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Polisen i förändring  
En fallstudie om Polismyndighetens upphandling av kommunikationstjänster 
från PR-byrån Prime 
	  
Matilda Sjöberg 
 
 
Sammanfattning 

Polismyndigheten har under 2015 påbörjat och ska under 2016 fortsätta undergå en 
omorganisering. En del av omorganiseringen innefattar att Polismyndigheten skrivit ett 
fyraårigt kontrakt värderat till 35 miljoner kronor med Prime Public Relations AB med 
avseende upphandling av strategiska kommunikationstjänster. Studien syftar till att undersöka 
vad skälen är till att Polismyndigheten har valt att en PR-byrå ska sköta delar av deras 
kommunikation och vad det hittills fått för konsekvenser. Totalt analyseras 50 artiklar som 
publicerats under upphandlingstiden i en innehållsanalys för att få en överblick kring olika 
teman som framkommit. Innehållsanalysen fungerar som ett kvantitativt komplement till två 
semi-strukturerade intervjuer samt en mailkorrespondens med projektansvarig för samarbetet 
med Polismyndigheten på Prime. En av intervjuerna hölls med en tidigare presstalesperson 
för Polismyndigheten som nu är kommunikationskonsult med uppdrag inom bland annat 
kriskommunikation. Den andra intervjun hölls med ansvarig handläggare för upphandlingen 
hos Polismyndigheten. En enkät kompletterar materialet med utomstående åsikter kring 
förändring av förtroendet för polisen i samband med upphandlingen. Tillsammans bidrar 
metoderna till ett gediget material för fallstudien som blir belyst från olika håll både med 
hjälp av kvalitativ samt kvantitativ data. Resultaten leder fram till en diskussion kring 
organisationskommunikation och intern kritik från anställda poliser som en produkt av 
upphandlingen. Analysen tar även upp de anställdas meningsskapande av den nya kontexten 
inom myndigheten samt en diskussion om förtroende och huruvida situationen kring 
upphandlingen skulle kunna ha sköts på ett annat sätt för att undvika negativa konsekvenser.  

 

Nyckelord: Polismyndigheten, Prime, Omorganisering, Intern kritik, Förtroende, 
Upphandling, Offentlig Sektor 
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1. Inledning 
Under det senaste decenniet har begreppet kommunikation stigit allt mer i rang. Begreppet 

och dess innebörd sågs förut som relativt självgående men spelar nu en allt mer vital roll i 

både den offentliga och privata sektorn där det läggs både pengar och resurser på 

kommunikationsarbete. Inom offentlig sektor blir detta extra intressant då det är skattepengar 

som finansierar verksamheten.        

 Polismyndigheten har under 2015 påbörjat och ska under 2016 fortsätta undergå en 

omorganisering. En del av omorganiseringen innefattar att Polismyndigheten skrivit ett 

fyraårigt kontrakt värderat 35 miljoner kronor med Prime Public Relations AB med avseende 

”upphandling av strategiska kommunikationstjänster” (Tilldelningsbeslut 2015). Exempel på 

delområden som tjänsterna innefattar är: Strategisk rådgivning, Förändringskommunikation 

samt Kommunikativt ledarskap (ibid.). Polismyndigheten har drygt 28 500 medarbetare, 

varav ca 200 arbetar på den redan existerande kommunikationsavdelningen (Polisen, 

Organisation, 2015). Beslutet av upphandlingen har blivit omstritt och ett föremål för kritik 

som kommer både internt från medarbetare hos Polismyndigheten och externt från bland 

annat media och andra aktörer. Fallet är av intresse och relevans då begreppet kommunikation 

är under förändring och fallet kan ge upphov till inspiration till fler förändringar inom 

kommunikation och offentlig sektor. Det har ännu inte skrivits särskilt mycket om just detta 

och det är intressant att fånga upp fallet vid ett tidigt skede för att se vad det är som hittills 

hänt och vad det redan nu fått för konsekvenser. Med hjälp av intervjuer, mailkorrespondens, 

en innehållsanalys av medierapportering kring händelsen samt en webbenkät blir fallet belyst 

från olika håll. Det insamlade materialet analyseras med hjälp av relevant teori och tidigare 

forskning som behandlar områden som förändringskommunikation, kommunikation i 

offentlig sektor, meningsskapande och förtroende. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Studien syftar till att genom bland annat intervjuer samt en innehållsanalys av 

medierapportering kring händelsen undersöka vad skälen var till att Polismyndigheten har valt 

att en PR-byrå ska sköta delar av deras kommunikation. Studien syftar även till att klarlägga 

vad det hittills har fått för konsekvenser. Genom att analysera och diskutera upphandlingen 

och dess konsekvenser utifrån fakta som framkommit av det insamlade materialet i relation 

till bland annat förändringskommunikation, förtroende och offentlighet ämnar studien att få 

en djupare insikt samt kunskap om fallet. 
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Syftet har komprimerats till följande frågeställningar: 

• Vilka var Polismyndighetens skäl till att flytta en del av sin kommunikation till en PR-

byrå?  

• Hur har medierapporteringen kring fallet sett ut? 

• Vilka konsekvenser och utmaningar inom Polismyndigheten har redan nu blivit 

synliga som en produkt av upphandlingen? 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Polismyndigheten 

Innan omorganiseringen den 1 januari 2015 bestod Polismyndigheten av 21 polismyndigheter 

med geografiska ansvarsområden motsvarande länsindelningen, Rikspolisstyrelsen och 

Statens Kriminaltekniska Laboratorium (SKL) (SOU 2012:13, 17). Efter omorganiseringen 

ersätter en polismyndighet de tidigare 21, den verksamhet som hölls vid SKL omvandlades 

till avdelningen Nationellt forensiskt centrum (NFC), sju nationella avdelningar skapades 

samt sju polisregioner inom angivet geografiskt område (Organisation, 2015). 

Kommunikationsavdelningen är en av de sju nationella avdelningarna som blir gemensam för 

hela myndigheten men att det fortfarande finns kompetens inom kommunikation inom 

respektive region (Polisen, Den nya polismyndigheten, 2015). Totalt så har myndigheten 

drygt 28 500 anställda varav 200 arbetar på kommunikationsavdelningen (Polisen, 

Organisation, 2015). Budget för Polismyndigheten 2015 var 21,1 miljarder kronor och för 

2016 ca 21,3 miljarder kronor (Polismyndighetens budgetunderlag 2016-2018). 

Polismyndighetens värdegrunder sammanfattas i fyra ord: Engagerade, Effektiva och 

Tillgängliga (Polisens värdegrund 2016).  

1.3.2 Prime Public Relations AB 
	  
Prime Public Relations AB består av PR-byrån Prime och analysföretaget United Minds. 

Prime är en del av Weber Shandwick som är en en PR-firma och finns representerade i 81 

länder (Prime, About Prime, 2016). De har cirka 130 stycken anställda och specialiserar sig 

bland annat på marknadskommunikation, public affairs, hållbar kommunikation, 

kriskommunikation, och strategi (ibid.). Några av Primes tidigare kunder är Hemnet, 

Försäkringskassan och We Effect (Swedish cooperative center) med fler (Prime, Case 2016).  
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1.3.3 Anbudsförfrågan, upphandling av strategiska kommunikationstjänster 
Nedan presenteras en sammanfattning av innehållet och tjänsterna som Anbudsförfrågan 

(2015) innefattar. Denna har formulerats av Polismyndigheten och ligger till grund för den 

upphandling som gjorts av strategiska kommunikationstjänster.   

 

- Strategisk rådgivning, gäller särskilt frågor som rör hur polismyndigheten 

kommunikativt ska stödja implementeringen av styrnings- och ledningsprocesser på 

olika nivåer inom myndigheten 

- Förändringskommunikation, vid förändringsprocesser inom myndigheter bistå med 

analys av interna kommunikationsbehov, definition, planering, utveckling m.m. 

- Kommunikativt ledarskap, att bistå i processen att stärka förmågan hos chefer inom 

Polismyndigheten att använda kommunikation som en viktig del av sitt ledarskap 

- Kriskommunikation, att agera som rådgivare med ett utifrånperspektiv som stöd av 

genomförandet av kriskommunikationsinsatser 

- Analystjänster, genom både kvantitativa och kvalitativa metoder genomföra komplexa 

analyser som ska kunna ligga till grund för strategiska beslutsunderlag och 

kommunikationsaktiviteter 

- Undersökningstjänster, rådgivning, utformning och genomförande av bland annat 

undersökningar, utvärderingar och uppföljningar av kommunikationsinsatser 

- Medierådgivning och medieträning, att kunna ge rådgivning inför och vara stöd i 

kommunikationsinsatser riktade till redaktionell massmedia.  

 

2. Teori och tidigare forskning 
Följande avsnitt presenterar relevant teori och tidigare forskning som kategoriserats med hjälp 

av rubriker som beskriver vad respektive avsnitt handlar om. De teorier och tidigare forskning 

som presenteras nedan kommer sedan vidare användas i analysen i avsnitt 5.  

2.1 Organisationskommunikation, organisationsreformer och 
förändringskommunikation 
Janet Chan (2007) har forskat om hur organisationsreformer påverkar 

organisationskommunikation. Hon har i sin artikel ”Making sense of police reforms” studerat 

två stora reformer inom Australiens största polisstyrka ”The new South Wales Police”. 

Artikeln presenterar teorier som hjälper till att reda ut vad reformer inom organisationer så 

som Polisen kan innebära. Chan (2007) nämner om organisationsteoretikern Karl E. Weick 
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och tar hjälp av hans begrepp ”sensemaking” (meningsskapande) för att beskriva vad som kan 

bli konsekvenserna av en organisationsreform. Chan (2007) skriver att när medlemmar i en 

grupp, i detta fall poliser, utsätts för förändring försöker de skapa mening i den nya 

situationen som uppstått. Meningsskapandet är därför tätt förknippat med en organisations 

identitet och identitetsskapande således kan den dåvarande identiteten komma att ändras som 

en konsekvens av en reform (Chan, 2007:326). Den förändring som skett inom 

Polismyndigheten i och med omorganiseringen och upphandlingen av 

kommunikationstjänster ger upphov till nytt meningsskapande bland de anställda inom 

myndigheten. En del av meningsskapandet är tanken ”vad blir nästa steg?” vilket påverkas av 

kulturella betingelser och ideologier för att kunna skapa en ny mening av den situation som 

uppstått (Chan, 2007:327). Chans (2007) artikel är inte bara av intresse i ljuset av varför 

myndigheten har valt att ändra delar av sitt kommunikationsarbete utan också vad det kan 

tänkas få för konsekvenser. Dessa konsekvenser gäller inte bara poliser utan även 

offentligheten och hur de skapar mening kring den nya situationen utifrån deras existerande 

förkunskaper och betingelser om vad en myndighet är och hur den bör agera.  

 Heide, Johansson och Simonsson (2005), forskare inom kommunikation, menar 

att rollen kommunikation spelar i förändring är att hantera känslor som osäkerhet och 

motstånd kring förändringen samt en förnyelse av det språkliga och diskursiva inom en 

organisation. Ett exempel på det sistnämna kan vara ett kvalitetssäkringssystem som kräver 

att medarbetarna förhåller sig till arbetet på ett helt nytt sätt, vilket blir lättare om man pratar 

om arbetet på ett annat sätt (Heide, Johansson och Simonsson, 2005:155). En annan del av 

förändringskommunikation inom en organisation är att skapa delaktighet och engagemang 

(ibid.). Detta blir viktigt i den förändring Polismyndigheten genomgår så att de redan 

existerande poliserna känner sig delaktiga i det som försiggår. Heide m.fl. (2005) nämner 

även förståelse, när det sker en förändring är förståelse centralt för hur vi handlar då det 

speglar hur vi uppfattar en situation eller förändring. Det är därför av relevans hur 

medlemmar i en organisation uppfattar förändringen då det påverkar hur förändringsarbetet 

utfaller och verksamheten fungerar. Detta ligger nära begreppet meningsskapande då det 

också fungerar som en slags förståelse för förändring och omorganisering.  
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2.2 Identitet, Image och förtroende  
Identitet, image och förtroende är begrepp som aktörer på både den privata och offentliga 

marknaden arbetar med och lägger stor vikt vid när det kommer till kommunikationsarbete. 

Alvesson skriver i sin bok ”Tomhetens triumf” (2006) om symbolförtäring och ”imagologi” 

med vilket han menar att man ”söker upprätthålla eller förbättra legitimiteten men den 

myckna användningen av illusionsnummer innebär ett osäkert utfall” (Alvesson 2006:292). 

Han tar upp exempel tagna från militären, skolväsendet och även Polisen. Boken är skriven 

innan Polismyndighetens upphandling av tjänster från Prime men redan då hade myndigheten 

spenderat miljoner på att bland annat byta sin logo för att upprätthålla och förbättra sin image, 

vad Alvesson skulle benämna som imagologi (Alvesson 2006:293). Att byta logo delar många 

likheter med vad som händer idag. Myndigheten har valt ta in extern hjälp för att utveckla och 

sköta delar av sin kommunikation. Detta kan liknas med det Alvesson (2006) menar med 

illusionsnummer då upphandlingen till viss del syftar till att förstärka Polismyndighetens 

anseende och identitet via kommunikation och PR.      

 Holmberg och Weibull, initiativtagare och grundare till Samhälle, Opinion och Medie-

institutet (SOM), frågar sig om det är bra att ha ett högt förtroende för Polisen och 

dagspressen eller om det är sunt att förtroendet är lågt (Holmberg och Weibull, 2005). De 

refererar till 2004 års SOM-undersökning där de pekar på att människor i Sverige i allmänhet 

har ett relativt högt samhällsförtroende (Holmberg och Weibull, 2005:67). SOM-

undersökningen genomfördes hösten 2015 visar att 62 procent av de tillfrågade har ett mycket 

eller ganska stort förtroende för Polismyndigheten vilket är den högsta nivån i 

undersökningen på 20 år (Polisen, högre förtroende för polisen, 2016). Trenden om ett ökat 

förtroende för Polismyndigheten har hållit sig kvar och därför är Holmberg och Weibulls bok 

från 2005 fortfarande relevant. Förtroendet ska inte vara blint utan ha förankring i kunskap, 

fakta och förnuft då ett rent känsloladdat förtroende inte är idealt (Holmberg och Weibull 

2006:68). Lars Palm och Jesper Falkheimer har i Kris- och Beredskapsmyndighetens (KBM) 

skriftserie 2005:5 skrivit om hur verksamheter kan, med hjälp av kommunikation, förebygga 

förtroendekriser. En myndighet som Polisen kan förebygga förtroendeförluster med hjälp av 

kommunikation (Palm och Falkheimer, 2005:5). De kan också förebygga kriser genom att öka 

sitt förtroendekapital vilket kan sägas är detsamma som att stärka sitt varumärke (ibid:41). 

Upphandlingen mellan Polismyndigheten och Prime syftar till viss del till att bibehålla det 

höga förtroendet som finns för myndigheten. Detta görs bland annat genom att säkerhetsställa 

att deras kommunikation fungerar felfritt och är uppdaterad, men det då viktigt att Prime 

kommunicerar med samma kärnvärden som myndigheten vill bli associerade med. Vidare 



	  

	   6	  

menar Palm och Falkheimer (2005) att varumärket, de kärnvärden som kommuniceras ut, är 

det som myndigheten aktivt vill bli förknippad med (ibid:16). Polismyndigheten har själva 

sagt att de skapar förtroende genom att vara: Engagerade, Effektiva och Tillgängliga (Polisens 

värdegrund 2016) vilket då blir deras kärnvärden och således varumärke.    

 Enligt Niklas Luhmann (2005) är förtroende tilltro till människans egna förväntningar. 

Förtroende fungerar som ett grundelement och en central komponent i människans sociala liv 

och kan liknas med ett socialt kapital där människors gemensamma värderingar och beslut 

underlättar en social interaktion och samvaro och på så sätt minskar social komplexitet 

(Luhmann, 2005:9). Vidare definierar han förtroende som: 

”Förtroende blir då den generaliserade förväntningen att den andre kommer att 

hantera sin frihet, sin skrämmande potential av handlingsmöjligheter, i enlighet 

med den personlighet han presenterat som sin och gjort socialt synlig” (Luhmann 

2005:196) 

Citatet ovan visar tyngden av förväntningar i samband med förtroende. En tilltro till att och 

trygghet i att den världsbild som man lärt känna är den riktiga och kommer resultera i det 

utfall som man förväntat. Luhmann (2005) menar att på grund av dessa förväntningar kan ett 

oväntat och plötsligt handlingsmönster rasera ett befintlig förtroende. Vid förtroende för en 

auktoritet kan förtroendet dock inte vara allt för personligt. I en högkomplex värld kan 

tidningar misstros men att människan ändå utgår från att nyheter är nyheter och att 

representanten för försäkringsbolaget ger korrekta upplysningar i försäkringsfrågor är något 

som måste antas är riktigt och sant för att denna högkomplexa värld ska fungera (Luhmann 

2005:93). Detta är alla komponenter som tillåter en auktoritet att vara en auktoritet. Bakom en 

auktoritets beslut står mänsklig informationsbehandling och därför även en viss förståelse för 

att även auktoritära beslut ibland kan vara felaktiga (ibid.). En viss auktoritetstro är 

grundläggande för att reducera den sociala komplexiteten och en förutsättning för sociala 

komplexa strukturer, civilisation (ibid.) 

 

2.3 Den icke-kommersiella relationen 
Evert Gummesson är forskare inom marknadsföring och har skrivit otaliga böcker inom bland 

annat marknadsföring, kvalitet och metod. I sin bok Relationsmarknadsföring: från 4P till 

30R (1995) skriver han om olika typer av relationsmarknadsföring och hur marknadsföring i 

den icke-kommersiella sektorn skiljer sig från den kommersiella. Han pekar här på att 
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prissättning och betalning i den icke-kommersiella sektorn inte ingår i samma system som 

leverans av tjänster, det vill säga att det inte är samma person som betalar som får en del av 

erbjudandet (Gummesson 1995:125). Vissa tjänster kan lätt uppfattas som gratis, även om det 

är skattebetalt, vilket kan leda till ett överutnyttjande eller en ”oförmåga att värdesätta 

tjänster” (Gummesson 1995:126). Polismyndighetens arbete kan uppfattas som gratis och 

eftersom det inte alltid är samma person som betalar som konsumerar kan det där uppstå en 

konflikt. Gummesson (1995) nämner även att den icke-kommersiella aktören, så som Polisen, 

ska ses som både myndighet och serviceorganisation. Polisen som myndighet och auktoritet 

har ett därmed ett ansvar att leverera tjänster av kvalité till medborgarna. En väl fungerande 

extern kommunikation kan vara ett exempel på vad Gummesson (1995) menar med 

serviceorganisation. Samtidigt som Polismyndigheten ska förmedla tjänster till alla 

medborgare måste de även tänka på kvalitén samt hur deras image och kärnvärden uppfattas. 

 

2.4 Kommunikation i offentlig sektor 
Idag går det att se en marknadsanpassning av den offentliga sektorn. Myndigheter som 

Polisen kan inte längre verka i det tysta utan måste ge sig ut på marknadsfältet, både för att 

synas, identifieras. Det kan röra sig om reklamkampanjer, pressutlåtande eller samarbeten 

med relevanta och attraktiva aktörer. Jürgen Habermas, berömd sociolog och filosof, påstår i 

sitt verk Den borgerliga offentligheten (2003) att det har skett en förskjutning från att staten 

ska framföra folkets vilja till att politiska diskussioner förs i massmedia. Offentligheten nu för 

tiden är inte längre de traditionella medierna och opinionsbildarna utan det har nu trätt in 

andra aktörer på fältet så som journalister och makthavare vilka tillsammans bildar en ny 

modern offentlighet (Habermas 2003). Den politiska diskussionen kommenterar, diskuterar 

och dömer allmänheten via bland annat sociala medier och diverse forum. I och med det allt 

mer digitaliserade samhället och den moderna offentligheten blir det allt viktigare för 

myndigheter att hänga med i nya kommunikationsformer och vara en del av förändringen. Att 

en privat aktör som Prime kommer in som samarbetspartner till Polismyndigheten kan ses 

som en brygga mellan den offentliga och privata sfären. Genom historien har den 

representativa offentligheten förut var knuten till personliga attribut så som insignier 

(kännemärken, vapen), vanor och gester (Habermas, 2003:17). Detta är inte helt olikt den vi 

ser idag där Polismyndigheten, en representativ offentlighet, måste ha en tydlig image och 

identitet som de kommunicerar ut till befolkningen men även internt till de anställda.  
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 Berg och Jonsson (1991) tar i sin bok Strategisk ledning på politiska marknader upp 

just vad titeln berättar. De påpekar att många politiska organisationer och myndigheter agerar 

som att de vore del av en marknad (Berg och Jonsson, 1991:101). Polismyndigheten har blivit 

allt mer medveten om expressiva strategier. De formulerar och uttrycker ”vi finns” till 

allmänheten genom att kommunicera ut sina värderingar, idéer och ideal (ibid.) och finner 

stöd i både den allmänna opinionen, deras anställda samt andra politiska aktörer. Att finna 

stöd i många sektorer är för att organisationerna måste arbeta i flera riktningar och 

kommunicera på olika sätt med olika grupper för att nå framgång (Berg och Jonsson 

1991:107). En organisation består till viss del av välförpackade värderingar som utgör deras 

identitet och ideologi. Dessa värderingar talar om vad de finner viktigt och värdefullt i 

samhället och enskilda medborgare, beslutsfattare eller andra organisationer ger sedan 

organisationen sitt stöd (Berg och Jonsson 1991:109). Om Polismyndigheten finner det 

nödvändigt att ta in extern kompetens för utvecklingen av deras kommunikationsarbete blir 

det viktigt att det budskapet som signaleras ut av den tredje parten, Prime, ligger i linje med 

den identitet och ideologi som myndigheten står för. Kopplat till Gummesson (1995) och den 

icke-kommersiella relationen skriver Berg och Jonsson (1991) att inom den politiska 

marknaden finns igen traditionell prissättning. ”Kundernas köpprocess” är mycket mer 

komplicerad än på den kommersiella marknaden då den är kopplad till individens egna 

värdegrunder, verklighetsuppfattning, social tillhörighet men även baserat på de konsekvenser 

ett politiskt förslag kan tänkas föra med sig (Berg och Jonsson 1991:108). Polismyndighetens 

val att ta hjälp av en privat aktör kan tänkas skapa en konflikt mellan ”kunderna” och 

myndigheten. En konflikt som grundar sig i att att den imagen och identiteten myndigheten 

tidigare kommunicerat ut kan komma att förändras och ifrågasättas. Berg och Jonssons bok är 

skriven 1991 men de begrepp och teman som de diskuterar i boken är fortfarande högst 

relevanta i den kommunikativa sfären inom offentlig och privat marknad än idag.  

 

3. Material och metod 
 

3.1 Material  
Till studien har två intervjuer genomförts. Den första intervjun hölls med Stina Wessling, 

utbildad polis som mellan åren 1999-2005 arbetat som presstalesman hos Polismyndigheten. 

Wessling arbetar nu som kommunikationskonsult med diverse uppdrag inom bland annat 

kriskommunikation. Stina har för närvarande inget uppdrag hos varken Polismyndigheten 
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eller Prime. Den andra intervjun hölls med Arash Jahani, ansvarig handläggare hos 

Polismyndigheten för upphandlingen med Prime (se mer om urvalet av respondenter i avsnitt 

3.2.2). Prime har bistått med information via mailkorrespondens, då de inte hade möjlighet att 

ställa upp på en intervju. Kommunikatörer hos Polismyndigheten har sökts för intervju men 

utan resultat. En del av studiens material utgörs även av en kvantitativ innehållsanalys av 

medierapporteringen kring fallet. Studien kommer även inkludera en mindre enkätstudie där 

svaren från ett öppet svarsalternativ om förtroendet för Polismyndigheten kommer ligga i 

fokus.  

 Huvudmaterialet utgörs av intervjuerna samt innehållsanalysen. Det övriga insamlade 

materialet fungerar som ett komplement och bidrar till att på ett sådant nyanserat sätt som 

möjligt kunna beskriva och få insikt i det valda fallet.  

 

3.2 Metod  
Studien består av tre olika metoder som tillsammans utformar en fallstudie. I följande avsnitt 

beskrivs naturen av en fallstudie, sedan den kvalitativa metoden semi-strukturerade intervjuer 

för att sedan följas av två kvantitativa metoder, innehållsanalys samt webbenkät. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring eventuell metodkritik. 

3.2.1 Fallstudie 
Studien är som tidigare nämnt utformad som en kvalitativ fallstudie. Närmare sagt en 

fallstudie av Polismyndighetens upphandling av kommunikationstjänster av PR-byrån Prime. 

Fallstudier används när man på ett systematiskt sätt vill studera en företeelse eller en specifik 

händelse (Merriam 1994:21). Att forskaren försöker fånga och skildra verkligheten som den 

upplevs av de människor som lever i den (Merriam 1994:21). Eftersom studien har ett 

specifikt fokus på två aktörer och begränsad till tre forskningsfrågor lämpar sig metoden 

således bra. Frågeställningarna är utformade som ”vad”, ”vilka” och ”hur”- frågor vilka alla 

lämpar sig bra för denna typ av studie (K. Yin 2014: 8). Genomförandet av en fallstudie 

innebär insamling och organisering av information och data som sedan resulterar i en 

slutprodukt (ibid.).  

3.2.2 Semi-strukturerade intervjuer                    

Inom ramarna för fallstudier är det inte ovanligt att man använder kvalitativa intervjuer som 

metod för att få en djupare insikt och kunskap om ett specifikt fenomen. Studien samt 

frågeställningarna ämnar till att förstå och särskilja handlingsdrag vilket resulterar i ännu ett 
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argument till val av denna metod.         

 En fallstudie avser bland annat att ge unik kunskap om organisatoriska och politiska 

fenomen, en intervju kompletterar det övriga materialet med en kvalitativ kunskap och en 

nyanserad inblick i det specifika fallet (Larsson 2010:58). De genomförda intervjuerna är av 

semi-strukturerad karaktär då de strävar efter att likna ett samtal som leds av frågor som 

formulerats på förhand. Att ha en semi-strukturerad karaktär på intervjuerna underlättar till att 

få grepp om respondenternas enskilda uppfattningar och erfarenheter om det specifika fallet 

(Larsson 2010:54).           

 Urvalet av intervjuobjekt är baserat på vem som har en god inblick i det valda fallet. 

Karin Schollin på Prime som arbetar som övergripande projektledare för samarbetet mellan 

dem och Polismyndigheten har kontaktats men då ingen på Prime hade möjlighet att ställa 

upp på en intervju besvarade de ett begränsat antal frågor via mail. De personliga intervjuerna 

genomfördes med Arash Jahani, ansvarig handläggare hos polismyndigheten för 

upphandlingen av strategiska kommunikationstjänster av Prime samt Stina Wessling, tidigare 

länspolismästarens presstalesman och nu kommunikationskonsult som specialiserar sig på 

kris inom offentlig verksamhet och skrivit boken ”handbok i kriskommunikation” (2014). 

Stina har för närvarande inget uppdrag hos Polismyndigheten men har sedan tidigare insikt i 

hur myndigheten arbetar och kommunicerar. Båda intervjuerna genomfördes fredagen 22 

april 2016 och har spelats in. Transkribering av intervjuerna samt mailkorrespondensen med 

Karin Schollin fås på förfrågan till författaren.  

3.2.3 Innehållsanalys 
För att komplettera övriga metoder har en innehållsanalys av medierapporteringen av fallet 

genomförts. I detta fall hjälper innehållsanalysen till att synliggöra eventuella mönster och 

teman i medierapporteringen av fallet som i sin tur hjälper till att fördjupa analysen och 

särskilja drag som är återkommande och kan relateras till det övriga materialet samt teori. En 

innehållsanalys hjälper till att se mönster och korrelationer i ett större material (Bergström 

och Boréus 2009:45). Forskningsmetoden innehåller både kvantitativa och kvalitativa 

analysverktyg där syftet är att bland annat att se vad texten säger och hur den talar till 

publiken. Studiens innehållsanalys är av kvantitativt slag, då den kvantifierar synliga begrepp, 

teman och ord i de valda artiklarna (Bergström och Boréus 2009:49). Forskningssyftet är 

relaterat till frekvensen av kodningsenheterna det vill säga hur många gånger ett visst uttryck 

förekommer i materialet (ibid:52). Detta går att göra på antagandet att länken mellan 

analysenheten och texten är relativt självklar och att frekvensen av analysenheterna är 
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representativ bland de valda texterna (McQuail, 2010:362). Att studera förekomsten av ord 

kan hjälpa till att frilägga temat och fokus för artikeln. Syftet är att försöka utröna karaktären 

av de olika artiklarna samt att komplettera de kvalitativa intervjuerna med kvantitativt 

material (Bryman 2012:295). Vikten i metoden ligger på att se vilka begrepp och ord som 

knyter materialet samman och vad man kan säga om fallet i relation till resultatet av 

innehållsanalysen. Det media väljer att belysa kan ligga till grund för hur Polismyndigheten 

uppfattas, vilket blir synligt genom en innehållsanalys. Vad är det som blir känt för 

allmänheten, hur aktörerna skött kommunikationen kring upphandlingen samt den interna 

kritiken från myndigheten själva är också något som framkommer av analysen. Genom att 

göra en innehållsanalys uppnås triangulering, kombinationen av flertal metoder, vilket ökar 

fallstudiens validitet samt dess reliabilitet. 

Retriever är nordens ledande leverantör av mediebevakning och har i sitt arkiv drygt 

700 svenska tryckta tidningar, 2300 svenska webbkällor och 88 000 internationella 

webbkällor (Retreiver, Mediearkivet, 2016).  Detta motiverar valet av arkiv för att söka 

material till innehållsanalysen i. Sökorden ”Polisen Prime” och filter på tidperioden 1 juli 

2015 till och med dagen då sökningen gjordes (20 april 2016) samt filter på för ”svensk tryckt 

press” och ”svensk webb” resulterade sökningen i 162 träffar. Antal träffar betecknar 

frekvensen av orden ”polisen prime”. Efter att ha gått igenom samtliga artiklar och sållat bort 

de som inte handlat om det specifika fallet resulterade det i 49 olika artiklar från 27 olika 

källor (se bilaga 2). Allt som blivit publicerat efter datumet då sökningen genomfördes tas 

inte med i studien. Debattartikeln ”Bojkotta polisens pr-upphandling” (2015) i dagens media 

är ett undantag och kommer att tas med i innehållsanalysen då chef för 

kommunikationsavdelningen hos Polismyndigheten Unni Jerndal har valt att skriva ett öppet 

svar till debattartikeln (Jerndal 2015). Sökningen i mediearkivet gjordes även från och med 

2015-04-07, då ”bojkotta polisens pr-upphandling” publicerades, för att se om det fanns fler 

artiklar av intresse, men då sökträffarna var desamma som den från 2015-07-01 så gjordes 

bedömningen att hålla kvar vid datumet med debattartikeln ovan som undantagsfall. Totalt är 

antalet analyserade artiklar i innehållsanalysen 50 stycken (N=50).     

 Artiklarna blir innehållsanalysens analysenheter och de ord och begrepp som blivit 

synliga genom en noggrann studie av materialet blir analysens variabler. Kodschemat finns att 

se i sin helhet i bilaga 3. I kodschemat presenteras i kolumn 1 namnet på artikeln, kolumn 2 

källan för artikeln och kolumn 3 när artikeln publicerades. Kolumnerna därefter betecknas av 

namn efter de ord som blivit synliga i materialet. ”Befintliga kommunikatörer” (artikeln 

uppmärksammar de kommunikatörer som redan är anställda hos myndigheten), 
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”omorganisation” (artikeln uppmärksammar den omorganisation polismyndigheten nyligen 

genomgått), ”förändringskommunikation” (artikeln uppmärksammar begreppet 

förändringskommunikation eller synonyma begrepp), ”förtroende” (artikeln nämner ordet 

förtroende), ”Intern kritik” (artikeln tar upp den interna kritiken som uppstått inom 

Polismyndigheten som konsekvens av upphandlingen) och ”Pris” (Artikeln nämner Primes 

fördelaktiga pris på sina tjänster). Exempel på hur variablerna blir synliga i materialet 

redovisas närmare i resultatet i avsnitt 4.3. Artiklarna redovisas i bilaga 2 och 3 i ordning från 

tidigast publicerad till senast och en artikel kan innehålla flera variabler.  

3.2.4 Enkät 
För att komplettera övrigt material har en webbenkät genomförts. Webbenkäten utformades 

med hjälp av googles enkätverktyg ”google forms”1 och skickades ut 9 mars 2016 och var 

tillgänglig till och med 11 mars 2016.  En enkätstudie är en kvantitativ metod då den ämnar 

till att samla in information via urval som blir representativt för en större del av populationen 

(Bryman 2007:20). En enkätundersökning syftar till att pröva teorier eller hypoteser som 

uppfattas som viktiga hos en vetenskap (ibid.). I detta fall är det förtroendet för 

Polismyndighetens kommunikations/informationsarbete som undersökt och om attityder till 

desamma har förändrats, se enkäten i sin helhet i bilaga 1. Det som är av intresse för studien i 

enkäten är frågan ”har ditt förtroende för polisens informations/kommunikationsarbete 

förändrats sedan detta blev känt?” då specifikt det öppna svarsalternativet där respondenterna 

kan välja att motivera sitt svar. Övriga frågor som fanns med i enkäten var av slaget 

sakfrågor, vilka inte handlar om tycke och smak utan hur det faktiskt är, så som frågor om 

respondentens kön och sysselsättning (Trost 1994:60). Resultaten från enkäten kommer 

fungera som komplement till de andra två metoderna för att bredda och fördjupa analysen. 

Urvalet för enkäten är ett Icke-slumpmässigt urval, mer detaljerat ett 

bekvämlighetsurval. Webbenkäten lades upp på författarens Facebooksida. Eftersom en av 

aktörerna i fallstudien är Polismyndigheten så är respondenter som är polisstudenter av 

intresse. Enkäten lades därför även upp på en stängd Facebookgrupp där cirka 700 poliser och 

polisstudenter är medlemmar. Totalt antal svar på hela enkäten blev 73 (N=73). För detaljer 

kring respondenterna se bilaga 1, övriga detaljer finns att tillgå på förfrågan till författaren.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 https://www.google.se/intl/sv/forms/about/ 
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3.2.6 Metodkritik  
Fallstudier har tidigare fått kritik för att enbart lämpa sig vid den explorativa fasen av en 

undersökning och att inte kunnat användas för att beskriva eller testa hypoteser eller 

påståenden (K. Yin, 2014:7). Detta är något som motbevisats då det finns många explorativa 

studier inom fält så som statsvetenskap och sociologi inom ämnen som samhällsorganisation, 

ledarskap och brottsbekämpning som alla varit till stor nytta och vikt för respektive område 

(ibid.). I frågan om reliabilitet och validitet är det svårt att mäta dessa utan att undersöka 

studiens olika komponenter då element som hur man samlat in, tolkat och analyserat data är 

centralt för de båda begreppen (Merriam, 1994:175). Att nyttja yttre källor så som 

respondenter vid intervjuer samt kombinera flera metoder, triangulering, gör fallstudien mer 

valid (Merriam 1994:175). Reliabilitet betyder att om undersökningen upprepas kommer den 

att ge samma resultat. Vid en fallstudie och kvalitativa intervjuer är det mer ofta än sällan det 

man studerar befinner sig i ständig förändring och kontextuellt, eftersom informationen som 

kommer fram är en funktion av den person som bidrar med den och av forskarens färdighet 

kan reliabiliteten bli svår att mäta (Merriam, 1994:182). Genom att forskaren noggrant 

beskriver tillvägagångssättet, de teoretiska antaganden som görs i studien samt hur man nått 

fram till sin slutsats är faktorer som alla stärker reliabiliteten i en fallstudie (Merriam 

1994:183).  

 Även då innehållsanalysen är av kvantitativt slag är kritik som kan riktas mot 

metodens kvalitativa aspekter. En viss typ av tolkning och en involvering av forskarens 

tydning är oundviklig då kodningen inte är gjort i ett system utan av en människa (Bryman 

2012:304f). I resultatet av innehållsanalysen i avsnitt 4.3 redovisas exempel på hur de olika 

variablerna tar sig i utryck i materialet för att förhoppningsvis minska eller eliminera de 

missförstånd som kan uppstå vid utläsningen av kodningen.  

 På grund av urvalet samt antalet respondenter är svaren från enkäten är inte statistisk 

signifikant och kommer därför inte ligga som huvudsaklig grund som material till studien. 

Däremot är respondenternas svar från det öppna svarsalternativet fortfarande av intresse för 

studien. Kombinerat med de andra metoderna, material och begrepp så uppfyller de en 

funktion i att vara en röst utifrån som annars skulle kunna fås fram av till exempel 

fokusintervjuer.  
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4. Resultat  
Nedan redovisas resultaten från de semi-strukturerade intervjuerna, innehållsanalysen, 

enkäten samt mailkorrespondensen. Först redovisas intervjun med Stina Wessling i avsnitt 4.1 

och sedan intervjun med Arash Jahani i avsnitt 4.2. I avsnitt 4.3 presenteras resultatet från 

innehållsanalyserna som gjort på samtliga publicerade artiklar under tidsperioden 1 juli 2015 

till 20 april 2016, plus tidigare nämnt undantagsfall (se avsnitt 3.2.3). Innehållsanalysen följs 

av ett kapitel som presenterar resultatet från den genomförda enkäten och resultatdelen 

avslutas sedan med ett avsnitt som redovisar för Karin Schollins svar på frågor via mail.  

 

4.1 Intervju Stina Wessling 
Intervjun genomfördes fredagen 22 april 2016 på ett café i centrala Stockholm. Miljön var 

lugnt och intervjun genomfördes utan störningsmoment. Intervju spelades in, transkriberades 

och finns tillgänglig på förfrågan till författaren.  

 Omorganiseringen som Polismyndigheten nyligen gått igenom är omfattande och har 

mött stor intern kritik från Polismyndigheten. Stina förklarar att myndigheten redan från 

början skulle varit noggrannare att informera existerande poliser om vad omorganiseringen 

skulle innebära, ett bättre förändringskommunikativt arbete för att förebygga delar av den 

interna kritiken som uppstått. Vad gäller den yttre kritik av Polismyndighetens val att 

upphandla kommunikationstjänster av Prime, som bland annat blir synlig i media, berättar 

Stina att nyheter som den sprids snabbare nu i och med den digitala värld vi lever i. Att 

diskussionen om vad offentlig verksamhet får göra med sina medel respektive vad privata gör 

med sina får enormt mycket uppmärksamhet ”Det blir en känslig fråga då det är skattepengar 

som de spenderar” (Wessling, 2016). Samtalet leder sedan in på diskussionen kring hur 

upphandlingen har uppfattats av utomstående. Prime är en PR byrå och Stina förklarar att det 

finns en okunskap kring vad som menas med begreppet PR, att det lätt associeras med 

varumärkesbyggnad vilket kan vara ett känsligt begrepp i samband med offentlig verksamhet. 

Hon säger att om man istället hade presenterat den som en kommunikationsbyrå så hade 

upphandlingen kunnat bli bemött på ett annat sätt. Hon berättar att hon hellre i liknande 

sammanhang som hon är med i, så som egna föreläsningar, väljer att prata om förtroende. 

Förtroende dels som en del hos allmänheten men även hos medarbetarna. Samtalet fortsätter 

kring förtroende och vad det är som Polismyndigheten behöver hjälp med inom 

kommunikation. Stina tror att det just nu är främst intern kommunikation som behöver 

struktureras inom myndigheten. Det har skett en minskning i förtroende vilket händer när det 
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sker en förändring i en organisation och är inget som gäller speciellt för Polismyndigheten. 

Hon bekräftar att myndigheten alltid har haft relativt högt förtroende jämfört med andra 

statliga organ och en tapp i förtroende är inget som varar för evigt utan kommer öka snart 

igen. Som polis och polisanställd är man van vid att det står negativa, tillsammans med 

positiva, saker i media och genom erfarenhet så vet man med sig att det kommer att blåsa 

över. Stina fortsätter med att berätta att om man då kommer från en annan organisation och är 

med om samma granskning så kan det nog vara rätt svårt, att det finns flera PR-byråer men 

det finns bara en polis.  

 Polismyndighetens värdegrunder; engagerade, effektiva och tillgängliga, är något som 

kvarstår trotts omorganiseringen och att det som kommuniceras ska kommuniceras utifrån 

dem. Stina berättar att Polismyndighetens mål även är att ”öka tryggheten och minska 

brottsligheten” (Wessling, 2015) och allt som kommuniceras från Polisen ska kommuniceras 

utifrån den grunden, i alla fall när Stina arbetade hos myndigheten. Hon fortsätter att beskriva 

att det viktigt att det man gör stödjer verksamhetens mål. Att kommunicera utifrån ett mål 

som säger att man ska öka tryggheten och minska brottsligheten är inte alltid så lätt, speciellt 

inte om man inte kommer inifrån verksamheten. Fortsättningsvis leder samtalet in på 

omorganiseringen som genomförts av Polismyndigheten. Stina berättar att innan 

omorganisationen så har kommunikationen inte varit särskilt regelstyrd, utan varje myndighet 

har haft sina egna policyers. Syftet med omorganiseringen är att myndigheten nu kan vara 

mer enhetliga i sitt arbete men det kan självklart leda till att många reagerar på att all 

kommunikation styrs från huvudkontoret i Stockholm, men att kommunikationen nu skulle 

vara hård styrd av avdelningen i Stockholm behöver inte stämma då hon tror att det finns 

utrymme för att jobba på olika sätt i olika regioner.   

 

4.2 Intervju Arash Jahani 
Intervjun genomfördes fredagen 22 april 2016 på polishuset på Kungsholmen i Stockholm. 

Intervjun spelades in, transkriberades och finns tillgänglig på förfrågan till författaren. 

 Avtalet med Prime gäller i två år och Polismyndigheten äger rätt men har ingen 

skyldighet att förlänga avtalet 12 månader i taget upp till två år, fyra år totalt. Efter fyra år 

måste myndigheten göra en ny upphandling om det finns behov till en sådan. Upphandlingen 

är estimerad till 35 miljoner kronor under dessa fyra år men Polismyndigheten garanterar inte 

några volymer vilket innebär att det kan bli mindre eller mer än det angivna beloppet (Arash, 

Polismyndigheten, 2016). Alla offentliga upphandlingar ska i tillämpliga delar följa Lagen om 
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offentlig upphandling (SFS 2007:1091). Upphandlingen av kommunikationstjänster är inget 

undantag. Han förklarar att det första som händer är en intern procedur i enlighet med 

Polismyndighetens egen arbetsordning. Myndighetens kommunikationsavdelning skickar ut 

en förfrågan, en anmodan. Sedan utses en ansvarig handläggare, i det här fallet Arash Jahani. 

Alla är välkomna att lämna ett anbud som sedan prövas enligt Anbudsförfrågan där det även 

framgår vilka case som ligger som grund för utvärderingen. För att anbuden ska gå vidare i 

processen finns vissa krav som måste uppfyllas, till exempel ett omsättningskrav som finns 

där för att säkerställa att den som kommer in har de ekonomiska muskler som krävs för den 

här typen av uppdrag och kan leverera enligt avtalet. Han berättar att om en anbudsgivare inte 

uppfyllt de obligatoriska kraven, vilket är steg 1, blir anbudsgivaren inte föremål för 

utvärdering i steg två, det vill säga att anbudsgivarens arbetsprover inte utvärderas. Detta 

handlar inte om resurser hos Polismyndigheten utan är en procedur som framgår av 

Anbudsförfrågan (Anbudsförfrågan 2015:7.1). Gullers Grupp är en av Sveriges ledande 

kommunikationsbyråer och åkte ut tidigt på grund av att de angett felaktigt belopp under 

omsättning. Arash Jahani (2016) antar att om de angivit rätt belopp så hade de, med tanke på 

deras storlek, kunnat vara med och tävla kanske ändra fram till slutet. Ett annat skall-krav är 

att arbetsproverna måste vara helt fria från logotyper så att det inte framgår vem det är som 

lämnat arbetsprovet. Han berättar att det som skiljer denna upphandling från andra 

kommunikationsupphandlingar är att anbudsgivarna är helt anonyma. I många fall har de 

olika byråerna möjlighet att framföra en presentation av anbudet, en pitch. Detta är vad som 

skiljer denna upphandling från tidigare. Arash Jahani (2016) som ansvarig handläggare gjorde 

bedömningen att genom att låta de olika anbudsgivarna vara anonyma minimeras risken att 

man väljer på känsla och inte på objektiva grunder. Panelen som bedömer arbetsproverna är 

fem personer från hela polissverige som arbetar med kommunikation. Han förklarar att i 

bedömningen av arbetsproverna så kombineras pris och kvalité. Priset som framgick av de 

inkomna arbetsproverna fick 25% genomslag i utvärderingen och kvalité av arbetsproverna 

fick 75% genomslag i utvärderingen.       

 Samtalet fortsätter in på omorganiseringen som Polismyndigheten precis gått igenom 

och fortfarande är aktuell, han förklarar att innan omorganiseringen kunde till exempel 

polismyndigheten i Göteborg upphandla kommunikationstjänster utan att myndigheten i 

Stockholm kände till det då de hade sin egen ekonomi/inköpsavdelning. Det är möjligt att det 

skett liknande mindre upphandlingar runt om i Sverige. Det som skiljer denna upphandling 

från tidigare är att Prime blir en nationell leverantör av kommunikationstjänster. Han berättar 

att en sådan leverantör har de inte haft förut. Vilka Polismyndighetens motiv var att flytta en 
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del av sin kommunikationsverksamhet till en byrå är något som Arash Jahani (2016) förklarar 

att han inte kan svara på då han inte arbetar på kommunikationsavdelningen. Det han kan säga 

är att eftersom Polismyndigheten nyligen genomgått en så stor omorganisation behövs viss 

spetskompetens tas in i form av en extern aktör som kan hjälpa myndigheten vid behov.  

 

 4.3 Innehållsanalys 
Via sökorden ”Polisen Prime” och under tidperioden från 1 juli 2015 till och 20 april 2016, 

filter på för ”svensk tryckt press” och ”svensk webb” så resulterade sökningen i 162 träffar i 

mediearkivet Retriever. Antal träffar betecknar frekvensen av orden ”polisen prime”. 

Undantagsfall är debattartikeln ”Bojkotta polisens pr-upphandling” (2015) se avsnitt 3.2.3. 

Efter att ha gått igenom samtliga artiklar och tagit bort de som inte handlat om fallet så 

resulterade det i 50 artiklar från 27 olika källor (se bilaga 2). Antalet artiklar som analyserats i 

studien är N=50. Bilaga 3 visar kodschema för innehållsanalysen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 1 visar frekvensen för förekomsten av de begrepp som ligger till grund för 

innehållsanalysen. I figuren visar att ”Befintliga kommunikatörer”, ”Omorganisering” samt 

”Intern kritik” är de begrepp som förekommer flest gånger: 32, 27 respektive 24 gånger. 26 

stycken av artiklarna publicerades före årsskiftet 2015/2016 och 24 stycken efter. Nedan kan 

exempel på hur de tre mest förekommande begreppen manifesteras i artiklarna utläsas: 

 

Figur 1. Figuren visar frekvensen av de olika teman/orden som blir 
synliga i materialet för innehållsanalysen.  
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Exempel 1.1 Artikeln ”Polisen köper PR-tjänster för 25 miljoner” (Åbonde, 2016) där ”befintliga 
kommunikatörer” blir synligt  
 

“Enligt tidningen har avtalet lett till intern kritik från några av de 200 anställda 
kommunikatörer som arbetar vid polisen. 
–   Jag ställde frågan ”vad är det vi som är över 200 inte klarar av?” Hittills har jag 
inte fått något svar, säger Christer Nordström vid polisen i Uppsala till DN.” 

 

Exempel 1.2 Artikeln ”Polisen tar hjälp med kommunikation” (Sydsvenskan, 2015) där 
”Omorganisering” blir synligt 
 

”Polisen har en egen kommunikationsavdelning, men den omorganisation som just 
nu genomförs hos polisen kan innebära att det kommer att krävas ytterligare 
kompetens och resurser, förklarar hon.” 

 

Exempel 1.3 Artikeln ”Polisen kritiseras efter PR-affärer för miljoner” (Wierup, 2016) där ”Intern 
kritik” blir synligt 
 

“Samarbetet mötte tidigt kritik från polisens egna anställda. Christer Nordström, 
som sedan länge ansvarar för polisens presskontakter i Uppsala, var en av dem som 
ifrågasatte upphandlingen.“ 

 

Exempel 1.1 blir även kategoriserad som variabeln ”intern kritik”. En kombination av 

variabler är något som går att utskilja i flertalet av de analyserade artiklarna. I 18 fall så 

förekommer kombinationen ”Befintliga kommunikatörer” och ”Omorganisering” och i 7 fall 

kombinationen ”förtroende” och ”intern kritik”. Variablerna ”förtroende” och ”intern kritik” 

förekommer mer frekvent i de senaste skrivna artiklarna medan ”befintliga kommunikatörer” 

och ”Omorganisering” förekommer relativt jämt spritt över samtliga av de analyserade 

artiklarna. Variabeln ”Förändringskommunikation” gavs i uttryck i artiklarna som bland annat 

”förändringsarbete”, ”förändringsprocesser” samt ”förändringskommunikation” (Metro, 

2015) variabeln förekommer främst i de äldsta medtagna artiklarna i innehållsanalysen (bilaga 

3). Vad gäller variabeln ”Pris” är den alltid i kombination med variabeln ”befintliga 

kommunikatörer” och är med i innehållsanalysen för att det var en av de parametrarna som 

räknades in i bedömningen av upphandlingen.  

 

4.4 Enkät 

Frågeformuläret för webbenkäten går att finna i sin helhet i bilaga 1 tillsammans med svaren 

på den öppna motiveringen till attitydfrågan: ”Har ditt förtroende för polisens 

informations/kommunikationsarbete förändrats sedan detta blev känt?”. Respondenterna 

kunde svara på frågan med hjälp av en femgradig Likterskala från 1=Förtroendet har minskat 
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mycket till 5=Förtroendet har ökat mycket. Medelvärdet på frågan visar 2,48 vilket betyder att 

det är mellan 2=Förtroendet har minskat lite och 3=Förtroendet är oförändrats men med en 

lätt lutning åt att förtroendet har minskat lite.  

 

4.5 Mailkorrespondens med Karin Schollin 
Sent i uppsatsarbetet gång så kom det information från Karin Schollin, övergripande 

projektledare på Prime för samarbetet mellan dem och Polismyndigheten. Frågorna samt 

svaren i sin helhet finns på tillgå på förfrågan till författaren. Hon poängterar att svaret i 

mailet är från Prime så ”vi” i texten är synonymt med Prime. Hon skriver att arbeta med 

konsulter innebär att till exempel en myndighet kan ta in spetskompetens som de själva inte 

besitter, att få tillgång av ett utifrånperspektiv under en begränsad period (Schollin 2016). 

Hon berättar att fördelen med att anlita Prime är att de har stor erfarenhet med offentlig sektor 

och komplexa kommunikationsuppdrag så som Stockholms Läns Landsting, 

Försäkringskassan, Sida och Riksbanken. Hon (2016) bifogar även ett dokument skrivet av en 

seniorkonsult på Prime som beskriver hur de ser på förändringskommunikation. Av 

dokumentet framgår det att viktiga delar av förändringskommunikation enligt Prime är att alla 

berörda av förändringen ska veta vad förändringen innebär, ett starkt ledarskap samt en bra 

kommunikation för att engagera och motivera alla involverade (Schollin 2016).  

 

5. Analys 
Målet med studien har varit att undersöka, beskriva och analysera Polismyndighetens nyligen 

genomförda upphandling av kommunikationstjänster. Vilka var skälen till att ta hjälp utifrån, 

hur fallet har porträtterats i media samt vad den nya situationen får för konsekvenser för 

aktörerna samt förtroendet för myndigheten är alla frågor som studien ämnar ge svar på. För 

att på ett metodiskt och genomgående sätt få insikt i fallet har en innehållsanalys av 

medierapporteringen gjorts, intervjuer med viktiga aktörer genomförts samt data från en 

webbenkät samlats in. I ljuset av tidigare forskning och teori kommer det insamlade 

materialet nedan redovisas och analyseras med hjälp av begrepp som organisation, 

meningsskapande, förtroende, varumärke och offentlighet. 
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5.1 Organisationskommunikation inom Polismyndigheten 
Den omorganisering som Polisen nyligen genomgått och som fortfarande pågår är 

övergripande och gäller samtliga av myndighetens anställda. När en reform tar plats i en 

större organisation är det av vikt att de som är anställda och verkar inom organisationen ges 

tid att förstå och informeras om den nya kontexten för att inte rubba den identitet som 

organisationen byggt upp. Chan (2007) menar på att meningsskapande är kontextuellt och 

Stina Wessling (2016) understryker att de redan existerande poliserna skulle informerats 

bättre redan från början om vad omorganiseringen skulle innebära. Detta för att förebygga 

delar av den interna kritiken som uppstått vid tillkännagivandet av upphandlingen. Karin 

Schollin (2016) på Prime fick frågan hur de på Prime definierar förändringskommunikation. 

Ett dokument bifogades som en av seniorkonsulterna på Prime hade sammanfattat kring 

förändringskommunikation. I dokumentet pekar de på att om medarbetarna inte förstår varför 

förändringen sker eller inte lär sig att arbeta på det nya sättet kommer förändringen inte att 

lyckas fullt ut och kanske till och med motarbetas. Detta kan förhindras och beror på faktorer 

som hur fort de får med sig medarbetarna i förändringen samt hur många de får med sig. Ett 

medel för att uppnå detta är via en fungerande kommunikation och genom att skapa 

förståelse, engagemang, aktivering och uthållighet (Schollin 2016). Det blir tydligt i resultatet 

av innehållsanalysen att den interna kritiken är något som är en central konsekvens av 

upphandlingen.  

 

” –   Jag ställde frågan "vad är det vi som är över 200 inte klarar av?" Hittills har jag 

inte fått något svar, säger Christer Nordström presstalesman vid polisen i Uppsala 

till DN. (Wierup, 2016) 

 

Heide m.fl. (2005) lyfter fram att vid en förändring inom en organisation är 

förändringskommunikation en central del. Att förändringen som skett, delvis 

omorganiseringen och upphandlingen, skulle hanterats bättre med hjälp av både en extern och 

intern kommunikation. Det som nu hänt är att de i efterhand fått hantera kritik som uppstått 

både i media men även internt inom myndigheten på grund av att den nya situationen inte 

kommunicerats ut och en förändringskommunikation varit bristfällig. Som citatet ovan visar 

har det uppstått en förvirring hos de redan anställda kommunikatörerna hos myndigheten då 

det råder en uppfattning om att deras arbete inte är lika mycket värt. Det Prime (Schollin, 

2016) menar med förändringskommunikation inkluderar medel för att nå ett engagemang och 

en förståelse hos de anställda. Vid just detta fall verkar de hittills inte lyckats fullt ut. 
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Huruvida det är Primes ansvar att hantera det behov av förändringskommunikation som 

uppstått som en konsekvens av upphandlingen eller om deras primära ansvar ligger i framtida 

kommunikationsbehov hos Polismyndigheten är något som kan diskuteras. Men att det finns 

ett nuvarande behov av en stabil förändringskommunikation kring det som myndigheten 

genomgår är något som blir att stå klart.       

 Ett tecken på att kommunikationen externt kring upphandlingen skulle ha kunnat vara 

bättre är de kommentarer som kommit in via studiens genomförda webbenkät. 

 

- ”Polisen är inte ett privat vinstdrivande företag med utan en offentlig myndighet. 

En kommunikationsstrategi behöver alla men en PR-byrå vettefan. Dom kan väl ha 

en intern kommunikationsavdelning som alla andra statliga organ. Känns fel att 

PR-byrån ska tjäna pengar på Polisen.” (Bilaga 1, kommentar nr. 10) 

 

- ”Polismyndigheten skall inte syssla med PR. Polismyndigheten skall informera 

om hur verkligheten ser ut.” (Bilaga 1, kommentar nr. 7) 

 

Ett återkommande tema i kommentarerna från webbenkäten är negativa reaktioner på ordet 

”PR”. Stina Wessling (2016) berättar i intervjun att det råder en okunskap kring vad ordet 

”PR” innebär, att associationerna inte alltid är positiva. Hade Prime presenterats som en 

kommunikationsbyrå så kan det hända att de inte fått fullt så stark intern kritik och negativa 

reaktioner i media.         

 Gummessons (1995) begrepp ”den icke-kommersiella relationen” blir synlig i fallet 

genom att Polismyndigheten ses som både en myndighet och en serviceorganisation. Den 

service som myndigheten ger innefattar, även om det är huvuduppgiften är att minska 

brottsligheten och öka tryggheten, många tjänster som inte blir direkt synliga vilket 

Gummesson skriver kan resultera i en ”oförmåga att värdesätta tjänster” (Gummesson 

1995:126). Andréasson PR skriver i en debattartikel i Dagens media:  

 

”Det är ju inte polisens uppgift att marknadsföra sig själv. Ingen tjänst ska säljas 

eller levereras till allmänheten. Tvärtom ska polisarbetet utföras UTAN hänsyn 

till vad de som är föremål för insatserna tycker.” (Claesson & Sandhill 2015) 

 

Citatet ovan visar just det Gummesson (1995) pekar på angående kommersiella aktörer och 

dess skillnad gentemot icke-kommersiella. Bara för att Polismyndigheten inte säljer något i 
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den mening som kommersiell aktör gör så betyder det att de inte har rätt att ta in utomstående 

hjälp för kommunikation, även fast de förväntas ha en fungerande kommunikation både intern 

och extern. Unni Jerndal, chef för kommunikationsavdelningen på Polismyndigheten, svar på 

artikeln ”Bojkotta polisens pr-upphandling” tillhörande citatet ovan:  

 

”Men i olika delar av förändringsarbetet kan det finnas behov av att antingen 

förstärka eller komplettera den egna bemanningen. Förändring är inte sällan 

förknippat med ett behov av professionella perspektiv som kommer från fler parter 

än den egna verksamheten” (Unni Jerndal, 2015) 

 

Både Karin Schollin och Arash Jahani bekräftar att skälen till upphandlingen var att få in en 

en spetskompetens som inte myndigheten själva inte besitter samt att få rådgivning, 

avlastning och ett utifrånperspektiv under en begränsad period (Schollin, 2016) (Jahani, 

2016). Denna spetskompetens har inte på ett tillräckligt sätt förklarats, motiverats och 

kommunicerats ut till varken media eller internt till befintliga kommunikatörer hos 

myndigheten. Förståelsen i den mening som Heide m.fl. (2005) menar påverkar hur 

verksamheten fungerar inifrån och bör därför ligga i både myndigheten och Primes intresse att 

underhålla och uppdatera genom en bättre intern kommunikation. Det kommunikationsarbete 

som ligger bakom en myndighet med drygt 28 500 anställda och ett land med 9,5 miljoner 

invånare säger sig självt vara omfattande. Att Polismyndigheten med en årlig budget på 21,3 

miljarder väljer att lägga 35 miljoner spritt över en 4 års plan, 8,7 miljoner per år, på 

kommunikationstjänster får så mycket kritik är något som tåls att begrundas. Summan som 

spenderas på upphandlingen är mest troligt inte där skon klämmer utan kritiken grundar sig 

snarare i en diskussion om vad som är lämpligt för en myndighet att fokusera på och hur de 

motiverar valet och prioriteringarna både internt och externt. Den verkliga kritiken blir att 

ligga i skuggan av medias fokus på upphandlingens estimering och ordval så som PR, att 

kommunikationen av de upphandlade kommunikationstjänsterna varit bristfällig. Stina 

Wessling (2016) undviker i sitt eget arbete att prata om varumärken och PR och väljer istället 

att prata om förtroende, vilket det till stor del handlar om, både hos medborgare och 

medarbetare.  
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5.2 Förtroende, auktoritet och intern kritik 
Upphandlingen syftar bland annat till att Prime ska bistå med medierådgivning och 

medieträning samt att bidra med kommunikativt ledarskap (Anbudsförfrågan 2015). Det 

sistnämnda kan även vara en intern faktor som ledarskap inom organisationen. Rådgivning är 

däremot något som Polismyndigheten nu i skrivandets stund är i behov av för att stilla 

medierna i samband med den uppmärksamhet de fått i och med omorganiseringen och 

upphandlingen av strategiska kommunikationstjänster. Innehållsanalysen visar att förtroende 

och intern kritik är variabler som nämns i kombination med varandra i de olika 

analysenheterna. Luhmann (2005) menar att förväntningar i samband med förtroende är det 

som kan göra en auktoritet till en auktoritet. SOM-undersökningen visar att förtroendet för 

myndigheten allt igenom högt och en trend som tycks hålla i sig (Polisen, 2016). Den svenska 

befolkningen accepterar Polisen som en auktoritet och förlitar sig på att deras beslut är det 

bästa. Om förtroendet för myndigheten skulle minska går det emot det som förtroende för en 

auktoritet innebär, nämligen att informationen som kommer ut och handlingarna som görs är 

det bästa möjliga. Stina Wessling (2016) nämner i intervjun att det finns flera PR-byråer men 

bara en polis, vilket även det kan tänkas ligga till grund för den auktoritetsacceptans som 

finns. Om utgångspunkten är som sådan att förtroende är synonymt med att ta ut framtiden i 

förskott kan situationen nu bli problematiskt i och med den omorganisering som 

Polismyndigheten precis genomgått då den, som många andra förändringar, bidrar med viss 

osäkerhet i styrning och de anställdas roller och ansvar.  

 Alvesson (2006) skriver om illusionsnummer. Begreppet i sig innebär ett skapande av 

något för att ge en illusion om en väl fungerande organisation eller företag med stabila 

kärnvärden. Detta kan ta sig uttryck i allt ifrån värdegrunder, kampanjer och intern 

kommunikation. Eftersom Polismyndighetens anseende och identitet stärks av 

kommunikation och PR så kan upphandlingen av kommunikationstjänster ses som ett 

illusionsnummer.  

 

”I ett läge när polisen är hårt pressad av terrorhot, flyktingkris och en stor 

omorganisering väljer man alltså att lägga 25 miljoner kronor på smink.” 

(Björkman, 2016) 

 

Så skriver Amanda Björkman i Dagens Nyheter. Hon använder ordet ”smink” men skulle 

kunnat använt Alvessons (2006) ord illusionsnummer istället. Det som media skriver om 

kring upphandlingen har till viss del kommenterats av Polismyndigheten. Att polisen har valt 
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att ta in extern hjälp för deras arbete med kommunikation visar på en transparens och ett 

initiativtagande till att erkänna sina egna brister. Detta är något som media valt att inte skriva 

om då fokus i de publicerade artiklarna istället legat på att hårt kritisera valet av att lägga 

pengar på kommunikation och att en PR-byrå får stå för tjänsterna. Palm och Falkheimer 

(2005) trycker på vikten av att organisationer och myndigheten bör använda sig av 

kommunikation för att bygga ett förtroendekapital för att skydda sig från framtida 

förtroendeförluster och kriser. Polismyndigheten får mycket kritik för sitt val att upphandla 

strategiska kommunikationstjänster och om målet med upphandlingen bland annat är att 

stärka myndighetens förtroendekapital så bör de börja redan nu med en stark intern 

kommunikation kring de förändringar som sker inom myndigheten för att öka det interna 

förtroendekapitalet som en stabil grund att stå på och utgå ifrån.  

Framtiden för Polismyndigheten ser ut att vara stabil men en stor omorganisering kan 

innebära ändringar i en annars rätt så förutsägbar och förankrad beslutsprocess, däribland 

upphandlingen av kommunikationstjänster. Luhmann (2005) skriver att förtroende för en 

auktoritet kan inte vara allt för personlig. När Polismyndigheten nu inlett ett samarbete med 

en aktör på den privata marknaden har detta blivit att se annorlunda ut. Mycket av den interna 

kritik som myndigheten mött och som blir synlig i innehållsanalysen är en konsekvens av 

något som är personligt nämligen att de existerande kommunikatörerna hos myndigheten 

känner att de inte räcker till, att deras arbete inte duger. Denna interna kris har hittills tagit sig 

uttryck i media och det är endast framtiden som kommer kunna säga om konsekvensen av en 

bristfällig hantering av internkommunikation kommer leda till att poliser slutar och det 

bristande interna förtroendet rubbar myndigheten som sedan rubbar auktoritetsförtroendet. 

Resultatet från innehållsanalysen visar på att förtroende och intern kritik kombineras i 

medierapporteringen vilket kan härledas till att förtroendet som är alltigenom högt utifrån får 

sig en törn inifrån, från de existerande poliserna. 

 

5.3  Marknadsanpassning av offentlig sektor  
En marknadsanpassning av den offentliga sektorn är i viss mån oundviklig. Det erbjuds idag 

otaliga sätt för en aktör att synas och höras på. En myndighet kan inte längre verka i det tysta 

på samma sätt som förut då dagens digitala utveckling gör att media ständigt uppdateras. 

Detta möjliggör hårdare granskning och rapportering av allt en myndighet gör och inte gör. 

Wessling (2016) nämner att när hon tjänstgjorde på rikspolisstyrelsen som presstalesman hade 

de också konsulter inom kommunikation och PR till ganska höga kostnader men det fick inte 
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lika stor uppmärksamhet då bland annat sociala medier gör att allt sprids fortare nu. Alla 

organisationer privata, kommersiella eller ideella har ett behov att anpassa sig till förändringar 

i marknadsläget, samhällsstrukturer och opinionen (Berg och Jonsson, 1991). Habermas 

(2003) skriver att tidigare var den representativa offentligheten tätt associerad med diverse 

personliga attribut. Inte helt olikt har Polismyndigheten idag värdegrunder: Engagerade, 

Effektiva och Tillgängliga (Polisens värdegrund 2016) som de kommunicerar ut för att 

profilera sig på marknaden, både den privata och offentliga. Polismyndighetens utmaning blir 

här att ta del av marknaden, utveckla och finna sin plats i arbetet med kommunikation och 

PR. Berg och Jonsson (1991) skriver att ett privat företag är i grundtillståndet redan del av en 

marknad och således också konkurrerande med andra aktörer inom näringslivet. Politiskt 

styrda organisationer så som Polismyndigheten kan dock inte luta sig tillbaka på att 

konkurrensmekanismen ska justera och styra deras framtida utveckling utan måste istället 

styra detta själva. Detta är precis det som nu hänt inom Polismyndigheten, de har tagit beslut 

om sin framtid på marknaden och aktivt gjort ett val att ta in utomstående kompetens och 

hjälp inom kommunikationstjänster. Myndigheten har alltid en självklar plats i samhället då 

de behövs och är grundläggande för en fungerande civilisation men det betyder inte att de 

alltid har en säkrad plats på det vi väljer att kalla marknad. Som nämnt ovan är aktörer, 

oavsett tillhörighet, hårt granskade. De kärnvärden, strategier och tillvägagångssätt de väljer 

bidrar till den bild som aktören vill bli synonym med och vidare det förtroende som skapas 

för aktören. Enligt Gummesson (1995), är en aktör som Polismyndigheten del av en icke-

kommersiell marknad och ”kundernas” köpprocess är mer komplex än vid ett typiskt fall med 

en aktör inom näringslivet vilket ytterligare försvårar myndighetens beslut och strategi inom 

området som kommunikation och PR. 

 Arash Jahani (2016) nämner i intervjun att det kan ha skett liknande mindre 

kommunikationsupphandlingar på någon ort i Sverige inom Polismyndigheten innan 

omorganiseringen. Det som skiljer detta fall från tidigare är att Prime nu, är en nationell 

leverantör av kommunikationstjänster. Detta är något som är nytt för myndigheten. Även 

Stina Wessling (2016) berättar att kommunikationen innan omorganiseringen inte var särskilt 

regelstyrd så varje myndighet mer eller mindre haft sina egna policys. Nu när 

Polismyndigheten ombildats till bara en myndighet är vitsen att de ska uppnå en större 

enhetlighet i kommunikationen, hon tror att det kan vara ett av skälen till att upphandlingen 

mött så stor intern kritik, att all kommunikation nu ska styras från huvudkontoret i Stockholm. 

Anbudsförfrågan (2015) tar upp analystjänster som en av uppgifterna som Prime ska bistå 

med. Detta definieras som både kvantitativa och kvalitativa undersökningar som ska ligga till 
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grund för strategiska beslutsunderlag och kommunikationsaktiviteter. Dessa 

kommunikationsaktiviteter är ännu inte specificerade och är något som kan tänkas uppstå allt 

efter behov, den osäkerheten över vad Prime kan komma tänkas styra kan även det vara en av 

anledningarna till den interna och externa kritik som upphandlingen mött. Det finns många 

fördelar med att ha ett nationellt styrt kommunikationsarbete, speciellt för en så stor 

myndighet som Polisen. Det som inte får ske är att de lokala kunskaperna som finns på någon 

av de förra 21 Polismyndigheterna inte får utrymme i myndighetens kommunikationsarbete. 

Det är ingen hemlighet att Polismyndigheten har uppskattats för sin aktivitet på diverse 

sociala medier där man lätt kan få en inblick i inte bara de stora städernas polisarbete utan 

även de mindre orterna. Detta är något som byggt upp det förtroende man kan se hos 

myndigheten idag, upphandlingen i kombination med omorganiseringen behöver inte 

nödvändigtvis inte få konsekvenser för de mindre orterna. Stina Wessling (2016) berättar att 

det inte är säkert att omorganiseringen kommer innebära en framtida hårdare styrning centralt 

utan att det säkerligen kommer finnas utrymme för att jobba på olika sätt i olika regioner. 

Men hon säger även att vissa budskap nu ska formuleras centralt och kommuniceras ut till 

respektive orter för att följas.  

 Ett annat tänkbart scenario är att Polismyndigheten skulle väntat lite med att 

genomföra upphandlingen av kommunikationstjänster tills förändringen och förvirringen som 

verkar uppstått som en konsekvens av omorganiseringen lagt sig. Det som i studien blir 

synligt är att det uppstått en stor intern kritik inom myndigheten som en konsekvens av 

upphandlingen. Om omorganiseringen hade hunnit fått tid att etablera sig och de anställda 

inom myndigheten fått utrymme att finna mening i den nya kontexten är det möjligt att den 

interna kritiken inte skulle blivit lika omfattande. Konflikten som nu råder inom 

Polismyndigheten har lett fram till en kommunikativ kris där anledningen för konflikten är 

desamma som myndigheten nu är i behov av, kommunikation.   

 

6. Slutsats och diskussion 
Studies syfte var att studera skälen till varför Polismyndigheten anlitat en PR-byrå till att 

sköta delar av deras kommunikation samt var konsekvenserna av denna upphandling av 

strategiska kommunikationstjänster kan få. Resultatet som framkommit av intervjuer, 

mailkorrespondens, en innehållsanalys samt en enkät har ställts i relation till begrepp så som 

förtroende, identitet, meningsskapande och offentlighet. Genom studiens gång blev det tydligt 

att den tidigare omorganiseringen som Polismyndigheten genomgått hör ihop med den 
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upphandling av kommunikationstjänster som genomförts. Studien visar på Polismyndighetens 

främsta syfte till att upphandla kommunikationstjänster var att komplettera den existerande 

kunskapen kring kommunikation med spetskompetens inom områden som bland annat 

förändringskommunikation och rådgivning. Innehållsanalysen visar att konsekvensen av 

upphandlingen har mynnat ut i en intern kris hos myndigheten då de redan existerande 

kommunikatörerna fått bristande information kring vad upphandlingen egentligen innebär och 

hur framtiden inom myndigheten kommer att se ut. Polisens utmaning i detta skede är att 

stärka den interna kommunikationen och på så sätt minska risken att myndighetens interna 

konflikter sprids och att myndigheten visar en stark och stabil bild utåt till både allmänhet och 

media genom att tydligare motivera valet av att ta in extern hjälp. 

Denna studie kan enbart säga så mycket i detta tidsskede då omorganisationen inom 

Polismyndigheten är färsk och upphandlingen nyligen genomförts. Studien belyser en ny typ 

av utmaning som myndigheter står inför, en anpassning till en kommersiell marknad och vad 

det innebär för deras kommunikation och PR. Inom forskningsfältet 

organisationskommunikation belyser studien svårigheterna en större förändring kan föra med 

sig och betydelsen av en stark intern kommunikation hos anställda och chefer. Upphandlingen 

som Polismyndigheten genomfört är en ny typ av kommunikationsupphandling för 

myndigheten. Det är tänkbart att upphandlingen i framtiden får fungera som ett prejudikat för 

kommande upphandlingar inom samma områden. Vad andra konsekvenserna av 

upphandlingen i framtiden kommer att bli går redan nu att se tendenser till men det blir för 

framtida studier att svara med ingående på.  

 

6.1 Vidare forskning 
Vidare forskning inom samma fall hade kunnat inkludera intervjuer med fokusgrupper 

bestående av anställda hos Polismyndigheten för att se hur förtroendet och kommunikationen 

internt har ändrats sedan upphandlingen. En annan tänkbart tillägg är att utöka sökorden för 

innehållsanalysen, att inkludera en djupare innehållsanalys kring omorganiseringen i relation 

till upphandlingen. Eftersom upphandlingen nyligen gjorts och samarbetet inte fortgått över 

en längre tidsperiod så är framtida forskning om ett par år en jämförelse av vad 

upphandlingen ämnade till att åstadkomma jämfört med dess faktiska utfall.  

 Slutligen vill jag säga stort tack till alla som varit med och bidragit till studien. 
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Webbenkät 
 
Formuläret tar inte mer än någon minut att fylla i, läs först texten nedan och svara sedan på 
frågorna. Tack för att du tar dig tid! 
 
Polisen har under 2015 påbörjat och ska under 2016 fortsätta undergå en omorganisering där 
en del är ett treårigt kontrakt som polisen skrivit med mediebyrån Prime Public Relations AB 
värde 25 miljoner kronor med ”avseende upphandling av strategiska 
kommunikationstjänster”. Exempel på delområden som tjänsterna innefattar är: Strategisk 
rådgivning, förändrings kommunikation, kommunikativt ledarskap samt medierådgivning och 
medieträning. Polisen har totalt 28 500 medarbetare, varav ca 200 arbetar på den redan 
existerande kommunikationsavdelningen. 
 
Kände du till den beskrivna situationen ovan sedan innan?  

-‐ JA 
-‐ NEJ 

Om ditt svar är nej behöver du inte fortsätta med enkäten och jag tackar dig för din tid! 
 
Har ditt förtroende för polisens informations/kommunikationsarbete förändrats sedan 
detta blev känt?  
1   2  3   4   5 
Förtroendet har minskat mycket    Förtroendet har ökat mycket 
 
Motivera gärna ditt svar: 
  
 
Ålder 
>18, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-60, 60> 
 
Kön 

-‐ Man 
-‐ Kvinna 
-‐ Annat/önskar ej svara 

 
Högst uppnådda utbildning 

-‐ Grundskola 
-‐ Gymnasieutbildning 
-‐ Universitet/högskoleutbildning 

 
Främsta sysselsättning 

-‐ Arbetar heltid/deltid 
-‐ Polisstudent 
-‐ Student (andra områden) 
-‐ Annat 
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Motiveringar till frågan “Har ditt förtroende för polisens 
informations/kommunikationsarbete förändrats sedan detta blev känt?”  
Efter respektive motivering så finns en parantes med informationen  

-‐ Respondentens nummer utifrån inkommit svar 
-‐ Vad respondenten svarade på attitydfrågan 
-‐ Kön och ålder 
-‐ Högst uppnådda utbildning 
-‐ Främsta sysselsättning 

 
 

1. Mitt förtroende för polisen är inte ändrat. Jag tror däremot de kan gynnas väl av bättre 
kommunikation. Min erfarenhet är att många ställer sig automatiskt negativt till 
polisen, om bättre kommunikation kan hjälpa polisen att göra ett bättre jobb är jag helt 
för. (Respondent nr. 6, svarade 3 på fråga 2, man 25-29 år, gymnasieutbildning, 
arbetar heltid/deltid) 

 
2. Känns lite olustigt att man ska gå ut med en lön på 21300 kr och riskera livet varje dag 

och ens arbetsgivare säger att det inte finns pengar till att höja lönerna. Det handlar 
helt enkelt om vad de prioriterar.. Det är absolut inte sina anställda och detta är bara 
ett exempel på det. Tack för en bra undersökning och lycka till!! /Polisstuderande 
(Respondent nr. 7, svarade 3 på fråga 2, kvinna 18-24 år, universitet/högskola, 
polisstudent) 

 
3. Genom att ta in externa konsulter/partners väcks frågan varför de inte kunde hantera 

kommunikationen själva. (Respondent nr. 8, svarade 3 på fråga 2 kvinna 18-24 år, 
universitet/högskola, studerande (andra områden) 

 
4. Jag hade ingen uppfattning om sektionen före denna händelse, men att man i ett så 

pressat skede som polisen befinner sig i, lägger 25 miljoner på PR istället för andra 
nyttiga saker för poliser i yttre eller inre tjänst som hela samhället kan i slutändan 
tjäna på gör mig utomordentligt förbannad. (Respondenr nr. 9, svarade 3 på fråga 2, 
man 25-29 år, gymnasieutbildning, polisstudent) 

 
5. För jävla dåligt! (Respondent nr. 11, svarade 1 på fråga 3, kvinna 50-54 år, 

universitet/högskola, arbetar heltid/deltid) 
 

6. Svagt att slänga de summorna på inhyrd pr-firma när det finns de inom myndigheten 
som jobbar med kommunikation. Satsa pengarna där de behövs, det finns många hål 
att täcka i myndigheten. (Respondent  nr 14, svarade 1 på fråga 3, man 18-24 år, 
universitet/högskola, arbetar heltid/deltid)  

 
7. Polismyndigheten skall inte syssla med PR. Polismyndigheten skall informera om hur 

verkligheten ser ut. (Respondent nr. 23, svarade 1 på fråga 3, man 25-29 år, 
universitet/högskola, polisstudent) 

 
8. Tänker att den kompetensen bör finnas hos dom redan... (Respondent nr. 28, svarade 

2 på fråga 3 kvinna 25-29 år, universitet/högskola, arbetar heltid/deltid) 
 

9. Förtroendet för polisen i den befattningen att cheferna återigen inte ser till de resurser 
som finns och man fortsätter slösa miljoners miljoner på SKIT rent ut sagt. 
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(Respondent nr. 29, svarade 2 på fråga 3, man 25-29 år, universitet/högskola, arbetar 
heltid/deltid) 

 
10. Polisen är inte ett privat vinstdrivande företag med utan en offentlig myndighet. En 

kommunikationsstrategi behöver alla men en PR-byrå vettefan. Dom kan väl ha en 
intern kommunikationsavdelning som alla andra statliga organ. Känns fel att PR-byrån 
ska tjäna pengar på Polisen. (Respondent nr. 31, svarade 2 på fråga 3, kvinna 30-34 
år, universitethögskola, arbetar heltd/deltid) 

 
11. Jag anser att informationen har blivit mycket sämre, då det inte finns någon struktur 

inom myndigheten längre. Informationen ut till arbetande/studerande osv. är väldigt 
dålig, vilket gör att det är svårt att veta vem som tar beslut, hur det kommer se ut i 
framtiden och liknande. (Respondent nr. 37, svarade 2 på fråga 3, kvinna 18-24 år, 
universitet/högskola, polisstudent) 

 
12. Märkligt val, de fokuserar inte på sin primära arbetsuppgift: att finnas i samhället 

(Respondent nr. 44, svarade 2 på fråga 3, man 25-29 år, Universitet/högskola, arbetar 
heltid/deltid) 

 
13. Använd pengarna till annat (Respondent nr. 46, svarade 2 på fråga 3, kvinna 25-29 år, 

universitet/högskola, studerande (andra områden) 
 

14. Jag tycker att pengarna skulle kunna användas bättre, det låter som polisen vill framstå 
göra ett bättre jobb/ förbättra kommunikationen än att faktiskt utveckla det dagliga 
polisarbete. (vilket de såklart säker gör parallellt.) (Respondent nr 48, svarade 2 på 
fråga 3, kvinna 25-29 år, Universitet/högskola, studerande (andra områden) 

 
15. Förtroendet är inte påverkat alls (Respondent nr 50, svarade 3 på fråga 3, man 25-29 

år, Gymnasieutbildning, polisstudent) 
 

16. Oförändrat. Det behöver inte betyda någonting att polisen anlitar en mediebyrå. 
(Respondent nr. 58, svarade 3 på fråga 3, kvinna 30.34, universitet/högskola, arbetar 
heltid/deltid) 

 
17. Jag tror på kommunikatilnsavdelnings kapacitet och kompetens. Förtroendet för 

Primes uppdragsgivare är däremot obefintligt. (Respondent nr 60, svarade 3 på fråga 
3, kvinna 25-29 år, universitet/högskola, arbetar heltid/deltid) 

 
18. Det behövs inte 200 personer på en kommunikationsavd (Respondent nr. 61, svarade 

1 på fråga 3, man 50-54 år, grundskola, arbetar heltid/deltid) 
 

19. Varför outsourcar polisen kommunikationen till en byrå? En av de viktigaste 
uppgifterna utöver den vanliga polisiära verksamheten måste väl ändå vara att klara 
dialogen med Sveriges befolkning (Respondent nr 67, svarade 2 på fråga 3, man 55-
60 år, universitet/högskola, arbetar heltid/deltid) 
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Nedan finns respektive artiklar som analyseras i innehållsanalysen. De är sorterade från 
tidigast publicerad till senast. Efter länken till artikeln står det vilken tidning/medium som 
publicerat artikeln, artikelns namn samt publiceringsdatum. 
 
http://www.dagensmedia.se/experter/debatt/andreasson-pr-s-uppmaning-till-branschen-
bojkotta-polisens-pr-upphandling-6089258 Dagens media, ”Bojkotta polisens pr-
upphandling” publicerad: 2015-04-07 
 
http://web.retriever-
info.com/services/webdocument?documentId=00681320150715231356967&serviceId=2 
Dagens opinion, ”Prime vinner Polisens omtalade upphandling” publicerad: 2015-07-03  
	  
http://web.retriever-
info.com/services/webdocument?documentId=00062620150715231369781&serviceId=2 
Resumé, ”De blir polisens nya byrå” publicerad: 2015-07-15 
	  
http://web.retriever-
info.com/services/webdocument?documentId=00002120150715231384489&serviceId=2 
Dagens nyheter, ”Polisen kan köpa PR för 35 miljoner” publicerad: 2015-07-16 
	  
https://web.retriever-‐
info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05080620150716a2df9d0b
8b564c3d44220c2f2a5d17ec&serviceId=2	  TT, ”Polisen köper PR för 35 miljoner” 
publicerad: 2015-07-16,  
	  
http://web.retriever-
info.com/services/webdocument?documentId=00110120150716231399947&serviceId=2  
Svd, ”Polisen satsar 35 miljoner på PR” publicerad: 2015-07-16 
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