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Polisrelaterade frågor i lokal och nationell media 

Under februari till april 2021 studerades hur stor andel av reportagen i ett urval av nationell1 
och lokal2 media som hade en koppling till polisens verksamhet3. Urvalet inbegrep samtliga 
veckodagar och totalt ingick 7 828 reportage i analysen. Av diagram 1 framgår att andelen 
reportage i lokal media med koppling till polisens verksamhet var högre jämfört med nationell 
media.  

 

Diagram 1: Förekomsten av reportage med koppling till polisens verksamhet i procent 
(n=7828) 

Det är inte så att en nyhetssändning på radio eller TV ställs in eller minimeras med ett 
meddelande om att ”igår hände det inte så mycket så vi spelar musik istället”, eller att en 
tidning inte kommer ut med anledning av avsaknaden av nyhetsuppslag. Nyhetssändningar 
och tidningar ska fyllas, där journalister har ett krav på sig att publicera reportage. Av diagram 
1 framgår att reportage med koppling till polisens verksamhet utgör en stor andel av de 
reportage som publiceras4. Nyheter om och från polisen är dessutom högt värderade på 
nyhetsredaktioner eftersom det fångar nyhetspublikens intresse5. Betydelsen av nyheter om 
brott andra händelser med en koppling till polisens verksamhet är därför större än 
ovanstående kvantitativa analys åskådliggör.    

 
1 Reportage publicerade på internet på SVT, TV4, Sveriges radio, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen 
och Aftonbladet. 
2 Reportage publicerade på internet i Norrköpings tidningar, Falu kuriren, Uppsala Nya Tidning, 
Jönköpingsposten, Hallandsposten, Västerås tidning, Västerbottenskuriren, Ulricehamns tidning, 
Smålandsposten, P4 radio Stockholm, P4 radio Jönköping, P4 radio Östergötland, P4 radio Blekinge, P4 radio 
Västmanland, P4 radio Västerbotten, P4 radio Malmöhus, P4 radio Örebro, P4 radio Norrbotten, P4 radio 
Göteborg, SVT Malmö, SVT Småland, SVT Göteborg, SVT Öst, SVT Örebro, SVT Västmanland, SVT Stockholm, SVT 
Värmland, SVT Jämtland och SVT Norrbotten.  
3 Reportage om svensk polis, svenska poliser, som rör brottslighet i Sverige eller nyheter som på annat sätt har 
koppling till verksamhet/aktiviteter som svensk polis i hög grad engageras i. 
4 Ovanstående mätningar gjordes dessutom under en period när reportage om COVID-19 tog stor plats i media. 
5 se Palm & Skogersson, 2008. 
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I både lokal och nationell media kan dramatiska händelser som har kopplingar till polisens 
verksamhet få stort utrymme flera dagar i rad. I lokalmedia, som innefattar den ort som en 
händelse har inträffat i, kan sådana nyheter enskilda dagar uppta uppemot femtio procent av 
antalet nyhetsreportage som publiceras av en medieredaktion. I vanliga fall rapporteras 
polisens arbete och brottslighet i lokalmedia i form av notiser och enstaka nyhetsinslag där 
brott såsom exempelvis rattfylleri, inbrott, stöld, skadegörelse, ofredande och misshandelsfall 
berörs. Ibland kan det vara ett brottsproblem som tas upp och detta kan under en period få 
ett stort utrymme. Att polisen blir föremål för kritiskt granskande reportage i lokal media är 
mycket sällan förekommande. Denna typ av reportage når inte upp till en promille av det 
totala antalet reportage. Det förekommer att polisen får beröm i lokal media, liksom att 
polisen får kritik, men den absoluta majoriteten av reportagen beskriver ett skeende där man 
som nyhetskonsument kan dra slutsatsen att polisen sköter sitt jobb och utför arbetet på det 
sätt som man som medborgare kan förvänta sig utifrån det uppdrag polisen har.  

I nationell media publiceras ofta reportage om allvarliga brott och uppseendeväckande 
händelser där polisen är involverad som en part. Det är områden där ett grovt brott inträffat 
som figurerar i reportagen - inte de många områden där det varit lugnt och där det inte 
inträffat några brott eller bara mindre allvarliga brott. Genom ett sådant fokus är det lätt att 
få uppfattningen att risken att utsättas för brott är högre än den i realiteten är.  När det gäller 
kritiskt granskande reportage blir polisen föremål för sådan bevakning i nationell media i 
högre utsträckning jämfört med lokal media. Ändå handlade färre än en procent av reportagen 
i nationell media med koppling till polisens verksamhet om kritiskt granskande reportage.  

Samma typ av inslag figurerar ofta i lokal och nationell media ungefär samtidigt. Ofta handlar 
det om ett grovt brott eller om ett problem som uppmärksammats. Samma typ av reportage 
i olika medier kan också bero på att en rapport från exempelvis BRÅ har släppts eller att många 
väljer att publicera ett reportage från TT. Nyheter som får stor spridning i media är också 
följden av att polisen har paketerat nyhetsuppslag som gör att det går snabbt och enkelt att 
göra ett reportage. Inte sällan görs en lokal vinkling av samma grundnyhet som anpassats till 
nyhetspubliken i ett visst område. Dessa nyheter förmedlar en positiv bild av polisen.  

I nyhetsinslagen har polisens perspektiv en framträdande roll. Polischefer och andra 
polisanställda får kommentera den egna verksamheten, arbetsmetoder, strategier och 
problem i samhället. Det förekommer motpartsperspektiv och andra former av externa 
perspektiv, men det är polisen som är tongivande när det gäller att tolka och beskriva sin 
verksamhet, olika skeenden och problem. 
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Polisens användning av sociala medier 

Under februari till april 20216 studerades polisens användning av Facebook i ett urval av 
konton7. Totalt ingick 778 artiklar och 3932 kommentarer8 i studien. I diagram 2 redovisas den 
genomsnittliga fördelningen av vad inläggen innehöll för information. 

 

Diagram 2: Vad inläggen rörde för typ av information i procent (n=778) 

Det finns stora skillnader när det gäller vad och vilken typ av information som presenteras på 
de olika poliskontona. I diagram 3 nedan presenteras hur stor andel av respektive poliskonto 
(21 st) som handlade om en redovisning av vad polisen gjort under bland annat ett arbetspass 
respektive råd eller information om ett brottsproblem m.m. 

 

 

 
6 Data samlades in från februari till slutet april 2021, men på grund av att datainsamling tog ett tiotal dagar så 
innefattade data för vissa konton även början av maj. I analysen ingår också inlägg som är publicerade innan 
februari på grund av att vissa poliskonton hade få inlägg.   
7 Inlägg publicerade på Facebook av följande 21 poliskonton: Boden-Luleå, Jämtland, Dalarna, Medelpad, 
Uppsala, Södermalm, Huddinge, Örebro, Flen, Norrköping, Jönköping, Sjuhärad, Västra Skaraborg, Dalsland, 
Göteborgs city, Halmstad-Laholm, Växjö-Alvesta, Karlskrona, Kristianstad, Lund och Malmö. 
8 Vissa inlägg kunde ha många kommentarer (>50) och för att få en spridning av kommentarer på olika inlägg 
begränsades antalet kommentarer i dessa fall till de 30 första.   
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Diagram 3: Hur många procent de 21 poliskontona handlade om en redovisning av vad polisen 
gjort under bl.a. ett arbetspass respektive råd eller information om ett brottsproblem m.m. 
(n=778) 

Av diagram 3 ovan framgår att spridningen är stor, vilket också diagram 4 visar, där skillnaden 
mellan den största andelen respektive den lägsta andelen av viss typ av information på de 
studerade poliskontona redovisas.  

 

Diagram 4: Den största respektive lägsta andelen av viss typ av information på de 21 
poliskontona (n=778) 9 

 
9 Kritisk reflektion över verksamheten eller sitt eget eller andra polisers agerande redovisas inte eftersom det 
bara fanns ett sådant inlägg. 
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Vissa poliskonton har en mycket låg aktivitetsgrad där det publicerades färre än ett inlägg i 
veckan, medan det fanns konton där det i genomsnitt publicerades ett inlägg per dag. En 
jämförelse av de olika poliskontona visar också att det var en stor skillnad i interaktion med 
medborgarna. Vissa konton hade inlägg med över tusen likes och hundratals kommentarer, 
medan de flesta inlägg på andra konton bara hade ett fåtal likes och kommentarer. Vissa 
poliskonton med en låg interaktion med medborgarna rörde sig i stort sett bara om att 
förmedla råd medan andra nästan gick att likna vid ett kåseri med bilder på tårtor, 
kaffemuggar och ingripanden. De sist nämnda nådde ett stort antal läsare med en spridning 
över hela landet. Inlägg på dessa konton kunde få kommentarer som: "Älskar dina målande 
beskrivningar och ironi". Andra konton var helt lokalt orienterade och användes i den 
operativa verksamheten genom att det informerades om lokala brottsproblem och att det 
lades upp bilder på beslagtagna eller upphittade föremål och djur. En del poliskonton hade en 
blandning av olika typer av information, där det fanns inlägg som många läste i kombination 
med att det publicerades råd och upplysningar. Andra var ensidigt inriktade på att sprida viss 
typ av information. Utformningen på respektive Facebook-konto gav intrycket av att i hög grad 
vara individberoende. 

En hög interaktion med medborgare ökar möjligheterna för polisen att lyckas med sina 
uppdrag och kan bland annat leda till att en rättmätig ägare kan få tillbaka sitt försvunna djur, 
sitt beslagtagna eller upphittade föremål. Det finns också möjlighet att förebygga och klara 
upp brott genom att polisen är aktiv på sociala medier. En hög interaktion har också 
förutsättningar att stärka förtroendet för polisen och betydelsen av polisens närvaro på 
sociala medier kan sammanfattas genom en kommentar från en följare: ”Suveränt att ni syns 
och kommunicerar via sociala medier. Det här medför att vi andra ser och får en relation med 
er. Stort och viktigt.”.  

De inlägg som ger mest delningar, likes och kommentarer är framförallt inlägg som innehåller 
skämt och spex såsom ett aprilskämt, polispersonal som dansar10 eller text och kommentarer 
som lockar till skratt, såsom polisens beskrivning av en kort dialog mellan en person som skulle 
få böter och en polis: ”- Jag trodde inte att ni gav snygga tjejer böter? - Det gör vi inte heller, 
skriv på här”. Den verksamhet som polisen bedriver som generellt sett medför störst 
interaktion är kopplad till polisens trafikövervakning. Det är fullt logiskt med tanke på att 
trafikbrott för många medborgare är den brottstyp som i högst grad påverkar deras 
livskvalitet11.  

Av diagram 5 framgår att nästan sextio procent av medborgarnas kommentarer på polisens 
inlägg handlade om att visa uppskattning och uppmuntra polispersonalen. Knappt 40 procent 
rörde neutral information, vanligast var att man gav tips om att polisen borde ha 
trafikövervakning på en viss angiven plats. Tre procent av kommentarerna12 handlade om 
kritik eller syrliga kommentarer kopplat till vad polisen gör, har gjort, eller har uttryckt i text 
m.m. 

 
10 Förekom inte i det här datamaterialet men har iakttagits tidigare. 
11 se Holgersson, Grahn och Wictorsson, 2020, kapitel 11. 
12 I de få fall det uppstår en dialog med polisen rörande en kritisk kommentar har bara den inledande kritiska 
kommentaren räknats in och inte ytterligare yttranden av samma person i tråden. 
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Diagram 5: Typ av kommentar fördelad i procent (n=3932) 

Utifrån den fördjupade studien av 21 poliskonton framkom att polisen mestadels var passiva 
när det gäller att svara på kritiska frågor, syrliga kommentarer och kritik. Av diagram 6 framgår 
att i färre än i ett av fyra fall responderar polisen på sådana kommentarer.   

   

Diagram 6: I vilken grad polisen svara på kritiska frågor/kommentarer (n=3932) 

Det finns kommentarer som det inte finns någon anledning för polisen att respondera på, men 
i många fall när det ställs kritiska frågor går det att ifrågasätta varför polisen inte lämnade 
något svar. Ett exempel är när Polisen spred ut varning för ”tafsardagen” och initialt fick 
frågan: ”Har ni några belägg att denna "challenge" finns? Eller ni hjälps [hjälper ni] bara till 
att sprida skräck och panik?” Polisen påstod i sina inlägg att unga pojkar uppmanas att tafsa 
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på tjejer en viss dag och filma det. Polisen valde att varken svara på frågan eller att vara 
källkritiska till var de fått informationen om tafsardagen ifrån. Senare fick polisen kritik för att 
ha spridit felaktiga rykten där ”polisen valt att varna människor i sociala medier trots att de 
själva inte sett något inlägg om denna uppmaning”13. Trots denna kritik fortsatte polisen att 
varna för ”tafsardagen” i sociala medier med ett inlägg som inleddes med ”Vi väljer att 
publicera detta meddelande oavsett de rykten som florerar om källor”. En källkritiksexpert 
konstaterade att det var en av de mest slagkraftiga versionerna av ”jag skiter i att det är fejk 
det är för djävligt ändå” han har sett på sistone14.    

I den fördjupade studien av 21 poliskonton förekom enstaka bilder och texter där en 
utomstående med en hög lokal- och personkännedom skulle kunna räkna ut vem som varit 
föremål för ett ingripande. En kommentar innehöll kritik mot polisens sätt att publicera en 
bild: 

”Om ni ska dela bilder på er instagram samt facebook med tillslag bör ni också 
se till att de[t] hamnar rätt bild vid rätt tillslag om ni inte vill hänga ut och 
skada en viss person. NU har ni tagit bort bilden på epan men skadan är redan 
skedd. Ungdomar och föräldrar tror att en viss person haft droger och vapen i 
sin Epa, på grund av erat misstag... hur ska ni kompensera detta?”   

Polisen har upprepade gånger fått kritik för att publicera bilder och filmer på sociala medier 
som är integritetskränkande15. Polisen har efter kritiken tagit bort några av de konton som 
mest flagrant åsidosatte grundläggande integritetskrav och genomfört en intern granskning 
och gått ut med information att de utformat nya riktlinjer som innebär att polispersonal inte 
ska publicera bilder på gripna personer16. De externa granskningarna har lyft fram oetiska 
publiceringar som undgått granskning och där ingen ansvarig verkat reagera.  I den interna 
granskningen som publicerades i april 2021 konstaterades att de konton som 
polismyndigheten ansvarar för ”i regel håller sig inom lagens ramar och vad som kan anses 
lämpligt.”17. Denna studie stödjer en sådan slutsats, men det bör noteras att studien 
genomfördes efter att polisen utsatt för mycket kritik i media för att lägga ut 
integritetskränkande material på sociala medier18. Eftersom polisen har många konton och 
publicerar ett stort antal inlägg medför det att även om en låg andel av dem är 
integritetskränkande blir det numerärt många vars lämplighet går att ifrågasätta. I samband 
med att denna bilaga slutfördes så publicerade exempelvis anställda på 
kommunikationsavdelningen detaljer om ett ingripande som en utredare i nära våld blev 
mycket upprörd över. Hen menade att polisen ”inte har en tanke på hur man lämnar ut 
sårbara personer utan bara verkar inriktad på att visa upp sig”19. Som kommentar till 
Polismyndighetens inlägg skrev utredaren att: ”Numer ska jag som utredare i brott i nära 

 
13 Fredling 2021.  
14 Werner, Twitter 13 april. Han har skrivit boken ” jag skiter i att det är fejk det är för djävligt ändå” (Werner, 
2018) och är medgrundare till Källkritiksbyrån. Inlägget gjordes på annat poliskonto än de 21 som analyserats.  
15 Se bland annat Blomdahl, 2020; Karlsson, Max, 2020; 2021, P1 (2021), SVT (2021). 
16 Nyqvist Sköld, 2021.  
17 Polismyndigheten, 2021, sidan 13. 
18 Se t.ex. Karlsson, Max, 2021; P1, 2021. 
19 E-post, september 2021.  
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relation även behöva skydda berörda i sådana här känsliga ärenden från min egen 
arbetsgivare”20.  

Det finns konton som inte ingår i den fördjupade studien som mer frekvent publicerar 
tveksamma bilder och filmer. Vissa av dem görs av externa personer som polisen låter följa 
med i verksamheten och det har även förekommit filmer som polisen tagit fram på nationell 
nivå som kritiserats för att vara integritetskränkande21.  

I några fall berörde något av de 21 poliskontona som var föremål för den fördjupade studien 
kritik mot polisen som förekommit i media.  Detta gjordes genom att det publicerades en 
positiv film eller en text av hur en kritiserad verksamhet fungerar. I andra fall bestod försvaret 
av att förklara hur svårt det är att vara polis och även att lägga skulden på den som blivit utsatt 
för ett polisingripande genom argument som: ”Någonstans har ändå den som är föremål för 
vårt intresse gjort ett val.”. Det förekom också att det förmedlades ett budskap om att ett i 
media uppmärksammat internt problem inte finns eller hanteras på ett bra sätt just på den 
polisstation som stod för poliskontot.  

De som ställer kritiska frågor eller kommer med kritik mot polisen blir ofta hårt angripna och 
ifrågasatta av andra följare oavsett hur kommentarerna är utformade. Inte sällan förekommer 
personangrepp mot den som uttryckt kritik mot polisen, där ord som ”Idiot” kan användas. Ett 
flertal kränkande personangrepp mot de som yttrat sig kritisk mot polisen stod fortfarande 
kvar veckor efter att de skrivits. Det förekommer också att kommentarer som kan betecknas 
som rasistiska får stå kvar i kommentarsfälten. I ett fall hade det fällts rasistiska kommentarer 
om en polis med anledning av hans asiatiska utseende som när datainsamlingen gjordes hade 
fått stå kvar i en vecka. Polisen lägger sig sällan i diskussioner där de som kritiserat polisen blir 
kraftigt ifrågasatta. Det förekommer kritik mot polisen och dess verksamhet i kommentarerna 
som är samma typ av kritik som är utbredd internt inom polisen, men inte i något fall har vi 
hittat att framförd kritik har bekräftats på de studerade poliskontona.  

Ett av de 778 inläggen innehöll en kort kritisk reflektion över en polis eget agerande, men var 
snarare en passus för att parera kritik mot det som framfördes i inlägget. Inlägget innehöll en 
beskrivning av en händelse som utspelade sig några år tidigare. Polisen som författade inlägget 
återgav att hen hade givit svar på tal när en person kommit med en kränkande kommentar 
genom att själv fälla en liknande kommentar om personens utseende. Inlägget gav många likes 
och polisens kränkande replik berömdes i kommentarerna.      

Inget av de 778 inläggen innefattade en kritisk reflektion över hur polisens verksamhet eller 
organisation fungerar trots att det finns en omfattande intern frustration22 över olika 
företeelser inom Polismyndigheten. Det går att hävda att sådant inte ska tas upp i de officiella 
Facebook-kontona, men oavsett om det är ett välgrundat argument eller ej leder det till att 
den bild som förmedlas inte speglar hur polisens verksamhet fungerar på ett nyanserat sätt.  

 
20 Svar på Polismyndighetens publicering av information på Twitter mitten av september 2021. (av hänsyn till 
målsägande preciseras inte aktuellt inlägg på Twitter)  
21 se bland annat Karlsson, Max 2021; JO 4626-2014. 
22 se till exempel Holgersson, 2018c; 2019; 2020; Holgersson, Grahn & Wictorsson, 2020. 
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På andra sociala konton än de som var föremål för den fördjupade studien och som drivs av 
poliser23 förekommer kritik mot polisorganisation, dess verksamhet och polisers agerande. 
Det absolut vanligaste på polisens officiella konto och de konton som drivs av poliser är dock 
att andra aktörer belastas för uppmärksammade problem, och att kritik mot polisen eller 
polisers agerande avfärdas. Det liknar det förhållningssätt som förekommer i traditionella 
medier24. Konton med en stor spridning som drivs av poliser retweetar gärna inlägg från andra 
poliser som ifrågasätter kritik mot polisen eller enskilda polisers agerande. Sammantaget går 
det att konstatera att någon som anlägger en kritisk ton i traditionella eller sociala medier mot 
polisen, dess verksamhet eller enskilda ingripanden får räkna med att bli hårt ifrågasatt på 
sociala medier. I och med att Polisen och många poliser som driver konton väljer att aldrig 
eller mycket sällan bekräfta relevansen i framförd kritik bidrar det till att polarisera debatten 
och förenkla ett problematiskt förhållande till att det rör sig om att vara för eller emot polisen. 
Ett annat förhållningssätt från polisens sida hade kunnat bidra till en mer nyanserad 
diskussion.       

I bilaga 1 framgår att polisens perspektiv får ett starkt genomslag i traditionell media när det 
gäller att beskriva en händelse, ett problem, ett fenomen eller polisens verksamhet. 
Genomslaget är ännu större på sociala medier. Genom polisens egna konton kan polisen 
publicera information utan att behöva svara på kritiska frågor från en journalist innan texter 
publiceras. Det stora genomslag polisens inlägg får, i kombination med att polisen i liten 
utsträckning svarar på kritiska frågor kopplade till sina publicerade inlägg, undertrycker 
alternativa perspektiv till den bild polisen förmedlar på sociala medier.  

Om man bortser från vissa inspel, såsom att locka personer att söka polisutbildningen och 
informationsspridning kopplad till vissa insatser eller arbetsmetoder, pekar inte analysen på 
att det i någon större omfattning skulle handla om en centralt styrd informationsspridning på 
polisens sociala konton. Innehållet ger snarare intrycket att vara individberoende, men en 
styrning utgörs av de interna gillande som de poliser som skriver på kontona får. Även om de 
inte får order om att föra fram vissa nyheter, så får de positiv återkoppling från överordnade 
genom att de på olika sätt utrycker sitt gillande.  Det går att konstatera att det på polisens 
officiella konton förmedlas en odelad positiv bild av polisen. Även om det inte finns ett sådant 
uttalat officiellt syfte skulle sättet som Facebook-kontona används i kombination med dess 
stora genomslag kunna beskrivas som en effektiv propagandakanal för Polisen och enskilda 
poliser25. Med tanke på det som framkommit i denna rapport om en eskalerande utveckling 
är det inte otänkbart att Polisen framgent kommer styra innehållet på sina konton på ett mer 
genomtänkt och systematiskt sätt för att skydda och stärka varumärket.   

  

    

 

 
23 Åtminstone ger det intrycket av detta. 
24 Se Palm & Skogersson, 2008, Holgersson, 2014; Holgersson, 2018b. 
25 se även Karlsson, Max 2020; 2021 som även beskrivit att vissa poliser marknadsför produkter. 
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Reflektioner hos polispersonal på strategisk nivå 

Under intervjuer och samtal som rapportförfattarna genom åren haft med befattningshavare 
från rikspolischefer ner till personal längst ut i linjen har det framkommit att det funnits 
varierade uppfattningar om och i hur hög grad polisen förmedlar en överdrivet tilltalande bild 
av sin verksamhet.  Inom ramen för denna studie finns ingen ambition att göra en kvantitativ 
studie av polisanställdas uppfattning kring denna fråga. Det bedömdes som meningslöst. Om 
det finns en uttalad ambition att stärka varumärket kan det inom ramen för en sådan strategi 
ingå att anställda inte avslöjar att det finns en sådan ambition.  Det vill säga att man säger en 
sak vid en intervju, men att man egentligen har en annan uppfattning. Syftet med att intervjua 
polisanställda som har erfarenhet av att verka på strategisk ledningsnivå inom 
Polismyndigheten var att få alternativa perspektiv och förklaring till de förhållanden 
journalisterna berörde i sina intervjuer. Urvalet av de polisanställda som skulle intervjuas var 
att det skulle vara en spridning över landet26, att de skulle ha en god förmåga att reflektera 
och kunna se saker ur olika perspektiv samt att de hade en sådan tillit till den som genomförde 
intervjuerna att de vågade tala öppenhjärtligt.  
 

Intervjuer med polisanställda med erfarenhet att verka på strategisk 
ledningsnivå  

Tre intervjuer har genomförts med polisanställda som arbetar med frågor på strategisk 
ledningsnivå utan att de innehar en chefsbefattning (SC1-SC2). Alla tre har olika slags 
befattningar, i vilka det ingår att utgöra ett stöd till chefer på strategisk ledningsnivå och 
involveras i strategiska diskussioner. Sju intervjuer genomfördes med anställda inom polisen 
som arbetar/har arbetat som chefer på strategisk nivå (C1-C7)27. Intervjuerna hade inget 
frågeschema utan de intervjuade fick veta huvuddragen i det som journalisterna framfört 
kring polisens kommunikationsverksamhet och reflektera kring detta28.  
 

Inriktning att stärka och skydda polisens varumärke 

Åtta av tio intervjuade berörde att en orsak till den kritik som journalisterna förmedlar är att 
det finns en strävan inom Polismyndigheten att stärka och skydda polisens varumärke29.  

En av de två som inte nämnde ordet varumärkesbyggande var C7, men hen påtalade att 
polisen undviker att presentera information som visar att saker inte fungerar bra. Istället är 
polisen inriktade på att föra ut positiva budskap. C7 berättade att det inte finns någon ”illvilja 
att föra ut positiva budskap från polisens sida utan man är tvungen till detta för att motverka 
den kolsvarta bild som media inte sällan för ut.”. C7:s uppfattning var att media ofta fokuserar 
på brister hos polisen och att det då är lätt att hamna i ett hörn som chef. C7 menade att om 

 
26 Tio intervjuer genomförda med polispersonal (från fem regioner och nationell nivå) i mars-maj 2021. 
27 Lokalpolisområdeschef eller högre. Tre av de polisanställda har i sin nuvarande roll inom Polismyndigheten 
inte en strategisk chefsbefattning. 
28 Se vidare bilaga 5. 
29 C1-C5, SC1-SC2. 
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media inte förmedlade en så svart bild skulle polisen kunna berätta om saker som inte gått så 
bra. Uppfattningen att media framförallt presenterar en negativ bild av polisen är en vanligt 
förekommande uppfattning bland polispersonal, men rimmar illa med ett verkligt 
förhållande30. C7:s uppfattning är emellertid vanligt förekommande och förstärks ofta i den 
interna diskussionen inom polisen. Detta är troligen en viktig  faktor som ligger bakom 
befattningshavares beteende att föra ut positiva budskap och undertrycka negativ 
information om hur polisens verksamhet fungerar.  

Ett annat förhållande som C7 berörde var att polisen har ett intresse av att marknadsföra ett 
trygghetsbudskap och att det då ligger nära till hands att föra ut en positiv bild av polisens 
arbete. Polisen har med tanke på syftet med kommunikationen inte något intresse av att 
berätta om förbättringspotentialer eller att något gått snett, menade C7. C7 pekade också på 
att lokal media har en tendens att förstora ett problem för att få rubriker och blåsa upp saker 
som inte är ett egentligt problem, till exempel att det är farligt att vistas på resecentrum i en 
ort - trots att så inte är fallet. C7 framförde att det gör att människor inte vågar vistas på vissa 
platser och att man då som polischef och kommunpolis behöver föra ut information som visar 
att den bild som media förmedlar inte stämmer med ett verkligt förhållande. Man vill även 
visa ”att vi genomför åtgärder för att komma tillrätta med ett uppmärksammat problem.”, 
menade C7. Att media kan bidra till att förstora risken att utsättas för brott och ge en 
överdriven bild av ett problem styrks av den genomgång av mediereportage som gjorts inom 
ramen för denna studie. Det kan därför ses som relevant att Polisen riktar in sig på att 
motverka detta. 

Den andra intervjuade som i sin intervju heller inte nämnde ordet varumärkesbyggande var 
C6. Hen påtalade dock att det finns en medveten strategi att polisen ska uppfattas som en 
attraktiv myndighet för att underlätta rekrytering. C6 berättade att hen själv ibland får gåshud 
av att titta på rekryteringsfilmerna för att de är så bra. C6 konstaterade att inriktningen att 
stärka den positiva bilden av polisen givetvis ur andra aspekter gått ut över annan 
kommunikationsverksamhet. C6 hade också förståelse för att journalister kan uppfatta att 
polisen från centralt håll styrt informationen när de intervjuar flera av varandra oberoende 
personer inom Polismyndigheten och nästan får samma svar. C6 förklarade att detta enbart 
rör sig om att personal följt utskickade talepunkter på frivillig basis - eftersom de uppfattar 
dessa som en trygghet. Även om det är polischefs C6:s ärliga uppfattning att personalen följer 
talepunkterna frivilligt finns det mycket som tyder på att så inte behöver vara fallet och det 
kommer beröras senare i denna bilaga.  

C1 var en av de åtta intervjuade som framförde att polisens varumärkesbyggande är ett 
problem. Hen poängterade dock att det finns två dimensioner som måste beaktas när man 
betraktar polisens sätt att kommunicera. Den ena handlar om att polisen är en organisation 
där det ingår att vidta tvångsåtgärder och utöva våld mot medborgare. Det är då rimligt att 
ifrågasätta vad polisen gör och vad polisen påstår eftersom polisen har så väldigt mycket makt: 
”Vi har många gånger inte bara makten över situationen utan också makten över berättelsen 
genom vårt stora informationsövertag.”. Den andra dimensionen handlar om att polisen har i 
uppdrag att skapa trygghet. Det finns därför ett behov av att gå ut och nyansera bilden av 

 
30 se bilaga 1 i denna rapport samt Palm & Skogersson, 2008. 
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brottsligheten eftersom medias sätt att rapportera gör att människor ofta överskattar risken 
att utsättas för brott. Polisen kan genom att ge en mer nyanserad bild av brottsligheten inte 
bara påverka människors livskvalitet utan det är också brottsförebyggande. Det är därigenom 
betydelsefullt att polisen ägnar sig åt denna typ av kommunikation, framförde C1. Å andra 
sidan menade C1 har polisen kommit snett när organisationen i så hög utsträckning riktar in 
sig på varumärkesbyggande och inte är en transparent myndighet. C1 framförde att polisen 
inte ska hindra och försvåra granskning, Det är fel när polisen ”försöker projicera ett 
misslyckande på någon annan eller försöker flytta fokus på något fenomen i samhället som då 
hamnar i centrum för diskussionen i stället för polisens tillkortakommanden”. C1 påtalade 
vidare att polisen har rekryterat många personer till Kommunikationsavdelningen (KA) som 
inte förstår de grundläggande principer som ingår i att vara statstjänstemän. De har istället 
tagit med sig ett varumärkestänk från helt andra organisationer in i en offentlig myndighet 
med stor makt och stora möjligheter att hindra insyn. Dessa tjänstemän har ett gott syfte, 
men polisen ska inte sälja en produkt och kommunikationsverksamheten är inte en egen 
process som man försöker få det till, menade C1. C1 konstaterade att KA över tid har svällt 
och ser det som ett problem att denna avdelning nu vill styra kommunikationen i 
myndigheten. 

Även C3 är inne på samma spår. Hen hade uppfattningen att ambitionerna när man bildade 
den nya Polismyndigheten med en stor stark kommunikationsavdelning var mycket goda. Man 
var inte medveten om den friktion som skulle komma att uppstå mellan kärnverksamheten 
och varumärkestänket, menade C3. C3 betonade att hen inte uppfattar att det finns något ont 
uppsåt från KA:s sida när man riktar in sig på att stärka och skydda bilden av polisen. C3 
konstaterade att det som chef kan vara frestande att få hjälp med att saker blir vackert 
formulerade. Det är lätt hänt att dras med i ambitionen att bilden av polisen ska vara positiv 
eftersom man då kan slippa att svara på kritiska frågor. C3 berättade att KA tillämpar strategier 
för att dämpa intresset och genomslaget för kritisk granskning av polisens verksamhet. Hen 
har själv varit med om att KA fört resonemang hur sådana aktiviteter ska genomföras, men 
hen har inte sett att det är ”supergenomgående eller sker väldigt ofta”. Det sistnämnda är 
naturligt med tanke på att det sällan förekommer kritisk granskning av polisen i media (se 
bilaga 1) som får ett sådant genomslag att det krävs åtgärder för att motverka att polisens 
varumärke påverkas negativt.  

C2:s känsla var att det i och med intåget av NPM (New Public Management) helt plötsligt blev 
viktigt för polisen att rikta in kommunikationsverksamheten på att stärka polisens varumärke 
likt ett företag som säljer produkter. C2 menade att:  

”Det är lätt att genomskåda polisens kulissbyggande om man utgår ifrån och är 
medveten om att det är så polisen gör hela tiden. Om man inte är medveten om 
detta kan det vara svårt att upptäcka eftersom polisen åtnjuter ett så stort 
förtroende och många utgår från att den information som polisen förmedlar är 
sann och rättvisande.”31 

 
31 C2, mars 2021. 
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C2 påtalade att det finns rationella skäl för att polisen inte kan visa sin verkliga förmåga 
eftersom det skulle vara förödande om ”folk skulle veta hur lite tid polisen lägger på olika 
brottstyper och polisens alla tillkortakommanden”. C2 framförde att ”Polisen får det att låta 
som att poliser kan komma inom rimlig tid när det sker ett brott”, men att så är inte fallet. C2 
berättade att om människor fick reda på hur polisen i realiteten fungerade skulle det leda till 
att människors trygghet minskade och brottsligheten ökade. C2 uppfattar att det blev en ond 
cirkel när polisen inte lyckades leva upp till de uppmålade positiva bilderna av verksamheten. 
Det uppstod då ett behov att lägga ännu mer kraft på att kommunicera hur bra polisen var. 
Polisen förvandlades enligt C2 ”till en teater där det byggs upp kulisser. I den här teatern spelar 
cheferna sina roller väl för att mörka den stora polisbristen, ineffektiviteten och problem i 
organisationen”. C2 berättade att kommunikationsavdelningen (KA) ägnar mycket tid åt att 
”prångla ut positiva nyheter om verksamheten”. C2 uppfattar också att det finns strategier för 
att bland annat dämpa intresset och genomslaget för en kritisk granskning i media av ett visst 
ärende, viss händelse eller visst fenomen och att KA arbetar medvetet med detta. Det kan 
exempelvis handla om att skriva talepunkter eller ge råd om vilka som bör eller inte bör ställa 
upp på intervjuer. C2 betonade dock att orsaken till att vissa befattningshavare inte ställer 
upp på intervjuer inte behöver ingå i en taktik från KA:s sida. Det kan ha allmänmänskliga 
förklaringar att befattningshavare inte vill utsättas för det obehag och de karriärmässiga 
nackdelar det kan medföra att ställa upp på en intervju med ett kritiskt anslag, menade C2.    

C4 upplever att presstalespersonerna i de olika regionerna är väldigt duktiga och att de är bra 
representanter för polisen. C4:s känsla är att presstalespersonerna inte är involverade i 
polisens varumärkesbyggande som sker högre upp i hierarkin, utan att de ”försöker serva 
journalister på bästa sätt och ge relevant information i de delar de kan berätta”. C4 berättade 
att när det gäller de verksamhetsområden som hen har en stor kunskap om uppfattar hen att 
polisen många gånger målar upp ”en väldigt förskönad bild”. C4 har inte fångat upp att det är 
en uttalad strategi, men kan konstatera att tillvägagångssättet följer ett tydligt mönster. C4 
menade att varumärkesbyggandet har vuxit över tid och kan påverka hur anställda längre ner 
i hierarkin agerar när man från centralt håll vill kommunicera ut saker. C4 framförde vidare att 
när polisen får kritik är det vanligt att en polischef svarar att det ”är bra att problemet lyfts 
fram, att vi känner till det och att vi är på väg att bli bättre”. Det kan vara lite olika ord varje 
gång som används, men huvudbudskapet är detta, menade C4. Det är enligt C4 ganska säkert 
att uttrycka sig på detta sätt som polischef eftersom polisen sällan gör kvalitativa 
uppföljningar av olika problem. Den som frågar vet därför aldrig om påståendet från 
polischefen stämmer, utan att göra en ny granskning. C4 beskrev också att när polisen 
presenterar statistik/resultat är den på en hög abstraktionsnivå. Redovisningar kan ha brister 
vad gäller inrapportering, men framförallt är värdena intetsägande. Det krävs att de bryts ned 
på ett annat sätt än polisen normalt sett väljer att göra, menade C4. C4 berättade att det inte 
går att bortse från att sättet att presentera statistik kan bero på en okunskap, men hens känsla 
är att ansvariga vill ha redovisningar på en nivå som gör att det är lätt att förklara bort saker.  

C5 var kritisk till att det har blivit så väldigt viktigt för Polismyndigheten att skydda och stärka 
varumärket. Hen menade att det helt enkelt beror på att ”vi inte har lyckats med vårt 
uppdrag”. Det hade inte behövts massor av marknadsföringskampanjer om ”våra resultat 
hade talat för sig själva”. C5 konstaterade vidare att polisens inriktning att bygga upp vissa 
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bilder av verksamheten blir tydlig om man studerar regionpolischefernas uttalanden i cykler. 
De yttrar sig i ungefär samma ordning och säger i stort sett samma saker. Det kan uppfattas 
som positivt med en samstämmighet, men utspelen handlar om att polisen ska förmedla ett 
budskap att ”vi tagit tag i eller är på väg att åtgärda ett problem”, menade C5.  

SC1 berättade att KA numera involveras tidigt när man planerat något. Det har hänt att man 
uppifrån blivit anmodad att i kommenderingsorder skriva att ett av de prioriterade målen är 
att stärka polisens varumärke, sa SC1. Hen betonade att det i en rättsstat givetvis är angeläget 
att polisen har ett högt förtroende, men att det är problematiskt när det blir mer betydelsefullt 
hur man uppfattas än hur verksamheten egentligen fungerar. SC3 framförde liksom SC1 att 
varumärket numera är en oerhört central faktor för polisen, där KA:s roll växt år från år i takt 
med att bilden av polisen blivit allt mer central. KA bestämmer vad polisen ska förmedla 
påtalade SC3. Man förser bilden med positiva inslag hela tiden och det gör att den 
övergripande bilden blir enbart positiv. Man ser aldrig eller åtminstone väldigt sällan att 
polisen går ut med att man misslyckats eller gjort ett mindre bra jobb, sade SC3. Under flera 
år har man tryckt ut den positiva bilden av polisen. Det har blivit nästan som ett självspelande 
piano genom att det uppstår ett behov av att upprätthålla den uppmålade bilden av hur 
polisen fungerar, menade SC3. SC3 har sett att polisen går ut och skyddar varumärket när man 
gjort fel och konstaterade att: ”Vi skulle aldrig erkänna att vi inte klarade av en viss sak - att 
det berodde på dålig planering, dålig strategi etc.”. 

SC2 nämnde också ordet varumärke, men ville betona att hen inte tror att det finns en ”lömsk 
övergripande strategi bakom”. Hen har istället känslan att den uppkomna situationen med ett 
utbrett varumärkesbyggande beror på att ingen inom polisen riktigt tänkt över konsekvensen 
av att ha en stark kommunikationsavdelning. På ledande funktioner uppskattar man att KA är 
proffsiga och att polisen kommunicerar som ett företag. Men SC2 betonar att det inte är bra 
eftersom polisen är en myndighet och inte ska agera som ett företag. SC2 har noterat att KA 
har blivit en central del av det strategiska polisarbetet och att deras uppfattning även påverkar 
hur polisen ska uppträda vid bland annat insatser. SC2 berättade att KA lägger sig i hur polisen 
ska porträtteras. SC2 har egna erfarenheter av att KA avslagit journalisters önskemål att göra 
vissa typer av reportage och även av att KA framfört till en journalist att hen borde ha en annan 
inriktning på sitt reportage. SC2 framförde att om man ska hårdra det hela går det att dra 
paralleller mellan hur KA agerar till vad som sker i diktaturer. SC2 konstaterade att det inte 
sker någon kritisk reflektion kring detta problematiska förhållande inom Polismyndigheten - 
eftersom man anser att man har goda avsikter med det man gör. Det man då måste tänka på 
är att även i en diktatur ser inte den som styr sig som ond, menade SC2. Även i det fallet sker 
agerandet utifrån övertygelsen att det finns goda avsikter bakom det man gör. SC2 framförde 
att under de omständigheter som råder finns all anledning för allmänheten att vara på sin vakt 
när de tar del av information som polisen presenterar. 
 

Intern filtrering av information 

För någon med en djup inblick i en fråga är det lätt hänt att det kan uppfattas som att högre 
chefer och kommunikationspersonal medvetet presenterar en missvisande bild av ett 
förhållande. I vissa fall finns det mycket som talar för att så är fallet med tanke på vad som 
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framförs internt kontra vad som sedan framförs externt32. Det är dock viktigt att beakta att en 
medveten eller omedveten filtrering av information genom polishierarkin kan göra att det är 
en stor skillnad i hur verksamheten uppfattas på olika hierarkiska nivåer. C2 framförde att i 
förhållningssättet att bygga upp kulisser av hur verksamheten fungerar ingår att internt 
dämpa beskrivningen av problem uppåt inom polisen: 

”Varenda chefsled inom svensk polis undviker att ge en klar bild över hur 
verksamheten fungerar till sina överordnade linjechefer. Därför kan höga chefer 
leva i tron att verksamheten fungerar på ett helt annat sätt än den i realiteten 
gör. Vi borde åtminstone internt våga prata om hur det ser ut, men då är detta 
illojalt mot bilden av verksamheten som polisen försöker sälja in”33 

C3 konstaterade att man som chef måste vara medveten om att det ofta är en ganska ”tvättad 
bild man får av hur verksamheten fungerar”, men att detta inte är något unikt för polisen. 
Även C4 förmedlade slutsatsen att en beskrivning ofta förändras under resan upp i polisens 
hierarki och att problem därigenom högt upp i hierarkin uppfattas som mindre än de i 
realiteten är. Även C5 och C7 berörde detta fenomen. Problematiken med att information 
tillrättaläggs på sin väg uppåt i organisationen har framkommit i tidigare studier och figur 1 
åskådliggör schematiskt hur det kan se ut.  

 

Figur 1: Schematisk skiss över hur information filtreras genom polishierarkin (Holgersson, 
2014, sidan 132) 

Utifrån figur 1 går det inte att säga att någon har ljugit, bara anpassat informationen. Det 
framgår emellertid att denna anpassning gör att det blir en stor skillnad mellan information 
högst upp i hierarkin jämfört med informationen vid ursprungskällan. Lägg därtill effekten av 

 
32 Se till exempel Holgersson, 2013; 2014; 2018a; 2018b. 
33 C2, mars 2021. 
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kognitiv dissonans och selektiv perception där viljan att något ska se ut på ett visst sätt eller 
tidigare erhållna uppfattningar och perspektiv på en fråga kan göra att information lätt tolkas 
på ett visst sätt. Det kan förstärka ovan beskrivna problematik34.  

Polisförbundet har under lång tid fått tydliga signaler från poliser att det inte är accepterat att 
kritisera vare sig arbetsmetoder, mål eller ledarskap inom polisen. Om någon ändå gör det 
upplever personalen att det får konsekvenser för det egna arbetet, antingen genom 
”utfrysning”, sämre karriärutveckling, obefintlig löneutveckling eller omplacering35. I en 
undersökning som genomfördes av TNS SIFO på uppdrag av Polisförbundet visade det sig att 
var tredje polis upplevde att de inte kunde framföra kritik eller synpunkter till ledningen av 
rädsla för repressalier. Det var tre gånger fler än bland andra personalgrupper i stort – där 
bara var tionde var rädd för repressalier vid kritik mot ledningen36.   

Huvuddelen av de intervjuade polisanställda som arbetar eller har arbetat på strategisk nivå 
inom polisen framförde att det råder en tystnadskultur inom polisen. Denna kultur påverkar 
den interna bilden högre upp i hierarkin av hur polisen fungerar. C4 påtalade att det inte är 
säkert att det hjälper att en hög chef besöker verksamheten i syfte att slippa få filtrerad 
information eftersom det är lätt att chef får tillrättalagda bilder i samband med dessa besök. 
Det styrks av intervjuer och deltagande observation i samband med andra studier. Det kan till 
exempel handla om att en lokalpolisområdeschef väljer ut vilka personer som en hög chef ska 
träffa vid denna typ av besök eller att personal som träffar den höga chefen ger den bild som 
de tror den höga chefen vill höra37. På samma sätt kan personal längst ut i linjen med en djup 
detaljkunskap sakna ett helhetsperspektiv och en övergripande insikt om olika förhållanden. 
Det kan medföra att deras beskrivningar och uppfattning om hur verksamheten fungerar ur 
ett övergripande perspektiv blir skev38.  

Det är rimligt att chefer och kommunikationspersonal försöker parera och motverka 
orättfärdig kritik mot polisen. Problemet med ovanstående beskrivna skeende är emellertid 
att högst relevant kritik kan uppfattas som orättfärdig beroende på att information och 
problembeskrivningar har filtrerats och anpassats. Den filtrering av information som sker gör 
också att det många gånger kan vara svårt att avgöra om det rör sig om en medveten handling 
att förmedla en missvisande bild av polisens verksamhet, eller om det är en effekt av att en 
korrekt och rättvisande bild inte nått fram till de som förmedlar informationen.  
 

En rädsla och ovilja att yttra sig i media 

Samtliga polisanställda förde under intervjun fram att det finns en rädsla bland anställda att 
yttra sig i media.  

 
34 Se Holgersson, 2015. Se även forskning kring beslutsfattande där det visat sig att det förekommer att 
beslutsfattare av olika skäl förkastar tydliga varningssignaler och inte väger in de faktorer som vore önskvärt i sitt 
beslutsfattande (se t.ex.Brunsson, 2006; Essén et al. 2021; Sleesman, 2018; Deetz, 1992)    
35 Nits, 2012.  
36 Nitz, 2015.  
37 se Holgersson, 2019a. 
38 Se till exempel Holgersson, 2019a; 2019b. 
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C1 berättade att det är väldigt tydligt att det finns en önskan från KA att ha kontroll över vem 
som kommunicerar och vad denna person kommunicerar ut för information. C1 kan i viss mån 
förstå att det behövs en mer enhetlig kommunikation, men uppfattar att det samtidigt handlar 
mycket om timing och äkthet. C1 uppgav att det händer att representanter för KA vänder sig 
till hen och är kritiska till att någon av hens anställda inte följt talepunkterna. C1 menade att 
det i någon mening är antidemokratiskt att försöka skapa den kontroll av kommunikationen 
som KA eftersträvar och att det heller inte ligger i linje med meddelarfriheten.  

C2 ser ett starkt samband mellan den tystnadskultur som finns inom polisen och 
myndighetens strävan att stärka och skydda varumärket. Det innebär att det inte är accepterat 
att anställda pekar på att saker inte fungerar. Det gagnar inte karriären om man är ärlig och 
berättar hur det är. Vidare pekade C2 på att polisen från det högsta ledningsskiktet ner till den 
enskilda polismannen längst ut i linjeverksamheten generellt sett är dålig att ta emot kritik.  

C3 berättade att hen själv varit involverad i diskussioner som inte alls känts bra. Högre chef 
framförde att ”vi inte borde säga vissa saker utåt” som C3 uppfattade att polisen borde säga. 
C4 framförde att för att avancera i hierarkin måste man vara lite strömlinjeformad för att inte 
förstöra sin karriär. C4 tror att det påverkar vad polischefer uttrycker i media. C5 menade att 
rapporten ”Den talande tystnaden”39 är högsta aktuell och att denna rapport beskriver det 
rådande läget i Polismyndigheten. Hen framförde att: ”Ju viktigare bilden blir av 
organisationen ju viktigare blir det att inte ha någon som läcker”.  C5 påtalade att som anställd 
inom Polisen ska man inte kritisera myndigheten för ”då blir man rökt”, hamnar i ”svarta 
boken” och får inga tjänster. C5 menade att det är väldigt få chefer inom polisen som vill ha 
ett öppet klimat vad gäller den verksamhet de ansvarar för. De tidsbegränsade förordnandena 
där man ska söka om sina tjänster har skapat räddare medarbetare, sade C5. C5 berättade 
vidare att om man som medarbetare ska yttra sig i media ska man alltid följa upprättade 
talepunkter annars kan man få ett tillrättavisande från KA. Gör man inte det får man ett mejl 
där KA framför att de tycker att man kunde ha uttryckt sig på ett annat sätt. C6 hade däremot 
en helt annan uppfattning om talepunkter och menade att det var ett bra stöd för personalen 
att ha i benfickan när media ställer frågor. C6 menade att personalen uppfattar att det känns 
tryggt att ha 7-8 punkter att hålla sig till. C6 framförde att hen tror ett skäl till att journalister 
upplever att det är en ”kommunikationsmur” beror på centraliseringen av polisens 
ledningscentraler. Arbetsuppgifter att svara på medias frågor skalades bort. Istället kopplades 
presstalesmän till ledningscentralerna. Det öppnade möjligheter för befattningshavare att 
gömma sig bakom dessa presstalesmän. C6 menade att det finns en oro bland medarbetarna 
att prata med media som har förändrats de senaste åren där det blivit: ”viktigt att säga rätt 
saker”. Ett av skälen är att det finns en rädsla för att bli hotad om man går ut med ansikte och 
namn, men också att det finns en risk att bli ifrågasatt av sina arbetskamrater, sade C6. C6 
nämnde inget om att skälet till att inte vilja yttra sig i media kunde vara en rädsla hos 
polisanställda att högre chefer inte uppskattade det som framfördes. Istället berättade hen 
att nuvarande rikspolischef i olika sammanhang proklamerar att ”vi ska säga som det är” och 
då ska man inte behöva vara rädd att säga fel.  

 
39 Wieslander, 2016. 
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C5 drog till skillnad mot C6 slutsatsen att nuvarande rikspolischef är den drivande att det blivit 
en tystare organisation. Både rikspolischefen och biträdande rikspolischefen kommer från 
Säkerhetspolisen och C5 uppfattar att bägge är väldigt ”rädda människor”. Om det riktas kritik 
mot myndigheten vill inte nuvarande rikspolischef yttra sig. Det skickas istället fram en 
”mellanchef bara för att ge intrycket av att vi är transparenta, men bakom kulisserna får vi 
reda på vad vi ska säga och mellancheferna låter lätt som papegojor när talepunkterna följs”, 
sade C5. Även C1 menade att nuvarande rikspolischef i hög grad har påverkat sättet att 
kommunicera inom Polismyndigheten. Rikspolischefen var tidigare kommunikationschef vid 
säkerhetspolisen och har tagit med sig säkerhetspolisens sätt att tänka kring hur polisen ska 
kommunicera. Det är ett problem eftersom säkerhetspolisen är en väldigt mycket mindre 
myndighet som dessutom har ett mycket smalare och annorlunda uppdrag än den öppna 
polisen, menade C1.  

Som framgår av kapitel 3 upplever många journalister att det de senaste åren blivit allt svårare 
att intervjua polisanställda och att det verkar finnas en stor rädsla bland polisanställda att 
yttra sig i media. Att det finns en rädsla att utsättas för negativa sanktioner om man som 
anställd kritiserar Polismyndigheten är ingen ny företeelse. Att det är ”lågt i tak” i Polisen har 
varit ett återkommande tema40. Chef-JO riktade i början av 00-talet kritik mot Polisen och 
hänvisade till Regeringsformen och påtalade att en myndighet inte får ”ingripa vare sig 
formellt eller informellt mot en anställd hos myndigheten med anledning av att denne […] 
uttryck för sin uppfattning om dennas verksamhet i olika hänseenden. En myndighet får inte 
heller försöka motarbeta att dess anställda utövar denna frihet”41. 

Polisen har emellertid på ett tydligt sätt visat att de inte fäst någon vikt vid ovanstående 
anmärkning från JO. Det finns nämligen åtskilliga exempel på att höga chefer har agerat eller 
yttrat sig på ett sätt som gett näring åt misstankar att det inte är accepterat att anställda 
framför kritik offentligt. JK riktade exempelvis skarp kritik mot en tidigare rikspolischef för ett 
brev som skickats till en polis i Östergötland. JK skrev bland annat: 

”[…] att den högsta polisledningen på detta sätt uttalar kritik mot en enskild polis 
står uppenbart i strid med de grundläggande tankarna bakom repressalieförbudet 
[…] med tanke på de uppgifter som den senaste tiden har förekommit, bl.a. i 
massmedia, om att det skulle föreligga brister när det gäller öppenhet och 
arbetsklimat inom Polisen på olika håll i landet är det angeläget att 
Rikspolisstyrelsen aktivt verkar för att inom hela polisorganisationen inpränta 
vikten av att varje polis grundlagsskyddande rättigheter respekteras. Det får inte 
förekomma att den enskilda polis som utövar sina rättigheter möts av kritik, 
repressalier eller hot om sådana åtgärder.”42   

I en studie som genomfördes år 2011 fick 123 polisanställda uppge i hur stor utsträckning de 
höll med om ett påstående att det inte var någon risk att de utsattes för repressalier om de 
uttryckte sig kritiskt om polisen i media. Av diagram 6 nedan framgår att enbart 1 av 123 

 
40 se Holgersson, 2005; P1, 2012; Sköld, 2012; Nitz, 2015; Wieslander, 2016; Holgersson, 2019a. 
41 JO 3599-2002, sidan 9. 
42 JK 1212-11-21. Se exempelvis även JK 7127-12-21; Kjöller, 2016. 
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intervjuade uppfattade att det inte fanns någon risk för att utsättas för negativa sanktioner 
om man som anställd framförde kritik mot polisen i media. Förutom en kvantitativ 
datainsamling genomfördes kvalitativa intervjuer med de 123 personerna som medverkade i 
studien. Det visade sig att värde 3 i nedanstående diagram innebar att den uppfattade 
risknivån att utsättas för repressalier var så hög att en person inte vågade kritisera polisen i 
media.   

   

Diagram 6: Huruvida det är riskfritt (värde 1=riskfritt) vad gäller negativa sanktioner att som 
anställda komma med kritik mot Polismyndigheten i media. (n=123) 

Möjligheterna att bygga upp tilltalande bilder av verksamheten skulle bli betydligt svårare om 
Polismyndigheten var öppen och transparent. Ur den aspekten är det därför rationellt att 
myndigheten förblir sluten, där kritik i huvudsak hålls innanför myndighetens väggar. 
Budskapet från den första rikspolischefen i den nya Polismyndigheten var tydligt och gick stick 
i stäv med JO:s och JK:s yttranden: 

”Jag tycker ju inte att högt i tak är när man går ut i media och sparkar på den egna 
myndigheten och tror att det ska bli något hurrarop. Det är liksom inte min 
definition av öppenhet. Men däremot internt ska man kunna prata om allting."43 

Yttrandet skickade inte bara signaler till andra chefer om hur de skulle förhålla sig till personer 
som kritiserar myndigheten externt. Det klargjorde även för de anställda att de inte kunde 
räkna med rikspolischefens stöd om de skulle yttra sig kritiskt om Polismyndigheten i media.  

Polisförbundet gjorde en JO-anmälan år 2016 med anledning av att Polismyndighetens 
förhållningssätt vid tillsättning av chefer skapar en tyst chefsorganisation. I JO-anmälan 
framfördes att Polismyndighetens förhållningssätt vid tillsättning av chefer i förlängningen 
utgör en fara för rättssäkerheten, för insynen för medborgarna och för en rekrytering som 
grundar sig i skicklighet och förtjänst. I anmälan lyftes ett flertal exempel fram för att 

 
43 Schultz, 2015. 
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tydliggöra ett antal olika tillvägagångssätt och ställningstaganden från Polismyndighetens sida 
som skapar en tyst organisation44. De intervjuer som genomförts inom ramen för denna studie 
pekar på att dessa förhållanden har blivit värre och att det hänger samman med att polisens 
varumärke tillmäts en allt större betydelse. Någon förbättring uppnås inte genom att 
rikspolischefen eller andra högre polischefer säger att det är högt i tak eller gör andra 
uttalanden som kan uppfattas som läpparnas bekännelse när det i praktiken uppfattas råda 
ett annat klimat45. Det hjälper heller inte att polisens presschef i media yttrar sig att enskilda 
poliser inte behöver be om lov för att yttra sig i media och samtidigt säger att det kan vara idé 
att höra av sig till KA om det handlar om vad polisen tycker eller tänker i en viss fråga46.  

Den bild som rikspolischefen och polisens presschef i sådana yttranden förmedlar om sin syn 
på styrningen av vad poliser förväntas säga rimmar illa med vad som framkommit vid 
intervjuerna i denna studie. SC1 framförde att budskapet att allt ska se bra ut påverkar 
medarbetare och att det är ett skäl till den utbredda tystnadskulturen. Hen sade vidare att det 
varumärkestänk som finns gör att när poliser uttalar sig i media kan det komma påpekande 
från KA och högre chefer som går ut på att vederbörande inte borde ha sagt det han eller hon 
sade. 

SC3 berättade att direkt när en polischef eller polisanställd yttrat sig i media recenseras det 
av KA vad gäller hur det landat. Det gäller även till exempel genomslag av det som skrivs på 
sociala medier. SC3 konstaterade att mycket bollas mot KA och hen ifrågasätter den bild som 
Polismyndigheten förmedlar om att de är transparenta och förser media med poliser som 
yttrar sig. SC3 uppgav att det stämmer när det rör okontroversiella ämnen och när det är något 
som kommer att ge en positiv bild av polisen: ”Då strösslar polisen med poliser som ställer upp 
i TV-kanaler, tidningar och radiopoddar”. När det däremot gäller känsliga ämnen där polisen 
riskerar att komma i en negativ dager drar KA nationellt åt handbromsen. SC3 har noterat att 
polisen inte är transparent. Man gör inte det man kan för att hjälpa journalister som vissa 
chefer påstår. Hen har själv fått inblick i att en kommunikationschef som har en hög profil vad 
gäller att hävda att polisen står för transparent och öppenhet på eget bevåg har stoppat 
journalister som vill följa med i verksamheten när det funnits risk för att journalisternas 
reportage skulle innebära kritik mot polisen. SC3 framförde även att ”jag har själv fått direktiv 
om att inte yttra mig om vissa ämnen i media. ”. SC3 har dragit slutsatsen att KA har mycket 
stor makt inom polisen: 

”Vad man än ska göra ska man prata med KA. De är ett filter. Det är inte bara 
att prata med journalister, utan man ska kolla av med KA så att det förmedlas 
rätt bild. Det är ingen som officiellt skulle säga att ni inte får prata med media. 
Men när någon ska yttra sig i media om en händelse så uttrycks det gärna att 
”ring gärna kommunikationschefen eller någon annan på KA så får du lite råd”. 
Det är ingen polis som då ringer upp media och pratar fritt. Det är rimligt att KA 

 
44 JO 3132-2016. JO valde att inte utreda anmälan. 
45 Se till exempel Wieslander, 2016; Holgersson, 2019. 
46 Se SVT (2021).  
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vet vad som kommuniceras ut från polisen. Bekymret är när de inte släpper 
igenom alla bilder. Det är då det börjar bli problematiskt”47 

SC2 framförde att det finns en utbredd rädsla inom polisen att komma med kritik både internt 
och externt: ”Det är jättemånga som knyter näven i fickan men inte vill/vågar uttala sig om 
en sak.”. SC2 menade att det för myndigheten dock är enkelt att vifta bort att det skulle vara 
ett problem att anställda inte skulle våga yttra sig. Det är till exempel lätt för KA och ledningen 
att hävda att de talepunkter som skickas ut bara är till för att stödja polispersonalen, men den 
andra sidan myntet är att det uppfattas att man som anställd inte får frångå manus. Det 
betonas inte när talepunkterna skickas ut att de enbart är ett stöd och att man som anställd 
naturligtvis får prata fritt. SC2 har sett problematiken med att anställda upplever att det är 
”lågt i tak” på alla nivåer inom polisen. SC2 påtalade att den högsta polisledningen enkelt 
skulle kunna uppmuntra att det ska vara högt i tak, men det görs inte genom praktiska 
handlingar - utan det är snarare tvärt om. Ett exempel på detta är att dåvarande chefen för 
Polismyndighetens kommunikationsavdelning fick kritik av JO för att ha skickat ut ett mejl som 
gav en missvisande bild av det stora utrymme en anställd vid Polismyndigheten har vad gäller 
att utnyttja sin meddelandefrihet. JO lämnade även kritik för att mejlet innehöll känsloladdade 
formuleringar som gav intrycket av att yttrandefriheten är mer begränsad än vad den är. 
Dessutom att mejlet skickade signaler om att Polismyndigheten allmänt sett har en negativ 
inställning till att anställda utnyttjar sin meddelarfrihet48. Det som framkommit i denna studie 
bekräftar det som framkommit i tidigare studier49 vad gäller vilka effekter det uppfattas få om 
man som anställd för fram kritik i media.  

Höga polischefers agerande skickar tydliga signaler om hur anställda bör agera gentemot 
media. Forskare, bland annat professor Marie-Louise von Bergmann Winberg har tidigare 
uttryckt sig mycket kritiskt över att polischefer inte ställer upp på intervjuer och polisens sätt 
att hantera kritiska granskningar: 

”Deras agerande påminner faktiskt om företeelser i icke demokratiska stater, 
eller t.ex. Putins Ryssland […] som håller på att glida över i en rent auktoritär stat. 
Och det här är fenomen. Just det här att man inte ställer upp på intervju att man 
kommer med till intet förpliktigade pressmeddelande och att man lägger locket 
på. Det hör inte hemma i en demokrati”50 

Det kan ses som symptomatiskt för polisens bristande öppenhet att rikspolischefen inte ville 
ställa upp på en intervju som berörde polisens kommunikationsverksamhet i tidningen 
Journalisten i början av år 2021. Trots att rikspolischefen och andra befattningshavare inom 
Polismyndigheten finansieras med offentliga medel verkar det ha utvecklats en praxis att 
själva välja vilka som ska få intervjua dem. C6 berättade att i den region där hen är chef har 
man identifierat att det är ett problem att medarbetare bara svarar att de inte har några 
kommentarer när journalister hör av sig. Hen menade att det finns ett behov av att ”få våra 

 
47 SC3, april 2021. 
48 JO-beslut februari 2017 (JO 149-2016)  
49 Se bland annat Wieslander, 2016; Holgersson, 2019a.  
50 P4, 2012.  
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medarbetare att möta media så att journalisterna inte bara är hänvisade till som de kallar en 
’kommunikationsmur’”. Det kan givetvis vara svårt att lyckas med den ambition som C6 
framförde när medarbetare ser hur rikspolischefen och andra högre chefer agerar. 
 

Polisen i sociala medier 

C4 pekade på att det tidigare framförallt lokalt fanns ett ömsesidigt beroende mellan media 
och polisen: ”Vi ville ha ett bra förhållande för ibland ville vi få ut ett budskap i media och då 
fick vi vara tillmötesgående i andra sammanhang och lämna ut information som efterfrågades 
och serva journalister på ett bra sätt”. C1 påtalade  att sociala medier och algoritmernas kraft 
har förändrat maktbalansen, där polisen får ett enormt genomslag med hjälp av sociala 
medier. C1 framhöll att Polisen givetvis ska sprida information på sociala medier och att det 
är ”hur bra som helst att vi kan nå ut med berättelser som vi annars inte når ut med”. Polisens 
närvaro på sociala medier gör, enligt C1, att det finns möjlighet att skapa ”en viktig dialog med 
medborgarna”. Dessutom finns stora möjligheter att få genomslag för vår bild av verkligheten 
- särskilt som det generellt sett i Sverige finns en stor tillit till information från myndigheter, 
menade C1. Samtidigt konstaterade C1 att:  

”När huvudmålet för polisens kommunikationsverksamhet är att stärka och 
skydda polisens varumärke, vilket bland annat innebär att granskning och insyn 
försvåras, blir polisens användning av sociala medier ett demokratiskt 
problem.”51 

C5 ansåg att Polismyndighetens användning av sociala medier startade väldigt bra och 
användes av polisen som ett sätt att möjliggöra en dialog med medborgare som man inte 
annars nådde. C5 framhöll att det fanns möjlighet att delge information och sprida argument 
som underlättade arbetet för poliser på fältet genom att medborgare fick en förståelse för 
polisers arbete. Fokus var från början inte på att stärka varumärket, men i samband med 
chefsbyten av rikspolischef och presschef blev det centrala att få stor spridning och förmedla 
en positiv bild av polisen, vilket eskalerade i omfattning: ”Ju mer polisen upplevde att vi kunde 
styra medierna desto mer styrdes sättet att kommunicera till att bygga upp polisens 
varumärke.”, menade C5. Hen fortsatte: ”De polischefer som var bra på att sprida ut visioner 
avancerade i hierarkin”. C5 berättade vidare att hen upplever det som ett problem att poliser 
har konton för sin ”egen boost” och att det görs plumpa kommentarer både på privata konton 
och på UMF52. Om någon försöker ställa kritiska frågor eller reflektera kritiskt över polisens 
eller polisers agerande kan de mötas av uttryck som ”Du fattar ingenting!” eller ”Hur länge 
har du suttit inne på en kontorsstol?”. Hela klimatet handlar om en mobbarmentalitet och att 
det är min väg som gäller och att andra med en avvikande uppfattning ska ”hålla käften”. Det 
gör att det är omöjligt att få till en konstruktiv dialog och kritisk reflektion, menade C5. 

C7 uttryckte att det är viktigt att finnas på Facebook eftersom ”vi får ut mycket information 
där”. C7 framhöll att det är ett problem att det som sägs i sociala medier påverkar tryggheten 
negativt. Det finns därför ett behov för polisen att bemöta detta. På polisens sidor är det 

 
51 C1, mars 2021 
52 Sluten Facebookgrupp för poliser med nästan 8000 medlemmar. 
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polisens perspektiv som förs ut och det handlar inte om någon självkritisk rapportering utan 
om att föra ut positiva bilder av polisarbetet. Även SC1 och SC3 framförde att sociala medier 
är viktiga för att få ut information från polisen. SC1 har träffat på journalister som uppfattar 
det som frustrerande när de mer eller mindre blir tvingade att lägga ut information som 
polisen redan har fört ut på sociala medier, där det är svårt att ställa kontrollfrågor och få 
journalistiska vinklar. SC1 konstaterade att Polisen i dag är mer en del av medielandskapet än 
tidigare i och med att det finns ett stort antal medarbetare som kommunicerar på sociala 
medier: ”Vi har både informationsinitiativet och informationsövertaget.”. SC1 hänvisade till 
en ledare i Expressen53 som hen tyckte fångade den problematik som finns på ett bra sätt: 
”Det är till stora delar polisen som sätter bilden av hur polisen fungerar med hjälp av duktiga 
kommunikatörer och sociala medier.” 
 

Polisens sätt att följa offentlighetsprincipen    

C1 berättade att för att hindra granskning försöker vissa befattningshavare hitta sätt att 
sekretessbelägga information som det inte finns någon grund för att sekretessbelägga. C1 
framförde att trots att informationen inte borde kunna gå att sekretessbelägga finns stora 
möjligheter att lyckas med en sådan ambition. C1 påtalade att polisen måste våga bli 
granskade och lämna ut den information som journalister och andra har rätt att få ut när de 
åberopar offentlighetsprincipen:  

”Vi ska inte försöka förklara bort misstag, rikta in oss på att lägga ut dimridåer 
eller hindra insyn genom att nyttja den unika roll vi har jämfört med många 
andra myndigheter vad gäller att kunna hänvisa till sekretess som skäl till att inte 
lämna ut information som vi egentligen har skyldighet att lämna ut. Värdet att 
vi är transparenta är mycket viktigt i ett demokratiskt samhälle”54 

C3 menade att det på sina håll nog kan finnas en tanke bakom att agera på ett sätt som inte 
ligger i linje med offentlighetsprincipen för att försvåra en granskning, men hen uppfattar inte 
att det handlar om att följa en utarbetad strategi. C3 konstaterade att det vore osannolikt att 
en sådan strategi skulle få genomslag i det praktiska handlandet eftersom polisens förmåga 
att följa utarbetade strategier i den praktiska verksamheten generellt sett är låg. Varför skulle 
polisen klara av att följa en strategi inom just detta område frågade sig C3. C4 framförde att 
hen kan förstå att vissa befattningshavare vill hålla viss information inom Polismyndighetens 
väggar och då försöker hindra att journalister får tillgång till informationen. C4 hade inga 
belägg för att det sker taktiskt utan menade att en viktig förklaring till att journalister inte får 
ut handlingar på det sätt de borde är att kunskapen om sekretesslagstiftningen är sämre ju 
längre ut man kommer i polisorganisationen. Personer långt ner i polishierarkin kan vara rädda 
att lämna ut för mycket. Då väljer de att vara på säkra sidan att inte lämna ut någonting 
eftersom journalister kan begära ett myndighetsbeslut om denne inte är nöjd, menade C4.   

 
53 Alselind, 2021. 
54 C1, mars 2021. 
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C5 framförde att en ovilja att lämna ut handlingar och att överutnyttja sekretesslagstiftningen 
har legat på samma nivå de senaste fem till sex åren. Hen pekade på att det gradvis skett en 
stor förändring hur man inom Polisen ser på yttranden från JO. C5 upplevde att det tidigare 
fästes mycket större vikt vid vad JO sade och refererade under intervjun till en person som 
hen menade har ett gott renommé inom Polismyndigheten som har konstaterat att: ”JO är 
jäkligt bra så länge han håller med oss - annars är han bara en rekommendation och inget som 
man måste ta på så mycket allvar”. C5 har uppfattningen att den långa tid det tar för 
Polismyndigheten att lämna ut handlingar beror på myndighetens styrmodell, vilken ser bra 
ut i teorin, men inte fungerar i praktiken. Man sitter som operativ chef och har omfattande 
operativa uppdrag och helt plötsligt får man order om att lämna ut handlingar. Det finns 
möjlighet att ta hjälp av Rättsavdelningen, men det bygger på att de har tid, berättade C5. Hen 
menade att de högsta cheferna har väldigt gott stöd, men längre ut i linjen saknas ett sådant 
stöd. När arbetsuppgifter som rör utlämnandet av handlingar skickas ut i linjen tar det flera 
dagar för något som borde ta enstaka timmar. Många begäranden skulle kunna tas direkt av 
Rättsavdelningen, vilket skulle spara mycket arbete, uppgav C5. I vissa fall borde det vara 
handläggaren längst ut som gjorde prövningen, men eftersom alla ska vara så delaktiga när 
det gäller vårt varumärke är man rädd att göra fel och därför är man överdrivet försiktig, 
berättade C5. Det har att göra med att det hela tiden kommer pekpinnar som gör att man inte 
vågar ta beslut man borde kunna göra och vill överlåta besluten till Rättsavdelningen. C5 
redovisade ett eget upplevt exempel när hen försökt ta sin tjänstemannaroll på allvar och 
gjorde en bedömning som hen tyckte var rimlig. C5 blev dock kontaktad av högre chef och 
stab som menade att C5 lämnat ut uppgifter hen inte borde ha lämnat ut.    

C6 uppgav att hen kan ana att det kan förekomma att man hänvisar till sekretess i vissa fall för 
att skydda sig mot kritik, men hen har inte sett att det ska vara systematiskt eller strukturerat. 
Den erfarenhet C6 har av att media inte fått ut de uppgifter de begärt är när media begärt ut 
statistikuppgifter som inte funnits och som skulle innebära ganska tunga bearbetningar. C6 
uppgav att hen själv spelat ut det kortet några gånger eftersom det inte finns några 
skyldigheter för Polismyndigheten att lämna ut sådan information. C6 framförde att det rätt 
ofta händer att media begär ut sammanställningar som inte finns och att det säkert kan hända 
att de uppfattar att polisen borde ha sådana sammanställningar. När de inte får ut de begärda 
sammanställningarna drar journalister kanske slutsatsen att polisen inte är transparent, 
tänkte C6.  

SC1 påtalade att det är mänskligt att ansvariga inte gillar att bli föremål för kritisk granskning 
som kan resultera i kritik. Men det blir ett problem vad gäller Polismyndigheten med tanke på 
dess roll i samhället och den stora möjlighet som finns att dölja information. När en journalist 
kontaktar Polismyndigheten i samband med ett granskande reportage vänder sig berörda 
chefer inåt i organisationen och ett samarbete påbörjas mellan jurist och kommunikatör för 
att hantera situationen, berättade SC1. Ambitionen att skydda varumärket blir jättestark och 
man kan säga att man laborerar med offentlighetsprincipen. Man ser möjligheter hur 
sekretesslag kan användas för att inte behöva lämna ut information. Eftersom det handlar om 
juridiska frågor är det inte alltid glasklart vad som är rätt eller fel, menade SC1. Kammarrätten 
tar del av skriftligt material och motparten är sällan så juridiskt välformulerad som de jurister 
inom polisen som formulerar avslagsbeslutet. Dessutom kan det krävas kunskap om polisens 
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verksamhet för att värdera argumenten från polisens sida, påtalade SC1. Om polisen 
exempelvis hävdar att en arbetsmetod avslöjas om informationen lämnas ut går gärna 
kammarrätten på polisens framförda argument trots att det finns skäl att ställa sig frågande 
till grunden för argumenten, konstaterade SC1. 

SC2 berättade att när det gäller utlämnande av allmänna handlingar har hen aldrig sett att 
polisen exempelvis har förstört handlingar för att de som begärt ut handlingarna inte ska få 
tillgång till dem. Däremot har SC2 sett att polisen tryckt på ”PAUS-knappen”55 i syfte att vinna 
tid för att kunna värdera innebörden av de handlingar som begärts ut. Skälet har varit att 
polisen ska få tid att fundera på vad man ska säga och göra med anledning av det som framgår 
i de utlämnade handlingarna, berättade SC2.  
 

Politikens påverkan på polisen 

C3 uppgav att hen spontant känner att chefer har blivit mer följsamma gentemot politiken. C3 
vet inte riktigt vad det beror på men tror att ett skäl är att det finns ganska många höga 
befattningshavare som har sin bakgrund i Regeringskansliet där huvuduppdraget är att 
hantera mediabilden och där det handlar om politik. C3 uppfattar att polisen har tagit efter 
väldigt mycket från Regeringskansliet beträffande hur man driver fram politiskt kollektiva 
beslut. Det betyder att man även inom polisen försöker hitta den minsta gemensamma 
nämnaren på samma sätt som görs när man tar politiska beslut. Det innebär, enligt C3, att 
man kommer fram till saker som alla kan komma överens om. Problemet är att det inte är en 
myndighets uppdrag. C3 menade att när myndigheten lånar metoder från Regeringskansliet 
tappar ”vi det vi är bra på” - att få verkstad och genomföra polisuppdrag för medborgarnas 
bästa:  

”Vi blir en stor förvaltningskoloss, där det uppstår ett ännu större behov av att 
KA lägger ner kraft på att förmedla positiva bilder för att på så sätt vårda 
varumärket - istället för att verksamheten i praktiken fungerade på ett sätt som 
automatiskt stärkte varumärket”56    

C4 konstaterade att det är mycket kontakter mellan den högsta polisledningen och 
regeringskansliet, men att hen inte har inblick i vad som sägs i de rummen. Det vet bara de 
som är där. C4 har känslan av att vissa satsningar som polisen gör sannolikt inte skulle ha 
genomförts om det inte fanns ett politiskt tryck. C5 var mer tydlig än C4 och framförde att det 
som premieras är korta insatser som syftar till att visa att vi tar tag i en fråga som politikerna 
framfört är viktig. C5 hävdade att polischefer ”springer som rädda råttor” för att visa att 
polisen lyckats med ett område som hamnat i politikens fokus. Även C6 framförde att hen 
upplevde att den politiska inblandningen blivit väldigt mycket mer påtaglig inom 
myndigheten: ”Det känns som politiken kräver en tydligare respons från polisen när det gäller 
de heta samhällsfrågorna”.   

 
55 Bildlig beskrivning av att polisen fördröjer utlämnandet av taktiska skäl. Finns inte någon fysisk paus-knapp. 
56 C3, april 2021. 
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SC3 menade, precis som C4, att det är svårt att leda i bevis att politiker blandar sig i polisarbete 
mer nu än tidigare eftersom dialogen med politiker sköts på den allra högsta nivån. SC3 
konstaterade dock att det finns tydliga exempel på att polisen trummat ut samma budskap 
som kommit från politiker och som stämt dåligt med verkliga förhållanden och hur 
verksamheten fungerar. Med tanke på hur polisen agerar och kommunicerar upplever SC3 att 
polisen anpassar sig mycket till de styrande politikernas agenda. SC3 berättade att i interna 
diskussioner under operativa möten döljs inte ens politikens inblandning i besluten. Högre 
chefer kan oblygt säga att de har en god kontakt med justitiedepartementet som följer 
insatsen med intresse, berättade SC3. I interna diskussioner har också SC3 noterat att polisen 
varit svag och inte kunnat ”förhålla oss till ett politiskt tryck utan att politiken påverkat 
operativa beslut”. SC3 uppgav vidare att hen inte kan leda det i bevis, men att det har kommit 
instruktioner i samband med operativa insatser som inte går att härleda till något annat än att 
det kommit direktiv från politiker att polisen ska agera på visst sätt. Likaså berättade SC3 att 
chefer heller inte är oblyga att föra fram att justitiedepartement är nöjda med en insats. Få 
inom polisen reflekterar över vad ett sådant språkbruk betyder, påtalade SC3. Hen upplever 
det som besvärande och menade att det i förlängningen är det väldigt bekymmersamt med 
politikens påverkan på den operativa polisverksamheten.   

SC2 framförde att: ”Min absoluta upplevelse är att politik blir mer och mer styrande för hur 
polisen agerar.” SC2 uppfattar att den största skillnaden inte handlar om att politiker lägger 
sig i verksamheten mer än tidigare, utan att polisen responderar på politiska signaler på ett 
helt annat sätt. SC2 berättade att: ”Jag har sett konkreta exempel på hur polisens operativa 
verksamhet påverkats av politiker”. Hen har också hört att befattningshavare med operativa 
uppdrag inom polisen har yttrat ”Nöjda politiker är bra politiker”. SC2 påpekade att det här 
förhållningssättet och vikten för polisen att vara politiker till lags har gjort det svårare för 
befattningshavare inom polisen att vara uppriktiga gentemot politiker. Förändringen att 
Polismyndigheten har blivit mer följsam har pågått under flera år, men det har blivit värre och 
värre, menade SC2. Hen uppfattar att den direkta politiska påverkan på myndigheters sätt att 
agera i olika frågor inte är unikt för polisen utan verkar ske även på andra myndigheter. SC2 
framförde: ”Vi är inte där ännu, men vi har tagit rejäla kliv mot att i praktiken ha ett 
ministerstyre.”  
 

Förutsättningar för media och journalister och deras del i problemet 

C1 påtalade att inte bara polisen kan lastas för att journalister upplever att det är svårt att få 
information från polisen. Hen menade att detta också är kopplat till vad som händer i 
medielandskapet där det blivit färre och färre lokala journalister och ett allt större fokus på 
Stockholm. C1 konstaterade att när man blivit bränd några gånger i media är det uppenbart 
att man måste vara försiktig om man pratar med en journalist som man inte känner. Man vill 
undvika att säga något som underlättar för journalisten att vrida och vinkla saker på ett sätt 
som passar en viss agenda. C1 har uppfattningen att journalisters starkaste kort är nätverk 
och förtroende. När de inte odlar och bygger förtroende blir det svårt för dem att få 
information, menade C1. Att de upplever det som svårt att få information handlar både om 
hur de själva agerar och hur medielandskapet ser ut, men problematiken förstärks av polisens 
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sätt att agera och den filosofi som KA tillämpar, sade C1. Dessutom, framförde C1, ”upplever 
jag att kunskapsnivån ofta är väldigt låg hos journalister. Det försvårar möjligheten att ställa 
initierade och kritiska frågor”. C4 berörde också att journalisternas kunskap har betydelse och 
konstaterade att: ”Polisen är ofta externt verbalt skickliga på att förklara saker”. De underlag 
polisen presenterar gör att det kan vara svårt att ställa konkreta frågor för att komma djupare 
och värdera påståendenas relevans, framförde C4.  

Även C5 berörde journalisters bristande kunskap som ett problem. Hen berättade att de 
journalister man numera har kontakt med arbetar ena dagen med grova brott, andra dagen 
med ett ärende kopplat till socialtjänsten och den tredje dagen är de på en festival. Att 
journalister har en dålig kunskap gör att det går att ”dra vilka valser som helst”. Det gick inte 
att göra med de erfarna och kunniga kriminalreportrarna, berättade C5. Vidare sade C5 att de 
sista 6-7 åren verkar journalisters arbete mer handla om att vara först om en nyhet och få 
många ”klick” - än att nyheten ska vara sann och rättvisande. På grund av detta blir yttranden 
vinklade för att ge många ”klick”. Eftersom fler inom polisen strävar efter att stärka polisens 
varumärke blir det få som vill prata med journalister, berättade C5.  C5 poängterade att en 
avgörande faktor för att journalisterna ska få information är att de måste bli bättre på att 
bygga upp kontakter och att ta hand om de som vågar säga något.  

Det finns anledning att stanna upp kring det sista påpekandet från C5 som har koppling till den 
stora rädslan som finns bland polispersonal att yttra sig. Det förekommer att media tar upp 
att någon polisanställd som vågat komma med kritik i media råkat illa ut, men ett enstaka 
sådant reportage kan snarare få motsatt verkan. Det är nämligen lätt för Polismyndigheten att 
parera och vänta ut att andra frågor hamnar på medias agenda57. Myndigheten kan sedan 
fortsätta med negativa sanktioner mot den anställde när media inte längre ser något 
nyhetsvärde i att skriva om myndighetens agerande mot den polisanställde. Media verkar inte 
se det som en viktig princip att ta hand om de som vågat yttra sig i media genom att göra 
återkommande reportage om en polisanställd blir utsatt för fortgående negativa sanktioner. 
Ett enstaka mediereportage i kombination med att Polismyndigheten fortsätter med negativa 
sanktioner mot en polisanställd kan underlätta en strävan hos Polismyndigheten att få 
polisanställda att inte uttala sig kritiskt. Ryktet om myndighetens agerande mot en anställd 
kan få stor spridning. Det är inte den faktiska risken att utsättas för sanktioner utan den 
upplevda risken som har störst betydelse för om personer vågar yttra sig58. Det går, som C5 
påtalar, att dra slutsatsen att media inte tar det ansvar som vore önskvärt för polisanställda 
som vågar yttra sig. Det handlar också om att skyddet för visselblåsare är svagt i Sverige. 
Många lever i villfarelsen att statligt anställda har ett gott skydd om de agerar visselblåsare. 
Varken nuvarande lagstiftning eller kommande förslag59 verkar ge ett bra skydd för 
visselblåsare eftersom negativa sanktioner ofta handlar om en process där ett mönster 
framträder över tid60. Ovanstående innebär att det är en låg risk för Polismyndigheten att 
under lång tid på olika subtila sätt trakassera en arbetstagare som kritiserat myndigheten. Det 

 
57 se till exempel Holgersson, 2014. 
58 se Holgersson, 2019a; Wieslander, 2016. 
59 En av rapportförfattarna fick information om det bristande skyddet för visselblåsare i Sverige under ett två 
timmars möte med två advokater på en advokatfirma som är specialister på frågor kring arbetsrätt. 
60 Se till exempel Kjöller, 2016.  
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kan förklara den vikt som C5 i intervjun lägger vid att media på ett bättre sätt borde ta hand 
om de som vågat yttra sig med tanke på att skyddet för visselblåsare i praktiken är så lågt. 

C7 framförde att polisens centralisering av kommunikationsverksamheten gjort att det finns 
en bristande kunskap om de lokala medierna och vilka journalister som finns på en ort. Det 
påverkar möjligheterna att åstadkomma goda relationer mellan lokala journalister och de som 
arbetar på KA. Som det nu är hamnar de anställda på KA på distans jämfört med tidigare då 
kommunikatörerna var mer lokalt förankrade, uppgav C7, som menade att KA därför måste få 
en större förankring i lokalsamhället. C5 är inne på samma spår som C7 och framförde att ett 
förtroende mellan poliser och journalister inte finns på samma sätt som tidigare. C5 berättade 
att det fanns journalister som man märkte att man kunde berätta saker för utan att de spred 
vidare informationen. De sökte information andra vägar när de fick tips, sade C5.  

Flera av de strategiska chefer som intervjuats för fram uppgifter som kan förklara varför 
journalister upplever situationen som de gör vad gäller svårigheten att få information från 
polisen och tillika att få anställda att yttra sig. En av de intervjuade berättade att det förs 
samtal om vissa journalister - att dessa inte ska få någon information på grund av vad de 
publicerat tidigare. C5 uppgav att hen har erfarenhet av att man inte ville ha att göra med en 
viss journalist beroende på att denna ansågs avsky polisen och att allt vinklades för att passa 
journalistens politiska åsikt. Journalisten fick därför ingenting, sa C5. C5 berättade också att 
det på ett annat ställe var en journalist som C5 fick rådet att inte prata med - utan att C5 kunde 
se att hen hade en politisk agenda eller avskydde polisen. Hen hade svårt att se skälet till att 
denna journalist motarbetades, medan det var naturligt att polisanställda undvek att prata 
med den andra journalisten.  

C5 menade att journalister måste förstå att man inte vill prata med dem igen om de uppfattas 
ha en agenda och vinklar saker på ett felaktigt sätt. Med anledning av det C5 framförde går 
det att reflektera kring vad och vem som ska definiera om en journalist vinklat ett reportage 
på ett felaktigt sätt. C5 framförde att journalister får kritisera, men de ska vara neutrala och 
att polisen får kritik av media som borde riktas mot systemet och inte mot polisen.  

SC1 framförde att polisens kommunikation på radion numera inte går att avlyssna och att 
journalister på ett annat sätt än tidigare därför är beroende av polisen för att få information 
till nyheter. SC1 framförde att under rådande omständigheter ”ligger det ett jätteansvar på 
oss som förvaltningsmyndighet”.  
 

Effekter av polisens sätt att agera som presenterats i detta kapitel 

C1 var av uppfattningen att även om nuvarande strategi är gynnsam för polisen på kort sikt 
kommer polisens nuvarande förhållningssätt att kunna få förödande konsekvenser på längre 
sikt. Tilliten till myndigheter är det ”dolda guldet” som finns i bland annat Sverige, Norge, 
Finland Nya Zeeland och Kanada, framförde C161. En tillit till myndigheter leder också till en 
tillit till andra människor och denna tillit är en stor tillgång för hela samhället, utvecklade C162. 

 
61 Se även till exempel Nordiska ministerrådet, 2017. 
62 Se även till exempel Luhmann, 2005; Axelrod, 1984. 



Bilaga 3 - Reflektioner hos personal på strategisk nivå 

34 
 

C1 menade att Polismyndigheten eroderar denna tillit om myndigheten tänker och agerar på 
samma sätt som ett företag som vill skydda sitt varumärke och uppfattade denna utveckling 
som mycket allvarlig.  C1 hävdade att Polisens kommunikationsavdelning genom sin 
nuvarande inriktning att skydda och stärka polisens varumärke inte bara riskerar att erodera 
tilliten till polisen på lång sikt utan även till andra myndigheter. Det kan sätta hela vårt system 
som vi ska vara stolta för och värna om i gungning: ”Det är därför som jag tycker att den fråga 
som du behandlar i denna studie är så viktig. Polisens kommunikationsverksamhet måste 
förändras.”, framförde C1.    

C2 menade att det polisen förde ut om att den stora centraliseringen av polisens organisation 
skulle leda till att polisen kom närmare medborgarna var en ren lögn. C2 framförde att varken 
Skatteverket eller Åklagarmyndigheten hade klarat detta. Polisen borde därför inte gjort sken 
av att omorganisationen skulle göra att polisen kom närmare medborgarna utan sagt som det 
var att det inte fanns något annat val än att bli en nationell myndighet eftersom alla andra 
myndigheter gick åt det hållet. C2 påtalade att ett exempel på kulisser är insatsen Rimfrost. 
Det är ett klassiskt sätt att bygga kulisser, vilket ofta Noa:s [nationella operativa avdelningen] 
satsningar är, menade C2. De saknar lokal förankring och metoderna är universella, framförde 
C2. C2 konstaterade att när Polisen riktar in sig på att stärka varumärket och bygga upp 
tilltalande bilder av verksamheten riskerar man att inte få de resurser man behöver, att 
problem består och att polisen lägger resurser på arbetssätt och insatser som inte ger de 
effekter som vore önskvärt. Att polisens förmåga överskattas blir ett problem när det 
förhållandet väl blottas, menade C2.  

En annan negativ effekt som C2 förde fram var att när personalen längst ner i linjen är 
medvetna om att det är en chimär och ett teaterspel som polischeferna ägnar sig åt ser de 
anställda ner på cheferna som deltar i detta spel. Att inse att chefen står och ljuger gör att 
anställda tappar respekten och det får negativa följder för möjligheten att styra 
polisverksamheten, påtalade C2. Det leder i sin tur till negativa effekter för polisens 
effektivitet och förmåga, menade C2 vidare. Även SC1 förde fram liknande argument och hen 
berörde också Rimfrost som ett tydligt exempel på polisens skönmålande. SC1 berättade att 
det bland annat spreds ut information om ett omfattande vapenbeslag med många 
godspunkter, men det handlade istället om vapendelar som beslagtagits från en nästan 80-
årig man som mådde psykiskt dåligt. SC1 framförde att det inte hade någon koppling till 
organiserad brottslighet, trots att polisen gjorde sken av detta. 

C2 förmedlade att hen tycker det är tragiskt hur polisen agerar när man bygger upp kulisser 
om att man tagit tag i Metoo. C2 pekade på att när problematiken i början av 2021 åter 
uppmärksammades undvek Rikspolischefen att svara på frågor. Istället anmodades en person 
som har en chefsbefattning på HR- avdelningen att uttala sig. C2 uppfattade att denne person 
gjorde en urusel insats när hen, som det verkade, försökte följa de talepunkter som 
Kommunikationsavdelningen hade upprättat. Även C4 berörde TV programmet kring Metoo i 
början av 2021 och att en mellanchef på HR mer eller mindre lät som en papegoja. 

C2 framförde att när dåliga beteenden uppmärksammas försöker rikspolischefen tona ned 
problematiken genom att hävda att det handlar om problem kopplat till enstaka 
befattningshavare. En enskild spricka kan man hantera, men inte att problemet är större. När 
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man tonar ner problemen är möjligheterna att komma tillrätta med dem små, menade C2. 
Istället blir det en fråga för Kommunikationsavdelningen att hantera, påtalade C2. SC1 var inne 
på samma linje som C2. När en enskild patrull gör ett bra ingripande tar organisationen åt sig 
äran såsom vid den uppmärksammade knivattacken i Vetlanda år 2021. Höga polischefer 
hävdade att det var ett resultat av en väl fungerande organisation. Däremot om ett ingripande 
blir föremål för negativ uppmärksamhet i media säger aldrig polisen att det beror på 
organisationen utan då är det ett verk av en enskild medarbetare, konstaterade SC1.   

C5 pekade på att istället för att åtgärda strukturella problem och bygga upp långsiktiga 
lösningar på problem har polisen ett system som premierar korta insatser som syftar till att 
visa att vi tar tag i en fråga. Också SC1 berör denna problematik och menade att den höga 
prioriteten att visa upp tilltalande resultat påverkar verksamheten på ett negativt sätt. Ett 
exempel är att polisen riktar in sig på att utreda enkla brott som snabbt kan ge gröna siffor. 
Att det sker på bekostnad av att kunna utreda allvarliga brott framgår inte av vår externa 
kommunikation påpekade SC1.  
 
SC1 framförde också att ett problem med polisens kommunikationsverksamhet är att man 
fångar upp och lyfter fram vissa medarbetare som passar in i en kommunikationsmall. Hens 
uppfattning är att det är viktigt att man lyfter fram rätt medarbetare, men att det sällan sker. 
Vidare berättade SC1 att inriktningen att visa att verksamheten fungerar bra innebär att alla 
ska vara jämndåliga. Om det blir tydligt att det fungerar väldigt bra på vissa ställen kan 
nämligen externa aktörer när de jämför dessa resultat med övriga polisområden börja 
ifrågasätta hur verksamheten fungerar generellt sett i myndigheten, menade SC1. Det är en 
fara att man bortser från goda prestationer och enskilda initiativ när det gäller utvecklingen 
av verksamheten, framförde SC1.  

SC3 påtalade att chefer på strategisk nivå är mer vaksamma på den politiska debatten och 
initierar olika engagemang och insatser som ligger i linje med den politiska agendan. Det är 
lockande för polisen att agera på ett sätt att man får ”cred”, menade SC3. Man får i och med 
detta något som skulle kunna betecknas som en populistisk polis, hävdade SC3. Det ska alltid 
finnas en relation mellan polisen och politiken, konstaterade SC3, men fortsatte sitt 
resonemang med att poängtera att i Sverige ska det ske genom regleringsbrev - inte genom 
direkt politisk inblandning. SC3 påpåkade att det som händer när politiken påverkar operativa 
beslut är att politiker i praktiken styr, men att det är polisen som får ta ansvaret om något går 
snett. SC3 drog slutsatsen att när polisens ”felaktiga” agerande lyfts till de ansvariga 
politikerna kan retoriken låta på ett sätt, men incitamenten för dessa politiker att ta tag i 
frågan är låg när det är de själva som påverkat och styrt polisens agerande. Den här dolda 
styrningen blir inte synlig för medborgarna och det är problematiskt ur ett demokratiskt 
perspektiv, menade SC3. Det vore en helt annan sak om politikernas inblandning skedde 
öppet, framförde SC3. 

SC3 betonade också en annan problematik som har att göra med att polisen göder sitt 
varumärke och ger sken av att ha kontroll. När medborgarna inte får reda på vad polisen klarar 
av eller inte klarar av kan de heller inte se något behov av att rösta på alternativ som förändrar 
polisen, vilket är ett demokratiskt problem, menade SC3.  
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SC2 framförde att polisen är väldigt snabba på att presentera nya insatser. Det pratas aldrig 
om vilken effekt en insats fick, hur bra eller dåligt den gått och vad vi kan lära oss, menade 
SC2. Istället initieras ständigt nya projekt och insatser. SC2 framförde att det nästan är komiskt 
att man kan se samma person dyka upp i insats efter insats och berätta om att polisen nu 
startat en ny insats med ett nytt namn. Vad som hände med den tidigare insatsen och varför 
en ny insats initieras nämns inte. Nyss nämnda agerande från polisen har en förödande effekt 
på polisens förmåga och kan också i förlängningen leda till en polarisering i samhället genom 
att olika rykten börjar florera, menade SC2. 
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Reflektioner hos personal på Kommunikationsavdelningen 

För att få ytterligare ett perspektiv på de upplevelser som journalister framfört i intervjuerna 
presenterades en sammanställning av dessa för personal som arbetar/har arbetat på 
Polismyndighetens kommunikationsavdelning. Inom ramen för denna studie fanns ingen 
ambition att göra en kvantitativ studie av kommunikationspersonalens uppfattning. Det 
bedömdes som meningslöst eftersom en ambition att stärka varumärket riskerar att medföra 
att redovisade uppfattningar blir en del av detta. Däremot bedömdes det som värdefullt att 
kunna komplettera intervjumaterialet från journalisterna och polispersonal på strategisk nivå 
med några reflektioner från kommunkationsavdelningens horisont. 

Under våren 2018 intervjuade en av rapportförfattarna tio personer med lång erfarenhet av 
att arbeta med kommunikationsarbete inom Polismyndigheten. Resultatet av dessa intervjuer 
redovisades i en tidigare rapport63 som till stora delar återges i nedanstående underkapitel. 
Våren 2021 genomfördes ytterligare tio intervjuer som redovisas i efterföljande 
underkapitel64.  
 

Intervjuer som genomfördes våren 201865 

Nio av de som intervjuades tre år efter polisens stora omorganisation var anställda på polisens 
kommunikationsavdelning (KA) när intervjuerna gjordes. Den tionde hade nyligen slutat att 
arbeta på denna avdelning. Alla intervjuade hade lång erfarenhet av polisens 
kommunikationsarbete. Under intervjuerna användes ingen intervjumall utan de som 
intervjuades fick själva fritt reflektera kring polisens kommunikationsverksamhet med 
anledning av den kritik som framförts att Polismyndigheten skönmålar verksamheten.  

En av de intervjuade sade sig aldrig ha sett att Polismyndigheten gjort några skönmålningar av 
verksamheten, utan att det från Polismyndighetens sida handlar om att ge den sanna bilden 
och inte den bästa bilden66. En annan intervjuperson menade att verksamheten generellt sett 
inte skönmålas, men att Polismyndigheten inte alltid för ut hela bilden. Man bestämmer vad 
som ska kommuniceras ut och myndigheten är ”rätt så tysta när det inte går bra, men 
kommunicerar ut saker när det går bra”.67  En tredje intervjuperson framförde att hen sällan 
känner igen de texter hen skrivit efter att de granskats. Hen menade att det ofta har lagts till 
många fina ord och att andra vägt in hur Polismyndigheten ska uttrycka sig. Den redigerade 
texten innehåller tilltalande målbeskrivningar som ska finnas med, men som är ’flummiga’ och 
inte går att fatta: ”Allt blir tillrättalagt och likformas”68. En fjärde uttryckte att det kan vara 
bra att skicka ut positiva signaler för att det kan minska en oro, t.ex. i samband med 
terrordådet i Stockholm. Hen menade dock att: 

 
63 Holgersson, 2018b. 
64 Se vidare metodkapitel i bilaga 5. 
65 Avsnittet utgår från en tidigare rapport (Holgersson, 2018 sidan 59-68), men för att underlätta läsning 
redovisas inte textavsnitt i form citat.  
66 KA1, mars 2018. 
67 KA2, mars 2018. 
68 KA3, mars 2018. 
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”Ibland när polisen går ut med information är det pinsamt. Inbrotten går ner en 
månad av tolv och då går polisen ut med en nyhet att inbrotten gått ner. 
Människor är väl så överlag att man gärna för fram det positiva och tonar ner 
det negativa, men det är viktigt att vi som Polismyndighet för ut information på 
ett rättvisande sätt. Nu drar man stora växlar vad gäller vissa saker och lyfter 
fram positiva siffror. Det är inte vi som ska säga att vi är bra, det är andra.”69 

Den femte av de intervjuade framförde starka farhågor för hur Polismyndighetens 
kommunikationsverksamhet var på väg att utvecklas och pekade på att massmedia genomgår 
en stark förändring där länsmedia håller på att försvinna. Hen har noterat att det finns krafter 
inom polisen som ser det som positivt att polisen då kan ta över nyhetsskrivandet själva och 
”gå ut med vår version av verkligheten”. Denna person har i det tysta reagerat starkt på 
detta70. Flera av de som intervjuats uttryckte på ett tydligt sätt att 
kommunikationsverksamheten numera går ut på att stärka och försvara Polismyndighetens 
varumärke: 

 ”Ett problem i nuvarande organisation är att man får gå hur många led som helst 
för att få tillåtelse att göra ett yttrande. Hos mig har det faktiskt infunnit sig en 
rädsla att yttra sig. För säger man något som inte passar Stockholm så får man 
höra det direkt via olika kanaler […]. Ibland känner jag mig som en i Ryssland att 
man ska säga saker som passar en viss agenda. […] Numera satsar man mycket på 
att stärka varumärket. Minsta lilla sak som händer så kommer det ut talepunkter 
som det är tänkt att man ska hålla sig till. Jag har svårt ibland att göra det för jag 
låter inte trovärdig om jag skulle följa dem. Ibland kan dock talepunkter vara bra.”71 

 ”När man ska gå ut med information är det flera kontrollinstanser för att värdera 
innehåll. Man sitter och väger ord i meningar fram och tillbaka i syfte att kunna 
parera sig för all kritik. […]. Varumärket är oerhört viktigt. Det blir viktigare än 
saklighet och objektivitet, där man förskönar faktiska förhållanden. Man är väldigt 
mån om att det inte ska se ut som om man misslyckats med något.”72  

 ”Varumärket är allt viktigare, där information är tillrättalagd och presenteras i 
enlighet med ett myndighetsperspektiv. Det handlar om att presentera tilltalande 
bilder av verksamheten och vid kritik mot polisen är det undanflykter istället för 
fakta som gäller. Genom detta förfaringssätt biter man sig själv i svansen eftersom 
man inte kommer tillrätta med problem när man gör så. Det blir att lappa och laga 
hela tiden”73 

Att Polismyndigheten inte utvecklas på önskvärt sätt på grund av nuvarande 
kommunikationsstrategi berördes också av en annan av de intervjuade: 

”När det är besvärliga frågor under uppsegling ser man från KA:s sida till att lyfta 
upp en närliggande fråga som tar utrymme så att kritiken och de besvärliga 

 
69 KA4, mars 2018. 
70 KA5, mars 2018. 
71 KA6, mars 2018. 
72 KA7, mars 2018. 
73 KA8, mars 2018. 
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frågorna inte får plats. Det här får allvarliga följder. Om man lägger dimridåer 
kring problem och inte får en öppen diskussion så blir det svårt att utveckla 
verksamheten. Man får inte en fruktsam diskussion om faktiska problem när man 
vill flytta fokus till en annan fråga. Man pustar sedan ut att man lyckats få bort 
fokus från problemet.  

Det här får till följd att det finns ett behov att mörka även nästa gång osv. […] 
Min upplevelse är att det blev en markant förändring på KA:s sätt att arbeta i 
den nya organisationen”74 

 

Slutligen var det en som menade att så kallade experter i kommunikationsfrågor som anställts 
på de nationella avdelningarna inte verkar förstå vikten av att lämna saklig och objektiv 
information: 

”De verkar många gånger inte förstå att Polismyndighetens uppdragsgivare är 
allmänheten och vikten av att lämna saklig och objektiv information. Istället 
verkar det centrala vara att stärka polisens varumärke. Det finns en gräns för hur 
mycket man kan vinkla information innan den beskrivning som ges är 
missvisande. Den gränsen har passerats med råge och problemet ökar. […] Om 
man som kommunikatör har en stor integritet är det väldigt påfrestande när man 
känner att den bild Polismyndigheten förmedlar är missvisande. 
Polismyndigheten måste börja redovisa sin verksamhet på ett ärligare och mer 
öppet sätt. Det är mycket som inte är accepterat att föra fram. Det styrs alldeles 
för mycket från centralt håll vad som ska föras fram. Jag blir skrämd när det finns 
tjänstemän inom Polismyndigheten som inte säger ”stopp så här kan vi inte 
göra” och gör saker som bryter mot lag i den operativa verksamheten, eller inte 
ser det som viktigt att följa regeringsformens krav att en myndighet ska vara 
objektiv och saklig, och istället för ut missvisande och felaktiga bilder av vad som 
hänt eller hur något fungerar. Det krävs en kulturförändring inom Polismyndig-
heten där tjänstemannaansvaret utvecklas.”75  
 

Intervjuer som genomfördes våren 2021  

Intervjuer genomfördes tre år efter första intervjutillfället med 10 personer som har 
erfarenhet av att arbeta på KA76. De fick reflektera kring de uppfattningar som journalister 
framfört om polisens kommunikationsverksamhet i denna studie77.  

 
74 KA9, mars 2018. 
75 KA10, maj 2018. 
76 Sex personer var anställda på Kommunikationsavdelningen (KA) när intervjun genomfördes. fyra hade avslutat 
sin anställning inom 18 månader från det att arbetet med intervjustudien påbörjades (jan 2021). Fyra personer 
som tidigare hade intervjuats och som fortfarande arbetade kvar på KA tillfrågades om de ville medverka. En av 
dem (KA1), tackade nej. Övriga tre intervjuades (KA2, KA5 och KA6). En person som hade arbetat kvar mer än ett 
år efter första intervjun tillfrågades och tackade ja till en medverkan (KA8).  
77 Se vidare metodavsnitt i bilaga 5. 
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En intervjuperson framförde i mycket ringa omfattning kritik mot myndigheten i den första 
intervjun78. Vid det andra intervjutillfället framförde hen emellertid att det blivit mycket bättre 
inom Polismyndigheten vad gäller bland annat att redovisa förhållanden på ett rättvisande 
sätt. Förhållanden som vid den första intervjun inte hade angetts som ett problem, påstods 
vid den andra intervjun ha blivit mycket bättre. Det finns anledning att beakta att denna 
person vid både det första och det andra intervjutillfället uttryckte en stor rädsla att det skulle 
avslöjas att det var hen som hade blivit intervjuad. Hen framförde vid det andra 
intervjutillfället att den tystnadskultur som råder inom polisen har utvecklats i negativ riktning 
de senaste 10-15 åren: ”Det är viktigt att det inte framkommer att vi två har talats vid. Så är 
tyvärr situationen inom polisen idag.”79. Flera andra gav på olika sätt uttryck för att det kunde 
få negativa konsekvenser att ifrågasätta KA80. Denna omständighet utgjorde en speciell 
utmaning vad gäller att lyckas fånga perspektiv som har ett kritiskt anslag gentemot KA:s sätt 
att arbeta. Utifrån yttranden i traditionella och sociala medier var det däremot inga problem 
att hitta motsatta perspektiv som avfärdade att det skulle kunna finnas någon grund i de 
negativa uppfattningar som journalister framfört om polisens kommunikationsverksamhet81.  

Ett annan problem är att problembeskrivningar filteraras uppåt i polishierarkin. Även om det 
framgår att framförd information från Polisen är missvisande eller till och med felaktig är det 
mer eller mindre omöjligt att kunna fastställa huruvida någon på KA medvetet har framställt 
något på ett missvisande eller felaktigt sätt. Det kräver i sådana fall att någon är ärlig och 
medger detta.  
 

En liknande problematik över hela landet 

Våren 2021 lyftes i Veckans Brott på SVT fram kritik mot polisens kommunikationsavdelning 
(KA). En anställd vid KA yttrade sig i sociala medier att det var med ett snett leende hen tog 
del av programmet med tanke på att programmet haft: ”i det närmaste fri tillgång till poliser 
och polisanställda i tjugoen säsonger”. Hen skrev vidare att: ”För övrigt kan jag meddela att 
många av de tittarfrågor som professorn så tillsynes enkelt och självklart svarade på togs fram 
av just nämnda kommunikationsavdelning”. Yttrande, som verkade gå ut på att förkasta 
relevansen av det som togs upp i programmet, visade genom den sista kommentaren på sätt 
och vis i praktiken det motsatta. En kommunikationschef i en region ifrågasatte också den 
kritik som framfördes i Veckans brott på SVT, bland annat att polisen inte skulle vara 
transparent. Vad som framkom vid intervjuer med både journalister och personal i den region 
hen ansvarade för pekade emellertid på att kommunikationschefen själv agerade på ett sätt 
som gick stick i stäv med sina yttranden. Vi fick bland annat tillgång till ett SMS som skickats 
mellan två poliser med anledning av att en journalist nekats följa med i verksamheten: ”N 
[kommunikationschef] har lagt sig i och fått KC [kommenderingschef] och PIC [polisinsatschef] 
att darra på knäna och sagt nej”82.  Huruvida denna regionkommunikationschef själv 

 
78 KA5. 
79 KA5, mars 2021. 
80 KA8, KA11, KA13, KA14, KA16. 
81 Till exempel i samband med att tidningen Journalisten och Veckans brott berörde problematik i början av 
2021, men även tidigare (se till exempel Holgersson, 2018b, Holgersson, 2014). 
82 SMS skickat från en polis till annan polis, april, 2021.  
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uppfattade sig som ärlig i sitt påstående om polisens transparens är omöjligt att säga. En 
annan regionkommunikationschef hävdade att den typ av problem som togs upp i SVT 
Veckans brott inte existerar i den region som hen ansvarar för. Genomförda intervjuer med 
journalister i denna studie pekar dock i en annan riktning. Problembilden har visat sig vara 
liknande överallt i Sverige. Med anledning av nyss nämnda chefs yttrande genomfördes 
ytterligare intervjuer i ett par orter i den region som hen ansvarade för. Syftet var att 
undersöka om det var så att ytterligare intervjuer med journalister skulle visa en annan bild.  
Det som framkom vid dessa intervjuer skiljde sig inte från den tidigare bilden. En journalist 
som intervjuades framförde till och med att det var sämre på huvudorten i aktuell region 
jämfört med en huvudort i en annan region. Den senare orten hade ändå varit föremål för 
mycket kritik från andra journalister. Den kritik som har framkommit vid intervjuer med 
journalister har inte varit begränsad till någon enstaka region. Visserligen finns det enskilda 
presstalesmän som uppfattas som extra bra eller extra besvärliga som påverkar vissa 
journalisters uppfattningar, men Polismyndighetens sätt att bedriva sin kommunikations-
verksamhet är ett nationellt problem som återspeglas i samtliga regioner.   
 

Vad som behandlas i rubrikerna nedan 

Syftet med intervjuerna med personal på KA har varit att försöka hitta förklaringar till de 
iakttagelser som har gjorts av journalisterna utifrån personal på KA:s perspektiv - inte att 
återspegla något slags genomsnittligt svar från anställda på kommunikationsavdelningen83. 
Det som framförallt kommer behandlas i nedanstående rubriker är andra förklaringar från 
personal på KA än att journalisterna har en svag grund för sina uppfattningar. Men förklaringar 
som handlar om att journalister medvetet eller omedvetet har misstolkat eller missuppfattat 
polisens sätt att kommunicera kommer att beröras, eftersom det också kan vara en förklaring.   

Svårigheter att få göra intervjuer och få relevant information från polisanställda 

Flera av de på KA som intervjuats bekräftade att det ligger något i den kritik journalisterna 
framförde om att det kan vara svårt för journalisterna att göra intervjuer och få relevant 
information från polisanställda.  

KA5 menade att kritiken är rättmätig och handlar om att polisen har ett internt problem i 
kommunikationen mellan personal på KA och de polisanställda som är involverade i en 
händelse eller ett pågående ärende. Det finns, enligt KA5, ett större antal 
förundersökningsledare som inte förstår vikten av öppenhet eller till och med helt saknar den 
förmågan. De eftersträvar att det ska vara locket på och framför att ”säg ingenting”, berättade 
KA5. Det är nästan så de säger att det inte ens har hänt någonting, trots att det är massor av 
polisbilar med blåljus på en plats, konstaterade KA5. Om man har försökt några gånger och 
har mötts av detta så känner man att det inte är någon idé att ringa upp dem: ”Det finns därför 
förundersökningsledare som jag inte ringer upp trots att de ansvarar för ett ärende som 
journalister ställer frågor om. Så illa är det och det är tyvärr vanligt”, berättade KA5.   

 
83 Se bilaga 5, metodavsnitt. 
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Det berördes tidigare i texten att KA5 uppfattar att utvecklingen har gått bakåt de senaste 10-
15 åren när det gäller ”polisens generella förhållningssätt till kritik, uppmärksammade 
problem och den tystnadskultur som råder inom polisen”. KA5 kan förstå journalisternas kritik 
att det är svårt att få ansvariga chefer på central nivå att yttra sig när det handlar om 
granskande reportage eller när det är journalisterna själva som har en reportageidé. KA5 
framförde att hen inte alls tycker om när högre chefer vägrar att bli intervjuade. Hen ogillade 
också när chefer går ut med allmänna floskler. KA5 menade att en vägran att medverka och 
floskler drar ner polisens trovärdighet. 

KA6 berättade att det finns en utbredd rädsla i organisationen att yttra sig och att det kan ta 
en vecka för hen att få svar om journalister undrar över något. Chefer värjer sig. Man vill inte 
svara. KA6 framförde att polisen har en tradition av att ha höga murar, men menade att 
polisen måste förstå att man är allmänhetens polis och då måste underlätta en insyn.  KA6 
pekade på att det är mycket svårt för journalister att få ansvarskrävande intervjuer och sa: 
”Jag förstår journalisterna som upplever att Polismyndigheten skickar fram oss som något 
slags filter för att ansvariga inte vill kliva fram.” KA6 menade att det har att göra med att det 
kan medföra karriärmässiga nackdelar för polispersonal att yttra sig i media. KA6 har varit med 
om att man från nationell nivå styrt med hela handen för att se till att en viss chef inte ska 
yttra sig i media på grund av att denne tidigare yttrat sig på ett sätt som man på riksnivå inte 
önskat. KA6 upplever att hen själv i rollen som anställd på KA numera är rädd att ”säga fel och 
få skit för det” och tycker det blivit mycket värre de senaste åren.  

KA8 berättade att hen upplever att det är lågt i tak på KA och att det finns en rädsla i hela 
polisorganisationen som gör att anställda inte ifrågasätter. De finner sig i systemet att det är 
bilden av polisen och inte verksamhetens innehåll som blir det viktiga, menade KA8. Hen 
berättade att hen ibland hört att ”usch nu ringer den journalisten” och att polisen skickat fram 
en viss befattningshavare för att hantera detta. KA8 berättade också att det finns enstaka 
journalister som har en egen fil att få information och blir gynnade i förhållande till andra 
journalister.  

KA8 pekade även på att det numera är få med polisiär bakgrund som arbetar på KA, vilken hen 
uppfattade var en nackdel. De på KA som är poliser har kontakter ute i verksamheten som gör 
det lättare att få tag på viss information, framförde KA8. Hen uppfattade också att de har en 
större förmåga bedöma vilken information som kan lämnas ut.  KA8 påtalade vidare att 
personal på KA ibland inte har tillgång till STORM84 och därför inte vet någonting när media 
ringer. KA8 menade att det är helt otroligt dåligt när Polisen skyller på tekniken som en 
begränsning att det inte går att serva journalisterna på ett bättre sätt. 

KA11 framförde att KA har lyckats ”med något otroligt och det handlar om att sätta en osynlig 
munkavel på polisens anställda.”. KA11 tror att det är en medveten strävan att anställda ska 
känna en rädsla att yttra sig i media. Det finns då större förutsättningar att bygga upp positiva 
bilder av polisen utan att de ifrågasätts, menade KA11. KA11 påtalade att man på KA är väl 
medveten om att det inte är tillåtet att tysta de anställda. De har därför skickat ut ett budskap 
som kan låta oskyldigt - att det ”är bra att stämma av med KA”. Detta uppfattas dock som ett 

 
84 Polisens händelserapporteringssystem. 
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krav, menade KA11. Som framgår av föregående bilaga framförde personal som arbetar på 
strategisk ledningsnivå liknande slutsatser. KA11 berättade också att KA internt inom polisen 
är väldigt noga med att ge information om skyldigheten att sekretessbelägga information. Hen 
har emellertid inte sett någon utskickad information om offentligt anställdas rättigheter att 
uttrycka sig med stöd av bland annat sin meddelarfrihet.  

KA11 berättade vidare att det förekommer att journalister som bokar en intervju med en 
polisanställd får den avbokad när den anställde måste stämma av intervjun med KA. Den 
interna processen kan nästan bli lite farsartad när den polisanställdes område ska processas i 
flera veckor, framförde KA11. KA11 påtalade att det är viktigt att poängtera att det inte 
existerar några formella svarta listor på KA när det gäller vilka journalister som anställda ska 
undvika att prata med. De svarta listorna finns emellertid mentalt, berättade KA11. KA11 
framförde också att KA:s verksamhet har gått från att bestå av ett fåtal informatörer till en 
stab av kommunikatörer som arbetar proaktivt och agerar som gatekeepers. Tidigare 
fungerade informatörerna närmast som växeltelefonister som hjälpte till att lotsa journalister 
till rätt person, menade KA11. Precis som flera andra intervjuade berörde KA11 att talepunkter 
blir en form av osynlig munkavel som ger tydliga signaler vad som ska framföras. KA11 sade 
även att det finns självständiga anställda som inte bryr sig så mycket om att följa dessa 
talepunkter. KA11 berättade också att det är vanligt att kommunikatörer eller presstalesmän 
oombett sitter med när journalister ska intervjua en person inom polisen. Det kan skapa en 
osäkerhet hos intervjupersonen. KA11 framförde dessutom att det händer att 
kommunikatörer lägger sig i intervjun. 

Även KA12 berörde talepunkterna som ett problem. Hen drog paralleller till formuleringar 
som används när politiska partier yttrar sig i en fråga. KA12 framförde att de poliser som säger 
hur ”det egentliga är blir rökta”. KA12 har själv erfarenhet av att beskrivningar skulle vridas 
på ett sätt som gjorde att polisens verksamhet inte skulle se så dålig ut som den i realiteten 
var. KA12 berättade också att hen internt reagerade på att rikspolischefen vid ett tillfälle ”satt 
och ljög i TV”. Hen blev dock tillrättavisad av sin chef - att det var rikspolischefens version som 
gällde, trots att den beskrivning han lämnade var felaktig.    

KA13 berättade att det var en hisnande upplevelse att bli hårt tillrättavisad från nationell nivå 
när hen inte hade uttryckt sig på ett sätt som stämde överens med den inriktning som fanns 
på nationell nivå. KA13 framförde att talepunkter som kommer från nationell nivå både kan 
vara på gott och ont. De kan underlätta och vara ett bra stöd. Samtidigt menade KA13 att om 
man ska ”vara krass så innebär talepunkterna […] en styrning av vad polischeferna säger 
eftersom det inte skulle se bra ut om en chef på regional nivå stack ut och yttrade sig på ett 
annat sätt än vad som står i talepunkterna.”. 

KA16 framförde att som det nu är finns en risk att man bygger upp något som skulle kunna ses 
som en mur av väldigt duktiga kommunikatörer. De uppfattar att de själva gör ett fantastiskt 
arbete genom att de skapar en god bild av polisen, men de håller bort media istället för att 
bjuda in media och vara transparenta, menade KA16. 

Uttalande från tre av intervjupersonerna från KA gick ut på att journalisternas kritik om 
svårigheten att få göra intervjuer och att få relevant information från polisanställda inte hade 
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någon bäring i något verkligt förhållande. Dessa intervjuer kan ändå användas för att öka 
förståelsen för journalisternas uppfattningar. KA2 har svårt att förstå att KA kan uppfattas som 
en vägg av journalisterna. KA2 berättade dock att hen hade flera ärenden där hen efter 
önskemål från åklagare och spaningsledare sköter all kommunikation med media. KA2 
menade dock att det inte är för att utgöra en vägg utan för att dessa befattningshavare 
uttryckt att de inte kan hantera samtalen från media. KA2 uppfattade således inte att hen 
utgjorde en vägg, men ur journalisternas perspektiv kan det ändå tolkas att så är fallet. KA2 
framförde också att hen inte har iakttagit att polispersonal har blivit mer försiktiga eller rädda 
att uttala sig i media. Den intervjuade verkade genuin i sin uppfattning. På liknande sätt 
verkade KA14 vara ärlig i sin uppfattning att hen inte kunde förstå journalisternas kritik. KA14 
menade att det finns en fastcementerad uppfattning hos kollektivet journalister att polisen 
inte sällan mörkar och håller undan fakta. Hen motsatte sig att så var fallet och framförde att 
hens grupp sliter hårt med att serva media. Precis som KA2 innehöll emellertid intervjun från 
KA14 information som kunde förklara journalisternas uppfattning. KA14 berättade att det 
finns ett fåtal journalister som hen kan prata öppet med om det mesta inom 
verksamhetsområdet, men att det inte är möjligt med övriga journalister. Att dessa övriga 
journalister inte upplever klimatet så öppet som de önskar vid kontakt med KA14 kanske 
därför inte är så konstigt. KA14 framförde också att hen som presstalesperson får klä skott för 
att vissa utredare har ”en rädsla för media”.  KA14:s uppfattning var att polisen skulle kunna 
berätta mer än man berättar utan att utredningar eller arbetsmetoder skulle äventyras. KA14 
verkar inte se att detta också kan vara en förklaring till att journalisterna uppfattar situationen 
som de gör. Ett annat förhållande som KA14 tog upp som kan bekräfta att det finns en bäring 
i journalisternas upplevelse, är att hen beskrev att polisen gör etiska överväganden gällande 
vilken information som lämnas ut ur ett integritetsperspektiv. Flera journalister berörde som 
ett problem att polisen inte beaktar att media gör etiska övervägningar innan de publicerar 
information, och därför i alltför hög grad överprövar vilken information som ska lämnas ut till 
media.  

Också KA15:s svar kan användas för att förklara vissa av journalisternas upplevelser även om 
inte heller denna intervjuperson själv gjorde sådana reflektioner. KA15 hävdade att 
tillskapandet av KA har bidragit till att polisen blivit mer transparent. Hen framförde att det 
finns så ”många bra verksamheter inom polisen, men anställda kan vara oroliga att yttra sig 
eftersom journalister ofta är jobbiga.” KA15 menade att personal på KA kan göra de anställda 
trygga och hjälpa dem så att ”det ökar möjligheterna att de får ut det budskap de vill. Media 
är bara en jättehärlig möjlighet att få ut information”. Dessa yttranden kan förklara vissa av 
journalisternas uppfattningar. Dessutom framförde KA15 att hens drivkraft har varit att 
”skydda kollegor att bli nedringda av media” så att de ska slippa lägga ner allt för mycket tid 
på att svara på frågor.   

Slutligen kan nämnas att de argument KA1 framförde som skäl till att hen inte vill ställa upp 
på en ny intervju låg i linje med journalisternas upplevelser att framförd kritik mot 
Polismyndigheten kan få mycket negativa effekter på möjligheterna att göra nya intervjuer 
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och överhuvudtaget att få information85. Med tanke på de svar KA1 lämnade i den första 
intervjun gav hens sätt att avfärda en ny intervju ett sannolikt större bidrag till förståelsen av 
det fenomen denna rapport handlar om än om hen hade ställt upp på en ny intervju. 
 

Polisens varumärke och positiva budskap om polisens verksamhet 

Strävan att stärka Polisen som varumärke var ett återkommande tema vid intervjuerna med 
personal på KA.  

KA6 berättade att det är helt klart att KA betraktar polisen som ett varumärke som ska stärkas 
och skyddas. KA6 påtalade att man från centralt håll försöker styra bilden av polisen och att 
det handlar alldeles för mycket om att ”sminka grisen” så att bilden av polisen blir tilltalande 
samt om att parera kritik. KA6 menade att eftersom ”även solen har fläckar” är det inte 
konstigt om en del saker inte går eller fungerar på ett önskvärt sätt. Polisen vill emellertid, 
enligt KA6:s uppfattning, aldrig medge att det kan ha begåtts något fel eller att något inte 
fungerar och det verkar vara väldigt svårt att säga förlåt. KA6 framförde att från centralt håll 
har man ett stort intresse för varumärket, men hen menade att det som är avgörande är vem 
som är chef. KA6 har erfarenhet av helt olika ledartyper. En del använder aldrig ordet mörka 
och förstår vikten av att polisen ska vara transparent. KA6 konstaterade att det tyvärr finns 
många chefer som inte har den inställningen. KA6 refererade exempelvis till en relativt 
nytillträdd chef som explicit uttryckt att hen inte gillar journalister och därför mörkade 
information.  

KA11 berättade att KA tänker proaktivt och strategiskt och fokuserar på polisens varumärke. 
KA:s sätt att beskriva verkligheten skulle kunna gå att formulera som att det i bästa fall handlar 
om att sminka verkligheten, men i värsta fall om att ljuga, menade KA11.  KA11 framförde att 
det kan låta väldigt harmlöst när KA uttrycker att man ”sätta bilden” av polisen, men det är 
ett varumärkestänk som inte borde förekomma inom en myndighet.  

KA11 framförde vidare att texter som kommer från polisen för det mesta är kontrollerade av 
KA och ändras på detaljnivå. Passar de inte KA:s strategi kommer de inte ut, berättade KA11. 
KA11 ställde frågan att om det är så högt i tak som polisen officiellt påstår varför ser då 
texterna som publiceras av polisen ut som de gör? Att ha mer granskande och kritiska texter 
vore ett bevis på att öppenheten inte bara är ord. Som det är nu är det ”husbondens röst” 
som hörs och texter om lyckade aktiviteter sprids snabbt, medan negativ information 
undertrycks, menade KA11. KA11 betonade att det inte finns en illvilja bakom att inte redovisa 
saker på ett objektivt och sakligt sätt. Det finns ett gott syfte med att man agerar som man 
gör, men KA11 menade samtidigt att det är centralt att en myndighet inte ska mörka 
information. KA11 nämnde ett exempel där en mörkläggning hade en god ambition att minska 
risken för rasistiska strömningar. Hen menade dock att effekten av att polisen och andra 
samhällsaktörer inte uppfattas som transparent gör större skada än nytta. Dessutom är det 
inte alls bra att en myndighet som Polisen inte uppfattas komma med korrekta uppgifter 

 
85 Kan inte preciseras närmare eftersom hen motsatte sig att rapportförfattarna skulle tillåtas att citera 
innehållet i det officiella mejl hen skickade från sitt polismejl som ett svar på en förfrågan som skett genom ett 
privat meddelande på Messenger.   
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konstaterade KA11. KA11 upplever precis som vissa strategiska chefer att polisens transparens 
blivit sämre sedan nuvarande rikspolischef tillträdde. KA11 ansåg att det är ”mycket snack men 
lite verkstad” och att rikspolischefens tal om öppenhet är tomma ord. KA11 trodde inte att 
det är en genomtänkt plan som ligger bakom att polisen blivit en mer sluten organisation utan 
att det är kopplat till rikspolischefens personlighet och mycket stort kontrollbehov. Att 
Rikspolischefen har ett stort kontrollbehov ligger i linje med vad andra källor framfört86.   

KA12 berättade att det inom KA ofta betonas att varumärket är viktigt och att det gäller att 
synas.  På morgonmötet kan personal på KA sitta och säga att ”titta vilken bra nyhet det blev 
och hur många som sett nyheten på Twitter”. De verkar inte förstå vilken uppgift polisen har, 
menade KA12. Drivkraften är att dessa kommunikatörer tycker det är ”jättekul”, men också 
att det finns en inriktning att det ska spridas positiva nyheter om polisen. KA12 framförde att 
man inte kan säga att polisen fabricerar, men att det handlar om att visa upp en yta som ska 
se fin ut. Detta på något sätt har blivit viktigare än kärnverksamheten, menade KA12.  

KA16 berättade att stärka och skydda polisens varumärke är något som är centralt och att det 
omnämns hela tiden att man ska bevaka och skydda varumärket. Från nationellt håll kommer 
det ut direktiv om att skapa en positiv bild av polisen. Man eftersträvar hela tiden att publicera 
positiva bilder av polisens arbete, sade KA16. Hen framförde vidare att de många personer 
med journalist- och kommunikationsbakgrund som har anställts har gjort att det blivit ett slags 
motpolssituation till media. KA16 uppfattade att man har skapat något som kan beskrivas som 
redaktioner på polisen och även i andra myndigheter. Dessa kluster liknar mer en 
tidningsredaktion än att de följer grunduppdraget att se till att Polismyndigheten är 
transparent, sade KA16. De för ibland ut bilder av polisen som är väldigt glamorösa och 
tilltalande och är oerhört trogen sin chefsbas i sättet att kommunicera, menade KA16.  

KA8 var av åsikten att det inom polisen inte finns någon långsiktig tanke på hur man ska få till 
en bra verksamhet Det är istället bilden av polisen som är det viktiga: ”att det ser ut som vi 
bedriver bra verksamhet”. KA8 menade att det blir en ond cirkel - ju sämre en verksamhet 
fungerar ju viktigare blir bilden. När något gått snett så blir det brandkårsutryckningar som går 
ut på att någon chef får parera och förklara. Det skrivs saker på twitter, det skrivs texter på 
polisens hemsida, det skrivs pressmeddelande, det skrivs debattartikel etc, berättade KA8. Det 
är kommunikatörer som skriver ihop texter till cheferna. Syftet är att visa att polisen är ”på”. 
Istället borde man analysera hur man ska komma åt ett problem, till exempel 
kvinnomisshandel, menade KA8. KA8 framförde att nu när många kvinnor blivit dödade på 
kort tid går rikspolischefen ut och säger att vi ska ha en nollvision vad gäller att kvinnor ska 
dödas. Det låter fint, men det är bara en tom fras utan innebörd. KA8 konstaterade att man 
kan se att regionpolischefer fått direktiv högre upp att vissa saker ska lyftas fram.   

KA8 berättade vidare att polisen aldrig lyfter fram något som gått dåligt. Man lyfter fram det 
som är positivt. Allt annat försöker man gömma undan menade KA8. På kort sikt kan det vara 
bra när det gäller allmänhetens förtroende för polisen. Polisen ger intrycket av att till stora 
delar vara en väl fungerande organisation. Om någon skulle göra en djup granskning skulle 

 
86 Vid intervjuer i denna studie som till exempel KA8, men har även framkommit vid andra kontakter med 
polisanställda och tidigare polisanställda. 



Bilaga 4 - Reflektioner hos personal på Kommunikationsavdelningen 
 

48 
 

denna bild falla ihop som ett korthus, hävdade KA8. KA8 är förvånad över att ingen gör en 
djupare granskning, men framförde att det kanske beror på att det är svårt och tar tid. KA8 
konstaterade att en sådan granskning kräver en djup kunskap och att det går att få information 
från höga befattningshavare inom polisen, men ”om de kan spåras är de körda”.  

KA8 berättade att hen har fått en djup inblick i en hög chefs sätt att agera. När denna chef 
påstår saker behöver hälften inte vara sant. Chefens kraftfulla retorik går hem, men när chefen 
marknadsför sig själv är det inte så noga med sanningen. KA8 beskrev att just den här chefen 
har klarat sig väldigt länge utan att genomskådas och att sådana personer får hjälp av KA för 
att föra ut ett budskap. En sådan hjälp handlar om att KA och chef sitter och resonerar. Man 
bollar olika alternativ fram och tillbaka, berättade KA8. Man resonerar hur retoriken ska vara 
och vad man kan förvänta sig för reaktion. Målet är att det helst både ska gagna chefen som 
person och myndigheten, berättade KA8. Resonemangen handlar också om hur man ska 
parerar kritik och granskning. Om någon journalist fått upp spåret försöker man se till att detta 
dödas genom att plocka fram helt andra saker för att flytta fokus. Det kan också lösas genom 
att man försöker dölja problematiken och försvåra granskning. Erfarenheten visar att det finns 
goda möjligheter att lyckas, poängterade KA8.  

KA8 berättade vidare att ett sådant agerande är väl genomtänkt. En chef lutar exempelvis lite 
på huvudet i en intervju, knäpper händerna och ser lite halvbedjande ut. Detta görs medvetet 
för att döda nyhetsintresset och det finns en strategi för det, men det handlar inte om en 
strategi som är uttryckt i skrift.  

KA8 framförde att efter polisens stora omorganisation blev det mer toppstyrt och svårare för 
journalister att ställa ansvariga chefer till svars. KA8 berättade att polisen numera skickar fram 
befattningshavare som är duktiga på att göra en vinkling av ett förhållande och att inga 
journalister synar korten: ”Jag brukar ofta fundera när journalister genomför intervjuer att 
varför kom inte den frågan”. KA8:s uppfattning är att polisens höga chefer tillämpar samma 
taktiker som politiker. Det kan handla om att gå ut med ett pressmeddelande, att man 
hänvisar till att en viss hög chef ställer upp på intervjuer mellan klockan 13-14. Sedan är det 
hela avklarat. En annan taktik är att ägna sig åt fokusförflyttning. Man svarar på en fråga och 
sedan berättar man om något annat som väcker intresse.  

KA13 berättade att organisationens varumärke har blivit en populär fråga. Hen betonade att 
man kan lyfta hur många bra exempel som helst för att öka en organisations anseende, men 
om man inte vågar tala om svagheter så påverkar det i långa loppet trovärdigheten. KA13 
framförde att hen tycker om kulturen inom polisen, men att det finns ett slags tak som man 
först märker efter ett tag och som det är svårt att sätta ord på. KA13 berättade att när man 
kommer upp i de högre chefslagren blir det känsligt och man måste passa sig. KA13 
konstaterade att när organisationen är ängslig kan man inte som kommunikatör ta ut 
svängarna. KA13 har noterat att det skickas ut information och direktiv från nationell nivå om 
att föra fram exempel på gott polisarbete. I samband med Rimfrost skulle det ske en 
redovisning en gång i månaden till departementet. Det var inte lögn det polisen skickade in, 
men det blev lite konstigt när man försökte samla ihop så många saker som möjligt för att på 
ett ansträngt sätt visa att polisen gjorde något bra, menade KA13. KA13 framförde att hen 
brinner av att förmedla en sann och relevant beskrivning av polisens verksamhet. Det gör att 
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hen som kommunikatör inte ”går i gång” på arbetsuppgifter som handlar om uttryckta 
direktiv om att leverera positiv information.  

KA13 framförde att hen varit med om att man på nationell nivå lagt sig i när en nyhet från 
hens region fick en stor medial uppmärksamhet. På nationell nivå ville man ändra inriktningen 
på nyheten genom att de som skulle intervjuas skulle följa medskickade talepunkter. Syftet 
var att få det att framstå att de goda resultaten var en effekt av ett projekt på nationell nivå 
trots att det inte hade någon koppling till detta: ”Helt plötsligt skulle man på nationell nivå ta 
åt sig äran av att de lokala poliserna i en grupp hade ’jobbat arslet av sig’”, berättade KA13. 
Den verksamhet som nyheten gällde hade på nationell nivå nyligen utsatts för kritik i media 
och blivit ifrågasatt. KA13 menade att det är först nu, när hen intervjuas kring det här temat, 
som hen ser saken i ett annat ljus. Hen förstod inte där och då vad det handlade om. Hen 
tyckte det var jättekonstigt, men inser nu i efterhand att det gick ut på att polisen ville 
marknadsföra att den aktuella verksamheten ur ett strukturellt perspektiv hade utvecklats 
med anledning av den kritik som framförts i media. KA13 menade att nationell samordning 
kan ha ett värde, men sade att ett drastiskt sätt att uttrycka sig på är ”när styrningen övergår 
till rena öststatsfasonerna har det gått för långt!".   

KA13 tycker det är viktigt att visa allt det bra polisarbete som genomförs i det dolda som inte 
får några rubriker. Hen skickar därför kontinuerligt ut nyheter till media med goda intentioner 
när hen tycker att det är något media borde skriva om.   

KA5 framförde att hen ibland märker att medarbetare inom polisen försöker förhärliga 
polisens varumärke och ifrågasätter starkt detta fenomen. KA5 menade emellertid att det inte 
finns någon anledning att överdriva omfattningen av något som skulle kunna betecknas som 
varumärkesbyggande. KA5 menade att det minskat i omfattning. I den mån det förekommer 
kan det knytas till KA på central nivå. KA5 uppgav att det även finns chefer som brinner för att 
måla upp tilltalande bilder av verksamheten men hävdade att också omfattningen på detta 
fenomen har minskat med tiden.  

KA5 berättade vidare att det från centralt håll skickas uppslag på reportage till lokala medier 
som får genomslag i nyhetsrapporteringen. Från centralt håll skickas det även ut talepunkter 
till regionerna, sa KA5. KA5 har tidigare reagerat på att polisens kommunikationschef i detalj 
har gått ut och styrt vad medarbetarna ska säga och hur de ska agera. KA5 blev bland annat 
upprörd över en instruktion att medarbetare skulle tala med nedsänkt huvud när de yttrade 
sig i en fråga. KA5 berättade under intervjun att det numera är mycket bättre och uppfattar 
talepunkterna som ett uttalat stöd där det finns möjlighet att anpassa hur man framför saker. 
När man bedömer utsagorna från KA5 finns anledning att beakta att hen flera gånger under 
intervjun återkom till att hen hade en rädsla att utsättas för repressalier för sina yttranden.  

KA15 berättade att en förutsättning för att kunna vara en brottsförebyggande myndighet, för 
att folk ska känna sig trygga och för att folk ska vända sig till polisen och våga vittna etc. är att 
polisen har gott anseende och förtroende. Det är därför självklart att Polisens anseende är en 
betydelsefull parameter för polisens kommunikationsverksamhet, menade KA15. KA15 var av 
uppfattningen att det tidigare var svårt att nå ut med något annat än negativa nyheter om 
polisen. Det var i princip bara när polisen gjort något fel som media skrev om det enligt KA15. 
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KA15 berättade att det var då idén uppkom att föra ut en annan bild av polisen - att visa en 
annan sida än den media stod för. Framväxten av sociala medier öppnade denna möjlighet. 
KA15 ansåg att när nu polisen har fått en större påverkan på vad som förmedlas har bilden av 
polisen balanserats upp.  

KA15 framförde vidare att i kommunikationsarbetet är det ingen tvekan om att polisen är 
väldigt transparenta och för ut saker som inte funkat och funkar, ”men det är bara det att det 
som inte fungerar hittar media ändå och skriver om”. KA15 berättade att de nyheter som 
polisen för fram kanske har en övervikt på det positiva för att man har blivit så ”luttrad att det 
mesta som skrevs om polisen var negativt.”. KA15 framförde vidare att om ett problem ska 
beskrivas vill polisen gärna vara först eftersom det är ”svårt att vara tvåa på bollen”.  

KA15 menade att anledningen till att föra ut positiva bilder är främst för att göra 
medarbetarna stolta. För KA15 handlade det inte om att ”frisera något utan om att verkligen 
lyfta det som är positivt som gör att medarbetarna får råg i ryggen och känner att de gör ett 
bra arbete.” KA15 menade att hen snarare skulle välja etiketten internt varumärkesbyggande 
för att få stolta medarbetare än att det skulle handla om externt varumärkesbyggande. Med 
anledning av KA15 yttrande är det värt att notera att vid intervjuer med personal på strategisk 
ledningsnivå framfördes att förskönande beskrivningar av verksamheten lätt genomskådas av 
de anställda. Alltför positiva bilder av olika förhållanden som KA förmedlar väcker enligt dessa 
en frustration hos de anställda87. Men som tidigare påpekats är det på grund av den interna 
filtrering av information som sker inom polisen inte alls säkert att personal på KA medvetet 
beskriver förhållanden på ett förskönande sätt eftersom många av dessa befinner sig långt 
bort från den operativa linjeverksamheten.  

KA15 framförde vidare att hen tycker att ”vi är för fega att slå oss för bröstet när något 
fungerar bra. Det ska säkerställas statistiskt och vara forskningsbaserat innan vi går ut med 
en nyhet”. KA15 uttryckte att vi är ”för tysta eftersom man är rädd att någon slår hål på det vi 
för ut”. Hen menade att ”vi ska vara modigare att säga att vi är bra”. Den inställning som KA15 
ger uttryck för visar på ett tydligt sätt hur retoriken som används för att argumentera för det 
önskvärda i att skapa förskönande bilder av verksamheten fungerar.  

Varken KA2 eller KA14 använde ordet varumärke i sin intervju, men KA2 framförde att polisen 
är tydligt mer offensiva än tidigare när det gäller att förmedla det positiva. KA2 noterade att 
polisen visserligen traditionellt sett alltid har önskat att det skrivs om polisen när ”vi gjort 
något bra, men om något inte gått bra har vi inte velat att media ska skriva om detta”.  Denna 
inställning är något KA2 vänder sig emot. KA14 uppgav att när det gäller sättet att förmedla 
information förekommer det att polisen ger en ”något glättig bild av vissa förhållanden”, till 
exempel vad gäller Rimfrost. I viss återrapportering kunde man få uppfattningen att det blev 
1000 fler poliser som arbetade med gängkriminalitet.  

 

 

 
87 Se föregående bilaga. 
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Polisen i sociala medier 

KA6 berättade att det inom polisen har blivit mycket viktigt med sociala medier. KA6 
framförde att det är betydelsefullt att polisen är närvarande på sociala medier, men vänder 
sig mot att mycket verkar handla om att få många likes. Det gör att KA6 inte vill vara med i 
”den cirkusen som är kopplad till sociala medier”. 

KA11 menade att polisens sätt att agera i sociala media inte är ett tecken på transparens och 
öppenhet. Det är en vildväxt flora som myndigheten inte styr, men vad som skrivs på de 
officiella kontona centralt vägs på guldvåg. KA11 framförde att när det gäller vissa officiella 
konton där polisanställda twittrar i myndighetens namn tummar polisen på reglerna för att 
dessa konton är populära och uppfattas hjälpa polisen. Det kan bland annat handla om att de 
ifrågasätter kritiska reportage och sprider ut de bilder som förmedlas av polisen i media. Det 
finns en vilja hos myndigheten att behålla dessa konton. Det är uppenbart att 
Polismyndigheten ser mellan fingrarna gällande dessa konton, menade KA11. Däremot kan 
polisen vara extremt snabba att slå ner på småfel när det gäller andra konton påpekade KA11. 

KA12 framförde att det läggs ut texter om allt möjligt på polisens konton på sociala medier på 
olika nivåer. Man klarar inte sedan av att hantera tips och kommentarer på kontona. KA12 
uppgav att det är ett otroligt svinn av information.  

KA13 berättade att polisen får ett väldigt stort genomslag på Facebook, men uppfattar 
samtidigt att polisens konton på sociala medier är en ”stor röra”. KA13 förklarade det med att 
poliser som arbetar i olika verksamheter har Facebook-konton och att det också finns konton 
på nationell nivå. KA13 menade också att alla som publicerar inte är helt omdömesgilla. KA13 
ser det som ett problem att lekmän inom kommunikationsområdet har tillgång till polisens 
officiella konton och kan lägga ut information som inte är så genomtänkt. KA13 berättade att 
när hen som kommunikatör lägger ut information så funderar hen mycket kring vad som läggs 
ut så att informationen exempelvis inte ska vara integritetskränkande. KA13 kan tycka att det 
vore bra om polisens konton på sociala medier blev lite mer uppstyrda från nationell nivå. 

KA14 uppfattar att den generella tonen i de kanaler som myndigheten använder sig av i de 
sociala medierna håller en bra nivå. Det finns dock ett alltför högt antal publiceringar som inte 
gör det, framförde KA14. Polisers sätt att kommunicera på polisens officiella konton kan 
emellanåt ta formen av något som kan likna buskis, menade KA14. KA14 uppgav att hen inte 
alls uppskattar detta. KA14 framförde att det är viktigt med sociala medier för att sprida 
information och möta medborgare. Men det är emellanåt humoristiska vinklingar på allvarliga 
ärenden som läggs ut vilket hen anser att en myndighet inte borde ägna sig åt. Å andra sidan, 
framförde KA14, är Polisens kommunikation via sociala medier ur ett brottsförebyggande 
perspektiv otroligt viktig då den ofta är nära läsarna och ofta har lokala perspektiv.  

KA14 berättade vidare att polisanställdas sätt att använda sociala medier drabbar de som 
arbetar på presstjänsten. Det läggs ut saker som journalister är intresserade av, men den som 
lagt ut saker behöver inte ha undertecknat texten. Vi som arbetar på mediacenter får därför 
först lägga ned massor av tid för att lokalisera vem som skrivit den aktuella texten, sade KA14. 
Man kan bli nedringd av journalister och uppfattas som okunnig när man inte känner till en 
händelse som beskrivs i sociala medier av någon medarbetare, konstaterade KA14. KA14 
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fortsatte att berätta att det kan handla om en händelse där de som skrivit inlägget vill ”sola 
sig i glansen” av vad någon annan enhet har gjort. De kan ha haft en perifer uppgift kopplat 
till ett visst ärende. Deras beskrivning kan dock ge intrycket av att de varit mer inblandade i 
något än de i realiteten har varit berättade KA14. Själva händelsen kanske till och med har 
utspelat sig en annan dag än vad som det kan tolkas som när man läser den aktuella 
berättelsen framförde KA14. KA14 bedömer att om Polisen drog ned på antalet redaktörer 
som har åtkomst till verktygen att publicera skulle de problem som finns nu kunna avhjälpas 
ganska snart och att det blev kvalitet i stället för kvantitet. 

KA15 konstaterade att polisen via sociala medier lyckas får en fantastisk spridning av hur 
polisens vardag ser ut och menade att sociala medier gett polisen ett uppsving. KA15 påtalade 
dock att polisanställda måste vara försiktiga med vad man lägger ut för information.    

KA16 framförde att polisens Facebooksidor lever sitt eget liv och har en svag styrning. Det 
läggs ut saker som kan ifrågasättas när det exempelvis gäller att publicera information och 
bilder av olika former av ingripanden. Att man publicerar bilder på ingripanden och gör någon 
form av reklam för sig själv som person och polis tycker KA16 finns anledning att var kritisk till. 
KA16 berättade liksom KA14 att det är vanligt att hen får hantera frågor som uppkommer på 
grund av det som skrivits på myndighetens officiella sidor. Det är då ofta svårt att få reda på 
vem som ligger bakom texterna eftersom det är vanligt att det inte angetts vem som skrivit 
dessa. KA16 tycker också det är synnerligen olyckligt med de många poliser som har privata 
konton på sociala medier där det är tydligt att de är poliser och att de berättar om olika 
ingripanden m.m. KA16 påtalade att man i rollen som polis inte kan berätta vissa saker, men 
egot verkar ta över. Dessa personer verkar inte förstå vad som ingår i sin roll som polis, 
menade KA16.  
 

Polisens sätt att följa offentlighetsprincipen    

Flera som intervjuades på KA uppgav att de inte har någon inblick i polisens sätt att hantera 
utlämnanden av handlingar, vilket i sig är intressant.  

Några av de som intervjuades ifrågasatte journalisternas kritik mot Polismyndighetens sätt att 
hantera begäran om allmänna handlingar. KA2 framförde att hen har svårt att förstå kritiken 
från journalisterna. Hen berättade att när det gäller begäranden av allmänna handlingar så 
hänvisar hen journalisterna till en registrator Journalisterna får en handläggare som de kan 
vända sig till om det dröjer att få de begärda handlingarna. Även KA15 uppgav att hen har 
svårt att förstå att det framförs klagomål mot polisens sätt att hantera begäranden att ta del 
av allmänna handlingar. KA15 menade att förklaringen till om det uppfattas ta lite väl lång tid 
att få ut handlingar är att polisen måste vara ”noggranna med de uppgifter vi lämnar ut så att 
de inte missanvänds i medierna”. KA15 menade att det finns fog för att det tar tid, men 
handlingarna ska givetvis lämnas ut inom rimlig tid. KA16 hävdade att när det gäller den 
grundläggande rättigheten att få ut handlingar är Polismyndigheten transparent. KA16 
framförde att handlingar ska sekretessprövas, men att det inte sköts av KA. Om det upplevs 
som svårt att få ut handlingar kan inte KA lastas för detta, menade KA16.   
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Tre som intervjuades lämnade information som pekade på att de uppfattar att det kan finnas 
bäring i den kritik som journalisterna framförde. KA6 berättade att när journalister vill få ut 
handlingar anstränger sig KA och juristerna att inte behöva lämna ut information. KA6 
berättade att flera jurister är väldigt duktiga. För journalister blir det svårt att kunna 
argumentera mot en person med hög juridisk kompetens, framförde KA6. KA6 uppfattar att 
polisen exempelvis hänvisar till förundersökningssekretess in absurdum för att inte behöva 
lämna ut information, och går i land med detta. KA6 har noterat att när polisen sedan vill ha 
information från vittnen ”då går vi helt plötsligt ut med den information som vi inte velat 
lämna ut”. KA6 framförde vidare att i de handlingar vi lämnar ut så svärtar vi alldeles för 
mycket och sade att: ”Jag uppfattar att polisen tar alldeles för lättvindigt på 
offentlighetsprincipen och vikten av att följa denna.” 

KA8 framförde att hens erfarenhet är att det är vanligt att budskapet varit att man inte ska 
lämna ut informationen innan man pratat med chefen så att denna vet om vad som lämnas 
ut. Genom ett sådant förfaringssätt blir det inte ett tjänstemannaansvar längst ut i linjen, utan 
det sker en påverkan uppifrån, menade KA8.   

KA11 berättade att Polisen ofta förhalar möjligheter för journalister att få information och att 
det maskas mycket. KA11 menade att när polisen drar ”sekretesskortet” som skäl att inte 
lämna ut information är det svårt för journalister att syna bärigheten i dessa argument. Polisen 
maskar nämligen ofta information på ett sätt som gör det svårt för journalister att bedöma 
om det är information som polisen borde ha lämnat ut. Det kan till exempel handla om att en 
innehållsförteckning är maskad eller att nästan all information i ett dokument är maskad, 
berättade KA11 
 

Politikens påverkan på polisen 

Flera av de som intervjuades berörde att politikens sätt att påverka polisen är ett problem.  

KA6 uppfattar att polisens kommunikationsverksamhet är alltför centralt styrd och för nära 
den politiska makten. Det påverkar sättet att kommunicera, menade KA6. KA12 framförde att 
hen förundrades över ”den stora hänsyn som tas till att göra politiker nöjda”. KA16 framförde 
att polisens kommunikation till stor del handlar om att förmedla en bild som är tilltalande ur 
det rådande politiska synsättet. KA16 upplever att det blivit mycket mer viktigt att ta hänsyn 
till politiska värden i sättet att uttrycka sig och föra ut information.  

KA8 framförde att det borde göras en granskning av polisens tydliga koppling till politiken 
genom att välja ut några aktuella ämnen och se hur politiker svarade i jämförelse med vad 
polisens högsta chefer gick ut med för budskap. KA8 menade att polisen blivit som en del av 
politiken och är numera mer anpassat till det politiska systemet än att vara en egen 
organisation. KA8 framförde att de gånger rikspolischefen yttrar sig i en fråga får man känslan 
att det är justitieministern eller inrikesministern som kontaktat honom att han bör gå ut i 
media. Det hela känns väldigt politiskt styrt där rikspolischefen ger intrycket att anpassa 
polisens svar efter de ansvariga politikernas ställningstaganden. KA8:s uppfattning är att 
polisen kommer att agera på detta sätt oavsett vem som styr och att det är betydelsefullt att 
polisen på ett helt annat sätt agerar i rollen som en oberoende myndighet. KA13 är inne på 
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samma linje som KA8 och pekade på att det finns ett stort publikt, medialt och politiskt 
intresse för polisverksamheten, där många verksamheter är politiskt känsliga. KA13 framförde 
en önskan om att Polismyndigheten i stort och rikspolischefen specifikt skulle ha en stark 
integritet och tillit till sin egen professionalism. KA13 menade att KA i dessa sammanhang kan 
bidra till att kommunicera professionell polisverksamhet på ett pedagogiskt sätt. 
 

Effekter av polisens sätt att agera som presenterats i denna bilaga 

KA8 framförde att nuvarande sätt att kommunicera är förödande för utvecklingen av polisens 
verksamhet när det är bilden av och inte innehållet i verksamheten som är det centrala. KA6 
berörde samma problematik. Hen menade att polisens sätt att kommunicera utgör ett stort 
hinder för att utveckla verksamheten eftersom det blir svårt eller omöjligt att komma tillrätta 
med problem. KA6 berörde exempelvis att det finns nyanställda medarbetare som beter sig 
illa. Hen påtalade att det inte går att ”sticka under stol” med att det är ett problem som blir 
svårt att komma tillrätta med om nuvarande förhållningssätt består. Det kan få allvarliga 
följder på sikt, menade KA6. KA12 noterade att kommunikation ses som lösningen på ett 
problem i många fall. KA12 exemplifierade det med om det förekommit kritik i media från en 
person som anser sig blivit dåligt bemött på en polisstation. Då kan kommunikatörer gå igång 
och vill skriva dokument och riktlinjer och artiklar om att polisen nu tagit tag i frågan, 
berättade KA12. De verkar inte förstå att ett problem inte löses genom att skriva fina texter 
och publicera positiva nyheter. Också KA13 påtalade att nuvarande sätt att marknadsföra att 
polisen tar tag i ett problem, såsom Rimfrost inte gör att polisen kommer tillrätta med 
gängbrottsligheten. Den här sortens marknadsföring gör att projekt blir en slags ”kringresande 
cirkus” för att tillgodose önskemål från politiker och allmänhet framförde KA13. Det är inte 
hållbart eftersom det uthålliga polisarbetet som ger effekt sker på lokal nivå, menade KA13. 

KA6 konstaterade att polisens rätt att utöva makt gör det viktigt att bli granskad, men att det 
är svårt för journalister att granska polisen. KA11 är inne på samma linje som KA6 och 
framförde att hen ”blir mörkrädd över polisens agerande och blir provocerad över att man inte 
verkar förstå grundläggande värden i en demokrati vad gäller journalisternas roll. Jag är orolig 
för att utvecklingen vad gäller tillrättalagda bilder och att hindra granskning ska eskalera.” 

KA11 menar att polisens kommunikationsverksamhet tar resurser i anspråk som skulle kunna 
läggas på annat. Förutom att polisen har ett stort antal anställda på sin 
kommunikationsavdelning88, har man också haft mångmiljonavtal med PR-byråer, menade 
KA11.  Polisen har bland annat framställt påkostade kampanjfilmer, men om polisen är duktig 
på att förebygga och utreda brott behövs det inte läggas en enda krona på kampanjer, 
framförde KA11. Vidare finns det som skattebetalare anledning att inse att det läggs oerhört 

 
88 Av ESO-rapport ESO 2021:3 framgår att Polismyndigheten är en av de myndigheter i Sverige som har högst 
antal kommunikatörer, men polisen har inte högst andel kommunikatörer i förhållande till det totalt antalet 
anställda. I ESO-rapporten framgår emellertid inte den resurstid som åtgår för att hantera sociala medier som 
utförs av personal som inte är anställd på polisens kommunikationsavdelning. Sammanställningen av antal 
anställda på olika myndigheters kommunikationsavdelningar säger heller inget om vad de anställda ägnar sig åt 
för några arbetsuppgifter. Rapporten berör att det finns anledning att reflektera över marginalnyttan av att lägga 
resurser på kommunikation i förhållande att lägga den på kärnverksamheten.    
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mycket arbetstid på sociala medier och det går att ställa frågan om inte polisen i högre grad 
borde ägna sig åt sin kärnverksamhet, påpekade KA11. KA12 är inne på samma linje och 
framförde att KA växt och tagit enorma proportionen. Hen uppfattade att det är orimligt att 
det finns så många människor på Polismyndigheten som publicerar helt onödiga saker. KA12 
menade att resurser istället kunde läggas på den operativa verksamheten. Även KA16 berörde 
detta och framförde att anställda som arbetar med kommunikation är något som växt ”som 
en svamp”. KA16 påpekade att även HR-avdelningen växt väldigt mycket. KA16 menade att 
Polismyndigheten kläms ihop av nya intressegrupper som pressar ihop kärnverksamheten och 
att det ”finns väldigt mycket att fundera på och att det är viktigt att ifrågasätta nuvarande 
ordning”.  
 

Andra reflektioner kring teman som berörs i rapporten 

KA5 pekade på att den moderna tekniken gjort det möjligt att sitta på långt avstånd från den 
verksamhet som kommunikatörerna ansvarar för att kommunicera om. KA5 har identifierat 
att det är en nackdel när pressinformatörer inte sitter på ledningscentralen. Det är ett långt 
avstånd till vakthavande befäl och jourhavande förundersökningsledare. Avståndet gör att vi 
inte ens träffas och att vi inte har en relation, menade KA5. Hen framförde att när man som 
kommunikatör numera har ett större avstånd till den operativa verksamheten blir man lätt 
bortglömd. Effekten av centralisering av ledningscentralerna var något som också togs upp vid 
intervjuer med personer på strategisk ledningsnivå.  

KA5 ansåg att det var en skillnad mellan extern kommunikation och intern kommunikation. 
KA15 uppfattade att den interna kommunikationen inte har koppling till de frågor som 
journalisterna tagit upp. KA11 förde fram synpunkter där det gick att dra motsatta slutsatser. 
KA11 berättade att om det blir negativa kommentarer i kommentersfältet på intranätet eller 
att man misstänker att så kan bli fallet så stängs kommentarsfältet av. Det finns därmed inga 
möjligheter att lämna kommentarer för de anställda, framförde KA11. Det är ett sätt att strypa 
den interna diskussionen och reflektionen Det är ett tydligt bevis på att det inte är högt i tak 
inom polisen, menade KA11. En av rapportförfattarna har vid upprepande tillfällen både 
kunnat iaktta och fått information från anställda som förmedlat att kommentarsfälten stängts 
av när det framförts kritik.  

KA11 berörde TV-serien Den tunna blå linjen och framförde att bottenplattan som spreds i 
serien var att poliser har ett stort hjärta, ett bra rättspatos och ständigt är missförstådda. 
Sedan fanns det något enstaka svin som är gammal och snart ska gå i pension, konstaterade 
KA11. KA11 framförde att det är farligt om den bild som framgår i serien uppfattas som en 
verklig beskrivning av polisen och dess verksamhet, som bland annat rikspolischefen har 
strävat efter att förmedla. KA11 menade att serien skulle kunna betecknas som PR-
propaganda. Det var myndighetens våta dröm som gick i uppfyllelse. KA11 är förvånad över 
att journalister i högre grad inte ställt kritiska frågor och har dragit slutsatsen att serien är en 
propagandaseger för polisen.  
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Metodavsnitt m.m. 

Inledning 

Genom att tillämpa olika former av kommunikationsstrategier89 strävar såväl privata som 
offentliga organisationer att skapa attraktiva bilder av sig och skydda sina anseenden – något 
som kan bli viktigare än de faktiska prestationerna90. Men för att en organisation ska utvecklas 
och förbättras måste problem och tillkortakommanden bli identifierade och beskrivna91. Om 
anställda uppfattar92 det som viktigare att skydda organisationens anseende genom att dölja 
problem hindrar det organisationen från att utvecklas. Forskning kring nackdelar med 
varumärkesbyggande (branding) är begränsad. Behovet av forskning kring denna problematik 
togs upp på den stora internationella organisationsforskningskonferensen EGOS år 2017 
under ett tema med titeln ”Being good or looking good”93. Innevarande rapport är tänkt att 
lämna ett bidrag till detta forskningsfält.  
 
 
Rapportens syfte 
Syftet med rapporten är att fånga journalisters erfarenheter av polisens sätt att kommunicera. 
Journalister har därför intervjuats kring detta tema. För att kunna tolka och få olika perspektiv 
på dessa erfarenheter har även polisanställda intervjuats. Vissa andra data har också samlats 
in.  

 
Intervjudata och metod 

I studien genomfördes 62 kvalitativa intervjuer med journalister. Skälet till detta antal var att 
data från intervjuerna även skulle kunna användas för en statistisk analys94. Eftersom fokuset 
var att intervjua journalister med erfarenheter av att ha haft kontakt med polisen 
genomfördes en internetsökning på mediareportage som innehöll ordet ”polis”. Det var också 
av intresse att intervjua journalister som granskat olika slags organisationer. Därför vände 
rapportförfattarna sig specifikt till journalister som arbetade på denna slags redaktioner. 
Kontakt togs också direkt med vissa lokalredaktioner för att få någon att intervjua. De flesta 
journalister som intervjuades hade erfarenhet av att arbeta på olika typer av redaktioner.  

De journalister som intervjuades arbetade på tidningar, radio eller TV. Ett urval eftersträvades 
som kunde ge en rättvisande nationell bild95. I urvalet ingick förutom journalister som 

 
89 Coombs, 2006; 2015. 
90 I organisationsforskningen används begreppen varumärke eller ”branding”. Se till exempel Alvesson, 2013; 
DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan 1977. 
91 Till exempel Miceli, Near & Schwenk, 1991; Goldkuhl & Röstlinger, 2012. 
92 Till exempel Goffman, 1956, Rosén & Adams, 1974. 
93 EGOS, 2017. 
94 Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att genomföra ett tiotal kvalitativa intervjuer och sedan genomföra 
en enkätundersökning. Då hade data från ännu fler journalister kunnat ingå i den statistiska analysen. Men 
bortfallet med ett sådant tillvägagångssätt skulle troligen blivit så stort att det påverkade representativitet och 
tillförlitlighet.   
95 Målsättningen var att intervjua 60 journalister. Under datainsamlingen togs fortlöpande kontakt med 
journalister för att få en rättvisande nationell bild. Lyckades vi exempelvis inte få något svar från en lokal 
journalist från ett visst område eller att en journalist tackade nej till medverkan eftersöktes en annan lokal 
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arbetade på nationell och lokal nivå även frilansjournalister och journalister från 
specialredaktioner.  

Ungefär lika många intervjuades på nationell som på lokal nivå, där spridningen var från norr 
till söder och öst till väst.  

Intervjuerna med journalisterna genomfördes mellan januari och maj 2021 och syftade till att 
få journalisterna att berätta om sina upplevelser och reflektera kring polisens agerande. 
Följande frågor var tänkt att fångas upp vid intervjuerna: 

- Upplever du polisen som en transparent myndighet? 
- Hur lätt är det att få intervjua polisanställda? 
- Hur lätt är det att få tillgång till information från Polismyndigheten? 
- Har du några erfarenheter av att göra kritiska reportage om polisen? 
- Om du har erfarenheter av att göra kritiska reportage, vad hände? 
- Har du över tid märkt någon skillnad vad gäller möjligheten att granska polisen? 
- Har du över tid märkt någon skillnad vad gäller polisens mediastrategi? 
- Har du över tid märkt någon skillnad i polisens sätt att hantera media och journalister? 
- Har du några andra reflektioner och tankar kopplat till polisens mediahantering, 

informationsspridning etc. 
 

Det var vanligt att journalisterna spontant berörde vissa av dessa frågor, utan att de behövde 
formuleras. Kompletterande frågor ställdes beroende på vilka svar som lämnades för att förstå 
vad journalisterna menade. Intervjuerna spelades in på band (i något enstaka fall lämnades 
inte ett godkännande för inspelning och anteckningar fördes i stället). För att skydda 
journalisternas anonymitet eller den medieredaktion de arbetade på, transkriberades inte 
intervjuerna rakt av. Alla texter omarbetades så att det blev en löpande text där omskrivningar 
gjordes för att dölja detaljer, underlätta läsning och för att sammanfatta och föra samman 
vissa resonemang till ett och samma ställe i texterna. Det betydde exempelvis att en detaljerad 
redovisning från en journalist var han eller hon tidigare arbetat kunde resultera i 
omskrivningen "Som journalist har jag också erfarenhet av att arbeta i en annan roll än den 
jag har i dag".  

Texterna skickades till de intervjuade för att ge möjlighet att komma med synpunkter. De 
intervjuade kunde ändra eller helt ta bort textavsnitt. De kunde också komplettera texten med 
information som de inte framfört vid intervjutillfället. Det var således respektive text som var 
i fokus för analysen – inte alltid hur den intervjuade exakt uttryckt sig vid intervjutillfället. De 
flesta meningar i de utskickade texterna rörde sig dock om direkta transkriberingar av vad som 
sagts vid intervjuerna. Gruppen som intervjuats har en hög förmåga att uttrycka sig i skrift, 

 
journalist från samma område. Totalt var det tio journalister som vi inte lyckades få kontakt med (svarade inte 
på mejl/hade inte korrekt mejladress/var tjänstlediga, sjukskrivna, föräldralediga) och nio tackade nej till en 
medverkan. En journalist angav inte något skäl till att inte medverka i studien. En meddelade att hen var 
sjukskriven och därför på kort sikt inte kunde medverka. Tre tackade nej av principiella skäl med hänsyn till deras 
uppdrag som journalister. Fyra tackade nej för att de hade liten erfarenhet av kontakt med polisen.  
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vilket underlättade just nämnda förfaringssätt. Omfattningen på texterna var 1–4 sidor och 
totalt utgör underlaget från intervjuerna med journalisterna 135 sidor (drygt 52 000 ord). 

För att tolka och få olika perspektiv på de erfarenheter som journalister redovisade, 
genomfördes också intervjuer med polisanställda som har erfarenheter av att arbeta på 
strategisk ledningsnivå inom polisen, eller vid polisens kommunikationsavdelning (KA). Dessa 
intervjuer spelades inte in utan intervjun tecknades ned och renskrevs direkt efter att 
intervjun hållits. De intervjuade fick först berätta fritt om sina reflektioner kring polisens 
kommunikationsverksamhet. Följdfrågor ställdes för att förstå och få en fördjupad inblick i det 
som framfördes. Därefter presenterades förhållanden som tagits upp under intervjuer med 
journalister och de polisanställda fick reflektera kring detta. Även vid dessa intervjuer ställdes 
följdfrågor för att förstå vad den intervjuade menade. Texten skickades till den som intervjuats 
och samma förfaringssätt som när det gäller intervjuerna med journalister tillämpades.   

Urvalet av de polisanställda på strategisk nivå som skulle intervjuas var att det skulle vara en 
spridning över landet96 samt att de hade en sådan tillit till den som genomförde intervjuerna 
att de antogs våga tala öppenhjärtigt. Tre intervjuer har genomförts med polisanställda som 
arbetar med frågor på strategisk ledningsnivå utan att de innehar en chefsbefattning. Alla tre 
har olika slags befattningar, i vilka det ingår att utgöra ett stöd till chefer på strategisk 
ledningsnivå och att involveras i strategiska diskussioner. Sju intervjuer har genomförts med 
personer som är anställda inom polisen som arbetar/har arbetat som chefer på strategisk 
nivå97. Omfattningen på texterna med personal på strategisk ledningsnivå var 2-5 sidor. Totalt 
utgör underlaget från dessa intervjuer 31 sidor (drygt 13 000 ord). 

Under intervjuer och samtal som rapportförfattarna genom åren haft med befattningshavare 
från rikspolischefer ner till personal längst ut i linjen, har varierade uppfattningar framförts 
om och i hur hög grad polisen förmedlar en överdrivet tilltalande bild av verksamheten. 
Strävan har inte varit att göra en kvantitativ studie av polisanställdas uppfattning i denna 
fråga. Det bedömdes som meningslöst. Om det finns en tydlig avsikt att stärka anseendet kan 
det inom ramen för en sådan strategi ingå att inte berätta att det finns en sådan ambition. Det 
vill säga att det finns en risk att man säger en sak vid en intervju, men egentligen har en annan 
uppfattning. 

Under mars och april 2021 genomfördes också tio intervjuer med personer som har erfarenhet 
av att arbeta på KA98. Sex av dem var anställda på kommunikationsavdelningen när intervjun 
genomfördes. Fyra hade avslutat sin anställning inom 18 månader från det att arbetet med 
intervjustudien påbörjades (jan 2021). Omfattningen på texterna med 
kommunikationspersonalen var 2–4 sidor. Totalt utgör underlaget från dessa intervjuer 30 
sidor (knappt 13 000 ord). Dessutom genomfördes intervjuer under våren 2018 där kriteriet 
var att de som intervjuade skulle ha lång erfarenhet av att arbete med kommunikationsarbete 

 
96 Tio intervjuer genomförda med polispersonal (från fem regioner och på nationell nivå) i mars-maj 2021. 
97 Lokalpolisområdeschef eller högre. Tre av de polisanställda har i sin nuvarande roll inom Polismyndigheten 
inte en strategisk chefsbefattning. 
98 Kommunikationspersonal från fyra regioner och på nationell nivå.   



 

60 
 

inom polisen. Resultatet av dessa intervjuer redovisades i en tidigare rapport99 som till stora 
delar återges i ett underkapitel i bilaga 4100. 

Enligt ursprungsplanen skulle ett stort antal tidigare anställda vid 
kommunikationsavdelningen (KA) intervjuas. De antogs kunna prata mer fritt om KA:s 
verksamhet än de nuvarande anställda. Polismyndigheten hävdade emellertid att det skulle 
kunna vara till men för dessa personer om en forskare tog kontakt och frågade om de kunde 
tänka sig att ställa upp på en anonym intervju/enkätintervju om kommunikations-
verksamheten inom Polismyndigheten. Man sekretessbelade därför information som 
underlättade/möjliggjorde en sådan kontakt. Vid överklagandet gick kammarrätten på 
Polismyndighetens linje101. Att vi inte kunde genomföra denna datainsamling är en 
begränsning i studien. Det hade varit önskvärt att göra motsvarande statistiska redovisning 
för tidigare anställda vid KA som för journalisterna.  
 

Andra data 

Även andra typer av data samlades in för att kunna värdera och sätta journalisternas upplevelser i ett 
sammanhang. Under februari till april 2021 studerades hur stor andel av reportagen i ett urval 
av nationella102 och lokala103 media med en koppling till polisens verksamhet104. Syftet var att 
få en kvantitativ fingervisning om hur viktig polisen är som nyhetskälla. 

Vid denna datainsamling noterades förekomsten av kritiskt granskande reportage. Syftet var 
att kunna göra en jämförelse med resultatet i en studie som två forskare gjorde för cirka 15 år 
sedan105. Gränsen är flytande både när ett reportage kan betraktas som kritiskt granskande 
och när polisen ”på annat sätt är huvudaktör i nyheten” (som var ett av tre kriterier i studien 
som resultaten var tänkt att jämföras med). Utifrån dessa forskares definition och 
tillvägagångssätt anges i rapporten ett procentvärde som andelen granskande reportag 
numera åtminstone inte överskrider.   

Ett begränsat urval till vissa medieredaktioner som DN, Dagens Etc och Magasin Paragraf 
skulle ge en högre andel granskande reportage än det urval som gjordes i föreliggande studie. 

 
99 Holgersson, 2018b. 
100 I samband med denna studie tillfrågades fyra av dessa tio och som fortfarande arbetade kvar på KA om de 
ville medverka i en intervju. En av dem (KA1), tackade nej. Övriga tre intervjuades (KA2, KA5 och KA6). En person 
som hade arbetat kvar mer än ett år efter första intervjun tillfrågades och tackade ja till en medverkan (KA8). 
101 Polismyndighetens stora möjlighet att få rätt i Kammarrätten i Stockholm tas upp i en kommande rapport 
med titeln Hur hanterar polisen begäran om allmänna handlingar? 
102 Reportage publicerade på internet på SVT, TV4, Sveriges radio, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen 
och Aftonbladet. 
103 Reportage publicerade på internet i Norrköpings tidningar, Falu kuriren, Uppsala Nya Tidning, 
Jönköpingsposten, Hallandsposten, Västerås tidning, Västerbottenskuriren, Ulricehamns tidning, 
Smålandsposten, P4 radio Stockholm, P4 radio Jönköping, P4 radio Östergötland, P4 radio Blekinge, P4 radio 
Västmanland, P4 radio Västerbotten, P4 radio Malmöhus, P4 radio Örebro, P4 radio Norrbotten, P4 radio 
Göteborg, SVT Malmö, SVT Småland, SVT Göteborg, SVT Öst, SVT Örebro, SVT Västmanland, SVT Stockholm, SVT 
Värmland, SVT Jämtland och SVT Norrbotten.  
104 Reportage om svensk polis, svenska poliser, som rör brottslighet i Sverige eller nyheter som på annat sätt har 
koppling till verksamhet/aktiviteter som svensk polis i hög grad engageras i. 
105 Palm och Skogersson, 2008. 
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I denna studie inkluderas även, till skillnad från den tidigare studien, radio och TV. Det gick 
inte att iaktta någon skillnad i förekomsten av kritiskt granskande reportage mellan dessa olika 
typer av media och således påverkas ur den aspekten inte jämförbarheten med den tidigare 
studien.  

Både vid intervjuer med journalister och polisanställda berördes ofta polisens användning av 
sociala medier. Under februari till april 2021106 studerades därför polisens användning av 
Facebook i ett urval av konton107. Totalt ingick 778 artiklar och 3932 kommentarer108 i denna 
delstudie. Syftet var att kunna bedöma relevansen av det som kommit fram vid intervjuer och 
att i rapporten kunna komplettera dessa upplysningar med andra data. Det bör noteras att 
studien genomfördes efter att polisen utsatts för mycket kritik i media för att lägga ut 
integritetskränkande material i sociala medier. Det kan ha påverkat förekomsten av sådana 
inlägg under den period som omfattades av studien.  
 

Analys av data och rapportskrivande 

Vid analysen av de inledande intervjutexterna konstruerades olika kategorier och 
underkategorier109. De övergripande kategorierna utgörs av de sju tema som presenteras i 
kapitel 3.  Vid analysen av de resterande intervjuerna utvidgades antalet underkategorier. De 
sju övergripande kategorierna användes sedan vid analysen av intervjuerna med de 
polisanställda. Det visade sig finnas ett behov av att skapa ytterligare några övergripande 
kategorier för att kunna sortera in det som framkom vid intervjuerna med de polisanställda. 
De överliggande kategorierna, men i vissa fall även underliggande kategorier lyfts upp som 
teman i kapitel 4.  

När rapporten skulle skrivas analyserades ovan identifierade kategorier utifrån tidigare 
forskning och teorier för att skapa en djupare förståelse för olika fenomen som iakttagits110.  

Det första utkastet till rapporten innehöll även ytterligare data som hade koppling till det 
journalisterna hade framfört: data som åskådliggjorde Polismyndighetens sätt att efterleva 
offentlighetsprincipen, data som visade vilka effekter polisens kommunikationsstrategier fick 
på några verksamhetsgrenar samt data i form av en större fallstudie som åskådliggjorde 
polisens sätt att kommunicera. Efter att bland annat flera seniora forskare läst igenom 
utkastet till rapporten och bidragit med värdefull återkoppling begränsades omfattningen på 
denna rapport.  

 

 
106 Data samlades in från februari till slutet april 2021, men på grund av att datainsamling tog ett tiotal dagar så 
innefattade data för vissa konton även början av maj. I analysen ingår också inlägg som är publicerade innan 
februari på grund av att vissa poliskonton hade få inlägg.   
107 Inlägg publicerade på Facebook av följande 21 poliskonton: Boden-Luleå, Jämtland, Dalarna, Medelpad, 
Uppsala, Södermalm, Huddinge, Örebro, Flen, Norrköping, Jönköping, Sjuhärad, Västra Skaraborg, Dalsland, 
Göteborgs city, Halmstad-Laholm, Växjö-Avesta, Karlskrona, Kristianstad, Lund och Malmö. 
108 Vissa inlägg kunde ha många kommentarer (>50) och för att få en spridning av kommentarer på olika inlägg 
begränsades antalet kommentarer i dessa fall till de 30 första.   
109 Se Bryman & Bell, 2015.  
110 Se reflektivt förhållningssätt Alvesson & Sköldberg, 2010; Bryman & Bell, 2015 
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