009 skapades sju regionala 

samverkansområden, med syftet att bättre kunna bekämpa grov brottslighet. I samma sväng 

inrättas regionala underrättelsecentrum (RUC) och samverkansgrupper med andra 

myndigheter så som tullverket, skatteverket, åklagarmyndigheten och ekobrottsmyndigheten 

organiseras. (www.polissamordning.se Ju 2012:16) 

 

Dessa tre stora organisatoriska händelser har nu mynnat ut i nästa steg vilket är den så kallade 

“Polissamordningen”, där de 21 myndigheterna ska bli en med 7 distrikt, vilka bygger på de 

redan samverkande områdena. Målet är att det lokala polisarbetet ska vara styrande när den 

nya myndigheten utformas. Samordningen ska öka och så även överföringen av kunskap och 

resurser i det lokala polisarbetet. (www.polissamordning.se Ju 2012:16) 

 

Uppdraget vilar på en enlig riksdag och på stor samstämmighet bland remissinstanserna. De 

största övergripande målen är: bättre kvalitet, enhetlighet, effektivitet och flexibilitet i 

polisens arbete. (www.polissamordning.se Ju 2012:16) 

	  

5.1.3 Sammanfattning 

Polisverksamheten, precis som all annan verksamhet är inte helt statisk utan förändras, men 

den förändras alltid inom sina egna institutionella ramar (Foucault 1971, s.10-11). Dessa 

institutionella ramar är den historiska och kulturella kontexten som vi ovan har redogjort för. 

Polisen har på grund av sin historik och sin samhälliga kontext inte möjlighet att förändras på 

vilket sätt som helst. I nästkommande avsnitt presenteras vårt resultat som består av den 

diskursanalys vi gjort på SOU 2012:13, vi kommer som tidigare nämnt även att diskutera 

analysen i relation till den tidigare forskning som presenterades i kap 2. 
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5.2 Textanalys av SOU 2012:13 
 

Resultatet presenteras i fem delar varav den första påminner om de metodkrav och 

analysverktyg som vi har haft som förhållnings- respektive tillvägagångssätt. De 

nästkommande tre delarna behandlar de tre av oss identifierade diskurserna i materialet. Den 

sista delen är en sammanfattning av vårt resultat där vi besvarar våra frågeställningar som är: 

Vilka problem identifieras i polisens nuvarande organisation? Av vilka identifieras 

problemen? Vilka lösningar konstrueras på problemen?  

5.2.1 Förhållnings- respektive tillvägagångssätt  

Vi har i vår analys förhållit oss till Foucaults metodkrav i analysen av vårt material. Vi 

förhåller oss till omkastningsprincipen i vår analys genom att försöka synliggöra vilka 

diskurser som har ”gallrats” fram, alltså vilka diskurser som vi ser och på vilket sätt det 

begränsar problemformuleringen av Polisens organisation och därmed också eventuella 

lösningar. Genom att använda oss av diskontinuitetesprincipen påminns vi om ovan nämnda 

gallringssystem existerar men att det inte innebär det finns förtryckta och dolda diskurser som 

vi måste få fram genom vår analys. För oss innebär det att vi behandlar diskurserna som 

separata enheter där de ibland korsar varandra och ibland utesluter varandra helt. Vi kommer 

utifrån vårt syfte alltså att leta efter vissa diskurser och utelämna andra. Med hjälp 

av specificitetsprincipen blir vi påminda om att även om materialet beskriver Polisens 

organisatoriska problem innebär det inte att det speglar verkligheten. I analysen kommer vi 

utifrån denna princip fokusera på de förgivettaganden som görs om Polisens organisatoriska 

problem. Exterioritetsregeln handlar om att vi, när vi analyserar diskurserna, ska försöka 

urskilja regelbundenheter som kan synliggöra bakomliggande diskurser. Vi är därmed inte 

intresserade av att urskilja vad författarna till materialet egentligen menar när de skriver. De 

diskurser vi finner kopplas till materialets historiska och samhälliga kontext, inte till 

författarna. 

 

Vi har med hjälp av våra analysverktyg moment, nodalpunkter och element funnit tre 

diskurser som vi benämner som: omvärlds-, problem- och lösningsdiskurs. Vår definition av 

diskurser är som tidigare nämnt: 1 mönster i språket som har uppstått genom social 

överenskommelse och på grund av dess historiska och kulturella kontext. Våra tre diskurser är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Se:	  Teori,	  kap	  3	  
2	  Se	  kap	  2,	  Tidigare	  forskning,	  s.	  7	  
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alltså mönster som har uppstått genom social överenskommelse och på grund av deras 

historiska och kulturella kontext. Den sociala överenskommelsen handlar bland annat om hur 

vi i ett demokratiskt samhälle utreder verksamheter i offentlig sektor. Formen för hur Polisens 

organisation diskuteras styrs av den sociala överenskommelsen om hur vår demokrati ska 

organiseras i praktiken. Vad det är som utreds beror på den historiska och kulturella 

kontexten. Vårt samhälle speglas i de krav som regeringen har ställt på Polisen (ökad 

flexibilitet, effektivitet, kvalitet och väsentligt förbättrade resultat), i en annan historiska och 

kulturell kontext hade andra krav varit möjliga.  

Att vi har funnit just en omvärlds-, problem- och lösningsdiskurs har sitt ursprung i 

uppsatsens syfte vilket är att undersöka hur Polisens omorganisering framställs i centrala 

politiska dokument. Vi har i analysen använt oss av analysverktygen moment, nodalpunkter, 

element och ekvivalenskedjor. Nedan ges ett exempel på hur vi har analyserat vårt material 

med hjälp av våra analysverktyg.  

 

Kommittén kan konstatera att tillgängliga uppgifter gör det svårt att bedöma polisens 

effektivitetsutveckling och redovisade skillnader mellan polismyndigheter.(SOU 2012:13, 

s.160) 

 

Effektivitetsutveckling och skillnader är nodalpunkterna i detta citat eftersom citatet utan 

dessa ord hade förlorat sin mening och för att dessa ord i olika former är återkommande i 

materialet och alltså viktiga för textens innehållsliga mening. De förstärkande momenten är 

konstatera, svårt och bedöma eftersom de är ord som skapar en argumentation i citatet. Att 

något är svårt att bedöma argumenterar för att det är viktigt att kunna säga något om 

effektivitetsutvecklingen. Att kommittén har konstaterat argumenterar för att det är en 

verklighet då ett konstaterande är att fastställa något som sant.  

 

Vi kommer nedan att presentera vårt resultat som har kategoriserats efter våra tre diskurser 

som presenteras i ordningen omvärlds-, problem- och lösning. Anledningen till den ordningen 

är den ekvivalenskedja som finns mellan dem. Ekvivalenskedjor ger momenten, elementen, 

nodalpunkterna och diskurser en vidare mening än vad dem har var och en för sig och finns 

både inom och mellan dessa tre diskurser. Delarna i en ekvivalenskedja kan alltså förstås 

separat men vid en ekvivalenskedja ges en vidare mening till de olika delarna och 

helhetsförståelsen för hur diskurserna hänger ihop ökar.  
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Ekvivalenskedjan mellan de tre diskurserna handlar om hur omvärlddiskursen beskriver hur 

Polisens organisation inte är anpassad efter sin omvärld. Samhället och brottsligheten har 

förändrats men inte Polisen. Omvärldsdiskursen leder i sin tur fram till den andra diskursen, 

problemdiskursen, vilken behandlar de problem som identifieras i betänkandet samt vilka som 

får formulera problemen. Den tredje diskursen handlar om vilka lösningar som finns på de 

funna problemen. De tre diskurserna hänger samman genom att omvärldsdiskursen ger 

upphov till problem då Polisen inte anses vara väl anpassad till sin omgivning och att det är 

önskvärt.  När väl problemen är definierade formas lösningarna efter problemformuleringen. 

Nedan illustreras ekvivalenskedjan mellan de olika diskurserna.  

 

 

 

 

 

 

I redovisningen av varje diskurs kommer vi börja med en inledande text där vi sammanfattar 

diskursens olika delar. Sammanfattningen följs av detaljerade analyser av specifika citat där 

vi synliggör hur analysverktygen arbetar. Slutligen beskrivs de funna ekvivalenskedjorna 

inom respektive diskurs.   

 

5.2.2 Omvärldsdiskurs 

I betänkandet beskrivs polisorganisationen som en verksamhet med en mängd olika krav 

ställda på sig och dessa krav beskrivs komma från omvärlden. Kommitténs uppdrag att utreda 

Polisens organisation blev endast aktuellt på grund av fyra av regeringen ställda krav. 

Regeringen vill se ökad effektivitet, flexibilitet, kvalitet och väsentligt förbättrade resultat.  

 

Vi redovisar totalt 9 citat under omvärldsdiskursen varav det första handlar om de mål som 

regeringen har haft med tidigare omorganiseringar av offentlig sektor. Citat två och tre 

handlar om hur arbetsmetoder ska väljas och citat fem och sex handlar om hur samhälls- och 

brottsutvecklingen påverkar de krav som ställs på Polisen och dess organisation. Citat sju, åtta 

och nio handlar om medborgarnas krav på Polisen.  

 

Lösningarna	  Problemen	  Omvärlden	  
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I det första citatet synliggörs Polisens organisatoriska kontext då det i betänkandet hänvisas 

till tidigare omorganiseringar. Polisen är inte den första offentliga verksamheten som är 

aktuell för ombildning till en enmyndighet. Erfarenheter från andra, tidigare ombildningar av 

statliga myndigheter har tagits i beaktande när formen för polisens omorganisation utarbetats. 

Målet med omorganiseringarna liknar varandra, oavsett myndighet: 

 

De resultat som regeringen har önskat uppnå genom ombildningarna har varit tydligare 

ledning och styrning, ökad flexibilitet i verksamheten, effektivare resursutnyttjande samt 

ökad rättssäkerhet och enhetlighet. (SOU 2012:13, s. 254)  Citat 1 

 

Nodalpunkterna som ger ovan citat dess mening är resultat, ombildningarna, ledning, 

styrning, flexibilitet, effektivare, rättssäkerhet och enhetlighet. Förstärkande moment är 

tydligare, ökad och resursutnyttjande. Nodalpunkterna resultat, flexibilitet och effektivitet är 

även element, vilket innebär att de saknar en tydlig definition och enhetlig användning i 

betänkandet.  

 

Ombildningarna ska vidare leda till tydligare ledning och styrning, samt ökad flexibilitet. 

Genom att använda sig av orden tydligare och ökad som förstärkande moment ges ingen fast 

definition av vad som är bra ledning och styrning eller hur flexibel organisationen ska vara. 

Genom dessa diffusa ordval ges en frihet i vad organisationsförändringen ska ge för resultat, 

då det inte är några fasta mål som satts upp. Ordet effektivitet är både en nodalpunkt och ett 

element i betänkandet, det är alltså ett viktigt ord som används mycket i betänkandet men som 

inte har samma betydelse genom hela texten. I citatet ovan får ordet sin betydelse genom 

momentet resursutnyttjande, vilket definierar ordet till att i detta sammanhang handla om 

kostnadseffektivitet. De förstärkande momenten försöker fastställa elementens betydelse och 

göra ordvalen mindre godtyckliga. Citatet ger också en bild av hur lösningen på Polisens 

organisatoriska problem möjligen har formulerats innan problemen har definierats. Andra 

myndigheter har redan genomgått förändringen till enmyndighets-formen och trots att själva 

verksamheterna är i olika slag definieras deras problem likadant såsom bristande flexibilitet, 

otydlig ledning och styrning, dåligt resursutnyttjande, låg rättsäkerhet och bristande 

enhetlighet.  
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I kommittédirektivet står det vad syftet med utredningen ska vara. Utifrån detta måste sedan 

kommittén själva definiera vissa saker. Nedan citat är ett exempel på hur kommittén har tolkat 

regeringens krav och hur det bör hanteras: 

 

Det brottsförebyggande arbetet ska grundas på kunskap från forskning och beprövad 

erfarenhet om vilka åtgärder som är effektiva. (SOU 2012:13, s.162-163) Citat 2 

 

Nodalpunkterna i citatet är kunskap, erfarenhet och effektiva, det eftersom de är 

återkommande i materialet och för att de ger citatet dess mening. De förstärkande momenten 

är forskning och beprövad. Den viktigaste nodalpunkten i citatet är effektiva eftersom 

kontentan i citatet är att det brottsförebyggande arbetet ska vara effektivt. Vad som är 

effektivt brottsförebyggande arbete är inte definierat vilket gör att de andra två 

nodalpunkterna behövs, kunskap och erfarenhet. Utan nodalpunkterna kunskap och erfarenhet 

går det inte att definiera vad effektivt brottsförebyggande arbete är.  Kunskap definieras i sin 

tur som det som fastställts genom forskning vilket då fungerar som ett förstärkande moment. 

Forskning är vidare något som bedrivs utanför Polisens organisation vilket signalerar att 

Polisen ska ta hänsyn till sin omgivning, bland annat genom att det brottsförebyggande arbetet 

ska grundas på kunskap från forskning. Ordet erfarenhet förstärks i sin tur av momentet 

beprövad, vilket signalerar att erfarenheten är pålitlig, vilket ger legitimitet till erfarenheten. 

 

Ytterligare ett citat som beskriver behovet av att utveckla arbetsmetoder grundade i forskning 

och erfarenhet:  

 

För att kunna utveckla effektiva arbetsmetoder, som får genomslag inom hela polisen och 

som är kunskapsbaserade, dvs. bygger på forskning och beprövad erfarenhet, krävs möjlighet 

att nationellt besluta vilka arbetsmetoder som ska användas samt en rad andra avgörande 

faktorer… (SOU 2012:13, s.207).    Citat 3 

  

Nodalpunkterna i ovan citat som ger det dess mening 

är effektiva, kunskapsbaserade, nationellt och arbetsmetoder. Nodalpunkterna berättar för oss 

att det handlar om nationellt kunskapsbaserade beslut som leder till effektiva arbetsmetoder. 

De förstärkande momenten är för att kunna, forskning och beprövad erfarenhet. Genom att 

inleda citatet med För att kunna formuleras det att något är ett villkor för något annat. 

Uttrycket blir en förstärkning av att det krävs möjlighet till att besluta nationellt om 
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vilka arbetsmetoder som ska användas för att kunna utveckla en effektiv verksamhet. 

Nationella beslut är således ett villkor för verksamhetens möjligheter att vara effektiv. Det 

formuleras vidare att nationella beslut är det enda sättet för kunskapsbaserade arbetsmetoder 

att får genomslag inom hela Polisen. Kunskapsbaserade arbetsmetoder definieras i sin tur 

genom de förstärkande momenten forskning och beprövad erfarenhet. Även i detta citat går 

det att utläsa att lösningen möjligen är formulerad innan problemformuleringen. Målet är att 

kunna ta nationella beslut angående arbetssätt och problemet som beskrivs är att det utan 

nationella beslut inte är effektiva arbetsmetoder som används.  

 

Längre fram i betänkandet beskriver kommittén hur Polisens ska förhålla sig till sin 

samhällskontext:  

 

Till denna omvärldsbevakning hör bland annat bevakning och analys av 

samhällsutvecklingen i allmänhet och brottsutvecklingen i synnerhet samt även att ta till 

vara resultatet av kriminologisk, demografisk och annan för polisväsendet relevant 

forskning. Allt detta används sedan som underlag för en utvecklad strategisk ledning och 

styrning. (SOU 2012:13, s. 348).     Citat 4 

 

Nodalpunkterna som ger citatet dess mening är omvärldsbevakning, samhällsutveckling, 

brottsutveckling, forskning samt ledning och styrning. Omvärldsbevakningen består i att 

bevaka och analysera samhällsutvecklingen och framförallt brottsutvecklingen och att det i 

sin tur ska bidra till ett underlag för en utvecklad strategisk ledning och styrning av Polisen. 

Momenten utvecklad strategisk är tudelade, dels fungerar de som förstärkande moment av 

Polisens ledning och styrning då de anger vilka egenskaper kommittén önskar av den. Dels är 

definitionen av vad en utvecklad strategisk ledning och styrning oklar, vilket gör att uttrycken 

även är element. Kärnan i citatet är att en utvecklad strategisk ledning och styrning ska skapas 

genom omvärldsbevakning och tillvaratagande av forskning och det är ett försök i att fixera 

elementets betydelse (komponenterna behövs för att skapa en utvecklad strategisk ledning och 

styrning). Forskning tas därmed återigen upp som en viktig del i att välja legitima 

arbetsmetoder, och det är den relevanta forskningen som är aktuell. Relevant är ett 

förstärkande moment i citatet då det tydliggör att det är en viss typ av forskning som är 

intressant för Polisen– forskning är viktigt, men inte vilken som helst. Ordet relevant ger en 

avgränsning av forskningen men utan att begränsa den. Det specificeras inte vilken forskning 

utöver den kriminologiska och demografiska som är relevant, något som kan bli ett problem 
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då den Svenska Polisforskningen, inte minst med ett inom-organisatoriskt förhållningssätt 

endast finns i begränsad mängd.2 

 

Ytterligare en omvärldsfaktor som lyfts fram i betänkandet är den förändrade brottsligheten. 

Brottsligheten följer inga gränser (såsom myndigheter och nationer) och blir mer och mer 

avancerad. Följande citat är ett exempel på hur kommittén beskriver problemet: 
 

Behovet av att samordna operativ verksamhet ökar i takt med internationalisering och 

globalisering. Brottsligheten följer inte nations- eller myndighetsgränserna.(...) Det finns 

behov av att på regional och nationell nivå leda och samordna viss verksamhet för att kunna 

bekämpa brottsligheten. (SOU 2012:13, s.215)   Citat 5 

 

Nodalpunkterna som ger citatet dess mening är samordna, nations-eller 

myndighetsgränserna, regional, nationell och leda. Att en samordnad operativ verksamhet är 

ett behov argumenterar för att det är nödvändigt, det finns inget annat sätt att möta 

internationalisering och globalisering. Precis som vi inte kan springa bort hunger istället för 

att äta kan vi inte bekämpa brottsligheten utan att samordna den operativa verksamheten. Att 

behovet vidare ökar i takt med internationalisering och globalisering signalerar att det inte går 

att vänta, förändringen är här och den kommer inte stanna av, Polisen måste anpassa sig efter 

det. För att kunna används som ett förstärkande moment i citatet där kontentan blir att Polisen 

måste samordnas för att kunna bekämpa brottsligheten. Användningen av viss verksamhet 

mjukar upp intrycket av att Polisens måste centralstyras, något som inte önskas med bakgrund 

av Polisens historiska och samhälliga kontext, där centralstyrt tidigare har gjort verksamheten 

allt för oflexibel och som också anses vara omodernt i ett individ-fokuserat samhälle. I citatet 

kommer lösningen på problemet först då dem skriver att behovet av att samordna operativ 

verksamhet ökar.  Hade lösningen inte redan varit formulerad kunde det ha stått att 

bekämpningen av brottsligheten inte fungerar och att det tros bero på en brist på samordning 

av operativ verksamhet. Genom att skriva lösningen innan problemet skapas en argumentation 

istället för en redogörelse. I citatet beskrivs problemet utifrån den redan formulerade 

lösningen vilket är enmyndighet.  
 

Att brottsligheten blivit mer komplex kräver vidare en högre kompetensnivå inom Polisen. 

Tack vare nya tekniska möjligheter har Polisen utvecklats, men behovet av att ytterligare 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Se	  kap	  2,	  Tidigare	  forskning,	  s.	  7	  
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utvecklas i takt med omvärldens förändring finns ständigt närvarande. Kommittén beskriver 

detta i nedan citat: 
 

Utvecklingen av kriminalunderrättelseverksamheten, den kriminaltekniska och it-forensiska 

verksamheten samt utredningsverksamhet av vissa brottstyper har gjort att det inom dessa 

områden ställs helt andra krav på kompetens i dag än för t.ex. femton år sedan. (SOU 

2012:13, s. 203)     Citat 6 
 

Nodalpunkter i citatet ovan är utvecklingen, verksamheten, krav och kompetens. Kontentan i 

citatet är att utvecklingen av verksamheten ställer andra krav på kompetens. Utan 

nodalpunkterna hade citatet alltså saknat mening. Att utvecklingen har varit omfattande blir 

tydligt genom att det står helt andra krav. Genom att skriva helt andra beskrivs det hur 

arbetet inom de nämnda verksamheterna har förändrats i grunden vilket legitimerar en stor 

organisationsförändring.  
 

En del av omvärldskraven som ställs på Polisen kommer från allmänheten. För att hänsyn ska 

tas till allmänheten ska den nya myndigheten enligt kommittén ha ett medborgarperspektiv. 

Citatet nedan är talande för detta perspektiv: 

 

I sitt arbete ska Polismyndigheten enligt vårt förslag uppmärksamma och beakta krav och 

önskemål från dem som bor och verkar i närområdet. Polismyndigheten ges en skyldighet att 

utveckla och välja sådana arbetsformer som bidrar till ett nära och gott förhållande mellan 

den och allmänheten. (SOU 2012:13, s. 27).   Citat 7 

  

Nodalpunkterna i citatet är krav, önskemål, skyldighet, arbetsformer och förhållande. 

Förstärkande moment kring nodalpunkten krav är uppmärksamma och beakta. Polisen ska 

uppmärksamma och beakta allmänhetens krav och önskemål. Att Polisen har som 

skyldighet att välja arbetsformer som bidrar till ett gott förhållande dem emellan är intressant 

eftersom nodalpunkten skyldighet beskriver att Polisens ansvarar för att allmänhetens behov 

tillgodoses. Även om Polisen ska välja arbetsmetoder grundade i forskning och erfarenheter 

(som tidigare nämnt) är de även skyldiga beakta allmänhetens krav. Det innebär att de ibland 

kan behöva välja de arbetsformer som inte alltid är de mest effektiva utan de metoder som 

allmänheten önskar. Vidare förstärks Förhållandet mellan Polisen och allmänheten genom 

momenten nära och gott. Vår tolkning är att Polisen förväntas finnas närmare förankrad i det 



	   	   	  
	  

	   43	  

lokala samhället och vara tillgänglig för medborgarna samtidigt som de ska ha ett enhetligt 

arbetssätt i hela landet.  I citatet beskrivs motsättningen mellan effektivitet och demokrati, 

Polisen ska både arbeta effektivt efter ett nationellt bestämt arbetssätt men ska också ta 

hänsyn till medborgarna och välja arbetsformer som bidrar till ett gott förhållande mellan 

Polis och medborgare3.  
 

Medborgarperspektivet är viktigt eftersom det utgör ett av tre perspektiv vilka kommittén 

anger att de utgår från i betänkandet och som bäst ska styra verksamheten mot effektivitet och 

kvalitet. De andra två perspektiven är verksamhetsperspektivet och rättskedjeperspektivet: 
 

Således bedöms en sammanhållen myndighet utifrån såväl ett medborgarperspektiv och ett 

verksamhetsperspektiv som ett rättskedjeperspektiv ge bäst förutsättningar för att bedriva en 

effektiv och kvalitativ polisverksamhet. (SOU 2012:13, s. 25)  Citat 8 

 

Nodalpunkter i citatet är sammanhållen, medborgarperspektiv, verksamhetsperspektiv. 

rättskedjeperspektiv, effektiv och kvalitativ, vilket ger citatet dess mening. Den föreslagna 

omorganiseringen beskrivs här som en sammanhållen myndighet. Motsatsen till 

sammanhållen är att vara splittrad, genom att skriva att Polisen borde bli sammanhållen, 

framställs den nuvarande organisationen som splittrad. Nodalpunkterna effektiv och kvalitativ 

är även element, vad som är effektivt och kvalitativt är således inte fastställt men genom de 

tre perspektiven medborgar-, verksamhets- och rättskedjeperspektivet tydliggörs det vad som 

menas med ökad effektivitet och kvalitet. Genom dessa perspektiv blir kraven om effektivitet 

och kvalitet mer trovärdiga men det kan fortfarande vara en svår kombination. Medborgar- 

och rättskedjeperspektivet handlar om hur Polisen ska hållas demokratisk och 

verksamhetsperspektivet om hur Polisen ska hållas effektiv.4  
 

Kommittén tar upp flera undersökningar som undersökt allmänhetens förtroende för Polisen 

och dessa visar på att det finns ett stort förtroende för Polisen. Undersökningarna som 

sammanfattas i betänkandet är Nationella trygghetsundersökningen, Polisens lokala 

trygghetsundersökningar, Brottsofferundersökning, Serviceundersökningar, Svensk 

kvalitetsindex och SOM-institutet som undersöker olika och överlappande frågor om Polisens 

verksamhet.  I den nationella trygghetsundersökningen framkom det exempelvis att 62 % har 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  En problematik som även har lyft i tidigare forskning av Ivarsson Westerberg.	  Se	  kap	  2,	  s.	  9	  
4	  Se	  kap	  2,	  Tidigare	  forskning,	  s.	  9	  
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stort eller ganska stort förtroende för Polisen och att förtroendet har ökat de senaste åren 

(SOU 2012:13, s.175) en ökning som bekräftas i de lokala trygghetsmätningarna (SOU 

2012:13, s.177). Trots den positiva utvecklingen som undersökningarna visar argumenterar 

kommittén för hur en omorganisering skulle leda till ett förbättrat medborgarperspektiv: 
 

Medborgare ska, oavsett bostadsort, kunna känna sig förvissade om att polisens verksamhet 

leder till trygghet och att polisen prioriterar också sådana mängdbrottsproblem som finns i 

lokalsamhället. Kommitténs förslag är att Polismyndigheten ska ges ett uttalat 

samverkansansvar med landets primärkommuner för att minska brottsligheten och öka 

människors trygghet i lokalsamhället. (SOU 2012:13, s. 27)  Citat 9 
 

Nodalpunkterna i citatet ovan och som ger det dess mening är medborgare, trygghet, 

prioriterar, lokalsamhälle, samverkansansvar och brottslighet. Förstärkande moment i citatet 

är oavsett bostadsort, förvissade och uttalat. Genom nodalpunkterna medborgare, 

lokalsamhället och trygghet i citatet blir medborgarnas krav, och deras plats i organisationen 

tydlig. Citatets början ”medborgare ska, oavsett bostadsort, kunna känna…” innehåller det 

förstärkande momentet oavsett bostadsort då det hänvisar till ett rättviseperspektiv, polisens 

verksamhet ska nå ut till samtliga medborgare, vilket skapar en argumentation om att det med 

dagens organisation är skillnader i huruvida medborgarna är förvissade om polisens 

trygghetsskapande arbete och deras mängdbrottsprioriteringar. Genom användandet av ordet 

förvissade markeras det att det inte räcker med att Polisens arbete leder till faktisk trygghet, 

det ska också redovisas och vara känt för allmänheten. Den upplevda tryggheten torde således 

vara viktigare än den faktiska.  
 

Att medborgarna känner stort förtroende för Polisen, så som de av kommittén presenterade 

undersökningarna visar, antyder att medborgarna inte ser några organisatoriska problem. 

Trots det kan vi urskilja i citat som det ovan att lokalsamhället, enligt kommittén, inte 

prioriteras med dagens organisation. Det tas även förgivet att allmänhetens uppfattning är att 

Polisen idag inte prioriterar mängdbrottsproblem.  

5.2.2.1 Sammanfattning av omvärldsdiskurs 
Vi har nu presenterat den omvärldsdiskurs som vi identifierat i betänkande SOU 2012:13. De 

olika kraven på Polisen från omvärlden beskrivs i betänkande separat. Omvärldskraven tar 

inte hänsyn till varandra då de består av olika komponenter vilka är brottsutveckling, 

samhällsutveckling, medborgarperspektiv och politiska mål. Om vi dock för samman 
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omvärldskraven får vi en ökad förståelse för Polisens organisatoriska problem. 

Omvärldkraven är nodalpunkterna i omvärldsdiskursen som skapar den och tillsammans får 

de en utökad mening. Nedan bild illustrerar hur kraven på Polisen tillsammans skapar 

omvärldsdiskursen. Alla delar kan förstås var och en för sig men får en vidare mening 

tillsammans, tillsammans bildar de en ekvivalenskedja som skapar omvärldsdiskursen.  

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Problemdiskurs 

Omvärldsdiskursen följs i vår resultatpresentation som tidigare nämnt av problemdiskursen. 

Att vi i bearbetningen av texten valde att leta efter problemformuleringar har med både 

betänkandets och vår studies syfte att göra. Betänkandet kom till för att ta reda på huruvida 

Polisens organisation är ett hinder för Polisen att uppnå regeringens krav och syftet med vår 

studie är att ta reda på hur Polisens behov av omorganisering konstrueras. Vi letade därför 

efter moment (meningar och ord) där Polisens organisatoriska problem formuleras. Genom att 

läsa texten noggrant och markera ord och meningar som formulerade problemet synliggjordes 

det hur vissa ord blev viktigare än andra, alltså nodalpunkter i problemdiskursen. 

Nodalpunkter bestäms av att dem är ofta förekommande och att de skapar mening till övriga 

moment.  

 

Vi presenterar totalt åtta citat under problemdiskursen där de två första, citat tio och elva 

handlar om styrningen av Polisen. Citat tolv och tretton handlar om olikheterna mellan de 

olika myndigheterna och de fyra sista, citat 14-17 handlar om Polisens resultat. 

Omvärldsdiskurs
en	  

Regeringens	  
krav	  

Medborgarnas	  
krav	  

Samhällsutvecklingen	  

Brottsutvecklingen	  
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Resultatdiskursen delas efter denna logik upp i tre teman, styrning, olikheter mellan 

myndigheter och resultat. Löpande analyseras det också vilkas problemformulering som 

beskrivs i betänkandet, vilket vi menar påverkar hur problemet formuleras och i sin tur 

vilken/vilka lösningar som då blir givna. Att vi väljer att dela upp problemdiskursen i tre 

teman betyder inte att dessa tre är fristående från varandra, de är sammanlänkade men vi 

väljer att tematisera av pedagogiska skäl. Vi avslutar avsnittet med att sammanfatta 

problemdiskursen, det genom att beskriva förhållandet mellan de olika temana och hur de 

tillsammans bildar en ekvivalenskedja.  

 

Det första temat handlar om Polisens problem med ledning och styrning. Inom polisens 

organisation finns det enligt kommittén en otydlig fördelning av ansvar och 

beslutsbefogenheter, främst mellan Rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna. 

Rikspolisstyrelsen är ansvarig för att polisens organisation arbetar efter statsmaktens vilja. 

Den viljan förmedlas genom föreskrifter och allmänna råd. Det har dock visat sig att de olika 

myndigheterna tolkar föreskrifterna och råden på olika sätt och inte sällan ignorerar dem helt i 

den operativa verksamheten. Kommittén betonar flertalet gånger att Rikspolisstyrelsen har 

ansvar för den nationella styrningen men att den saknar effekt då myndigheterna inte låter sig 

styras (SOU 2012:13). Nedan följer ett citat som beskriver Rikspolisstyrelsens dilemma med 

att styra myndigheterna.  
 

Trots att ett sådant säkerställande är en av Rikspolisstyrelsens huvuduppgifter är styrelsen 

hänvisad till att genom en kombination av styrmedel försöka förmå polismyndigheterna att 

agera enligt statsmakternas vilja. (SOU 2012:13, s.194)  Citat 10 
 

Nodalpunkterna i detta citat och som ger det dess mening är säkerställande och styrmedel. 

Citatet är ämnat att beskriva en av Rikspolisstyrelsens uppgifter och markerar svårigheterna 

med den. Förstärkande moment är kombination, förmå och statsmaktens vilja. Genom 

uttrycket kombination av styrmedel skildras Rikspolisstyrelsen som flexibla då de med olika 

verktyg försöker förmå myndigheterna till att göra som de önskar. Att dem försöker förmå 

polismyndigheterna att göra som de vill förtydligar att det är myndigheterna som inte kan 

samarbeta. Om kommittén hade varit av uppfattningen att polismyndigheterna är lättstyrda 

hade det inte funnits något behov av att försöka förmå eller ha en kombination av styrmedel. 

Att avslutningsvis hänvisa till statsmaktens vilja argumenterar för Rikspolisstyrelsen goda 

intentioner som den förlängda armen av demokratin. Myndigheterna får mindre trovärdighet i 
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sitt agerande och framställs som en aktör som inte främjar demokratin. I citatet är det genom 

ordvalen kombination av styrmedel och förmå tydligt att det är Rikspolisstyrelsen som fått 

formulera problemet. Nedan följer ytterligare ett citat där kommittén beskriver 

Rikspolisstyrelsens formulering av problemet: 
 

Rikspolisstyrelsens begränsade möjligheter att utfärda föreskrifter utgör utan tvekan ett 

hinder för en effektiv styrning av polisverksamheten. Ett stort antal aktörer är i dag 

inblandade och gör utifrån olika aspekter anspråk på att styra verksamheten.(SOU 2012:13, 

s.195)      Citat 11 
 

Nodalpunkterna i citatet ovan är begränsade möjligheter, effektiv styrning och styra 

verksamheten. Förstärkande moment är utan tvekan, ett stort antal aktörer och anspråk. Att 

skriva att Rikspolisstyrelsen har begränsade möjligheter markerar att viljan finns hos 

Rikspolisstyrelsen att bedriva effektiv styrning men att det inte är möjligt med dagens 

organisationsstruktur vilket även förstärks med användandet av utan tvekan. Meningen 

bygger på förgivettagandet att effektiv styrning är viktigt och önskvärt och endast möjlig vid 

en enhetlig styrning. Genom att vidare skriva ett stort antal aktörer förmedlas en anonymitet, 

vilka är dessa aktörer och varför gör de anspråk på att styra verksamheten? Aktörerna blir på 

så vi anonyma för läsaren och att ett stort antal anonyma aktörer dessutom gör anspråk på att 

styra verksamheten framställer aktörerna som hungriga efter makt och att den makten snarare 

grundar sig på individuella vinster än organisatoriska. 

 

Det andra temat inom problemdiskursen är olikheterna mellan myndigheterna som uppstår på 

grund av organisationsstrukturen. Myndigheterna tolkar Rikspolisstyrelsens föreskrifter olika 

och har olika tillgång till specialkompetens. En avgörande anledning till olikheterna mellan 

myndigheterna beror på att de är av olika storlek, många av myndigheterna är enligt 

kommittén för små för att kunna klara av sitt uppdrag. Skillnaderna mellan myndigheterna 

går, enligt kommittén, inte endast ut över polisorganisationen utan även över samverkan med 

andra myndigheter och organisationens internationella samarbeten.(SOU 2012:13)  
 

Styrningen är ineffektiv vilket leder till olikheter i hur myndigheterna tolkar 

Rikspolisstyrelsens föreskrifter vilket i sin tur leder till varierande resultat, vilket kommittén 

menar visar på bristande kostnadseffektivitet (SOU 2012:13). De markerar att en stor orsak 
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till skillnaderna mellan myndigheterna beror på att de är av olika storlek och därför har olika 

förutsättningar. Nedan citat tydliggör kommitténs ståndpunkt: 
 

Polisens organisationsstruktur med 21 polismyndigheter av skiftande storlek utgör hinder 

för ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och högre kvalitet i verksamheten samt 

försvårar en tydlig och effektiv styrning av polisverksamheten.(SOU 2012:13, s. 202)

      Citat 12 

Nodalpunkterna i citatet som ger det dess mening är: organisationsstruktur, skiftande storlek, 

kostnadseffektivitet, flexibilitet, kvalitet och en tydlig och effektiv styrning. Förstärkande 

moment i citatet är; utgör, ökad, högre och försvårar.  Genom att skriva; Polisens 

organisationsstruktur med 21 polismyndigheter av skiftande storlek, definieras det vad 

organisationsstruktur är, organisationsstrukturen är att organisationen består av 21 

myndigheter av skiftande storlek. Att vidare skriva att detta utgör hinder för ökad 

kostnadseffektivitet etcetera konstrueras det att det är en sanning att det är ett hinder, det 

genom användandet av utgör, det är således ett hinder. Att kostnadseffektivitet, flexibilitet 

och kvalitet som tidigare nämnt kan betraktas som element, alltså att de är odefinierade i 

betänkandet, gör det problematiskt att skriva att något är på ett visst sätt. Något som gör det 

mindre problematiskt att skriva utgör, vilket är ett förgivettagande, är att använda orden ökad, 

högre och förvårar. Genom att skriva ökad kostnadseffektivitet blir det än mer odefinierat vad 

tillräckligt bra kostnadseffektivitet faktiskt är eller bestäms att vara. Även ökad flexibilitet 

visar på att begreppet är odefinierat, det är inte fastställt hur flexibla myndigheterna är idag 

och det är oklart hur flexibel organisationen ska vara i framtiden Detsamma gäller kvalitet, 

det är inte fastställt vad kvalitet inom polisverksamhet är och det är därför säkert att skriva 

högre kvalitet då det blir det mer flytande vad högre kvalitet faktiskt är. Slutligen skrivs det 

försvårar en tydlig och effektiv styrning vilket också mjukar upp sanningen om att 

organisationsstrukturen utgör ett hinder. Sammanfattningsvis tas det i texten förgivet att 

organisationsstrukturen utgör ett hinder men det är svårare att beskriva vad det egentligen är 

som det utgör ett hinder. 
 

Ett av den beskriva problemen är att alla myndigheter inte har tillgång till specialkompetens. 

En anledning till det är enligt kommittén att många av myndigheterna är för små. Nedan citat 

beskriver problematiken: 
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Kommittén konstaterar att polismyndigheterna i många fall är för små för att kunna uppnå 

effektivitet och kvalitet på alla funktioner. Även om de skulle klara av att hålla kompetens 

för alla funktioner är det inte rimligt eftersom underlaget för vissa uppgifter är för begränsat 

och därmed inte kostnadseffektivt.(SOU 2012:13, s.204)  Citat 13 
 

Nodalpunkterna i citatet är effektivitet, kvalitet, funktioner, kompetens och kostnadseffektivt. 

Förstärkande moment är vidare konstaterar, många fall, även, inte rimligt, begränsat och 

därmed. När kommittén konstaterar, tolkar vi att kommittén anser att det är en sanning om att 

något är på ett visst sätt. Det fastställs att polismyndigheterna i många fall är för små, något 

som gör konstaterandet mindre generellt men fortfarande generaliserande. Citatet handlar om 

bemanningen av myndigheterna och det kopplas till de två i betänkandet viktiga ord 

effektivitet och kvalitet, viktiga eftersom det är två av regeringens fyra krav på Polisen. 

Genom att inleda den andra meningen med ”Även om de skulle klar”, visar att författaren är 

medveten om generaliseringen i den första meningen och signalerar en argumentation snarare 

än ett konstaterande. Att skriva att det inte är rimligt eftersom underlaget för vissa uppgifter 

är för begränsat och därmed inte kostnadseffektivt, tolkar vi som ett förgivettagande om att 

antalet kompetenser är stabilt och att det inte går att påverka. Vidare hade det varit svårt att 

veta vad kommittén syftade på i citatet utan ordet kompetens, mycket på grund av att orden 

funktioner och underlaget används istället för exempelvis befattningar och personal som 

skulle ha tydliggjort att det handlar om individer med viss kompetens. Citatet avslutas på 

liknande sätt som det började, som ett konstaterande; därmed inte kostnadseffektivt. 

Sammanfattningsvis beskriver citatet kommitténs fastställande av att många polismyndigheter 

är för små och att det inte är kostnadseffektivt, det som står där emellan är snarare en 

argumentation än ett konstaterande. Genom att använda ord som funktioner och underlag 

tolkar vi det som att det inte är Polisens personal som har formulerat problemet med att 

myndigheterna är för små, då vi inte tror att dessa hade benämnt sig själva och sina 

arbetsuppgifter som underlag och funktioner.  
 

Det tredje och sista temat i problemdiskursen är Polisens resultat. Vi tolkar det som att 

resultatet har en särställning vad gäller regeringens krav. Den tolkningen gör vi baserat på att 

regeringen vill se väsentligt förbättrade resultat, vilket kan jämföras med att de ”endast” 

kräver ökad/förbättrad effektivitet, kvalitet och kvalitet. Temat resultat genomsyrar också 

stora delar av kommitténs betänkande vilket förstärker bilden av att resultatet har en 

särställning bland regeringens fyra krav. Trots resultatets stora betydelse framgår det i 
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betänkandet att resultat samt måluppfyllelse i Polisens verksamhet i många fall är svåra att 

mäta. Det konstateras att det är ett problem att polisen har fått ökade anslag men att det inte 

har lett till ett förbättrat resultat. Vad ett bra resultat är dock odefinierat och återigen blir det 

svårt att fastställa med tanke på motsägelsen mellan en effektiv verksamhet och en 

demokratisk verksamhet.  
 

Det slås fast upprepade gånger att Rikspolisstyrelsen saknar befogenheter vad gäller 

ekonomin och att olika myndigheter är olika kostnadseffektiva (SOU 2012:13). Nedan citat 

handlar om skillnaderna mellan myndigheterna vad gäller tidsrapportering och visar på hur 

kommittén resonerar kring olikheterna i myndigheternas resultat: 
 

... kan en inte obetydlig del av skillnaderna sannolikt bero på varierande tolkning av de 

anvisningar som utfärdats av Rikspolisstyrelsen för vilka aktiviteter som ska redovisas under 

respektive område. (SOU 2012:13, s.156-157)   Citat 14 
 

Nodalpunkterna i ovan citat och som ger det dess mening är skillnaderna, varierande 

tolkning, anvisningar och redovisas och förstärkande moment är obetydlig. 

 

Citatet handlar om de varierande tolkningarna av Rikspolisstyrelsens anvisningar vilket leder 

till att olika myndigheter redovisar olika. Att en inte obetydlig del av skillnaderna mellan 

myndigheterna beror på varierande tolkningar från myndigheterna argumenterar för att det är 

myndigheterna som tolkar fel och att det inte är Rikspolisstyrelsens anvisningar som är 

otydliga. Det är alltså Rikspolisstyrelsen problemformulering som är beskrivs i citatet. Genom 

att skriva inte obetydlig del skildras det också att olika tolkningar inte är ett betydelselöst 

problem, utan att det är en stor del i uppkomsten av skillnader mellan myndigheterna.  
 

I materialet presenteras flertalet gånger de svårigheter som finns i att dra slutsatser om 

polisens resultat, inte minst i kapitel fyra; Polisens resurser och resultat. Ett exempel är nedan 

citat. 
 

Kommittén kan konstatera att tillgängliga uppgifter gör det svårt att bedöma polisens 

effektivitetsutveckling och redovisade skillnader mellan polismyndigheter.(SOU 2012:13, 

s.160)      Citat 15 

 

Ovan citat föregås av de två kommande citaten som analyseras närmare. 
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Resultatkulturen i polisorganisationen 

Vid de kontakter som kommittén under utredningsarbetet har haft med företrädare för 

samtliga polismyndigheter, fackliga organisationer m.fl. (se kap. 1) har det återkommande 

anförts att problemen med att redovisa polisens verksamhet och vilka resultat som uppnås är 

betydande. Detta anses dels bero på komplexiteten i verksamheten...(SOU 2012:13, s.159-

160)      Citat 16 
 

I citatet ovan är den översta raden en rubrik för ett avsnitt i kapitel 4 (Polisens resurser och 

resultat). Nodalpunkterna i citatet är resultatkulturen, kontakter, utredningsarbetet, 

resultatkulturen, problemet, redovisa, resultat och komplexiteten. Förstärkande moment är 

företrädare, återkommande, anförts, betydande och anses. 
 

Att kommittén haft kontakt med företrädare för diverse intressenter ger kommitténs arbete 

legitimitet. Företrädare ger ett innehåll men utan att det blir personer, ordet företrädare 

signalerar att dessa inte representerar sina egna personliga åsikter utan kollektivets åsikter. Att 

det återkommande har anförts att det är stora problem med resultatredovisningen i 

verksamheten och att dessa problem är betydande ger en bild av att redovisningen är viktig 

men att det inte tas på allvar eller respekteras. Orden återkommande och anförts skapar även 

en distans till åsikten, det objektifierar och generaliserar innehållet. Det konstateras vara en 

allmän uppfattning och sant att resultatrapporteringen är ett problem. I den sista meningen 

anses det att det är komplexiteten i verksamheten som skapar problemen med 

resultatrapporteringen. Vilka det specifikt är som anser det framgår inte. Är det företrädarna 

som anser det eller är de personerna som företrädarna företräder som anser det? 

 

Att rubriken till avsnittet är Resultatkulturen i polisorganisationen är en djärv formulering, 

ordet kultur kan ha många olika betydelser men i detta sammanhang tolkar vi det som att 

ordet är tänkt att ge en föraning om att avsnittet ska handla om Polisers attityd till 

resultatrapportering. Istället innehåller avsnittet den framförda kritiken av 

resultatrapporteringen och förtydligar bilden av att det inte finns en enhetlig syn inom Polisen 

om vad ett bra resultat är (SOU 2012:13, s.159-160). I nedan citat blir avsnittets innehåll 

tydligt: 
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En del av kritiken riktar sig mot enskilda redovisningskriterier. En annan del av kritiken 

handlar om att måtten ifråga inte lyckas fånga och ge en rättvisande bild av hela polisens 

verksamhet.(SOU 2012:13, s.160)    Citat 17 
 

Citatet är representativt för det korta avsnittet under rubriken Resultatkulturen i 

polisorganisationen och nodalpunkterna är; kritiken, redovisningskriterier, måtten, 

rättvisande bild och polisens verksamhet. Förstärkande moment i citatet är; en del, en annan 

del, ifråga och hela. Användandet av ordet kritiken visar att det inte är kommitténs åsikt, utan 

anonyma kritiker inom Polisen. Kritiken hade kunnat vara en del av kommitténs 

problemformulering men lämnas utanför. Kritiken erkänns men tas inte i beaktning vid 

konstruktionen av problemet. Att kritiken vidare sammanfattas i två kategorier genom en del 

och en annan del generaliserar den. De enskilda redovisningskriterierna och måtten redovisas 

inte, det är således inte relevant för kommitténs problemformulering. Nodalpunkterna och de 

förstärkande momenten i kombination med att avsnittet är relativt kort (i jämförelse med 

övriga avsnitt) ger en kort sammanfattande bild av något som inte platsar i kommitténs 

konstruktion av polisens organisatoriska problem. Sammanfattningsvis inleds avsnittet med 

att påtala det komplexa i att mäta och därför rapportera polisens verksamhetsresultat men 

avslutas som en sammanfattning av kritik som inte utvecklas eller definieras, måtten ifråga 

lyckas inte ge en rättvisande bild av hela polisens verksamhet men det problemet blir endast 

ett konstaterande.  

5.2.3.1 Sammanfattning av problemdiskursen 
Nodalpunkterna i de tre olika temana hänger samman i en ekvivalenskedja, där själva 

organisationen är kärnan. På grund av hur polisens styrs uppstår olikheter mellan 

myndigheterna, vilket i sin tur leder till att måluppfyllelse, resultat och effektivitet inte går att 

fastställa. Detta leder slutligen till att kraven som ställs inte går att uppnå, eller att det 

åtminstone inte går att veta om de har blivit uppfyllda. Nedan illustreras ekvivalenskedjan: 
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Anledningen till att resultatet inte har förbättrats anses bero på oklarheter om hur och vilka 

som ska styra och leda polisen. Olika ledningsorgan har överlappande befogenheter vilket gör 

att vissa beslut som tas kan ändras på andra beslutsnivåer. Den otydliga ledningen och 

styrningen leder till att olika polismyndigheter hanterar Rikspolisstyrelsens direktiv olika, 

vilket gör att skillnader mellan myndigheterna uppstår. Exempel på hur det skiljer sig mellan 

myndigheterna är hur mycket tid som går åt till brottsförebyggande arbete, polistäthet och hur 

tidsrapporteringen görs. Problemdiskursen härleds till kommitténs uppdrag som beskriver vad 

som är problemet: 
 

Polisorganisationskommitténs uppdrag är att analysera om polisens nuvarande organisation 

utgör ett hinder för de krav som regeringen ställer på högre kvalitet, ökad 

kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i polisens 

verksamhet. (SOU 2012:13, s. 17)    Citat 19 
 

Nodalpunkterna, alltså momenten (orden), som ger citatet ovan dess mening är; kvalitet, 

kostnadseffektivitet, flexibilitet och resultat. Ingen av dessa nodalpunkter har en tydlig 

Styrning	  
Ledningsstruktur,	  

befogenheter,	  tolkningar,	  
informella	  processer	  

Krav	  

Olikheter	  
Kvalitet,	  flexibilitet,	  

begränsad	  
samverkansförmåga	  

Resultat	  
Måluppfyllelse,	  
effektivitet	  
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definition i betänkandet vilket gör att dem även är element. Element är de tecken som ännu 

inte har en tydlig definition och därför kan ha olika betydelser i olika sammanhang.  

Svårigheterna i att uppnå regeringens krav kan bero på att det är svårt att fastställa vad hög 

kvalitet, kostnadseffektivitet, flexibilitet och ett bra resultat är i Polisens verksamhet. Då 

kommitténs uppdrag bygger på element, alltså ord som inte har en fast definition, bestäms det 

redan i uppdraget att det är organisationen som är problemet. Avsaknaden av definition leder 

till olikheter mellan myndigheterna vilket gör att kraven blir ouppnåeliga. För att kunna uppnå 

regeringens krav måste därför olikheterna förvinna, vilket inte är möjligt med dagens 

organisationsstruktur. Om grunden till Polisens problem med att uppfylla regeringens krav 

alltid går att härleda till olikheterna mellan myndigheterna blir enmyndighets-lösningen den 

självklara. Vilket leder oss vidare till nästa diskurs; lösningsdiskursen.  

5.2.4 Lösningsdiskurs 

Den tredje diskursen är lösningsdiskursen. Under analysen av lösningsdiskursen blev 

kommitténs förutsättningar för betänkandet tydligt. Kommittén hade vissa förbestämda 

förutsättningar och avgränsningar i sin undersökning om huruvida Polisens 

organisationsstruktur utgör hinder för att uppnå regeringens krav. Dessa på förhand bestämda 

förutsättningar begränsar problemformuleringen och således även lösningarna.  

 

Eftersom frågor kring polisens ledning och styrning har en central roll i problemdiskursen, där 

hinder med dagens organisation beskrivs, har det också en central roll i lösningsdiskursen. 

Inom lösningsdiskursen är nodalpunkterna bland andra ledningsstruktur, enhetlighet och 

effektivt resursutnyttjande. Riktningen inom både problemdiskursen och lösningsdiskursen 

framgår i citatet nedan där kommittén beskriver sina prioriteringar.  
 

Kommittén har prioriterat de frågor som bedöms ha störst betydelse för att skapa en 

organisation och ledningsstruktur som ger förutsättningar för en effektiv verksamhet. (SOU 

2012:13, s. 96).     Citat 20 

 

Nodalpunkterna i citatet ovan är organisation, ledningsstruktur och effektiv, det eftersom de 

ger citatet dess mening, utan dessa ord hade vi inte förstått citatets kärna. Förstärkande 

moment i citatet är prioriterat och störst betydelse. Vi tolkar det som att Polisens nuvarande 

ledningsstruktur är det största problemet för organisationen och att det är en ny ledningsform 

som krävs för att organisationen ska bli effektiv. Att kommittén beskriver att de har 
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prioriterat de frågor som bedöms ha störst betydelse förstärker vår tolkning av att problemet 

och således lösningen redan var bedömd och bestämd innan kommittén påbörjade 

utredningen. I följande citat som kommer i direkt anslutning till citatet ovan förstärks den 

avgränsningen.  

 

Alla frågor som på olika sätt aktualiserats under arbetets gång har därför inte behandlats i 

betänkandet (SOU 2012:13, s. 96).    Citat 21 

 

I denna mening kretsar alla momenten i texten kring aktualiserats vilket ger meningen dess 

kärna, det är alltså nodalpunkten i citatet. Det framgår i citatet att problemformuleringen, eller 

som det står i citatet alla frågor, som egentligen hade varit aktuella inte togs med, på grund av 

tidigare nämnda prioritering som kommittén gjort. Prioriteringen i sin tur härleds till att 

problemformuleringen enligt vår tolkning redan är bestämd till att handla om organisation 

och ledningsstruktur, vilket är något som även förtydligas i citatet nedan. 

 

De förändringar som kommittén föreslår tar i första hand sikte på ledningsstrukturen för 

polisverksamheten och en renodling av ansvarsförhållanden på nationell och regional nivå. 

(SOU 2012:13, s. 33)     Citat 22 

 

Nodalpunkterna i citatet som alltså är dess kärna är förändringar, ledningsstruktur och 

ansvarsförhållanden. Genom det förstärkande momentet sikte blir bakgrunden till 

betänkandet återigen tydlig, det finns en riktning och en diskursiv ram för betänkandet. Det är 

bestämt att förändringarna av organisationen grundar sig i problemen i ledningsstrukturen och 

ansvarsförhållanden på nationell och regional nivå.   

 

Kommittén anger att de kommit fram till den föreslagna organisationsförändringen genom en 

så kallad försiktighetsprincip. Med det syftar kommittén på att de argumenterar för att en så 

liten förändring som möjligt ska göras för att inte störa kärnverksamheten mer än nödvändigt 

eller orsaka onödig stress eller vantrivsel hos personalen (SOU 2012:13). Nedan citat 

beskriver försiktighetsprincipen. 

 

Organisationen ska med andra ord endast ändras om de förutsedda effekterna vad avser 

tydligare ledning och styrning samt förbättrad resursanvändning och helhetssyn, innebär 

förbättrade premisser för polisverksamheten i sin helhet. (SOU 2012:13, s. 229). Citat 23 
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Nodalpunkterna i citatet och som utgör kärnan i det är organisationen, ledning, styrning, 

resursanvändning och helhetssyn. Förstärkande moment är endast ändras, tydligare och 

förbättrad. Genom nodalpunkterna ledning, styrning, resursanvändning och helhetssyn får vi 

det beskrivet vad förändringen av organisationen ska leda till, vilket förstärks av orden 

tydligare och förbättrad. Förändringen ska dock endast ske om effekterna kan härledas till 

dessa. Genom att ha en försiktighetsprincip men ändå komma fram till en väldigt stor 

förändring legitimeras den som absolut nödvändig.   
 

Kommittén redovisar vidare att inga av de alternativa förändringar som undersökts och som 

skulle kunna utföras utan att ändra på den yttre strukturen anses tillräckliga. Trots att 

kommittén redogör för de olika stegen i försiktighetsprincipen och föreslår vissa alternativ till 

lösningar kan vi, utifrån materialet förstå att, kommittén har en förbestämd riktning. 

Kommittén anger att det är de själva som undersökt alla lösningsmöjligheter, de redovisar 

dock inte i materialet hur dessa undersökningar genomförts. Det är endast lösningarnas 

otillräcklighet att lösa organisationens problem som redovisas. Nedan citat är kommitténs 

argument: 
 

De identifierade hindren är av den karaktären och svårighetsgraden att såväl tydliga 

organisatoriska förändringar som förändringar av ledningsstrukturen behöver vidtas. Det är 

kommitténs övertygelse att detta är en förutsättning för att regeringens krav på högre 

kvalitet, ökad kostnadseffektivitet, ökad flexibilitet och väsentligt förbättrade resultat i 

polisens verksamhet ska kunna förverkligas. (SOU 2012:13 s. 235).  Citat 24 
 

Nodalpunkterna i citatet och som ger det dess mening är hindren, organisatoriska 

förändringar, ledningsstrukturen, krav, kvalitet, kostnadseffektivitet, flexibilitet och resultat. 

Förstärkande moment är identifierade, karaktären och svårighetsgraden, tydliga, behöver, 

övertygelse, förutsättning, regeringens, högre, ökad, väsentligt förbättrade och kunna 

förverkligas. Genom att de förstärkande momenten är så många tolkar vi en relativt hård 

retorik från kommittén i citatet. Att hindren är identifierade argumenterar för att hindren är 

verkliga och inte konstruerade. Dessa hinder är vidare av den karaktären och 

svårighetsgraden att den förslagna stora förändringen är en absolut nödvändighet. En mjukare 

retorik hade kunnat beskriva hur hindren har möjligheter att övervinnas med hjälp av en 

omorganisation. I nästkommande mening beskriver kommittén sin övertygelse om att 
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förändringen är en förutsättning för att organisationen ska kunna uppfylla regeringens krav. 

Genom ordet förutsättning beskrivs det som omöjligt att göra på något annat sätt än den 

föreslagna förändringen.  

 

Vi har nu gett exempel ur vår analys av kommitténs argumentation för behovet av en 

omorganisering. Nedan ger vi exempel ur den andra delen av lösningsdiskursen som handlar 

om omorganisationsförslaget: enmyndighet. Enmyndighet är när flera myndigheter 

sammanförs till en enda.  
 

I nedan citat beskriver kommittén hur de förhåller sig till eventuella tankar om centralisering:  

 

En organisationsförändring som innebär att ett stort antal myndigheter samordnas till en 

sammanhållen myndighet, leder lätt tanken till en långtgående centralisering av mandat och 

uppgifter. Kommittén vill emellertid varna för en övertro på centralisering av 

Polismyndighetens verksamhet... (SOU 2012:13 s. 320).  Citat 25 
 

Nodalpunkterna i citatet ovan och som utgör dess kärna är organisationsförändring, 

samordna, sammanhållen och centralisering. Förstärkande moment som ger nodalpunkterna 

en tydligare argumentation i citatet är långtgående, mandat, uppgifter, varna och övertro. I 

citatet beskriver kommittén deras medvetenhet om den allmänna bilden av centralisering som 

något omodernt. En lösning på den språkigt negativa uppfattning av ordet centralisering hade 

kunnat vara att helt lämna det utanför betänkandet men vi tolkar det som att kommittén 

upplever sig tvungna att förhålla sig till ordet då det är det etablerade ordet för den typ av 

organisation som föreslås. Genom nodalpunkterna samordnas och sammanhållen tolkar vi det 

vidare som att de vill ge en positiv betydelse av ordet centralisering, men vill också förtydliga 

att det inte är någon radikal5 centralisering av mandat och uppgifter som ämnas vid denna 

omorganisation. Sammanfattningsvis tolkar vi att kommittén vill ge sin egen definition av 

ordet centralisering och på så vis befästa det i sin egen diskurs och därmed äga definitionen av 

ordet.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Synonym	  till	  långtgående.	  
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I nedan citat förstärks ytterligare vilken lösning som finns till förfogande och vilka som 

utformat den: 
 

Mot bakgrund av de förvaltningspolitiska bedömningar regeringen gör om styrning, ledning 

och organisation av statlig verksamhet i den förvaltningspolitiska propositionen är 

kommitténs utgångspunkt att myndighetsförordningen ska vara tillämplig för 

Polismyndigheten och att ledningsformen styrelse med begränsat ansvar därmed inte längre 

ska finnas inom polisen. Något annat alternativ än nämndmyndighet, styrelsemyndighet eller 

enrådighetsmyndighet står således inte till buds. (SOU 2012:13, s. 286) Citat 26 

 

Nodalpunkterna i citatet ovan är styrning, ledning, organisation, statlig verksamhet, 

ledningsformen, nämnd-, styrelse- och enrådigmyndighet. Dessa ord är citatet kärna och vilka 

de andra momenten (orden) kretsar kring. Vissa av momenten skapar en argumentation som 

förstärker nodalpunkterna eller helhetens betydelse, dessa ord är förvaltningspolitiska 

bedömningar/propositionen, regeringen, ska, därmed och annat alternativ.  

 

Hela den första meningen är en argumentation och legitimitetsskapande underlag för 

kommitténs bedömning av hur Polisen bör och inte bör styras. Men det blir också tydligt att 

regeringen redan inofficiellt bestämt att Polisens organisation ska förändras. I den andra 

meningen fastslås också det vi tolkat genom hela betänkandet, att inga andra alternativ på 

lösningar står till buds.  

5.2.4.1 Sammanfattning lösningsdiskursen 
Inom lösningsdiskursen blir det tydligt att enmyndighet beskriv som nödvändigt. 

Lösningsdiskursen speglar den problemdiskurs som presenterats tidigare. I problemdiskursen 

beskrevs en otydlig ledning och styrning och stora olikheter mellan myndigheter som 

anledningen till Polisens problem med att uppfylla regeringens krav. Det blir därför naturligt 

att lösningsdiskursen handlar om förändrad ledningen och styrningen och att skapa en 

enhetlighet inom organisationen. Får organisationen tydligt ledning och enhetlighet har 

Polisens potential till att redovisa väsentligt förbättrade resultat och därmed nå regeringens 

krav på ökad effektivitet, flexibilitet och kvalitet. Alla delar i lösningsdiskursen kan förstår 

separat men får en större betydelse tillsammans i en ekvivalenskedja där det ena leder till det 

andra. Nedan illustreras hur lösningsdiskursens ekvivalenskedja ser ut.  
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5.2.5 Sammanfattning av textanalysen 

5.2.5.1 Vilka problem beskrivs med polisens nuvarande organisation? 
Det övergripande problemet med Polisens organisation som beskrivs är Polisens 

misslyckande i att nå upp till regeringens krav på ökad flexibilitet, kvalitet, effektivitet och 

väsentligt förbättrade resultat. Det är också anledningen till att betänkandet kom till. 

Problemen konkretiseras till att handla om Polisens bristfälliga ledning och avsaknad av 

enhetligt arbetssätt. Dessa två problem leder till att det inte går att avgöra om Polisens resultat 

är bra eller dåliga vilket omöjliggör för Polisen att uppnå väsentligt förbättrade resultat. 

Kommittén härleder dessa problem till organisationsstrukturen. Anledningen till polisens 

brister beskrivs vara förändringar i omvärlden och en avsaknad av anpassning till det. 

Organisationen verkar idag i en globaliserad värld där en förändrad brottslighet är en följd av 

det. Polisen har vidare bristfällig kompetens och saknar gemensamma arbetsmetoder.   

5.2.5.2 Av vilka identifieras problemen? 
De ovan beskrivna problemen identifieras av främst tre aktörer. Dels är det regeringen och 

givetvis kommittén själva och dels är det Rikspolisstyrelsens problem som identifieras och 

formuleras i betänkandet. Regeringens problemformulering härleds till kraven som ligger 

bakom kommittédirektivet vilket genomsyrar hela betänkandet. Kommitténs tolkningar av 

varför Polisen inte uppnår regeringens krav bildar ytterligare en problemformulering. 

Kommitténs problemformulering blir därför mer konkret då de försöker förklara varför 

Polisen inte når upp till regeringens krav. Problemen beskrivs därför handla om ledning, 

styrning, kompetens- och kunskapsbrist.  Rikspolisstyrelsens problemformulering blir synlig i 

Tydligare	  ledning	  

Enhetlighet	  

Redovisa	  
resultat	  

Uppfylla	  krav	  
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beskrivningarna av den bristfälliga ledningen och ansvarsfördelningen. Att det är 

Rikspolisstyrelsens problemformulering blir tydligt av två anledningar, dels att kommittén 

hänvisar till dem, både i text och i noter, och dels för att problemen beskrivs utifrån ett 

ledningsperspektiv och inte ur ett medarbetarperspektiv. Endast vid ett fåtal tillfällen lyfts ett 

medarbetarperspektiv i problemformuleringen och då är det kortfattat och okonkret. Ett 

exempel är när kommittén beskriver den resultatkritik som finns inom organisationen och 

beskriver det som en resultatkultur.  

5.2.5.3 Vilka lösningar konstrueras på problemen? 
Lösningen på de problem som beskrivs i betänkandet är att ombilda Polisen till en 

enmyndighet. Det argumenteras löpande för att Polisen bör förändras och att förändringen ska 

leda till en sammanhållen myndighet. Lösningen är nationell ledning och nationella 

arbetsmetoder. Arbetsmetoder ska i sin tur bygga på kunskap baserat på forskning och 

beprövad erfarenhet. Myndigheten ska arbeta enhetligt. Den bristande kompetensen ska lösas 

genom bärkraftiga polisregioner vilket innebär att samtliga regioner ska sörja för sin egen 

kompetensbas. Sammanfattningsvis beskrivs enmyndighetslösningen som den ensamt möjliga 

organisationsförändringen. 
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5.3 Analys utifrån Foucault   

I kommande avsnitt analyseras materialet med utgångspunkt i diskursteori. Specifikt 

analyseras materialet efter Foucaults tre procedurer vilka han menar styr diskurser. Dessa 

procedurer presenterades i teorikapitlet och består av yttre procedurer (utestängningssystem), 

inre procedurer samt diskursers villkor. Vi kommer även att analysera materialet utifrån 

Foucaults diskussion om rädslan för diskurser, vilken även det presenterades i teorikapitlet. 

 

Den första proceduren utestängningssystemet består av tre delar. Det förbjudna ordet, 

avskiljandet av vansinnet och viljan till sanning. Det förbjudna ordet avgör vad som får sägas, 

vem som får säga det och i vilket sammanhang det får sägas. Det förbjudna ordet är i hög grad 

gällande för alla Statliga offentliga utredningar. Det är reglerat vem/vilka som får tillsätta en 

utredning, vad utredningen ska undersöka och när den ska vara klar. Det är regeringen som 

bestämmer vem/vilka som får utreda, vad de ska utreda och vilka riktlinjer som finns för 

utredningen. Vad som vidare får sägas är i det här fallet alltså till viss del förutbestämt.  

 

Det är i vårt material bestämt att kommittén endast ska undersöka om Polisens organisation 

utgör ett hinder och, inte exempelvis hur Polisens organisationskultur eventuellt utgör ett 

hinder. Det är också redan i uppdraget formulerat att kommittén får föreslå en omorganisering 

om de anser att det finns hinder i den som gör att Polisen inte kan uppfylla regeringens krav. 

Om kommittén inte hade fått det utrymmet hade det heller inte skrivits ett förslag. Att ge 

kommittén utrymmet att föreslå en ny organisation, tyder på att det fanns en på förhand 

bestämd eller förutfattad mening om att Polisens organisation faktiskt utgör ett hinder. 

 

Avskiljandet från vansinnet handlar om hur vi hanterar den vansinniges talan. Hur vi än 

hanterar den vansinniges språk har den endast en symbolisk talan. Precis som den vansinnige 

har en vanlig medborgare också, enligt oss, endast en symbolisk talan.  Det eftersom 

demokratin bygger på att en förhållandevis liten andel människor styr hela befolkningen. 

Dock går det inte att hålla medborgarna utanför hela politiken och därför ges de insyn. 

Statliga offentliga utredningar är ett sätt att ge medborgarna insyn. Vi menar alltså att insynen 

endast är symbolisk. Även om medborgarna fått tillgång till utredningen har de ingen talan. 

Det ges ingen reell makt att påverka beslutet. 
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Viljan till sanning handlar om den godtyckliga uppdelningen av sant och falskt och beror på 

den historiska och kulturella kontexten. Diskurserna som beskriver vad som är sant och falskt 

förändras således under tidens gång, men håller sig alltid inom dess institutionella ramar. 

Polisens organisation har genomgått många reformer under historien, och reformerna har ofta 

inneburit en anpassning till den rådande kontexten och vad som under samtiden ansågs som 

sant. Det är på så vis inte konstigt att en utredning om Polisens organisering för ca 20 år sedan 

motiverade att Polisen skulle bestå av 21 myndigheter. Det är en naturlig förändring att de 

först blev 21 för att sedan bli en. 

 

De inre procedurerna handlar om det som sker inom diskurserna. De ses enligt Foucault som 

stommar och fungerar som diskursernas kontroll över sig själva. I vårt material och inom våra 

diskurser blir det tydligt för oss att kommittén redan hade en stomme att arbeta efter. Det då 

deras uppdrag var att undersöka Polisens organisatoriska problem samt föreslå en tänkbar 

lösning. Eftersom inga andra förslag än en omfattande omorganisation presenteras som 

lösning på problemen förstår vi det som att kommitténs uppdrag utgörs av en tydlig stomme.  

  

Den tredje proceduren, diskursens villkor, handlar om vad som krävs för att få inträde till en 

diskursordning. Till exempel kan det handla om olika formkrav som utsagorna måste förhålla 

sig till för att ta plats inom diskursen. Materialet vi har studerat styrs av formkrav. Det finns 

tydliga regler för hur en statlig offentlig utredning ska vara presenterad och formulerad. 

Genom att betänkandet är konstruerat på det sättet som det är har vi haft möjlighet att 

identifiera tre diskurser och inom dessa finna stommarna vilka utgör kärnan av vad i 

omvärlden som påverkar Polisen och ställer krav på dess organisation, vilka problem som 

finns med dagens organisation samt hur en lösning på problemen konstrueras. 

 

I det teoretiska kapitlet beskrivs den rädsla för erkännandet av diskurser som Foucault menar 

är allmänt gällande (Foucault 1971, s. 35-36). Den rädslan, eller respekten, gör sig påmind 

även i vårt material. Formuleringarna framstår först som neutrala och objektiva genom att 

skala av allt som kan härledas till de intressenter som finns bakom texten. Texten är 

byråkratisk och inte sällan upplevs den som svår att läsa på grund av långa meningar och ord 

som inte används i vanligt tal. Texten har redan genom det tidigare nämna ”förbjudna ordet” 

legitimitet då det endast är i betänkandet som uttalanden om Polisens organisation får 

genomslag. Legitimiteten förstärks även genom att skriva på ett formellt sätt som ger texten 
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dess neutrala och oberoende intryck. Ytterligare en faktor som ökar textens legitimitet och 

leder till att diskurser lättare döljs är layouten som många gånger liknar en avhandling. 
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 6. Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka hur Polisens omorganisering framställs i 

centrala politiska dokument. För att uppnå syftet har vi haft tre frågeställningar, vilka problem 

beskrivs med Polisens nuvarande organisation, av vilka identifieras problemen och vilka 

lösningar konstrueras på problemen. Vi har med hjälp av diskursanalys analyserat vårt 

material. Materialet bestod i en av statens offentliga utredningar ”En sammanhållen svensk 

polis” SOU 2012:13. Vi har identifierat tre diskurser i materialet, omvärldsdiskursen, 

problemdiskursen och lösningsdiskursen. Omvärldsdiskursen innefattar de yttre krav som 

påverkar Polisens organisation och som den måste anpassa sig till. Problemdiskursen 

behandlar de problem som beskrivs i materialet och lösningsdiskursen handlar om vilka 

lösningar som beskrivs som möjliga på problemen. De tre diskurserna hänger samman genom 

en ekvivalenskedja där omvärldsdiskursens beskrivning av de ouppnådda, yttre kraven ligger 

till grund för de problem som beskrivs inom problemdiskursen. De beskrivna problemen 

formar i sin tur lösningarna i lösningsdiskursen.  

 

Genom de identifierade diskurserna kunde vi besvara våra frågeställningar. Problemen med 

Polisens organisation som beskrivs i SOU 2012:13 är att Polisen inte kan leva upp till 

omgivningens krav vilket beror på en ledning och styrning som behöver bli tydligare. Den 

otydliga styrningen leder i sin tur till olikheter mellan myndigheter, bristande kompetens och 

avsaknad av gemensamma arbetssätt, vilket hindrar organisationen från att uppfylla 

regeringens krav.  

 

Det är vidare kommittén som identifierat problemen, vilket var väntat då det är de som skrivit 

betänkandet. Dock blir det tydligt genom alla tre diskurserna att det främst är regeringens och 

Rikspolisstyrelsens formulering av problemet som kommittén har tagit i beaktande. 

Frågeställningen om vilka som identifierar problemen anser vi har gett oss det mest 

intressanta resultatet. Kommittén har behövt göra avgränsningar som de också redogör för, 

men att så omfattande avgränsningar görs i en utredning gällande Polisens organisation, som 

sett till antal anställda är den största offentliga verksamheten i Sverige, anser vi vara 

besynnerligt. Organisationsförändringen problematiseras knappt ur ett medarbetarperspektiv i 

betänkandet och när resultatkritik tas upp benämns det som resultatkultur. Frågeställningen 

kring vilka som får formulera problemen är också extra intressant då det är relativt lätt att se 

vilka som lämnats utanför formuleringen. Det är svårare att undersöka vilka andra 
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organisationsförändringar som hade varit möjliga än att undersöka vilka som fått uttala sig då 

detta redovisas grundligt och löpande. Det intressanta vid en diskursanalys är nämligen inte 

endast det som skrivs, utan också det som inte skrivs. Tidigare studier tyder på att Polisens 

organisatoriska problem inte beror på organisationsstrukturen. Andra anledningar som lyfts 

fram som möjliga är det faktum att Polisen genomgått stora organisationsförändringar i 

genomsnitt vart femte år sedan förstatligandet 1965 (Ivarsson Westerberg, 2004) och att dessa 

omorganiseringar har lett till omotiverade poliser (Granér, 2004). 

 

Vår tredje frågeställning angående vilka lösningar som konstrueras på problemen besvarades 

med hjälp av lösningsdiskursen. Dock är lösningen något som genomsyrar hela betänkandet, 

ibland innan problemen har beskrivits. Vi tror att betänkandet endast är tänkt att fylla en 

demokratisk funktion snarare än en utredande sådan. Att problemen hela tiden formas efter att 

samordning, enhetlighet och nationell styrning framställs som optimala lösningar är 

anledningen till den uppfattningen samt de senaste årens ombildningar av offentliga 

verksamheter till enmyndigheter. Kommittén skriver att de har beaktat andra, mindre 

organisationsförändringar men utan att skriva vilka dessa var och varför de inte var 

tillräckliga. Sammanfattningsvis tror vi att lösningen formulerades innan problemen och att 

lösningen främst handlar om att ge regeringen större möjligheter att genom sina styrmedel få 

igenom sin polispolitik.  

 

De slutsatser vi kan dra av vår analys av hur Polisen beskrivs i centrala politiska dokument är 

att Polisens rådande organisation beskrivs utgöra ett hinder i att uppnå regeringens krav på 

ökad kvalitet, effektivitet, flexibilitet och förbättrade resultat i Polisens verksamhet. Vi kan 

konstatera att det är kommittén som identifierat problemen som utgör hindren. Vi menar dock 

att det blir tydligt att det främst är regeringens och Rikspolisstyrelsens formulering av 

problemet som kommittén har tagit i beaktande. Den enda lösningen som presenteras på 

problemen är att Polisen ska ombildas till en enmyndighet. På det sättet ska myndigheten bli 

sammanhållen och nå enhetlighet.  

 

Vi kan konstatera att våra resultat, om hur Polisens organisation beskrivs, i många 

hänseenden stämmer överens med hur den beskrivs i tidigare forskning. Problematiseringen 

av organisationen handlar om styrning, organisationsstruktur, resultatredovisning, 

kompetensförsörjning och resurser. Problematiseringen kan i sin tur både i vårt resultat och i 
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tidigare forskning härledas till den omvärldsdiskurs som beskrev de yttre krav som finns på 

Polisen. 

 

I flera studier i den tidigare forskningen beskrivs Polisens organisation som svårstyrd och 

med en problematisk organisationsstruktur. Studierna har olika infallsvinklar angående 

styrningsproblemet. Ekman (1999)  menar att svårigheten i att styra verksamheten handlar om 

en övertro på att text kan styra praktik. Granér (2004) beskriver Polisens organisationsstruktur 

som en orsak till patrullerande polisers yrkeskultur. En del i yrkeskulturen är den kollektiva 

misstron mot Polisens ledning, vilket leder till att poliserna upplever en handlingsfrihet där de 

inte behöver ta hänsyn till ledningens krav. Holgersson och Knutsson (2012) beskriver hur 

ledningen har svårigheter i att få genomslag för de medborgarnära reformationerna och att allt 

för mycket tid ägnas vid skrivborden. I vårt material härleds styrningssvårigheten till 

Rikspolisstyrelsens begränsade mandat där myndigheterna inte behöver följa 

Rikspolisstyrelsens riktlinjer i praktiken. Den beskrivna orsaken stämmer till viss del överens 

med den Holgersson och Knutsson har men inte med den Granér eller Ivarsson Westerberg 

har.  

 

I två av Brottsförebyggande rådets rapporter “Polisers syn på utredning av mängdbrott” 

(Beutgen, Eksten & Littmann, 2013) och “Polisers syn på brottsförebyggande arbete” (Patel, 

2013) ges polisernas egen syn på deras arbete. Rapporten som berör utredningsarbetet belyser 

polisernas önskemål om mer kunskaper bland polispersonalen samt att deras befogenheter ska 

öka för att på så vis öka sannolikheten för att bättre utredningar ska kunna genomföras. Även 

resultatet från vår studie belyser frågan om behovet av ökad kompetens bland 

polispersonalen. I omvärldsdiskursen beskrivs det att en utvecklad kriminalitet ställer andra 

krav på kompetens idag än hur det såg ut för femton år sedan. Rapporten som berör det 

brottsförebyggande arbetet tar istället upp frågan om på vilket sätt resurserna utnyttjas inom 

Polisen. I och med att poliserna själva blivit tillfrågade i rapporten är det deras synvinkel som 

redovisas. Enligt dem finns för få poliser för att kunna arbeta på ett effektivt sätt. 

Resursfrågan är något som också behandlats av andra forskare. Holgersson och Knutsson 

(2012) har i deras rapport beskrivit och analyserat uniformerat polisarbete. I rapporten 

kommer de fram till att alldeles för mycket arbetstid spenderas inne på polisstationerna. I vår 

studie finns det i omvärldsdiskursen beskrivet hur ett optimalt resursutnyttjande kan bidra till 

kostnadseffektivitet för Polisen. Aspekter rörande kompetens och resursutnyttjande är alltså 

områden som vi tar upp i vår uppsats, och som också finns forskat om sedan tidigare.  
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Något som den tidigare forskningen problematiserar men som inte beskrivs i vårt material är 

den ökande och allt mer tidskrävande administrationen samt att Polisen har genomgått många 

och stora organisationsförändringar. Det administrativa arbetet beskrivs som ett problem både 

av Ivarsson Westerberg (2004) och Holgersson och Knutsson (2012) men med olika 

infallsvinklar. Ivarsson Westerberg (2004) diskuterar orsakerna bakom den ökande 

administrationen som han menar har med organisationsstrukturen och de ökade 

legitimitetskraven på organisationen att göra. Holgersson och Knutsson (2012) har ett mer 

kritiskt förhållningssätt och menar att poliserna borde vara närmare allmänheten istället för att 

sitta vid skrivbordet, dessa beskriver hur politikerna har försökt styra Polisen till att arbeta 

mer medborgarnära men att reformerna inte respekteras. Polisens många och stora 

organisationsförändringar är något som Ivarsson Westerberg (2004) samt Granér (2004) 

problematiserar i sina studier. Ivarsson Westerberg (2004) menar att anledningen till Polisens 

många omorganiseringar kan härledas till att den ständigt beskrivs som ineffektiv. Granér 

(2004) problematiserar omorganiseringarna mer ur ett individperspektiv där hans studie visar 

att många Poliser förlorar sin arbetsmotivation till följd av dessa omorganiseringar.  

 

Genom att ta oss an vårt material med diskursanalys undersöker vi samma organisation som 

den tidigare forskningen men med andra verktyg. Det är alltså främst angreppssättet och 

utgångspunkterna som inledningsvis hade förutsättning att fylla en eventuell kunskapslucka. 

Huruvida vi har lyckats fylla en kunskapslucka lämnar vi osagt. Vad vi däremot vet är att vårt 

intresse för diskurs, både som teori och metod har växt och att vi genom vår uppsats hoppas 

kunna väcka andras intresse för denna typ av perspektiv. Ett perspektiv där språket säger 

något om vår samtid och samhälle och att ingenting är sant förrän vi är överens om att det är 

det. 

 

Metoden för en undersökning väljs utefter den aktuella studiens syfte. Vårt syfte var att 

undersöka hur Polisens omorganiserings framställs i centrala politiska dokument. Därför 

anser vi att diskursanalys som metod var passande. Foucaults metodkrav hjälpte oss främst i 

vår begränsning, det är lätt att börja spekulera om vad författarna bakom texten “egentligen” 

menar och har för agenda med det dem skriver. Med hjälp av metodkraven lärde vi oss att se 

diskurserna separerat från dess författare och istället se textens och därmed diskursens 

sammanhang. Användandet av analysverktyg hämtade från diskursteori hjälpte oss i arbetet 

med att tematisera vårt material. Vi kunde med hjälp av verktygen identifiera moment, 
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nodalpunkter, element och ekvivalenskedjor vilka i slutändan belyste de tre diskurserna för 

oss. 

 

Fördelen som vi ser med diskursanalys som metod är att den möjliggjorde för oss att 

undersöka Polisens organisation ur ett annorlunda och därför intressant perspektiv. En 

nackdel med metoden är att materialet inte kan styra oss i en annan riktning än vad vi 

förutbestämt, såsom till exempel intervjuer kan göra.  

 

Vår teoretiska referensram innebär att vi under hela arbetet har utgått från att den objektiva 

sanningen är konstruerad genom sociala överenskommelser och att dessa överenskommelser 

är beroende av den samhälleliga och historiska kontexten. Den teoretiska ramen avgränsar oss 

med den negativa konsekvensen att vissa saker faller bort men med den positiva att vi får en 

riktning och röd tråd. Vårt resultat genomsyras av vår teoretiska utgångspunkt då det också är 

vår metodologiska utgångspunkt. Det innebär att vi inte hade kunnat göra den analys vi gjort 

utan vår teori för att i efterhand applicera den på resultatet. Vår teori är på så vis inte endast 

ett redskap för att förklara vårt resultat utan också en del av resultatet.  

 

6.1 Förslag på vidare forskning  

Med tanke på den relativt låga produktionen av polisforskning i Sverige anser vi att det finns 

flertalet intressanta områden att vidare utforska. I och med att den nya polisorganisationen 

träder i kraft vid årsskiftet 2014/2015 är det i nuläget oklart om den nya organisationen bidrar 

till att Polisen kan uppnå regeringens fyra krav. Vidare beskrivs det i betänkandet att det 

kommer ta lång tid och kräva mycket resurser vid införandet av den nya organisationen och 

att dessa satsningar kan leda till att kärnverksamheten blir lidande. Det vore därför intressant 

att undersöka hur den nya Polismyndigheten hanterar övergången. Längre fram vore det också 

intressant att följa upp Polisens resultat för att på det sättet undersöka om organisationens 

förmåga att nå upp till regeringens krav på ökad kvalitet, effektivitet, flexibilitet och 

förbättrade resultat har ökat. Genom hela betänkandet har vi saknat ett medarbetarperspektiv. 

Det vore därför intressant att undersöka hur omorganiseringen har påverkat personalen. 

Möjliga studieobjekt skulle vara chefer vars positioner har försvunnit i och med färre chefsled 

inom organisationen, eller hur poliser ser på karriärmöjligheterna i den nya organisationen 

med anledning av de minskade chefsleden.  
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