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Förord 

”Medierna motarbetar oss”, ”Tidningarna skriver bara negativa sa-
ker om polisen”. Detta är två citat som vi ofta hör från våra polis-
studenter. Men stämmer denna bild? 
 
År 2000 beslutade Rikspolisstyrelsen att som ett uppdrag till Växjö 
universitet starta en tredje polisutbildning. I uppdraget ingår att 
forskningsanknyta grundutbildningen och att göra utbildningen mer 
högskolemässig . 
 
Vi tolkade uppdraget som att vi skulle initiera forskning på områ-
den som var relaterade till grundutbildningen och där det inte fanns 
speciellt mycket tidigare forskning. 
 
Ett av dessa områden som vi prioriterade var mediernas bild av po-
lisen och polisens arbete. Tidigare forskning inom området har 
framförallt gällt bilden av brottsoffret eller/och brottslingen. 
 
Med denna rapport så har vi blivit klokare och kan i vår fortsatta 
gärning som lärare vid Polisutbildningen bygga vår undervisning i 
mediefrågor på en betydligt bättre och stabilare grund. 
 
Betty Rohdin, prefekt vid polisutbildningen vid Växjö universitet 
 



 

Abstract 

This study is based on an analysis of approximately 400 pieces of 
news from Swedish media, in which the police are narrated, 
constructed and assessed. A number of obvious patterns were 
found: 
The police are highly news worthy and police reporting is routine 
in all news media. The news pieces are chiefly so called “straight” 
news, value neutral descriptions of the everyday work of the police. 
About seven out of ten stories are neutral descriptions, a fifth (18 
per cent) are negative news, while explicitly positive values are 
found in thirteen per cent of the material. The negative stories deals 
mainly either with individual police officers who have engaged in 
criminal activity, with insufficient resources or the allegedly 
defunct organization. Critically scrutinizing news is hardly found at 
all. The typical news media image of the police is that of the police, 
or the police officer, simply doing their job. 
One of the most important conclusions in the study is that the 
police – together with reporters – decide the news agenda. As news 
source the police are hardly ever regarded as questionable, nor is 
the world view of the police. The police are allowed to define 
situations, problems as well as solutions – police discernments are 
self-evident and authoritative. In the news it is obvious that the 
police itself are “the expert on the police”. Hereby, the police itself 
do part of the news work.    
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Kapitel 1: Polisen i 
nyheterna

- medier, journalistik och polisnyheter

”Brutala rångäng gripna i Malmö 
Minst tre rångäng har avslöjats av Malmöpolisen den senaste 
veckan. I de flesta fall rör det sig om tonårspojkar. Offren 
har rånats, hotats och ibland misshandlats svårt. 
Willy Persson är utredningschef för den särskilda rånkom-
missionen vid Malmöpolisen. Han lovar fortsatt tuffa tag. 
- Detta är bara början.” 

En vanlig dag i Sverige och en vanlig dag i mediesverige, söndagen 
den 30 april 2006. Just idag har polisen hamnat i centrum och fått 
en helsida i KvällsPosten. En stor nyhet där polisen spelar en hu-
vudroll i jakten på Malmös rånarligor, polisen är dem ”hack i häl”,
skriver tidningens reporter. Så ser det ofta ut – polisen och polisens 
arbete är nyhetsmässigt, i stort och smått berättas det varje dag i 
tidningar, radio och television om polisen och om det polisen gör. 

 Men poliser finns också på andra håll i medierna. Det räcker med 
en snabb blick på tv-tablåerna: Pihl, Beck, Höök, Wallander. Allt-
så: De finns överallt och de slåss och bluffar, gråter och ljuger, ha-
tar och älskar, hjälper och tröstar. Poliser är medieindustrins favori-
ter.  

Den här rapporten handlar om polisen i medierna, men inte om alla 
poliser och inte om alla medier. Vi har studerat polisen i nyheterna,
det ”riktiga” och vardagliga polisarbetet och de ”riktiga” vardagliga 
polismännen och poliskvinnorna. När och hur uppmärksammas de 
av nyhetsredaktionerna och av journalisterna, vad får de säga, hur 
beskrivs och gestaltas de, det är några av de frågor den här rappor-
ten vill ge svar på.

Polisnyheter hör till den journalistiska vardagen och är ett ”områ-
de” som växer i betydelse för medierna. Studier av svenskarnas 
tidningsläsning visar också att nyheter om ”brott och straff” har 
mycket högt läsvärde och är högt värderade. När tidningsläsare får 
rangordna olika kategorier av nyheter hamnar nyheter om sådant 
som rör polisens verksamhet (olyckor och brott) allra överst när det 
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gäller vad man läser mest av och när viktigheten bedöms hamnar 
dessa nyheter som nummer tre.1

Men vår studie handlar inte om kriminaljournalistik, det är inte
brott och straff som står i centrum. Det är polisen som står i cent-
rum. En artikel i en dagstidning eller ett nyhetsinslag i radio har 
valts ut därför att just polisen står i förgrunden. Nyhetsartiklar och 
nyhetsinslag som till exempel handlar om en olycka eller ett brott 
där polisen visserligen förekommer, men inte spelar ”huvudrollen”, 
är inte med i studien.2

De viktiga nyheterna 
Nyhetsmedierna – dagspressen, radion och televisionen – är de bä-
rande delarna av den samhälleliga ”infrastruktur” som förser oss 
medborgare med kunskap om det som ligger utanför vår omedel-
bart vardagliga erfarenhet. Med hjälp av mediernas nyhetstexter 
kan vi orientera oss om vad som händer i allt vidare geografiska 
och sociala cirklar, medierna förser oss med det vi kan kalla för 
samhällsinformation (av varierande kvalité, förstås). Men medierna 
ser också till att prioritera åt oss; vad som är extra viktigt att veta 
något om, något som i medieforskningen brukar kallas dagord-
ningsfunktion eller ”agenda-setting”. Men inte nog med det, medi-
erna visar oss också hur vi skall förstå något, vad det är som är det 
viktiga i en särskild fråga eller för ett särskilt område, något som 
brukar kallas ”priming”.  

Således har nyhetsmedierna en stor betydelse för vad vi vet något 
om, men också för hur vi bedömer och värderar detta. Uttryckt på 
annat sätt är medierna betydelsefulla för att bygga upp och förstär-
ka trovärdighet och tillit för viktiga samhällsföreteelser, institutio-
ner och organisationer. Men medierna kan förstås också urholka 
och rasera förtroende och tillit, det vittnar inte minst ett otal så kal-
lade medieaffärer om. 

I den offentlighet som nyhetsmedierna upprättar sker dagligen en 
”strid” om förtroende som grundar sig på mediernas och journalis-
ternas kritiska granskning – mediernas demokratiska uppdrag. Men 
de institutioner, organisationer och enskilda som tilldrar sig medi-
ernas uppmärksamhet är förstås inte några passiva aktörer utan ar-
betar systematiskt och strategiskt med att nå medierna för att berät-
––––––––– 
1 Strid, Jan (2005): Läst och viktigt. Ur, Bergström, Annika, m fl: Nypressat. Ett kvartssekel med 

svenska dagstidningsläsare. Göteborgs universitet. 
2 En mer ingående presentation av materialet till den här studien finns i kapitel 3.
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ta om och visa upp sin verksamhet. De senaste decennierna har 
denna verksamhet, som ibland kallas för kommunikationsarbete, 
ibland för Public Relations (PR), blivit ett allt viktigare inslag i 
samhällskommunikationen.3 En nyligen gjord studie visar att in-
formationsbranschen under 2006 omsatte cirka 40 miljarder kro-
nor.4 Så gott som varje organisation eller företag av någon storlek 
har också utbildade informatörer eller kommunikatörer som har an-
svar för att presentera den egna verksamheten på ett så förtroende-
fullt sätt som möjligt i offentligheten. 

Som medborgare behöver vi mediernas kritiska granskning men vi 
behöver också tillgång till ”neutral” information och kunskap om 
de samhällsinstitutioner som utgör grunden för vårt medborgar-
skap. Och det är här polisens verksamhet kommer in. Den är en del 
av vår sociala trygghet men också en mäktig institution som av det 
skälet kräver öppenhet och genomlysning. Rapporteringen kring 
det som rör polisens verksamheter och funktioner angår i hög grad 
den enskilde medborgaren och mediekonsumenten och därmed på-
verkas också hans/hennes syn på och bedömning av verksamheten i 
fråga – inte minst ur trovärdighetssynpunkt.  

Hur bevakas, rapporteras och gestaltas polisens verksamhet i 
de dagliga nyheterna, så kan vår studie, Hjältar, blåljus och sä-
kerhet, kort beskrivas. Genom att undersöka de dagliga nyheterna 
om polisen får vi ett underlag för att förstå hur medborgarnas upp-
fattning om – och förtroende för – polisen kan skapas och föränd-
ras. Är nyhetsbilderna av polisen mest positiva eller mest negativa? 
I vilka sammanhang förekommer polisen och hur värderas verk-
samheten? Hur framställs polisen som institution och som organisa-
tion och vilka bilder framträder av de enskilda poliserna? Och var-
för blir det just som det blir? Det är den här typen av frågeställ-
ningar vår studie om polisen i nyheterna vill försöka ge svar på.  

Polisen i mediernas texter 
Tyngdpunkten i studien, Hjältar, blåljus och säkerhet, bygger på en 
kombination av två innehållsanalytiska metoder. 

För det första undersöker vi – som redan nämnts - ett stort antal 
nyhetsartiklar från dagspress och nyhetsinslag från radio där poli-

––––––––– 
3 Se Larsson, Lars-Åke (2005): Opinionsmakarna. En studie om PR-konsulter, journalistik och de-

mokrati. Studentlitteratur. 
4 Studien är utförd av Sveriges Informationsförening och PR-branschorganisationen Precis. Se 

www.sverigesinformationsforening.se 
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sen förekommer. Nyhetsmaterialet har sedan ”sorterats” i ett antal 
grundläggande frågeställningar som avspeglar journalisters och re-
daktioners kriterier för nyhetsvärdering:
- vilken typ av ”verksamheter”, situationer eller händelser förknip-
pas med polisen, d v s när finner journalister och nyhetsredaktioner
det angeläget att berätta om polisen;  
- hur framställs polisen i dessa situationer, d v s vilka nyhetsvinklar 
förekommer när polisen står i centrum; 
- hur värderas (positivt, negativt eller neutralt) det polisen gör och 
säger;
- vilka roller framträder polisen i, d v s hur blir polisen gestaltad; 
- på vilka sätt får polisen agera i nyhetstexterna (är polisen själv ak-
tiv – och i så fall på vilka sätt – eller omtalad, d v s beskriven av 
någon annan; 
- hur beskrivs de relationer polisen sammankopplas med (relationer 
till andra aktörer – individer, organisationer och institutioner – och 
till miljöer, händelser och historier); 
- vem är nyhetskällan, vem står bakom artikeln eller nyhetsinslaget, 
vem är initiativtagare och vem är upphov till textens sakuppgifter. 

Med hjälp av sådana frågeställningar kan man slå fast vilka typer 
av nyhetsvärderingskriterier som används då polisen bedöms som 
nyhetsmässig. Det är rimligt att tänka sig att ett begränsat antal så-
dana ”bilder av polisen” framträder, textmässiga gestaltningar eller 
naturliga sätt för medierna att berätta om polisen. Journalister och 
nyhetsredaktioner använder sig av speciella regler och rutiner för 
att hantera de händelser och fenomen som bedöms som nyhetsmäs-
siga. Man arbetar med speciella typifieringar av människor, miljöer 
och händelser och det är just dessa typifieringar som man med den-
na innehållsanalys kan lyfta fram, men också se vilka som är vanli-
gare – mer typiska – än andra.5 Den huvudfråga som den ovan be-
skrivna analysen skall besvara kan formuleras så här: Vem är poli-
sen, vad gör polisen, hur värderas polisen och vilka blir (enligt ny-
hetstexterna) konsekvenserna av det polisen gör (för medborgaren i 
gemen, för samhället  o s v)? 

Det är med hjälp av olika slag av typifieringar som vi människor 
uppfattar, förstår och gör reda åt världen omkring oss och det är 
också med hjälp av typifieringar som vi berättar om något för nå-
gon annan. Typifieringar är alltså språket i bruk, språkliga kon-
struktioner, eller om man så vill, speciella berättartekniker. Var 

––––––––– 
5 Om regler, rutiner och typifieringar se Palm, Göran (2002): I nationens och marknadens intresse. 

Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik. Göteborgs universitet. Om lokaljournalistik och ny-
hetsvärdering se, Palm, Göran och Rohdin, Betty (2000): Att välja med Smålandsposten – journa-
listik och valrörelser. Växjö universitet. 
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gång vi väljer att berätta om något väljer vi också ett särskilt sätt att 
berätta om detta. Om vi till exempel säger: ”Vet du vad som hände 
mig på jobbet idag?”, förväntar sig den som lyssnar en speciell typ 
av berättelse, en speciell språklig komposition både till struktur och 
till ordval. Sådana berättartekniker kan också kallas för diskurser
och det andra steget i innehållsanalysen är just en diskursanalys.

Om det första steget i innehållsanalysen besvarar frågeställningen:
Vad får läsarna lyssnarna och tittarna veta om polisen och på vilka 
sätt får de veta något?, svarar diskursanalysen på följande fråga: 
Vad berättar texterna (nyhetsartiklarna och nyhetsinslagen) om po-
lisen, samhället och kulturen? Om vi återvänder till frågan om vad 
som hände mig på jobbet innehåller sådana berättelser mycket mer 
än det uppenbara: Detta hände mig. Implicit, eller som undertexter, 
säger vi också något om hur det är att lönearbeta i vårt samhälle, 
om maktförhållanden och andra relationer, kort sagt; något om det 
”normala” i vår arbetsverklighet.  

Journalistiska texter är inget undantag; de berättar också något 
”mer” än det som finns i den uppenbara berättelsen, i nyheten om 
polisen. Följande exempel får illustrera hur en diskurs byggs upp 
och fungerar. I en debattartikel i Göteborgs-Posten (den 11 januari 
2006) skriver JK Göran Lambertz apropå debatten om poliser lju-
ger i domstolar följande: ”Alla poliser måste få en grundmurad 
känsla av vad som är rätt och fel”. Genom att använda uttrycket 
”alla poliser” öppnar man för en läsart som pekar mot att det finns 
ett stort problem inom poliskåren som sådan (jämför om man skri-
ver: ”De poliser som inte….”) och genom att använda uttrycket 
”grundmurad känsla” skapas en bild av att något inte är fast förank-
rat men måste bli det - det är ett problem bland poliserna att… o s 
v.

I Dagens Nyheter (den 17 januari 2006) publiceras en del av en se-
rie artiklar på temat; DN granskar kampen mot grova brott. Det är 
det så kallade Novaprojektet inom Stockholmspolisen som grans-
kas. I inledningen till artikeln skriver reportern: ”Nu hörs intern 
kritik om att polisen gjort det lätt för sig genom att punktmarkera 
de som ändå skulle åkt fast”. Med all säkerhet har reportern fått 
höra denna interna kritik men det språkligt intressanta är uttrycket 
”gjort det lätt för sig” som pekar mot en tolkning att polisen be-
stämt sig för att inte arbeta med den grova, organiserade brottslig-
het som är Novaprojektets uppdrag. Tolkningen stärks av uttrycket 
”punktmarkera” – att göra det lätt för sig är ju ett val man gör (allt-
så att inte göra det svårt för sig) precis som att ”punktmarkera” är 
ett val av strategi. 
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Med hjälp av den här typen av språkliga val (som långtifrån alltid 
är medvetna från skribentens sida) byggs en speciell verklighetsbild 
upp av ett fenomen, en verklighetsbild det är diskursanalysens upp-
gift att undersöka och lyfta fram. En diskurs består av ett antal in-
bördes kopplade påståenden om något, påståenden som sammanta-
get bestämmer betydelsen och tolkningen av detta något. Det bety-
der att ett språkligt val man gör när man vill beskriva något viktigt 
styr övriga språkliga val, det är till exempel så gott som omöjligt att 
tala om ”den gode terroristen”. På så sätt hänger diskurser ihop 
med makt; genom att tala om något på ett speciellt sätt utesluts 
andra sätt att tala om detta.6

I en diskursanalys studerar man därför bland annat de antaganden, 
värden och trosföreställningar som språkligt används i en text; hur 
grammatik och meningsuppbyggnad förstärker de betydelser som 
bygger upp texten; hur valet av ord och uttryck skapar specifika be-
tydelser kring de aktörer och händelser som utgör textens kärna; 
vilka underförstådda betydelser, historier och myter som kan kopp-
las till den aktuella texten – och hur allt detta samverkar för att 
bygga upp en sammanhängande enhet som blir till en självklar bild 
av världen. 

Diskursanalysens uppgift är att undersöka de underförstådda över-
enskommelserna i texten, det som styr gestaltandet, därmed stude-
rar man berättarstrukturer och läsartilltal – hur journalisterna adres-
serar sin publik; hur man som mediepublik skall förstå det som står 
på tidningssidan eller berättas i ljud och bild. Parallellt med den 
mer kvantitativa innehållsanalysen vi presenterade inledningsvis 
studerar vi ett antal artiklar och nyhetsinslag mer kvalitativt med 
hjälp av diskursanalysen. Vi väljer då ett antal ”bärande” artiklar 
och nyhetsinslag, sådana som redaktionerna själva bedömt som ex-
tra viktiga – de har placerats på tidningens förstasida eller på annat 
sätt fått en dominerande plats i nyheterna. Vi intresserar oss för de 
övergripande berättelserna om polisen, de huvudteman som finns i 
rapporteringen.

Vi undersöker också på vilka sätt läsarna tilltalas i journalistiken, 
vilken roll läsaren får i texterna och hur journalisterna ”talar till” 
sina läsare. I nyheterna gestaltas polisen på ett antal typiska sätt – 
som läsare känner man tydligt igen dessa gestaltningar. Journalister 
tolkar sina nyhetsobjekt – i det här fallet polisen – och skapar en 

––––––––– 
6 Om diskursanalys se, Jackson, Richard (2005): Writing the War on Terrorism. Language, politics 

and counter-terrorism. Manchester University Press, och, Viscovi, Dino (2006): Marknaden som 
mönster och monster. Ekonomiska experter och nyheter om ekonomi i Rapport 1978-1998. Göte-
borgs universitet. 
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ram inom vilken de själva ger mening åt och förstår objekten. Men 
det är också inom denna ram som publiken skall förstå och ge me-
ning åt nyheterna. Ur denna ram väljer sedan journalisterna ut det 
man bedömer som mest viktigt för att visa vad nyhetsobjektet 
egentligen är. Det betyder att händelser, personer, fenomen, tider 
och rum värderas och viktas. Det är detta som står i fokus för 
diskursanalysen.

Medierna och makten 
Med hjälp av dessa innehålls- och textanalyser får vi en bild av hur 
tidningarna och radion väljer att gestalta och presentera polisen – 
institutionellt, organisatoriskt och när det gäller de enskilda poli-
serna. Med hjälp av dessa studier vill vi visa hur journalistiken har 
det man kan kalla framställningsmakt, hur mediepubliken får något 
presenterat för sig och hur något framträder. Men journalistiken har 
också dagordningsmakt; gestaltningarna styr vilken slags informa-
tion eller kunskap nyhetspubliken får.

Men en nyhet är inte enbart resultatet av nyhetsreportrars och ny-
hetsredaktioners arbete, en nyhet har ett ursprung, en källa, någon 
representerar nyheten. I vardagsjournalistiken arbetar reportrar och 
redaktioner med något man kan kalla nyhetsnät; man söker upp 
platser och rum där nyhetsmässiga händelser eller fenomen kan 
tänkas finnas och man söker upp människor i dessa rum som kan ha 
något viktigt att berätta. En redaktion har flera sådana nyhetsnät ut-
lagda över det ”område” man har att bevaka. Vissa nyhetsnät är 
ämnesmässiga som när en reporter har ansvar för det som händer i 
näringslivet (ekonomijournalistik) eller på miljöområdet, andra är 
organisatoriska som när redaktionen systematiskt bevakar vad som 
händer i och runt de kommunala förvaltningarna; sociala frågor, 
skolfrågor, fritid och kultur, för att nu bara nämna något. Ett myck-
et viktigt nyhetsnät fångar in det ”polisiära”, redaktionerna har re-
portrar med speciella uppdrag; att bevaka och rapportera det som 
polisen arbetar med. 

Detta innebär förstås att polisen – och poliserna – blir en viktig ny-
hetskälla för journalisterna och redaktionerna. På så sätt deltar poli-
sen aktivt i journalistiken, genom att förmedla uppgifter, ge kom-
mentarer eller på andra sätt öppna upp sin verksamhet mot journa-
listiken är polisen medskapare i nyhetsarbetet. Detta förhållande 
komplicerar bilden när det gäller makt och medier – nyhetskällor är 
i allmänhet mycket ”starka” och kan påverka, och till och med sty-
ra, bilderna och gestaltningarna av sig själva. Den journalistis-
ka/redaktionella makten är alltså i hög grad villkorad. Medierna 
behöver alltså inte alltid vara ”den mäktiga parten” vare sig när det 
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handlar om makten över dagordningen eller makten över gestalt-
ningarna.7 Till detta återkommer vi under rapportens gång. 

Intervjuer med journalister och poliser 
Den första grundläggande frågeställningen i den här studien har 
alltså att göra med vilken bild, eller vilka bilder, av polisen som 
konstrueras; vad får mediepubliken veta och på vilka sätt får de 
veta något? Vad blir polisen i journalistiken; hur får läsarna och 
lyssnarna möta polisen och hur får polisen framträda.  

Varför blir det då så här? – det är vår andra frågeställning. Vilka 
villkor eller faktorer är det som ligger bakom den konkreta jour-
nalistiska gestaltningen av polisen i nyheterna? Den frågan söker vi 
svar på genom att intervjua de som är upphovet till texterna, de 
journalister som i allmänhet brukar kallas för kriminalreportrar och 
vilka bland annat har polisen som sitt bevaknings- och rapporte-
ringsområde. Genom dessa intervjuer vill vi få fram en bild av hur 
arbetet med att bevaka och rapporterna polisen går till, vilka över-
väganden som görs, vilka strategier som används, vilka svårigheter 
och problem man brottas med och hur man ser på polisen som be-
vakningsområde och som nyhetsobjekt.

Intervjuerna har varit löst strukturerade, närmast av samtalskaraktär 
och vi är mer intresserade av att fånga journalisternas spontana be-
rättelser än att få svar på en mängd frågor formulerade av oss själ-
va. Därför är intervjuerna upplagda kring ett fåtal teman som kan 
beskrivas på följande sätt: 
- de egna personliga resurserna som utbildning, nätverk, kontakter, 
kunskaper och upplevda svagheter; 
- det egna uppdraget och etiska förhållningssätt, förhållandet till 
kollegor, redaktionsledning, källor och publik, informationsin-
skaffning, självständighet och professionalitet, lojaliteter och kon-
flikter, regler och rutiner: 
- att planera och organisera bevakningen, viktiga källor, källbe-
dömning och källkritik, nyhetsbedömning; 
- att göra nyheter om polisen, det specifika med journalistik om po-
lisen: nyhetsområden, nyhetskonjunktur, att kritiskt granska och 
balansera intressen; 

––––––––– 
7

Se till exempel: Ericson, Richard V, Baranek, Patricia M och Chan, Janet B L (1989): Negotiating 
Control: A Study of News Sources. Open University Press, och, Palm, Göran (2004): Euron I pres-
sen. Landsortspress inför folkomröstningen 2003. Stiftelsen Institutet för Mediestudier. 
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- den egna organisationen och dess resurser som: dagliga kontakter, 
stöd och hjälp, styrning och självständighet, nyhetsbedömningar 
och publicitet, värdering av polisen som nyhetsområde; 
- en vanlig dag (rutinerna): 
- värdering av det egna arbetet. 

Dagens moderna organisationer är noga med att på ett så effektivt 
sätt som möjligt ge service åt nyhetsredaktioner och journalister. På 
Rikspolissystyrelsens hemsida finner man namn, telefonnummer 
och e-postadresser till de medarbetare som kan förse nyhetsreport-
rar med de bakgrundsuppgifter och kommentarer som kan behövas. 
Man har en pressjour bemannad dygnet runt, en informationsdirek-
tör samt flera pressekreterare och dessutom får man via hemsidan 
reda på vilka informatörer och pressekreterare som finns på landets 
olika polismyndigheter. 

Skall man förstå hur nyhetsjournalistiken om polisen kommer till 
måste man alltså också undersöka polisens egen roll i nyhetsbevak-
ningen och rapporteringen; hur polisen arbetar gentemot medier 
och journalister. Därför har vi parallellt med intervjuerna av report-
rar och nyhetschefer också intervjuat personer inom polisen som 
sysslar med informationsfrågor och presskontakter för att få reda på 
hur kontakterna mellan redaktioner och polismyndigheter ser ut.  

Intervjuerna har gått till som vi beskrivit ovan och det vi är särskilt 
intresserade av att veta är om – och i så fall hur – polisen arbetar 
strategiskt gentemot medierna; om man har en plan och en bered-
skap för mediekontakter. Kort sagt: Hur ser polisens mediearbete 
ut? Hur tänker poliser om journalister och nyhetsarbete, hur ”för-
håller” de sig till nyhetsreportrar och i vilken grad ger de regelbun-
den service till journalister och redaktioner. Huvudfrågan kan for-
muleras så här: På vilka sätt medverkar polisen själv till medie-
bilderna av polisen och vilka blir konsekvenserna av detta? 
Och på vilka sätt har polisen själv makt över beskrivningen av 
sig själv? 

Att undersöka polisen i nyheterna genom att dels närma sig nyhets-
texterna på olika sätt, dels studera relationen mellan journalister 
och redaktioner å ena sidan och polisen å den andra, ger en sam-
mansatt och djupgående bild av hur polisen gestaltas medialt men 
också en förståelse för de dagliga arbetsvillkor som utgör ramen för 
dessa gestaltningar. På så sätt når man en mer fullödig bild av, 
Hjältar, blåljus och säkerhet - av polisen i nyheterna. 
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Så här är rapporten upplagd 
Vi har nu presenterat den här studiens utgångspunkter och de sätt vi 
arbetar med det valda nyhetsmaterialet. Nästa kapitel – kapitel 2 - 
handlar om medierna som industrier där vi vill visa hur de moderna 
nyhetsmedierna ”tänker” och arbetar – vi vill visa vilka faktorer 
som kan förklara att nyhetsarbetet utförs på ett visst sätt. Grundfrå-
gan är helt enkelt: Varför blir det som det blir? 

I kapitel 3 presenterar vi så resultatet av den kvantitativa innehålls-
analysen där närmare 400 nyhetsartiklar/inslag har granskats och 
analyserats. Detta ger en bred men samtidigt sammansatt bild av 
hur polisen och polisens arbete gestaltas i nyheterna. 

Kapitel 4 är ett av tre mer kvalitativt orienterade kapitel. I kapitel 4 
visar vi hur en särskild diskurs – ett speciellt berättande – om poli-
sen tar form. Det handlar då om polisen som hjälte. 

I kapitel 5 går vi vidare och visar hur berättelserna om polisen ock-
så blir till en speciell berättelse om samhället – en berättelse som 
handlar om ett oordnat, otryggt och osäkert samhälle och där poli-
sens roll är att skapa säkerhet. 

Kapitel 6 tar fasta på polisens organisation och uppdrag och hur 
detta omsätts till ett behov av att upprätthålla ordning – kampen för 
ordning och reda. 

I kapitel 7 kommer ”producenterna” själva till tals: Kriminalreport-
rar berättar om hur de arbeter en vanlig dag och vilka problem och 
svårigheter de stöter på. 

Kapitel 8 är en ”spegelbild” av kapitel 7 eftersom vi nu vänder 
uppmärksamheten mot polisens medie- och informationsarbete. 

I kapitel 9 summerar vi de viktigaste resultaten och drar några 
övergripande slutsatser av studien, Hjältar, blåljus och säkerhet.
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Kapitel 2: Samhälle, medier 
och journalistik

- nyhetsindustrin och makten över berättandet

”Vad man absolut inte kan överblicka är avsändarna. Det 
korsägs, delägs, samägs. Man köper, man säljer; varumär-
ken, kanaler, portaler, sajter, dagstidningar, kvällstidningar, 
gratistidningar, tv- och radiostationer, koncessioner, rättig-
heter och format på ett sätt, och i ett sådant tempo, att snart 
ingen längre minns vem som äger vad… Den journalistiska 
idén var från början att bland annat undersöka, ordna kom-
mentera, värdera och servera… Journalisterna får kanske 
redan nästa år sadla om till nyhetsmäklare, köpa in nyheter, 
och sälja vidare. Utbud och efterfrågan, till högstbjudande. 
Var nyheterna kommer ifrån och vem som skall ha dem bryr 
vi oss inte längre om. Det får konsumenterna själva klara 
av.”

Det är Johan Croneman, radio- och tevekrönikör på Dagens Nyhe-
ter som reflekterar över det moderna medielandskapet och den mo-
derna nyhetsjournalistiken.8 Överdrivet? Nejdå, möjligen kanske 
lite överdrivet pessimistiskt. Men allt det Croneman räknar upp 
finns där som tydliga mönster; medierna och journalistiken har de 
senaste decennierna förändrats i snabb takt. Nya medier och kom-
munikationskanaler har vuxit fram, nya – oftast mycket penning-
starka – aktörer har gått in på medieområdet, mängden information 
som når oss medborgare, och våra möjligheter att välja, växer sta-
digt. Uttryck som konvergens, fragmentering, digitalisering och in-
dividualisering används idag för att karaktärisera dessa förändring-
ar. I det här kapitlet kommer vi att översiktligt beskriva de, enligt 
oss, viktigaste förändringsprocesserna i det svenska medielandska-
pet och peka på de grundläggande dragen i den moderna nyhets-
––––––––– 
8 Croneman, Johan (2006): ”Överblicken försvann och ersattes av kaos”. Dagens Nyheter, 31 decem-

ber. 
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journalistiken. Men först vill vi försöka reda ut ett par nyckelbe-
grepp; medier och nyheter.

All kommunikation kräver medier, något att kommunicera med, 
något som gör det möjligt att ”koppla samman” oss själva med 
andra. I vardagslivet använder vi oss av stämband, händer, tårar, 
kläder, papperslappar för att meddela någon något. Vår kropp fun-
gerar som ett medium som vi använder för att säga eller berätta nå-
got, precis som några snabba streck på ett papper.

Men när vi talar om journalistik och medier tänker vi i allmänhet på 
det vi kan kalla tekniska medier. I Nationalencyklopedin får vi veta 
att medier är kanaler för information och underhållning och att 
massmedier är tekniska medier och medieorganisationer som för-
medlar information eller underhållning till en stor publik. Med 
hjälp av tekniska medier kan vi fixera och lagra information (tänk 
på en hårddisk, en film eller en dvd) men också reproducera den, 
göra flera kopior av den. Medier kan alltså vara olika tekniker för 
kommunikation men också syfta på de organisationer – företag – 
som arbetar med att förmedla information. Men vi kan också tala 
om tidningen vi håller i handen som ett medium, radiokanalen som 
vi lyssnar till som ett annat och tv-stationen vi tittar på som ett tred-
je. Vad medier är, är alltså inte helt glasklart. 

När vi i den här studien talar om medier menar vi de företag – till-
sammans är de en industri – som sysslar med att producera och 
cirkulera olika former av information och kunskap.9 Som sådan är 
medieindustrin en central del i det vi kan kalla ett samhälles kun-
skapsstruktur.10 Kunskap kommer till oss i många olika former, 
nyheten är en sådan kunskapsform. Och nyhetsmedierna förser oss 
också med faktakunskaper från en mängd områden; från utbyggna-
den av vägbubblor på Storgatan till de senaste sammandrabbning-
arna i Irak, från avbrutna ryttartävlingar i Arvika till nya rön i can-
cerforskningen, från Ericsonaktiens djupdykning till Davidsons för-
lorade försäkringstvist; en mängd världar – politiska, ekonomiska, 
sociala, kulturella – träder fram i medierna. Men inte bara sådan 
”faktisk” information och kunskap når oss via medierna, vi får ock-

––––––––– 
9 Med produktion menar vi sådana processer, eller sådant arbete, som innefattar att värdera, samla in 

sammanställa och redigera olika slags information (att ”förpacka” så att det till exempel blir en ny-
hetsartikel för en tidningssida eller ett naturprogram på tv). Med cirkulation menar vi de processer 
som innebär att informationen distribueras ut till olika slags mottagare (publiker) oftast i allt vidare 
cirklar. 

10 Termen kunskapsstruktur har vi lånat av Susan Strange, professor i internationella relationer, som 
skriver att en kunskapsstruktur avgör ”what knowledge is dicovered, how it is stored, and who 
communicates it by what means to whom and on what terms.” Strange, Susan (1988): States and 
Markets. An Introduction to International Political Economy. Pinter Publishers 
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så en inblick i olika idé- och värdesystem och vi får normer och fö-
reställningar bekräftade och utmanade; vad godhet och ondska är, 
kärlek och hat, hur man skall uppträda i olika situationer, vad det 
innebär att vara man respektive kvinna. 

Kunskap är kopplad till sociala intressen, kunskaper är inte neutra-
la, de beskriver världen på bestämda sätt – kunskap och makt häng-
er nära samman. Det är därför viktigt att se vilka som står bakom 
produktionen och cirkulationen av information och kunskap, vem 
som kan avgöra och bestämma vad som skall produceras och vad 
som skall spridas. 

En mängd olika företag – industribranscher – deltar i produktions- 
och cirkulationsprocesserna. I centrum finns de traditionella medie-
företagen, eller medieindustrierna, sådana som sysslar med bokut-
givning, tidnings- och tidskriftsproduktion, radio- och tv-
sändningar, filmproduktion. Det är oftast sådana företag vi tänker 
på som medieföretag – Bonniers, Sveriges Radio, TV4 - och varor-
na som sådana, skönlitteratur, morgontidningen Smålandsposten, 
Aktuellt, Dagens Eko, biograffilm, som medier. Ibland räknas me-
dier in i ett mer omfattande industrikomplex, underhållningsindu-
strier, eller än bredare, kulturindustrier.11

Som vi sett är det viktigt att skilja mellan informationen i sig (va-
ran, produkten eller tjänsten) och sättet den distribueras på. En ny-
het om polisen – en medieprodukt eller ett medieinnehåll – kan cir-
kulera genom en mängd olika kanaler; en tidningssida, en radiosta-
tion, Internet. Det är denna medieindustriernas komplexitet som le-
der till mycket sammansatta marknadsstrukturer och som gör varje 
definition av medier svår. Det skriver Colin Blackman och räknar 
upp en mängd ”sektorer” som kan inrymmas i en definition av me-
dier:12

”Filmed entertainment; television networks: broadcast and 
cable; television distribution: station, cable and satellite; 
recorded music; radio and out-of-home advertising; Internet 
advertising and access spending; business information; mag-
azine publishing; newspaper publishing; consumer book pub-
lishing; and educational and professional books and train-
ing.”

––––––––– 
11 Se, Hesmondhalgh, David (2002): The Cultural Industries. SAGE 
12 Blackman, Colin (2004):”Paying the price: the future for Europe’s media sector”. foresight. Volu-

me 6. Number 5, pp 292-301 
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Till medier räknar vi också företag som producerar tv-reklam, pro-
duktionsbolag som ”tillverkar” lekprogram eller såpor för radion 
eller televisionen, företag som producerar ekonominyheter som se-
dan säljs till andra medier. Digitaliseringen och Internet har fött 
fram företag som Google, Yahoo och MySpace. Men också datafö-
retag som Microsoft och Apple, telekommunikationsbolag som 
Ericson och telebolag/operatörer som Telia kommer allt närmare de 
mer traditionella medieföretagen.  

Internet har förändrat förutsättningarna för tv-bolagen; innehållet 
digitaliseras och kan skickas fram och tillbaka via nätet – så kallad 
ip-tv. Vi kan nu se television också via bredband, dator och mobil. 
Telebolag som till exempel Telia bygger ut sina olika nät för att 
kunna erbjuda kunderna fler möjligheter. Det påverkar i sin tur te-
lekomföretag som Ericsson som satsar på att utveckla ny teknik och 
tjänster som telebolag kan använda för att sälja tv, musik och vi-
deo, både via fasta och mobila nät. Andra typer av industrier finns 
också ”i närheten” av de traditionella mediebolagen, PR-företag, 
mediekonsulter, modeindustrins alla företag för att inte tala om den 
växande idrottsindustrin – de professionella och kommersiella fot-
bollsklubbarna, Olympiska Spelen, VM i friidrott.  

Störst vinner i medievärlden 
Tillsammans utgör alla dessa företag något vi kan kalla ett komplex 
av informations- och upplevelseindustrier, bolag som tillhandahål-
ler ett omfattande utbud av varor och tjänster, många av dessa cir-
kuleras idag globalt.13 Och marknaden för informations- och upp-
levelsetjänster är enorm, man har beräknat att denna marknad år 
2006 var värd en biljon (tusen miljarder) US dollar. De företag som 
dominerar marknaden är transnationella bolag som, AOL Time 
Warner, Walt Disney, Viacom, Sony, News Corporation. Bran-
schen karaktäriseras av hög grad av koncentration, d v s marknaden 
domineras av ett litet antal mycket stora företag som är verksamma 
på många områden – de är konglomerat. De tio största av dessa 
konglomerat är koncentrerade till tre regioner; USA, Europa (Tysk-
land och Frankrike) och Japan. 14

––––––––– 
13 Det är vanligt att man skiljer mellan information och underhållning (eller upplevelser som vi väljer 

att kalla det). När Granskningsnämnden för radio och TV granskar det svenska tv-utbudet skiljer 
man mellan informationsinriktat programutbud (nyheter och fakta) och underhållningsinriktad pro-
gramutbud (fiktion, förströelse och sport). Se till exempel: ”Svenskt TV-utbud 2006”. Gransk-
ningsnämndens rapportserie, rapport nummer 21. 

14 För en genomgång av de transnationella företagen och deras strategier, se Herman, Edward & 
McChesney, Robert (1997): The global media: the new missionaries of corporate capitalism. Cas-
sell
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Också den nordiska marknaden domineras av konglomerat. Ett ex-
empel är skogs- och stålföretaget Kinnevik som byggt upp ett om-
fattande medieinnehav – samlat i Modern Times Group (MTG). I 
MTG finns flera radio- och tv-kanaler, produktionsbolag och satel-
litoperatörer, för att bara nämna något. Det norska företaget Schibs-
ted har genom sina köp av bland annat tidningarna Aftonbladet och 
Svenska Dagbladet blivit en stor medieaktör i Sverige. Men fortfa-
rande håller en sedan länge väletablerad svensk medieägare – Bon-
niers AB – sin ställning som den största aktören på marknaden. 
Också den svenska staten har ett betydande ägarintresse på medie-
området – genom den statliga stiftelse som äger Sveriges Televi-
sion, Sveriges Radio och Utbildningsradion. Till detta kommer att 
utländska medieföretag genom olika uppköp och samarbeten tagit 
sig in på den svenska mediemarknaden.15

Utbudet av information och upplevelser blir alltså allt mer omfat-
tande och vi ägnar i hög grad vår fritid åt att använda och konsume-
ra medier och medieinnehåll. Halva vår fritid går åt till mediean-
vändning och när vi själva får uppskatta den tid vi ägnar åt medier 
blir resultatet över sex timmar om dagen – 368 minuter. Vi lyssnar 
på radio 109 minuter om dagen, ser på tv 101 minuter och ägnar 53 
minuter åt Internet. Därefter följer dagstidningsläsning, 29 minuter, 
bokläsning 20 minuter CD-skiva 17 minuter och tidskriftsläsning 
14 minuter. De resterande få minuterna delas mellan video/DVD, 
Mp3, text-tv och kassettband.

Den största förändringen syns i våra internetvanor, vi ägnar nu mer 
tid åt nätet än åt dagstidnings- och bokläsning sammantaget.16 Ge-
nom det stora utbudet – och genom ny distributions- och mottag-
ningsteknik - kan vi sätta samman vår egen mediedag på ett helt 
annat sätt än tidigare. Därmed kan våra individuella smakpreferen-
ser tillgodoses i allt ökande grad - både utbud och publiker frag-
mentiseras. 

Utvecklingen på marknaderna för information och upplevelser kan 
förklaras med tre processer eller faktorer som utmärker de senaste 
decenniernas politiskt-ekonomiska utveckling i de dominerande re-
gionerna i världen; USA, EU-området och Japan. Företagen och 
industrierna vi här talar om är, med undantag för de statligt kontrol-
lerade public serviceföretagen, kommersiella, deras mål är att göra 
vinst på produktionen och cirkulationen. Intäktskällorna är i huvud-
––––––––– 
15 En bra genomgång av dagens svenska medielandskap finns i: Carlsson, Ulla & Facht, Ulrika 

(2004): MedieSverige 2004. Statistik och analys. Nordicom-Sverige, Göteborgs universitet, och i: 
Sundin, Staffan (2006): Den svenska mediemarknaden 2006. MedieNotiser 3/2006. Nordicom-
Sverige, Göteborgs universitet. 

16 Mediebarometer 2006. MedieNotiser 1/2007. Nordicom-Sverige, Göteborgs universitet 
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sak två; intäkter direkt från konsumenten, betalning för en vara el-
ler en tjänst, eller intäkter från andra företag som köper reklam- el-
ler annonsutrymme. 

Mediebolagens utveckling bestäms förstås av utvecklingen och för-
ändringen av samhällsekonomin som sådan. Ett utmärkande drag i 
den alltmer globaliserade kapitalismen är inriktningen mot indivi-
duell konsumtion av varor och tjänster. Utrymmet för privat kon-
sumtion har – åtminstone för vissa grupper – vuxit kraftigt de se-
naste decennierna och detta konsumtionsutrymme har ”fyllts” med 
kommunikationsteknik, till exempel mobiltelefoner och digital te-
levision, tekniker eller kanaler som i sin tur möjliggör konsumtion 
av information och upplevelser. Livsstilsrelaterat innehåll; klädmo-
de, resor, boende och heminredning, idrott, för att nu bara nämna 
något, kommuniceras i allt högre utsträckning och i allt vidare 
(globala) cirklar. Interaktivitet och differentierat utbud ökar också 
möjligheterna till en mer ”personaliserad” konsumtion. 

Den andra förändringsprocessen har sin grund i företagens och in-
dustriernas kamp om marknadsandelar och individernas konsum-
tionsutrymme. Storlek har betydelse och vi har därför sett allt tyd-
ligare koncentrations- och centraliseringsprocesser på marknaderna 
för information och upplevelser; företagen blir allt större och allt 
färre. Uppköp, samgåenden och samarbeten har skapat en oligopol-
situation. Men dessa förändringar på ”företagsnivå” har krävt en 
förändrad politisk reglering och vi har också sett (och ser) att 
marknader, till exempel för television eller telekommunikation, har 
öppnats upp för nya, privata aktörer, samtidigt som tidigare statligt 
ägda eller kontrollerade företag helt eller delvis privatiserats. En 
våg av så kallade avregleringar har förändrat villkoren för informa-
tions- och upplevelseindustrierna och för de individuella konsu-
menterna. 

Den tredje förändringen har med framväxten av ny teknologi att 
göra; om övergången till digital teknik – digitalisering – som dels 
suddar ut gränserna mellan olika typer av mediekanaler och teknis-
ka plattformar, dels möjliggör framväxten av en mångfald nya. Di-
gitalisering innebär att det blir billigare att producera, distribuera 
och ta emot olika slags medieinnehåll.  

Tydligast syns förändringarna inom radion och televisionen; i Sve-
rige har vi idag ett 30-tal tv-kanaler bara i marknätet och långt flera 
via kabel, satellit och Internet, och mer än etthundra radiokanaler 
om man räknar de enskilda lokala stationerna En del av kanalerna 
är breda och riktar sig till stora heterogena publiker, men många är 
specialiserade och söker specifika publikgrupper; radio- och tv-
området är samtidigt både fragmenterat och diversifierat. 
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En växande nyhetsindustri 
En viktig del av informations- och upplevelseindustrin är de företag 
som producerar och cirkulerar en speciell produkt eller vara, det vi 
kallar nyheter. Nyheter är en av de traditionella mediernas – dags-
pressen, radion och televisionen – viktigaste innehållskategorier; 
nyheter ger status åt dessa företag som alla strävar efter att vara 
”nyhetsledande”. Nyheter är också något som går att sälja, inte 
minst eftersom de är högt värderade av oss som mediekonsumenter. 
Nya aktörer har också gett sig in på ”nyhetsområdet”, ett exempel 
är internetföretaget Google som har en särskilt nyhetstjänst, Google 
News. Men det är fortfarande de traditionella nyhetsmedierna som 
dominerar produktion och distribution av nyheter, däremot har de i 
allt högre utsträckning mångfaldigat de tekniska plattformarna för 
cirkulation; så är Aftonbladets nätupplaga, Aftonbladet.se, betyd-
ligt större än den tryckta ”huvudtidningen” mätt i räckvidd över en 
vanlig dag. 

Men vad är då en nyhet? Det är inte helt lätt att svara på men vi vet 
alla vad som kan bli (och vad som knappast kan bli) en nyhet. Det 
har vi lärt oss genom att vi ”inskolats” till nyhetskonsumenter, ge-
nom att vi tar del av nyhetsindustrins erbjudanden om information 
och upplevelser. Idag kan vi konsumera nyheter 24 timmar om 
dygnet 7 dagar i veckan och nyheter är därför mycket viktiga för 
det vi kan kalla vår vardagskunskap.

Nyheter är varor, inte avspeglingar av verkligheten. Det skriver 
ekonomiprofessorn James T. Hamilton och pekar på det (numera) 
självklara att det nyhetsmedierna producerar är till för att sälja och 
säljas.17 Produktionen och distributionen av nyheter beror på mark-
nadsvärdet av publiken (eller publikens smakpreferenser), på kost-
naderna för den teknologi som behövs i och för arbetet och på de 
värden (lön och vinst) anställda och ägare kräver. Hamilton menar 
att ekonomi och ekonomiska modeller kan kasta ljus över, och för-
klara, varför viss typ av information blir till nyheter och varför ny-
heterna kommer att ”se ut” som de gör. Detta beror på, hävdar han, 
fem typiska marknadsfrågor:18

1. Who cares about a particular piece of information? 
2. What are they willing to pay to find it, or what are others willing 
to pay to reach them? 
3. Where can media outlets or advertisers reach these people? 

––––––––– 
17 Hamilton, James T. (2004): All the News that´s Fit to Sell – How the Market transforms informa-

tion into news. Princeton University Press. 
18 Hamilton, sidan 7. 
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4. When is it profitable to provide the information? 
5. Why is this profitable? 

De allra flesta journalister tänker säkert inte på dessa frågor under 
det dagliga nyhetsarbetet, men vilka nyhetsföretag, reportrar och 
nyheter som skall klara sig på marknaden beror på svaret på de fem 
frågorna; de är en konkretisering av de institutionella ramar som 
den kapitalistiska marknadsekonomin sätter för medieindustrin i 
stort.

Nyhetsindustrin arbetar efter två ekonomiska logiker: man får in-
täkter av att sälja sina varor till en intresserad mediepublik samti-
digt som man säljer denna publik till andra företag. Människor pre-
numererar till exempel på en morgontidning eller på en betal-tv ka-
nal och dessa människor utgör tillsammans en publik (eller publi-
ker) som konsumerar andra varor, varor som företag marknadsför 
med hjälp av reklam i medierna. Ett medieföretag erbjuder alltså 
andra företag grupper av konsumenter och deras köpkraft; ett me-
dieföretag säljer alltså två typer av varor; en ”medieprodukt” (t ex 
en morgontidning som innehåller nyheter, reklam, service osv) och 
publiker till annonsörer – andra företag på marknaden.19

Från en strikt ekonomisk utgångspunkt måste medieföretagen pre-
cis som alla andra företag göra produktionen av sina varor – nyhe-
ter så väl som publik – så billigt som möjlig. Man måste ha ett så-
dant utbud, till exempel av nyheter, att man kan locka så stora pu-
bliker som möjligt (eller publiker med så stor köpkraft som möjligt) 
samtidigt som produktionen och distributionen av utbudet ständigt 
måste förbilligas.  

Marknaden avgör
Sett ur ett marknadsperspektiv är medierna inte annorlunda än 
andra varu- och tjänsteproducerande företag, skriver David Croteau 
och William Hoynes.20 De slåss med konkurrenter om större mark-
nadsandelar, de är alltmer kostnadsmedvetna, de letar ständigt efter 
möjligheter att växa och expandera, de agerar som vilket annat fö-
retag som helst. Därför är marknadsmodellen en bra utgångspunkt 
om man vill förstå varför medieföretagen gör som de gör. 

––––––––– 
19 Public serviceföretag – som Sveriges Television - arbetar efter en delvis annan affärsmodell, i all-

mänhet har man inte reklam som intäktskälla (sponsring är däremot vanligt i olika sammanhang), 
däremot är man numera på andra områden allt mer marknadsanpassad. 

20 Croteau, David och Hoynes William (2001): The Business of Media. Corporate Media and the 
Public Interest. London: Pine Forge Press. 
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När man undersöker och försöker förstå marknad som ekonomiskt 
begrepp är det viktigt, skriver Ankie Hoogvelt, att skilja mellan 
marknad som plats och marknad som princip.21 Hon studerar glo-
bala marknader och menar att en global marknadsplats för till ex-
empel medieprodukter uppstår genom en internationell arbetsför-
delning – ett utbyte av varor och tjänster som produceras i och av 
olika länder.  Men med framväxten av och den ökade betydelsen 
hos multinationella företag påverkas de nationella ekonomierna på 
nya sätt då det uppstår transnationellt/globalt integrerade produk-
tions- och distributionsnätverk. Detta innebär i sin tur att det upp-
står en global marknadsprincip, en dominerande standard för pris-
sättning, kvalitet och effektivitet. 

Marknadsprincipen blir ett strukturellt tvång, skriver Ankie Hoog-
velt, något som internaliseras hos de enskilda aktörerna på markna-
den. Det uppstår en marknadsdisciplinering, det vill säga (me-
die)företagens dominerande aktörer tvingas tänka och handla med 
marknadsprincipen som utgångspunkt och detta påverkar både pro-
duktion och distribution. I takt med att medieägarnas krav på av-
kastning vuxit de senaste decennierna har den process vi kallar 
marknadsdisciplinering blivit allt mer påtaglig – ägarnas makt över 
produktionen har ökat.22

Nyhetsföretagen verkar – som vi redan sagt – på en marknad med 
hård konkurrens. Som nyhetskonsument har man ju enbart en be-
gränsad tid att ägna åt de nyhetstjänster företagen erbjuder. Det 
gäller att fånga vår uppmärksamhet och detta krav driver fram in-
novationer; man ”uppfinner” nya typer av nyheter, man ompakete-
rar, kombinerar om och återvinner. Dessutom blir vi som nyhets-
publik allt mer involverade i produktionen: Vi tillfrågas om vad vi 
vill ha, vi erbjuds reagera på det vi läser, ser och hör och vi upp-
muntras att ”hjälpa till” genom att till exempel skicka in våra egna 
bilder eller videosnuttar som visar att ”vi var där när det hände”. 

Men nyheter är inte enbart en fråga om sälj, köp och vinst, nyheter 
är också en viktig del av det vi kallar samhällsinformation; via ny-
heterna får vi som medborgare kunskap om olika samhällsområden 
och sociala förhållanden. Detta gäller inte minst den politiska sfä-
ren; de politiska partierna, riksdagen, regeringen, myndigheterna 
(som polisen) och den allt mer globaliserade politiken, till exempel 
EU och det svenska medlemskapet. Därför anses också nyhetsme-
––––––––– 
21 Hoogvelt, A (1997): Globalization and the Postcolonial World. The New Political Economy of De-

velopment. The John Hopkins University Press 
22 Detta behöver inte nödvändigtvis innebära att ägarna söker styra den dagliga produktionen, mark-

nadsdisciplineringen är en process som alla aktörer anpassar sig till; de ekonomiska målen blir na-
turliga för alla i medieföretaget. 
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dierna vara centrala ”element” i demokratin, nyhetsmedierna är en 
viktig del av det vi kallar den politiska offentligheten. Mediernas 
(och särskilt nyhetsmediernas) uppgift är att ”förse” denna offent-
lighet med information, att kritiskt granska makten, att kommentera 
händelser och skeenden och att vara ett forum för debatt.23

Nyheter och makt 
Eftersom nyheter är något som produceras och har ett värde, de går 
att sälja på en marknad och de har ett ”informationsvärde” för den 
som köper den, är det förstås viktigt att försöka avgöra vem som 
bestämmer vad som skall bli nyheter och hur dessa nyheter skall 
produceras och cirkuleras. Det är alltså en fråga om makt. Makt 
handlar i grunden om att kunna bestämma något, att få någon att 
göra något eller att få något att ske. För att utöva makt behöver man 
resurser: pengar kan fungera som en maktresurs liksom ägande, 
kunskaper om något kan användas vid maktutövning, liksom den 
(formella) position man har i en organisation.  

Men makt institutionaliseras också, den kan ”stelna” och bli till 
strukturer som styr vårt handlande och vårt tänkande. Men sådana 
institutionaliserade mönster, strukturer, är mänskliga konstruktio-
ner, de har uppstått genom att någon kunnat styra handlingar och 
verksamheter i en viss riktning; lagar, regler och rutiner är exempel 
på sådana ”stelnade” mönster som styr vårt sociala liv. Kultur, ide-
ologi, och myter är exempel på strukturer som styr vårt sätt att se 
och tänka på världen och det vi kallar verkligheten. 

Den norske rättssociologen Thomas Mathiesen arbetar i sin bok, 
Makt og medier, med maktmetaforer; han talar om makten bakom 
medierna, makten runt och i medierna, samt, makten från medier-
na.24 Makten bakom medierna rör sådant som ägarförhållanden och 
organisations/affärsmodeller. Ägande- och organisationsförhållan-
den sätter ramarna för medieföretagens produktion. Makten runt 
och i medierna har med de aktörer att göra som mer direkt kan på-
verka (i vårt fall) nyhetsarbetet och nyhetsproduktionen; de aktörer 
som fungerar som nyhetskällor och de som arbetar i medierna, vi 
tänker då i första hand på den redaktionella personalen: nyhetsre-
––––––––– 
23 Detta att (nyhets)medierna anses ha bestämda uppgifter i samhället, deras centrala roll för den poli-

tiska demokratin, avspeglas i de statliga offentliga utredningar som behandlar medierna och i den 
statliga mediepolitiken. För en översikt, se: Hadenius, Stig & Weibull, Lennart (2003): Massmedi-
er. En bok om press, radio & TV. Albert Bonniers Förlag. För en diskussion om medierna som of-
fentlighet, se: Palm, Göran (2002): I nationens och marknadens intresse. Journalister, nyhetskällor 
och EU-journalistik. Göteborgs universitet. 

24 Mathiesen, T (1986): Makt og medier. En innforing i mediesosiologi. Pax Forlag 
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portrar, fotografer, redigerare, producenter och arbetsledare/chefer 
på olika nivåer i organisationen.

Nyhetskällornas makt är förstås av särskilt intresse för den här stu-
dien eftersom ”nyheter från polisen” är en viktig del av nyhetsme-
diernas vardagliga, regelbundna utbud. Thomas Mathiesen pekar på 
att de institutionella eliterna – aktörer som besitter stora maktresur-
ser av olika slag – är de viktigaste nyhetskällorna och de kan där-
med påverka och styra medieagendan – vad nyhetsredaktionerna 
väljer att bevaka och rapportera. 

Makten från medierna, slutligen, har att göra med att ägande och 
kontroll av medieföretag och inflytande över nyhetsproduktionen 
påverkar och styr hur vi som nyhetskonsumenter uppfattar verklig-
heten. Eftersom medierna ofta är vår enda, eller åtminstone huvud-
sakliga, källa till kunskap om viktiga delar av den sociala verklig-
heten innebär detta att den, eller de, som har informationskontroll,
de som på olika sätt avgör vad som skall bli nyheter och hur dessa 
nyheter skall presenteras, har möjlighet att ”lägga fast” speciella 
bilder eller perspektiv av denna verklighet.

En nyhet är en berättelse om något, något speciellt gestaltas med 
språkets hjälp. Vi får kunskap om något. Men en nyhet kan inte 
”innehålla allt”; varje berättelse är komponerad så att något visst 
kommer att betonas medan annat kommer att tonas ned. På så sätt 
kommer vissa ”sociala områden” – nyheter om ekonomi, inrikespo-
litik, idrott, lag och ordning, olyckor – att gestaltas på bestämda 
sätt, dels genom de språkliga uttryck som används, dels genom de 
fakta som nyheten innehåller: personer, relationer, materiella ting, 
händelser (som förstås också måste gestaltas språkligt).  

Varje sådan berättelse består av ett urval (vad som skall tas med i 
berättelsen) och hur detta urval språkligt skall gestaltas. När berät-
telse läggs till berättelse skapas en diskurs; ett speciellt sätt att tala 
om och förstå någon del av vår verklighet. En diskurs består av ett 
begränsat antal uttalanden och ord; ett särskilt slags språk, en sär-
skild terminologi, används. Vi kan till exempel tala om medicinska 
diskurser, hur sjukt och friskt skall berättas och förstås, och om po-
litiska diskurser, hur makt och inflytande över samhället berättas. 
Genom medierna cirkulerar en mängd sådana berättelser och dis-
kurser, ibland handlar dom om oss – om demokratin och det mo-
derna livet och kanske vad som hotar allt detta - ibland om dom 
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andra – dom oftast inte så moderna och kanske om hoten från dessa 
andra.25

Med hjälp av maktbegreppet kan vi skapa en modell av mediernas 
sociala ”placering” och mediernas sociala roll, deras betydelse som 
informations- och kunskapsinstitution. Nyhetsmedierna erbjuder 
oss läsare, lyssnare, tittare kunskaper om världen (världsbilder) 
utanför våra omedelbara erfarenheter; tolkningar av denna värld 
(eller kanske snarare; dessa världar), identifikationsobjekt och möj-
lighet till avståndstaganden. Nyheterna handlar alltså inte enbart 
om faktakunskaper utan minst lika mycket om attityder, värdering-
ar och emotioner.  

De världar nyhetsmedierna visar oss har specifika egenskaper, de är 
vare sig kunskapsmässigt eller känslomässigt neutrala. Det är till 
exempel rimligt att tänka sig att vissa typer av sociala intressen 
gynnas mer än andra, att vissa typer av händelser, ämnen eller frå-
gor dominerar över andra möjliga sådana och att vissa typer av 
tolkningar eller förklaringar får prioritet över andra. På det sättet 
kan man alltså tala om makten över tanken, eller för att använda 
Thomas Mathiesens metafor: makten från medierna. Om man be-
traktar medierna – tidningssidan, tv- och radiostudion som arenor
är en intressant fråga vem och vad som får framträda där – vad som 
visas upp men också vad som inte visas upp. Och hur detta får ge-
staltning – beskrivs, förklaras och tolkas.

Nyheter och organisation 
Hur kan man då förstå de produktionsbetingelser som gäller för ny-
hetsföretagen; vilka är de faktorer som gör att nyheterna ”innehål-
ler” det de gör och ”ser ut” som de gör? Makten från medierna är 
nära kopplat till makten i och runt medierna. För att förstå medier-
nas informations- och kunskapsproduktion måste man undersöka 
de aktörer som är involverade i produktionen. De som arbetar i me-
dierna, reportrarna, redaktörerna, arbetsledarna har förstås ett stort 
inflytande över vad som blir nyheter och hur gestaltningen kommer 
att se ut. Men nyhetsarbete utförs i professionaliserade organisatio-
ner, en nyhetsreporter eller en tv-producent kan inte göra vad som 
helst. 

En nyhet är en organisatorisk produkt; nyheter produceras i en or-
ganisation, i ett företag – man kan kalla det en industriell byråkrati 
––––––––– 
25 Om diskurser se, Jackson, Richard (2005): Writing the War on Terrorism. Language, politics and 

counter-terrorism. Manchester University Press. 
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om man vill – som finns på en marknad där det råder hård konkur-
rens om köpare. Detta styr förstås vad som blir nyheter och hur 
dessa nyheter kommer att se ut och presenteras. Nyhetsindustrin
koncentreras och centraliseras: företag köps upp, man går samman 
och man samarbetar. Allt detta för att öka effektiviteten; för att 
producera mer och att förbilliga produktionen. Nya ledningsmöns-
ter och strategier införs, man investerar i ny teknik, man minskar 
antalet anställda och man försöker – så långt det går – standardisera 
produktionen. Samtidigt blir man allt mer lyhörd för vad som säl-
jer; inte minst publikmarknaden undersöks och studeras – vad vill 
läsarna, lyssnarna, tittarna ha. 

Att allt fler morgontidningar gått över till ett mindre format, tabloi-
den, är ett led i publikanpassningen, något som i sin tur ställer krav 
på journalister att skriva kortare (och mer fokuserade och dramatis-
ka) texter, samtidigt som bilder och grafik (i färg) fått ökad bety-
delse. Servicejournalistiken växer: ”Så här hittar du den billigaste 
utlandssemestern”, ”Ät dig smal”, ”Tio sätt att undvika cancer”. 
Tilltalet till publiken blir allt mer individualiserat – det är din tid-
ning, det är din röst i etern – samtidigt som läsaren, lyssnaren, titta-
ren bjuds in att bli en del i nyhetsprocessen genom uppmaningar att 
skicka in bilder/videoklipp, tips och önskemål till redaktionerna. 
Nyheter och upplevelser kopplas samman, nyheter skall inte enbart 
vara information, de skall få oss att känna också. 

 Åsiktsjournalistik säljer vilket i sin tur befrämjar personifieringen 
– inriktningen mot individer som till exempel ”vågar vara obekvä-
ma”. Det lokala har också blivit allt viktigare. Att vara lokal och 
nära är förstås något som alltid karaktäriserat de lokala/regionala 
morgontidningarna, lokalradion och lokal/regional television, men 
utvecklingen går mot allt mer lokalt material och lokala kopplingar 
också bland andra medier. 

Det är de så kallade kvällstidningarna och televisionen som är mest 
innovativa, men också de övriga nyhetsmedierna är inbegripna i de 
här förändringsprocesserna. Förändringarna drivs av allt starkare 
ledningar på nyhetsföretagen, där de ansvariga för det publicistiska 
(informationen, granskningen, analysen) och de ekonomiskt ansva-
riga arbetar allt närmare varandra och utarbetar de kommersiella 
strategierna gemensamt. 

”Hjärtat” i ett nyhetsföretag är en organisation i sig, det som kallas 
(nyhets)redaktionen. Det är där producenterna; reportrar och redi-
gerare, fotografer och illustratörer arbetar under ledning av redak-
tionellt ansvariga; redaktionschefer eller chefredaktörer. Det är här 
på redaktionerna som besluten om vad som skall bli nyheter tas. 
Här på redaktionerna finns ackumulerad, lagrad, kunskap hos med-
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arbetarna. Det är i hög grad en professionell verksamhet, många av 
medarbetarna bär på specifika kunskaper, ibland rena expertkun-
skaper kring ett ämne eller ett område. Men samtliga bär på förstås 
på professionell expertis om vad som kan bli en nyhet och hur man 
”gör” en nyhet. Det rör sig om så kallad tyst kunskap; man vet hur 
man gör, men det svårt att berätta och förklara hur. 

Konsten att fånga en nyhet 
Redaktionen är alltså den plats där nyheterna produceras (man vär-
derar information, väljer ut information, ställer samman och redige-
rar den till en slutlig produkt, en tidningssida eller ett nyhetspro-
gram), en produktion som styrs av regler och rutiner. Nyheter kan 
inte produceras hur som helst och vad som helst kan inte bli nyhe-
ter. 
En journalist arbetar efter två slags regler, en som handlar om att 
vara, en annan om att göra.

Den första regeln sammanfattar en yrkesidentitet, en speciell sam-
hällsfunktion: det kritiska uppdraget och ställföreträdarskapet. En 
journalist skall kritiskt granska samhället (inte minst de platser där 
makten finns) och hon/han gör det på allmänhetens uppdrag; åt lä-
sarna, lyssnarna, tittarna. En journalist är alltså ”vårt ombud” och 
skall göra det vi själva som löntagare, konsumenter och medborga-
re har svårt att göra, kritiskt genomlysa samhället.26 Regeln, att 
göra, blir en följd av den första regeln och pekar ut vad som utmär-
ker den goda journalistiken, görandet.

Det handlar om neutralitet: alla parter har rätt att komma till tals, 
journalistiken skall vara balanserad så att en ”fråga” kan ses från 
flera olika utgångspunkter; objektivitet: nyhetsjournalistiken arbetar 
med fakta; oberoende: journalistiken skall inte styras av annat än 
allmänintresset (källkritiken är här en central del); relevans: journa-
listiken skall syssla med det som är viktigt för individen som lönta-
gare, som konsument, som medborgare. Detta är nyhetsjournalisti-
kens ideal och reglerna syftar till att uppnå det allra viktigaste inom 
journalistiken, trovärdighet.

Men det är inte enbart journalistiska regler som styr nyhetsarbetet; 
journalistik är ett hårt tidsstyrt arbete och styrningen görs möjlig 
genom rutiner. Rutiner innebär att man ”gör som man brukar” detta 

––––––––– 
26 På så sätt får vi den kunskap vi behöver för att fatta förnuftiga beslut, inte minst som medborgare, 

d v s i det politiska. Det är så (nyhets)medierna och journalistiken blir en hörnsten i vår typ av de-
mokrati.   
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för att bli så effektiv som möjligt. Två slags rutiner är särskilt vik-
tiga inom journalistiken; rutiner för att finna det som kan bli nyhe-
ter, och rutiner för att göra nyheter av det man funnit. Journalister 
ger sig inte på måfå ut i den sociala verkligheten och letar efter nå-
got som kan bli nyheter, man följer i bokstavlig mening upptram-
pade stigar.

Redaktionerna skapar något man kan kalla för nyhetsnät, en bildlik 
beskrivning för att peka ut var – och hos vilka – det går att ”fiska 
upp” det som kan bli nyheter.27 Nyhetsnäten ”vittjas” (oftast varje 
dag och ibland flera gånger om dagen) genom att en reporter söker 
upp de viktiga platser och de viktiga personer som nätet ”fångat 
in”.28 Kriminal- och polisreportrarnas nyhetsnät finns förstås där 
polisen, åklagarna, advokaterna finns: på åklagarmyndigheten, i po-
lishuset, i tingsrätten o s v. Man besöker de här platserna, läser do-
kument och handlingar, samtalar med experterna: poliserna, åkla-
garna, domarna, advokaterna.  

Vad är det då som blir nyheter; hur vet journalister vad som kan bli 
en nyhet? Jo, de använder olika slags kriterier för att avgöra detta – 
bedömningar som brukar kallas för nyhetsvärdering. Nyhetsvärde-
ring är en del av den ”tysta” kunskap som finns ackumulerad, lag-
rad, på reaktionerna och hos journalisterna; det är en del av den 
journalistiska expertisen. Nyhetsvärderingen är också i hög grad ru-
tiniserad; det som brukar bli nyheter, det blir nyheter. Förenklat kan 
man tala om två slags kriterier, samhälls- eller upplysningskriterier
och produktionsorienterade/kommersiella kriterier. De första har 
att göra med sådant som läsarna, lyssnarna, tittarna måste veta nå-
got om för att till exempel kunna fungera som medborgare i en de-
mokrati, de andra har att göra med hur redaktionerna uppfattar vad 
publiken vill ha.29

De här två typerna av kriterier behöver inte stå i motsatsställning 
till varandra men många journalister vittnar om att de kommersiella 
kriterierna inte sällan tar överhanden; publikmarknaden – det som 
säljer – styr nyhetsvärderingen.30 Speciella händelser: det ovänta-
de/ovanliga, konflikter och sensationer, och speciella aktörer: eliter, 

––––––––– 
27 Om nyhetsnät se, Tuchman, Gaye (1978): Making news: a study in the construction of reality. Free 

Press
28 Naturligtvis används ofta telefonen till att ”vittja” nyhetsnätet samtidigt som myndigheternas och 

företagens egna hemsidor blir allt viktigare informationskanaler. 
29 Medieföretagen och redaktionerna är allt mer aktiva för att just undersöka vad publiken vill ha, 

man tar del av publikforskning och anlitar opinionsinstitut för att undersöka så kallade publikprefe-
renser. 

30 Se till exempel, Palm, Göran (2004): Euron i pressen. Landsortspress inför folkomröstningen 2003. 
Stiftelsen Institutet för Mediestudier. 
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celebriteter och avvikare, är utmärkande för de mer kommersiella 
kriterierna. Och det är just den inneboende dramatiken i dessa hän-
delser och aktörer som gör dem nyhetsmässiga. 

Adress och förpackning 
Nyhetsvärderingen pekar ut vad som kan bli en nyhet, sedan måste 
detta något ges en form, presenteras och ”förpackas” – det sker ge-
nom att vinkla, adressera och komponera. Också detta styrs av ru-
tiner och innebär att nyheten ”blir till”, får sin språkliga utform-
ning. Alla berättelser måste vinklas, berättaren visar hur man skall 
förstå eller tolka berättelsen: vad är det fråga om? En vinkel är vare 
sig sann eller falsk, den är helt enkelt ett sätt för berättaren att tala 
om för läsaren, lyssnaren, tittaren vad det handlar om. Den journa-
listiska vinkeln syns i rubriken och i inledningen – ingressen – till 
texten: ”Mysteriet löst”, ”Katastrofen var nära”, ”Vapenchock”, 
”Polisen lägger pussel”. Rubrikorden får oss att tänka i en viss rikt-
ning, att förstå berättelsen just som ett mysterium, en möjlig kata-
strof, något chockerande (farligt) och något komplicerat och svår-
fångat.

Adress innebär att man som nyhetskonsument blir tilltalad på ett 
visst sätt, ibland är adressen tydlig: ”Så håller du sommarstugetju-
ven borta”, ”Här finns de farligaste platserna för ensamma kvin-
nor”, ”Alkoläsken ökar ungdomsfylleriet”. Ibland är adressen mer 
allmän: ”Brottsligheten fortsätter nedåt”. Komponeringen, slutli-
gen, handlar om hur nyhetsberättelsen i sin helhet byggs upp. En 
grundkomponent är att den viktigaste informationen alltid presente-
ras i början av berättelsen. Därför läggs stor vikt vid rubrik och in-
gress, nyhetskonsumenten skall snabbt upptäcka historien och få de 
viktigaste ingredienserna redan från början.

Berättelsen i sin helhet karaktäriseras sedan av ett speciellt retoriskt 
upplägg, man arbetar till exempel med: polariseringar (motsatser, 
konflikter framhävs), tillspetsningar (starka uttryck), förenklingar 
(allt kan inte berättas), personifieringar (man försöker bygga histo-
rien ”runt” en person), konkretiseringar (ju tydligare desto bättre), 
konnotationer (ord som väcker känslor), metaforer (bildlika 
omskrivningar). Genom dessa rutiner dramatiseras ofta nyhetstex-
terna, det ökar uppmärksamheten, väcker intresse och lockar till 
läsning, lyssnande eller tittande, informationen i nyheten får en sär-
skild form. 

Nyhetsproduktion är alltså en komplex och sammansatt verksam-
het, där många aktörer är inblandade. Den direkta makten över ny-
heterna finns på redaktionerna, det är där de dagliga, timliga och 
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minutliga avgörandena sker, av arbetsledare och av ”producerande” 
journalister. Men redaktionens och redaktionspersonalens arbete, 
styrt av regler och rutiner, äger också rum under omständigheter 
man inte själv kan kontrollera. Vi har redan nämnt en sådan viktig 
omständighet, eller ett viktigt villkor, nämligen kraven på avkast-
ning från dem som äger och kontrollerar medierna. Dessa ekono-
miska krav som bland annat handlar om att förbilliga produktionen 
(fler skall göra mer) och öka marknadsandelarna (större publiker 
och fler annonsörer) styr vad som går att åstadkomma på redaktio-
nerna.

Nyhetskällor och PR 
Men det finns ytterligare en viktig faktor, eller omständighet, som 
inverkar på nyhetsproduktionen – tillgång till relevant informa-
tion/kunskap. Vi har sagt att det på redaktionerna ansamlas expert-
kunskaper, men nyhetsarbetet är i hög grad villkorat av kunskap 
och information ”utifrån”. Nyheter bygger i hög grad på tillgång till 
relevanta och trovärdiga nyhetskällor och det är i nyhetsnäten som 
de viktigaste nyhetskällorna finns. Journalister söker efter nyhets-
mässig information i andra organisationer; företag, politiska partier, 
myndigheter, för att bara nämna några. Där kan finnas dokument 
och handlingar (i synnerhet hos myndigheter som arbetar under of-
fentlighetsprincipen) men framför allt personer med professionell 
expertis och med nyhetsrelevant information. Ju bättre kontakter en 
journalist har med ”sina” organisationer – de som ingår i hans eller 
hennes del av nyhetsnätet – desto mer information kan man få.  

Detta gör nyhetskällorna centrala för all form av journalistik. En 
kriminalreporter som har svårt med kontakter i ”sin” polismyndig-
het får förstås inte ut lika mycket information som en reporter med 
goda kontakter. Journalister arbetar därför mycket aktivt med att 
skaffa sig ett nätverk av källor men det innebär också att källorna 
har ett inflytande över nyhetsproduktionen eftersom de har kontroll 
över (åtminstone delar) av informationen.  

Också nyhetskällor vinklar sina berättelser; man väljer kanske att 
betona viss information över annan, presentera något på ett visst 
sätt (kanske så att det gynnar den egna organisationen) och ibland 
väljer man att inte berätta något man vet. Journalister är förstås 
medvetna om att informationskällorna har sina egna intressen av att 
en eventuell publicering skall utformas på ett visst sätt. En viktig 
del av det journalistiska regelsystemet är kravet att bedriva källkri-
tik, att ”se” källans egenintresse och att därmed avgöra hur relevant 
och vinklad den lämnade informationen är. Ingen journalist vill 
fungera som megafon för någon annans intressen. 
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I takt med de ökade effektivitetskraven i nyhetsarbetet har behovet 
av väl fungerande nyhetskällor ökat; ju snabbare man kan få fram 
nyhetsmässig information, desto bättre. Nyhetskällor som kan sin 
sak, som är mer eller mindre ständigt tillgängliga och som vet vil-
ken information journalister vill ha, är högt värderade. Samtidigt är 
det viktigt för organisationerna att synas i medierna; att få visa sig, 
visa vad man kan och vad man gör. Att synas på rätt sätt kan ge or-
ganisationen i fråga ökade resurser i konkurrensen med andra, lik-
nande organisationer. Att ett företag som till exempel IKEA lägger 
ner stora ansträngningar på att (vid rätt tidpunkt) bli (positivt) 
uppmärksammad i nyhetsmedierna är ett – och ett viktigt – sätt att 
stärka varumärket. Sak samma gäller myndigheter, om en myndig-
het kan visa att man är effektiv – att man löser sina uppgifter på 
bästa sätt – så kan man stärka sin legitimitet och trovärdighet. 

Därför tar myndigheter, företag och andra organisationer mer och 
mer hjälp av kommunikationskonsulter och PR-byråer för att arbeta 
fram mediestrategier, hur man skall göra för att få optimal positiv 
synlighet via medierna. Det är också därför man inrättar informa-
tionsavdelningar, inte sällan med professionellt utbildade informa-
törer som skall hålla i mediekontakterna, och det är därför som 
många organisationer medietränar viktiga personer, så att de kan 
säga rätt saker på rätt sätt när de träffar journalister.

Tid och pengar läggs på sådant mediearbete och i grunden betyder 
det att organisationerna lär sig journalistik, hur en redaktion arbe-
tar, hur en journalist tänker, de journalistiska regelsystemen och ru-
tinerna. Ibland tar man till och med över nyhetsproduktionen, man 
skickar färdiga artikelförslag till redaktionerna, man ger redaktio-
nerna nyhetstips och man förser på andra sätt aktivt journalister och 
redaktioner med (förhoppningsvis) nyhetsmässig information.31

Genom att professionalisera sitt informationsarbete - man skaffar 
sig journalistiska expertkunskaper - försöker organisationerna som 
nyhetskällor få makt över nyhetsdagordningen (vad som skall bli 
nyheter) och makt över nyhetsbilden av den egna organisationen, 
ett led i att skapa trovärdighet, tillit och legitimitet för den egna 
verksamheten. 

Vad vi ser är egentligen ett utbyte av kunskaper. En journalist som 
arbetar med att bevaka ett speciellt område, till exempel en krimi-
nal- eller polisreporter, måste förstås ”kunna” området, man måste 
veta hur rättssystemet fungerar, hur myndigheterna arbetar, vad de 
––––––––– 
31 För hur det här konkret kan gå till, se Palm, Göran (2002): I nationens och marknadens intresse. 

Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik. Göteborgs universitet. 
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får och inte får göra. Journalisten måste tränga in i ett expertsy-
stem. Men sak samma gäller som vi sett också för källorganisatio-
nen, man hämtar in kunskaper om hur journalistiken fungerar. Det 
är därför som ledorden för de flesta organisationer idag är öppen-
het, tillgänglighet och medieaktivitet. 

Nyhetsarbete är, som vi sett, en sammansatt och komplicerad verk-
samhet som involverar många olika aktörer och äger rum under 
välorganiserade förhållanden och med hjälp av ett system av regler 
och rutiner. Det är nu dags att se hur detta nyhetsarbete ser ut i 
praktiken. De kommande kapitlen – kapitel 3-8 - handlar på olika 
sätt om polisen i nyheterna och om det journalistiska arbetet med 
att värdera, berätta och gestalta polisen och polisens verksamhet. 
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Kapitel 3: Vardagsdrama 
med polisen i huvudrollen 

– polisen som aktör och regissör

”Två minuter senare var Wallander på väg väster ut längs 
kusten mot Mossby Strand. Han körde sin egen bil. Framför 
sig hade han Peters och Norén i en polisbil med påslagna si-
rener. De körde längs havet och Wallander huttrade när han 
såg de kalla vågorna brytas mot stranden. I backspegeln 
kunde han se en ambulans och där bakom Martinson i ytter-
ligare en polisbil.” 

                                        (Hundarna i Riga, Henning Mankell) 

”– Det var en Helsingborgspatrull som var först på plats. 
Det skedde också ett kortare efterföljande, och det var inga 
svårigheter för patrullen att följa flyktvägen. Det fanns 
broms- och sladdspår och det har varit en framfart i mycket 
höga hastigheter. 
 – En annan polispatrull, mötte sedan flyktbilen i trakterna av 
Broby, berättar Mikael Persson. Men de han aldrig vända 
och ta upp efterföljandet. Just ni har vi heller inte några 
misstänkta för kuppen.” 

                               (Kristianstadsbladet, 19 september) 

Berättelsen om polisen i deckaren eller tv-serien är vi väl förtrogna 
med. Vi har lärt oss att sympatisera med egensinniga kriminal-
kommissarier och skickliga utredare.

Polisbilen med påslagna sirener, de uniformerade och beväpnade 
polismännen och den efterföljande bilen med de civilklädda krimi-
nalarna är inte enbart en fiktiv bild utan återfinns också i våra nyhe-
ter, om än kanske inte alltid lika dramatisk. Nyhetsredaktioner och 
nyhetsreportrar är dagligen manusförfattare och regissörer till ett 
vardagsdrama där polisen har huvudrollen (eller åtminstone en vik-
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tig biroll). Hur ser då berättelsen om polisen ut? Vem är manusför-
fattare och vem regisserar? Hur ser rolluppsättningen ut? Intresset 
för lagens väktare är stort inte bara i populärkulturen utan också i 
nyheterna. I det här kapitlet vill vi visa när nyhetsmedierna väljer 
att rapportera om polisen och vad de rapporterar om. Berättelsen 
om polisen är i centrum.  

Under två månader år 2006 har 382 artiklar och nyhetsinslag som 
på olika sätt berättar om polisen samlats in.32 Nyheterna är hämtade 
från tidningarna Östgöta Correspondenten, Göteborgsposten, Hel-
singborgs Dagblad, Sydsvenskan, Kvällsposten, Kristianstadsbla-
det och Smålandsposten, samt radiokanalerna Sveriges Radio P4 
Kalmar och Sveriges Radio P4 Halland. Utgångspunkten har varit 
att polisen återfinns i rubriken och ingressen eller att polisen på an-
nat sätt varit en av huvudaktörerna i nyheten. Kriminaljournalistik 
där brott och straff utgör den huvudsakliga nyheten och polisen en-
bart omnämns eller ger korta kommentarer har därmed sorterats 
bort. I 57 procent av de nyhetstexter vi valt ut är det polisen som 
står i centrum, d v s det är i huvudsak polisen och dess verksamhet 
som nyheten handlar om. I de resterande 43 procenten intar polisen 
en viktig roll men nyheten byggs inte självklart upp utifrån polisen.

Nyhetsberättelserna (artiklarna och inslagen) har strukturerats ut-
ifrån ett antal kriterier: nyhetskälla (vem tar initiativet till nyheten); 
verksamheter som polisen förknippas med; nyhetsvinkel (hur poli-
sen framställs); agerande (huruvida polisen själv är aktiv aktör eller 
omtalas); de relationer polisen på olika sätt sammankopplas med 
och slutligen utifrån vilka roller polisen gestaltas.

I den kvantitativa innehållsanalysen är syftet främst att fokusera på 
det som explicit utrycks och genom att kvantifiera nyhetstexterna 
utifrån ovanstående kriterier vill vi synliggöra specifika företeelser 
samtidigt som det ger möjligheten att tydliggöra generella möns-
ter.33

––––––––– 
32 I huvudsak skedde insamlingen under april och september år 2006. Två av tidningar bevakades 

även några dagar in i maj och i slutet av augusti. Artiklarna är hämtade från tidningarnas pappers-
upplaga och nyhetsinslagen är hämtade från Sveriges Radios hemsida för lokalnyheter. 

33 Om kvantitativ innehållsanalys se exempelvis Bergström, G & Boréus, K (2005) Textens mening 
och makt. Studentlitteratur 
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Polisen rycker ut! 
”Här grips nazistledaren efter granatattacken” så lyder rubriken 
till en artikel i Östgöta Correspondenten den 16 september. Polisen 
har larmats och en utryckning har ägt rum – journalisten och foto-
grafen har varit på plats. Polisen intervjuades och bilder togs på 
både polisen och på de anklagade unga männen.  

Östgöta Correspondenten, 16 september 2006

För nyhetsorganisationer är larm, utryckningar och brott en viktig 
del av nyhetsrapporteringen. Polisen har högt nyhetsvärde, cirka en 
fjärdedel, 26 procent av artiklarna får utrymme på tidningarnas för-
stasida. Vid större händelser, som den ovan beskrivna, är reportern 
ofta på plats, vid andra företeelser såsom misshandel och villain-
brott kan redaktionen nöja sig med att få händelseförloppet återbe-
rättat av polisens vakthavande befäl eller presstalesman.  

Polisjournalistiken är händelsestyrd och polisen blir en nyhet när 
något inträffat. En olycka har skett eller ett brott har begåtts – poli-
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sen rycker ut! Och reportern följer med till de platser där det hän-
der.

Tabell 1. Initiativ till nyheten? (procent) 
Rutin - Larm, utryckning 48 
Reportern/redaktionen aktiv 13 
Polisen aktiv (t ex presskonferens) 22 
Övrigt (t ex TT, offentlig källa) 12 
Framgår ej   6 
Antal/procent 382/101 

I nästan hälften, 48 procent, av de nyhetstexter som vi undersökt är 
det larm, utryckningar och ingripande samt det dagliga samtalet 
med polisen som initierat nyhetsberättelsen (se tabell 1).  

Reportrarnas nyhetsnät, med platser såsom polishuset och brotts-
platsen och nyckelpersoner såsom vakthavande befäl och 
pressansvariga, kan alltså sägas utgöra hälften av nyhetsberättelser-
na. Man vet vart man ska vända sig för att ’få’ nyheter. Nyheterna 
kan karaktäriseras som specifika, oförutsägbara och oplanerade
händelser där reportern följer polisens verksamhet när något inträf-
fat. Men också som specifika, oförutsägbara men planerade händel-
ser där journalisten kontaktar polisen i hopp om att få tillgång till 
en nyhet. En daglig rutin som gör att redaktionerna har möjlighet 
att ’kontrollera’ nyhetsflödet.34

Nyheter om polisen skapas inte bara på ’rutin’. Reportern eller re-
daktionen är aktiva initiativtagare till nyheten i 13 procent av ny-
hetstexterna. Exempelvis publiceras i Kvällsposten under septem-
ber 2006 en rad artiklar om polisens hemliga agent, Peter Rätz, ali-
as ’Pia’.  

”Exklusivt i Kvällsposten berättar han med start idag om po-
lisens hemliga operationer. […] Kvällsposten kan idag också 
publicera dokument som visar att Peter Rätz i hemlighet be-
nådades av regeringen efter att han dömts till fängelse för 
grova brott.”

––––––––– 
34 jmf Tuchman, Gaye (1978) Making news: time and typifications. I McQuail, Dennis ed. (2004) 
McQuail’s Reader in Mass Communication Theory  
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Kvällsposten berättar om hur Rätz ”på order av polisen rört sig i 
utkanten av lagen” och exempelvis f d justitieminister Bodström 
ställs till svars för regeringens handlande.

Att reportern är initiativtagare till en nyhetsberättelse innebär dock 
inte självklart att journalistiken är granskande. I tabell 2 framgår att 
de mer självständigt granskande nyhetstexterna där utvärderingar 
och undersökningar gjorts på reporterns eller redaktionens initiativ 
är få. 

Tabell 2. Typ av nyhetstext (procent) 
Refererande 95 
Granskande   5 
Antal/procent 382/100 

Enbart 5 procent av nyheterna kan karaktäriseras som granskande 
och presenteras främst i de större dagstidningarna såsom Östgöta
Correspondenten, Kvällsposten, Helsingborgs Dagblad, Sydsvens-
kan och Göteborgs-Posten. Kartläggningar av farliga områden 
(brottsstatistik) eller undersökningar där konsekvenserna av poli-
sens metoder och strategier diskuteras utgör merparten av de kri-
tiskt granskande nyhetstexterna. 

Polisen väntar inte bara på att bli omskriven. I 22 procent av artik-
larna är polisen en aktiv initiativtagare genom att hålla presskonfe-
renser, informationsmöten, ge ut rapporter eller på annat sätt kon-
takta en reporter (se tabell 1).35 I artikel, ”Allt färre rån mot värde-
transporter – polisens arbete börjar få effekter”, i Smålandsposten
den 3 maj, är det exempelvis rikspolisstyrelsen som varit den hu-
vudsakliga källan genom att de lämnat en rapport om polisens arbe-
te till regeringen. Ett annat exempel återfinns i Sydsvenskan där 
Malmöpolisens ledning håller presskonferens:

”Hela Malmöpolisens ledning höll presskonferens på tis-
dagsförmiddagen. Polisen vill sätta fokus på den allmänna 
brottsutvecklingen. Sådana presskonferenser är ovanliga i 
Malmö.”

––––––––– 
35 I 22 procent av nyhetsartiklarna framgår det tydligt att det är polisen som varit uppgiftslämnare, det 
finns dock ett antal nyhetstexter där exempelvis TT noterats som källa men där det är polisen som 
varit den ursprungliga källan.  
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Polisens ’fokussättande’ resulterar i rubriken ”Brottsligheten är på 
väg ner. ’Vi har en ljus och positiv utveckling’ säger polismästare 
Ulla Ardemark”.

Polisjournalistiken kan i huvudsak beskrivas som reaktiv. Tabell 3 
visar att i 74 procent av nyhetstexterna är det en händelse som ägt 
rum och enbart i 26 procent av texterna gör journalisterna mer 
självständiga bakgrundsbeskrivningar eller utvärderingar.

Tabell 3. Polisen blir en nyhet vid… (procent) 
..händelse (något har inträffat t ex utryckning el informationsmöte)  74 
..icke-händelse (bakgrund, utvärderingar)  26 
Antal/procent 382/100 

Den reaktiva journalistiken – där man följer med (vid ingripan-
det/utryckningen) eller följer upp (olika tips och pressmeddelande) 
– gör att polisen har möjligheten att påverka dagordningssättandet, 
d v s när information ska lämnas, om vad man ska berätta och vem 
som ska berätta det. Tillgången till nyhetsorganisationerna skapar 
förutsättningar för polisen att legitimera sitt handlande och sin or-
ganisation.

Polisen gör sitt jobb! 
Nyhetsredaktionerna står dagligen inför en uppsjö av händelser, si-
tuationer och tips som skulle kunna bli nyheter. För att skapa ord-
ning och kontrollera arbetet systematiseras redaktionens vardag ge-
nom rutiner både när det gäller arbetssätt och val av källor. Nyhets-
värderingen är ’mallad’. För lokalnyheter är det exempelvis viktigt 
att nyheten inte bara berör många människor och är av allmänin-
tresse utan också går att förankra lokalt genom personifiering eller 
polarisering (se kapitel 2). Även för nyhetsberättelsen finns det väl 
utvecklade mallar där en viss typ av nyhetsämne kopplas samman 
med en viss typ av nyhetsberättelse. Kring ett ämne utarbetas typi-
fieringar – newsframes. Jämför exempelvis hur bilden av brotts-
lingen och brottsoffret skapas i medierna och i samhället i stort. 
Brottslingen beskrivs ofta som känslokall, systematisk och beräk-
nande medan offret är sårbar, oskyldig och försvarslös. Genom att 
vara varandras motsatser, ’the bad guy and the god guy’, skapas en 
dramatik och tydlighet i berättelsen.  

Nyhetsvärderingen och valet av nyhetsberättelse utgår inte från 
några särskilda kriterier i objektiv mening utan sker snarare utifrån 
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redaktionell kultur och tradition, d v s värderingen är ett resultat av 
ständiga förhandlingar kring vad som kan betraktas som en nyhet 
och på vilket sätt det är lämpligt att berätta om nyheten.36 Händel-
ser och situationer som polisen förknippas med blir avgörande för 
hur nyheten berättas. Vi ska nu titta närmare på när nyhetsredaktio-
nerna finner det relevant att berätta om polisen och på vilket sätt 
man väljer att framställa polisen, d v s vilka ’newsframes’ som an-
vänds för att skapa bilden av polisen. Vem är polisen, var är poli-
sen, vad arbetar polisen med – hur ser gestaltningen av polisen ut? 

Det vardagliga arbetet, polisen ’ute på fältet’, är den vanligaste fö-
rekommande nyhetsvinkeln och nyheter om polisen är som vi tidi-
gare konstaterade händelsestyrd. Artikeln nedan från Sydsvenskan 
är ett av många exempel på att händelsen, det dramatiska, återfinns 
både i text och i bild. Polisen jagar, hämtar, griper, slår till, evakue-
rar, förhör, diskuterar etc. 

Sydsvenskan, 16 september 2006

I tabell 4 kan vi se att det i 10 procent av texterna berättas om 
övervakning vid exempelvis demonstrationer och i 18 procent av 
––––––––– 
36 Se exempelvis Palm, Göran, (2002) I nationens och marknadens intresse: journalister, nyhetskällor 

och EU-journalistik. Göteborg, Institutionen för journalistik och masskommunikation. 
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nyheterna är nyhetsvinkeln förebyggande insatser såsom att besöka 
skolor för att tala om narkotika eller göra allmänheten uppmärksam 
på bedragare:

”Polisen varnar nu för att asfaltskojare fortsätter att härja i 
nordöstra Skåne. 
- Vi har den senaste tiden fått in nya anmälningar från äldre 
människor som känner sig lurade av asfaltläggare, berättar 
kriminalkommissarie Curt Larsson.”  

                                                                       (Kristianstadsbladet 22 september 2006) 

Tabell 4. Nyhetsvinkel (procent)  
Polisens vardagliga arbete 
Ingripande/utredande 47 
Förebyggande arbete 18 
Övervakning/ordning 10 
Polisens organisation 
Organisationsförändringar   9 
Arbetsvillkor   6 
Brott har begåtts/utreds inom kåren   4 
Regelverket (lagar och förordningar)   2 
Polisen som individ 
Polisen som anklagad 10 
Polisen som person i centrum (personporträtt eller utsatt)   8 

Procent av nyhetstexterna som respektive kategori förekommer i.           Antal 381 

Dramatiserade beskrivningar av polisen på plats vid ett ingripande 
och rapporteringen av vardagsbrottslighet och pågående utredning 
utgör 47 procent av texterna. En ”Polisrazzia mot Bandidos” kan 
vi läsa om i Göteborgs Posten den 26 april och i Kvällsposten den 
5 september rapporteras det om ett lyckat ingripande:

”Trion gick rakt i polisens fälla och blev först videofilmade 
och sedan gripna när de var i färd med att transportera bort 
fem båtmotorer […].”  
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Göteborgs-Posten, 26 april 2006 

KvällsPosten, 5 september 2006
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Rubrikerna, ”Nedskärningar hotar åter små poliskontor”, ”Kriti-
ken växer mot polisens sparplaner” och ”Polisens avlyssning av 
telefoner ökar”, hämtade från Helsingborgs Dagblad den 22 och 
26 september och Göteborgs Posten den 25 september, pekar på en 
annan vanligt förekommande nyhetsvinkel, polisens organisation 
och organisering. Omorganiseringar, förändrade arbetsmetoder, nya 
strategier och även ’uppvisningar’ blir nyheter.

”Många nyfikna samlades när sex poliser från närpolisom-
råde Söderåsen i går plockade fram polisbilar, hundar och 
hästar för allmän beskådan.” 

                          (Helsingborgs Dagblad, 25 september) 

Den enskilde polisen är i fokus i 8 procent av nyheterna. Det är 
personporträtt av den ’glade närpolisen’, berättelser om den sarga-
de och hotade polismannen och bilden av polisen som misstänkt, 
skyldig till brott:

”Den 17-årige inbrottstjuv som en polisman sköt varnings-
skott mot utsattes för en allvarlig kränkning. – Han har haft 
svårt att sova och gått hos kurator. Det sade 17-åringens 
målsägarbiträde vid rättegången på onsdagen.
Detta uppmärksammade fall handlar om hur mycket våld en 
polis får använda. Hur ska tjänstevapnet och batongen han-
teras?   
Vid rättegången fick den 32-åriga polismannen, åtalad för 
tjänstefel och misshandel, samt den 17-åriga pojken ge sina 
redogörelser för vad som hände den sena februarikvällen i 
fjol. ” 

                     (Smålandsposten, 4 maj) 

Raka nyheter 
Med det vardagliga arbetet i centrum, som i artikeln nedan där poli-
sen är på plats för att bevaka samt analysera hotbilder, blir merpar-
ten av berättelserna så kallade raka nyheter.
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Smålandsposten, 26 september 2006

Tabell 5 visar att det i sju av tio nyhetsberättelser konstateras vad 
som inträffat utan att det görs någon värdering huruvida det är posi-
tivt eller negativt. Knappt en femtedel (17 procent) av texterna är 
däremot, utifrån rubrik och ingress, negativa för polisen 

Tabell 5. Värdering av polisen - utifrån rubrik och ingress. (procent) 
Positiv 14 
Negativ 17 
Neutral  69 
Antal/procent 382/100 

I tabell 6 framgår att nästan två tredjedelar av de negativa nyheter-
na berättar om poliser som har begått tjänstefel eller gjort sig skyl-
diga till brott.  

”Polisman inför HD för våld mot demonstrant.”
             (Göteborgs Posten, 6 april) 
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”Polisstudent nekar till alla mordmisstankar.”
                                  (Göteborgs Posten, 5 september) 

Här finns också ett antal artiklar som pekar på polisen som miss-
lyckad vid ingripande eller utredande. I exempelvis Kvällsposten
berättas det den 23 september om ett misslyckat förhör: 

”Pappan: Min son vågar inte säga emot. En 17-årig pojke 
med Aspergers syndrom blev våldtagen två gånger i sön-
dagskväll i förra veckan i Malmö. Under polisförhören fick 
pojken klara sig själv – utan stöd från vare sig föräldrar eller 
stödperson. Och igår släpptes den 40-åriga gärningsmannen, 
som erkänt sexuellt umgänge med pojken.” 

Tabell 6. Nyhetsvinkel – texter med negativa värdering av polisen. (procent) 
Polis(en) som anklagad 60 
Ingripande/utredande 17 
Organisationen och dess villkor 15 
Förebyggande arbete (ordning)   6 
Personporträtt   3 
Antal/procent 65/101 

Här finns det två olika typer av nyhetsberättelser, de som kritiserar 
polisen eller enskilda poliser, och de som lyfter mer allmänna frå-
gor av organisationskaraktär. Flera av de negativa nyheterna be-
handlar polisens organisation och de organisationsförändringar som 
polisen står inför, framför allt är det generella sparkrav som kritise-
ras.  

I 14 procent av texterna återfinns positiva bedömningar av polisen. 
Oftast är det vardagliga arbetet i fokus, se tabell 7,  och polisen be-
röms för rådiga ingripande, väl fungerande utredningar eller sitt fö-
rebyggande arbete:

”Stöldligan gick rakt i polisens fälla.” 
                           (Kvällsposten, 5 september) 

”Lyckad satsning gav fler lösta brott. Fler åtalas och döms 
för småbrott sedan polisen ändrat sina arbetsmetoder.” 

                             (Göteborgs Posten, 6 maj) 
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”– Vi är mycket nöjda med vad vi uppnått. Även många bilis-
ter har visat sin uppskattning över vår närvaro på vägsträck-
an, säger Åke Lövh, chef för trafikpolisen i Uppsala.”

                                             (Helsingborgs Dagblad, 12 april) 

Tabell 7. Nyhetsvinkel – texter med posisitv värdering av polisen. (procent)
Ingripande/utredande 47 
Förebyggande arbete (ordning) 28 
Organisationen och dess villkor 14 
Personporträtt 10 
Antal/procent 51/99 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att en positiv bild av polisen 
framträder. I över 80 procent av nyhetstexterna berättas det om en 
polis som gör sitt jobb! En polis som ingriper, utreder och förbyg-
ger.

Nyhetsredaktionerna är inte ensamma manusförfattare, stoftet till 
berättelserna hämtas från poliserna på plats och från rapporter och 
presskonferenser. Med andra ord så har polisen möjlighet att på-
verka vad som hamnar på mediernas dagordning. Men vem är det 
egentligen som regisserar vardagsdramat? Är det nyhetsredaktio-
nerna som sätter ramarna för hur vi ska förstå polisen eller har poli-
sen själv möjlighet erbjuda en alternativ tolkning? I nästa del ska vi 
se närmare på vilka sätt polisen har möjlighet att agera i texterna.    

Polisen talar i egen sak 
I en teaterpjäs, en dramaserie eller annan typ av fiktiv berättelse är 
inte alla aktörer lika viktiga. Det finns alltid några som innehar hu-
vudrollerna. Så också i nyhetsberättelser. 

I 65 procent av nyhetstexterna finns det en aktiv representant från 
polisen som har möjligheten att uttala sig om eller lämna kommen-
tarer till det som inträffat. Tabell 8 visar att det i 38 procent av tex-
terna, är det en chef (ett befäl eller en kommissarie) som får kom-
ma tilltals. Inre befäl, Mikael Persson, berättar för Kristianstads-
bladet den 19 september vad som skedde vid en ’smash and grab-
kupp’ mot Euronics: 

”– Polispartrullen hade blockerat flycktvägen med polisbilen, 
men denna prejade gärningsmännen när de i hög fart och 
mot färdriktningen körde Goodtemplaregatan söderut.”
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Tabell 8. Representerade aktörer (pratminus) från polisen. (procent) 
polis i chefsposition (befäl, kommissarie) 38 
polis 18 
informationsansvarig 10 
rikspolisstyrelsen (el myndigheten centralt)   3 
polishögskolan   2 
civilanställd   2 
polisförbundet   2 
Procent av nyhetstexterna som respektive aktör förekommer i.                  Antal 382 

Men också närpoliser och trafikpoliser har möjlighet att uttala sig i 
18 procent av texterna och i 10 procent av texterna är det någon 
med informationsansvar exempelvis pressansvarig som lämnar 
kommentarer.  

Polisen har inte bara möjlighet att kommentera det som inträffat, 
man får också stort utrymme att själv berätta om den egna verk-
samheten. I 51 procent av nyhetsberättelserna har polisen möjlighe-
ten att definiera vad som menas med polisarbete och vad det inne-
bär att vara polis. Tabell 9 visar vad polisen vanligtvis talar om 

Tabell 9. Polisen beskriver sig själv och den egna verksamheten (procent) 
Vardagliga arbetet 
Ingripande/utredande  20 
Förebyggande arbete/ordning 10 
Samarbete   5 
Ingripande/utredande (har misslyckats)   4 
Kommunikation   3 
Kommunikation fungerar inte   1 

Organisationen
Arbetsvillkor   5 
Effektivitet (ökar)   4 
Organisationen    4 
Organisationen (förändras negativt)   4 
Arbetsvillkor (dåliga/försämras)   3 
Resurser (minskar/försämras)   2 

Polisen som person i centrum 
Brott, övergrepp/misstag i tjänsten   2 
Nekar till brott/ej skyldig   2 
Polisen som hotad/utsatt   2 
Procent av nyhetstexterna som respektive beskrivning förekommer i.             Antal 382 
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I 20 procent av texterna lämnar polisen kommentarer till ingripan-
den och utredningar, d v s man berättar hur ingripandet gick till, 
hur man har arbetat med det konkreta fallet eller vad som kommer 
att vara nästa steg i utredningen. Mikael Persson, det inre befäl som 
kommenterade ’smash and grab-kuppen’ ovan, fick i artikeln gene-
röst med utrymme för att beskriva det inträffade: 

”– Det var en Helsingborgspatrull som var först på plats. 
Det skedde också ett kortare efterföljande, och det var inga 
svårigheter för patrullen att följa flyktvägen. Det fanns 
broms- och sladdspår och det har varit en framfart i mycket 
höga hastigheter. 
    – En annan polispatrull, mötte sedan flyktbilen i trakterna 
av Broby, berättar Mikael Persson. Men de han aldrig vända 
och ta upp efterföljandet. Just ni har vi heller inte några 
misstänkta för kuppen.” 

Polisen berättar hur det ligger till och vad som bör göras. Framför-
allt är polisen noga med att framhålla att de har läget under kon-
troll. Den 14 september berättar Göteborgs Posten om den fortsatta 
jakten på Skövde-pyromanen. Trots att man ännu inte hittat honom 
så ger kommissarie Sven Alhbin lugnande besked:  

 ”– Vi har tillräckligt med folk för att undersöka alla nya och 
gamla spår för att hitta ett tänkbart motiv och en gärnings-
man.”

I 10 procent av artiklarna lämnar polisen synpunkter till det före-
byggande och övervakande arbete som sker exempelvis vid olika 
demonstrationer. I Kristianstadsbladet den 18 september är det 
Ewa Westford, informationsansvarig, som får berätta varför man 
valde att punktmarkera nazisterna och avbryta en marsch. 

”– De blev anvisade en plats att vara vid, Norretullskolan, 
men nöjde sig inte med det, säger Ewa Westford, polisens in-
formationsansvarig för lördagens insats i Kristianstad.
    Enligt henne valde nsf-anhängarna då att lösa upp sin 
gruppering själva. 
– Anledningen till att vi anvisade dem plats är att de väntades 
störa fyra-fem tillståndsgivna aktiviteter i centrala Kristian-
stad.”
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Även samarbete med andra aktörer, kommande utvecklingsarbete 
och förändrade arbetsvillkor kommenteras av polisen i ett flertal 
nyhetstexter. Göteborgs Posten berättar den 16 september att Göta-
landspolisen anlitar en gärningsmannaprofilerare från riskkrimina-
len för att på så sätt kunna spåra dagispyromanen i Skövde. Paul 
Johansson, kriminalkommissarie vid gärningsmannaprofilerar-
gruppen kommenterar arbetet: 

”– Det har redan vidtagits åtgärder analysmässigt, så arbe-
tet har börjat och vi sitter och läser på just nu. Vi räknar med 
att åka till Skövde under nästa vecka.” 

Och i Sveriges Radio P4 Halland kritiserar Roland Lydén, polis på 
närpolisstationen i Oskarström, Polismyndigheten i Halland för hur 
de handhar organisationsförändringar: 

”– Det behövs en revision inom Hallandspolisen precis som 
den som nyligen gjordes inom AMS.”    

Det blir en pratminusjournalistik där polisen till viss del kan styra 
journalistiken då de är den huvudsakliga och viktigaste källan. Om 
inte kommissarie Bengtsson eller närpolis Svensson berättar blir 
det ingen nyhet.

Problembeskrivningar och åtgärder
Polisen nöjer sig inte bara med att beskriva den egna verksamheten 
och/eller den situation som uppkommit. I 26 procent av texterna 
ger polisen exempel på lösningar, metoder och åtgärder till de pro-
blem eller den situation som uppstått. I tabell 10 listas de åtgärder 
som polisen vanligtvis tar upp. 

Tabell 10. Polisens förslag på åtgärder inom den egna verksamheten (procent) 
Fortsätta utredningsarbetet 7 
Utöka det förebyggande arbete 6 
Omorganisera 5 

Ökad resurstilldelning 3 
Förbättrad kommunikation 3 
Förbättrat samarbete 3 
Procent av nyhetstexterna som respektive åtgärd förekommer i.                  Antal  382 
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Framför allt är det inom utredningsverksamheten och det förebyg-
gande arbetet som det ges exempel på bättre lösningar och an-
greppssätt. Kriminalkommissarier och närpoliser berättar om olika 
typer av ”arbetsmetoder”, ”framtida satsningar” och kravet på 
”större resurser”. Det berättas också om hur ”nytänkande” och 
”särskilt tillsatta grupper” ska minska gängkriminaliteten.  

”Göteborgspolisen har redan en styrka som arbetar med 
gängkriminalitet med förhållandevis gott resultat. Ett tiotal 
medlemmar från bland andra Original Gangsters och Bandi-
dos har blivit satta bakom lås och bom den senaste tiden. 
   Nu satsar man ännu mer, enligt Jacobsson.
   – Vi ska omgående sätta in ännu större spaningsresurser 
för att utreda brotten som hänt och förhoppningsvis också 
komma till rätta med gängbrottsligheten.” 

                                  (Göteborgs Posten, 16 september) 

Polisen talar ofta om ”omorganiseringar” som åtgärder för att 
möta ett föränderligt samhälle med en ny typ av organiserad brotts-
lighet. Omorganisering är också en metod för att kunna hålla sig 
inom budgetramarna.  

Polisens förslag omfattar sällan åtgärder eller lösningar utanför den 
egna verksamheten. Enbart i 11 procent av texterna menar polisen 
att det finns lösningar på en del problem och situationer som inte 
behöver innefatta polisiär verksamhet. I tabell 11 listas de vanligas-
te förslagen på åtgärder. 

Tabell 11. Polisen förslag på åtgärder utanför den egna verksamheten 
samarbete (informera och hjälpa varandra)   
en vaksam och observant allmänhet   
förändrade regler/krav/lagar   
engagemang (från vuxna, kommunen)   
utbildning   
samhällsplanering   
kameraövervakning/ny teknik   
andra myndigheter/politiska organ bör vara ansvariga   

Exempelvis föreslår polisen ett ökat samarbete mellan bland annat 
kommun och myndighet för att på så sätt förebygga ungdomsfylleri 
och ungdomsbrottslighet. Flera poliser pekar också på vikten av 
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engagemang, att föräldrar men också politiker och kommunala 
tjänstemän visar intresse för ungdomar. När det gäller vardags-
brottsligheten menar polisen att en del brott kan förebyggas om 
allmänheten är observant och hjälps åt att hålla uppsikt över var-
andras ägodelar.

Polisen har möjlighet att kommentera inte bara den egna verksam-
heten utan händelserna i sig. Polisen är huvudaktör i texterna och 
får stort utrymme att ge sin analys av den uppkomna situationen. 
Definitionsmakten, d v s makten över hur vi ska förstå och tolka en 
händelse hamnar på så sätt främst hos polisen.  

Polisen som omtalad
Polisen må vara den vanligaste förekommande aktören i nyhetsbe-
rättelserna, men i en tredjedel, 34 procent, av nyheterna, finns det 
andra aktörer som på olika sätt bidrar till att göra nyheterna om po-
lisen till det vardagsdrama som det faktiskt är. I tabell 12 framgår 
det vilka aktörer som främst omtalar polisen och det polisen gör. 

Tabell 12. Aktörer som omtalar polisen. (procent) 
Journalisten 11 
Politiker   7 
Medborgaren/allmänheten   6 
Representera från rättsmyndighet/tull   6 
Representanter från kommun/myndighet   2 
Procent av nyhetstexterna som respektive kategori förekommer i.               Antal  382 

Främst är det journalisten, 11 procent, som explicit kommenterar 
det som polisen gör (eller inte gör). Men också politiker, represen-
tanter för rättsmyndigheter samt allmänheten omnämner polisen el-
ler dess verksamhet. Helene Odenjung, gruppledare för folkpartiet 
säger i Göteborgs Posten den 22 september, att ”Polisen måste få 
allt stöd den behöver och polisens resurser måste utökas” för att 
minska gängkriminaliteten.  

I tabell 13 framgår det att det främst är polisen som grupp och/eller 
organisation om omtalas.  

”Bilen har bärgats till polishuset och ska genomgå en grund-
lig teknisk undersökning. Poliser jobbar dessutom med att 
säkra spår i butiken och förhöra alla inblandade.”

                                         (Sydsvenskan, 6 april) 
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Tabell 13. Polisen som omtalad (procent) 
Polisen – kollektivet, myndigheten 72 
Enskilda polismän 29 
Polis i chefsposition (befäl, kommissarie) 13 
Representanter från polishögskolan   4 
Civilanställda   2 
Informationsansvariga   2 
Representanter från polisförbundet   1 
Procent av nyhetstexterna som respektive kategori förekommer i.                 Antal 382 

Den enskilda polisen (närpolisen, trafikpolisen, patrullerande poli-
sen etc.) omnämns i 29 procent av texterna medan polisen som chef 
(befäl, kommissarie), som är den vanligaste aktiva aktören, enbart 
omtalas i 13 procent av texterna.  

I 68 procent av nyhetstexterna gör någon en beskrivning av polisen 
och dess verksamhet. I tabell 14 listas de vanligaste beskrivningar-
na.
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Tabell 14. Beskrivningar av polisen (procent) 
Vardagliga arbetet  
Ingripande/utredande 27 
Förebyggande arbete   6 
Ingripande/utredande (misslyckat)   4 
Kommunikation (polisen informerar/söker vittnen)   4 
Samarbete   3 
Förebyggande arbete fungerar inte   3 

Organisationen
Organisationen förändras negativt   4 
Organisationen   4 
Arbetssättet/metoden lyckad   3 
Arbetssättet/metoden misslyckad   3 

Polisen som person i centrum 
Övergrepp/misstag i tjänsten 10 
Övergrepp mot polisen/farligt arbete   4 
Procent av nyhetstexterna som respektive kategori förekommer i.                 Antal 382 

Även när polisen omtalas står det vardagliga arbetet i centrum. 
Dessutom kommenteras ofta de fall där en enskild polis begått ett 
misstag eller gjort sig skyldig till brott. I 10 procent av texterna har 
andra aktörer, dock oftast journalisten, möjligheten att ge synpunk-
ter till de tillkortakommanden polisen gjort sig skyldig till. Själv 
kommenterar polisen enbart sina missöden i 2 procent av texterna 
(se tabell 9).  

I 22 procent av texterna lämnar exempelvis politiker och allmänhe-
ten förslag på hur polisen skulle kunna ändra sitt arbetssätt eller sin 
organisering för att på ett bättre sätt möta omvärlden. Kommunsty-
relsens ordförande i Göteborg säger till Göteborgs-Posten den 22 
september att han är bekymrad efter de senaste bombattentaten. För 
att inte Göteborg ska bli betraktad som en ”otrygg stad” är hans 
”recept mot den kriminella gängbrottsligheten” att: 

”- Skapa en specialstyrka inom polisen, både här i Göteborg 
och i övriga landet, som bara har till uppgift att slå sönder 
deras verksamhet.” 
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Aktörer som kriminella, vittnen, offer och allmänheten tydliggör att 
polisens vardagliga arbete ofta blir en del av den traditionella kri-
minaljournalistiken där brottet och gärningsmannen (inte polisen) 
är i centrum. Det behöver dock inte betyda att polisens roll i ny-
hetstexten är obetydlig. Rättssociologen Thomas Mathiesen menar 
att det i första hand är de som på något sätt berörs eller drabbas och 
de som är skyldiga eller ansvariga som förekommer som aktiva ak-
törer. Oavsett vilken nyhet det rör sig om så är det vanligtvis den 
institutionella eliten (politiker, forskare, högre tjänstemän etc.) som 
får göra sina röster hörda.37 Enligt sociologen Ulrich Beck upp-
kommer exempelvis risker och faror först när någon i den institu-
tionella eliten gjort dem synliga genom att omtalat dem.38

I nyheterna om polisen, d v s berättelserna om polisens arbetsmeto-
der, omorganiseringar och strategier men också brottsutveckling, 
resursfördelning och avlyssningsdebatter, är vi som allmänhet 
(medborgare) beroende av andras bedömningar och upplysningar. 
De aktörer som förekommer i nyhetsberättelserna har möjligheten 
att avgöra hur vi ska förstå något, d v s vad som är viktigt i en sär-
skild fråga eller inom ett särskilt område, (något som brukar kallas 
för priming). De har möjligheten att förklara och bortförklara hän-
delseförlopp och konflikter. Eftersom det främst är polisen själv 
som har möjlighet att komma till tals så blir polisens definition av 
verkligheten i förlängningen också vår (läsarens) definition av 
verkligheten.

Positiv självvärdering
Förutom att utifrån rubrik och ingress titta på hur nyhetsredaktio-
nerna värderar polisen har vi också undersökt hur polisens vardag-
liga arbete (utredande, förebyggande arbete, ordning etc.) värderas 
av polisen själv, reportern och de övriga aktörerna i nyhetstexterna. 
Tabell 15 och 16 visar hur det vardagliga arbetet värderas och i ta-
bell 17 och 18 framgår det vem som gör värderingen. 

Tabell 15. Polisens värdering av det vardagliga arbete (procent) 
Värderas ej 81 
Värderas positivt 15 
Värderas negativt   5 
Antal/procent 382/101 

––––––––– 
37 Mathiesen, Thomas (2002) Makt og medier, en innføring i mediesociologi. Oslo, Pax. 
38 Beck, Ulrich (2000) Risksamhället: På väg mot en annan modernitet. Göteborg, Daidalos. 
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Tabell 16. Andra aktörers värdering av polisens vardagliga arbete? (procent)  
Värderas ej 75 
Värderas positivt 12 
Värderas negativt 13 
Antal/procent 382/100 

Tabell 17. Polis som värderar det egna arbetet (procent) 
Polis i chefsposition (befäl, kommissarie) 58 
Polis (närpolis, trafikpolis etc.) 20 
Informationsansvarig 5 
Repreentant från polishögskolan 5 
Representant från Polisförbundet 5 
Civilanställd 4 
Representant från Rikspolisstyrelsen 3 
Procenten är beräknade på de texter där det finns en aktör som gör en värdering 
Antal/procent 76/100 

Tabell 18. Aktör som värderar det polisen gör (procent) 
Journalisten (implicit/explicit) 57 
Medborgaren/allmänheten 16 
Politiker 8 
Representant från rättsmyndighet 7 
JK/JO 4 
Övriga 8 
Procenten är beräknade på de texter där det finns en aktör som gör en värdering 
Antal/procent 98/100 

I majoriteten av texterna gör varken polisen eller någon av de andra 
aktörerna någon värdering, 81 respektive 75 procent. Istället är det, 
som i Helsingborgs Dagblad den 11 september vid gripandet av en 
misstänkt, de faktiska förhållandena som står i centrum:  

”Natten till söndag förskansade han sig beväpnad i sin bo-
stad utanför Halmstad. Piketstyrkor tillkallades men mannen 
kunde gripas odramatiskt.”
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I 15 procent av texterna gör polisen en positiv bedömning av de 
egna insatserna. Kriminalkommissarie Stoltz konstaterar i Små-
landsposten den 3 maj att polisens arbete börjar få effekter då det 
sker allt färre rån mot värdetransporter: 

”– Nedgången kan i och för sig bero på en mängd olika sa-
ker. Men vi har trots allt en känsla av att det är på rätt väg, 
säger kriminalkommissarie Ola Stoltz vid Rikskriminalpoli-
sen som leder den nationella aktionsgruppen mot värderån.” 

Övriga aktiva aktörer, främst journalisten (både explicit och impli-
cit) men också allmänheten och politiker, värderar det vardagliga 
arbetet positivt i 12 procent av nyhetstexterna. I Sydsvenskan den 
27 april berättar reportern om polisens framgångrecept mot fylleri-
et:

”För två år sedan kraschade feststämningen rejält bland de 
unga i centrala stan under valborg. Slagsmål och fylleri istäl-
let för bra väder och glada miner. Därför bemannade 
Malmöpolisen ordentligt vid samma tid 2005 med synliga po-
liser. 
   Det är ett framgångsrecept som upprepas i år – tydlig när-
varo med gula reflexvästar.” 

Enbart i 5 procent av nyhetstexterna gör polisen en negativ värde-
ring av det vardagliga arbetet, ofta handlar det om att man begått 
något misstag eller att man ännu inte lyckats gripa den misstänkte. 
Övriga aktörer gör en negativ bedömning av polisens insatser i 13 
procent av texterna. I Kristianstadsbladet den 1 september kritise-
rar både djurskyddsinspektören och informatören på Djurskydds-
myndigheten polisen för ”anmärkningsvärt lång verkställighet” när 
det gällde att ta hand om svältande djur. Oftast är det dock repor-
tern själv eller allmänheten som kommenterar polisens tillkorta-
kommanden.  

”Både från polisens och kommunens sida har man de senaste 
åren satt in extra resurser för att komma till rätta med ung-
domskriminalitet. Halvhjärtat anser många.” 

                                   (Kvällsposten, den 18 september) 

”Under polisförhören fick pojken klara sig själv – utan stöd 
vare sig från föräldrarna eller stödperson. 
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   Och igår släpptes den 40-årige gärningsmannen, som er-
känt sexuellt umgänge med pojken.
   Pappan anser att polisen hanterat fallet på ett bristfälligt 
sätt.” 

                                     (Kvällsposten, den 23 september) 

En man, med bil och tjänstevapen 
Nyhetsberättelsen om polisen är platsbunden. I 54 procent av tex-
terna är polisen på en specifik plats. I tabell 19 framgår att det of-
tast är en offentlig mötesplats eller som i Helsingborgs Dagblad
den 12 april, en brottsplats:

”Den 37-årige ägaren till Våran Kiosk på Kadettgatan blev 
igår morse allvarligt skadad efter att blivit skjuten i buken. 
[…] Kort därefter var ett stort polisuppbåd på plats. Ett stort 
område spärrades av.”

Tabell 19. Platser som polisen är på. (procent) 
Offentlig mötesplats 16 
Brottsplatsen  15 
Polishuset/tingsrätten/skola 12 
Trafiken   7 
Privat mötesplats/privat egendom (t ex nattklubb, lägenhet)   5 
Återfinns ej/framgår ej 47 
Antal/procent 382/102 

Polisen påträffas också i trafiken eller inom olika institutionsväggar 
– i polishuset, i tingsrätten och i skolan:

”Ett 40-tal deltagare slöt upp på torsdagen i Svalöv när poli-
sen kallade till möte i aulan på Linåkerskolan. Ämnet var en 
säkrare och tryggare skolmiljö för i första hand högstadie-
elever i Nordvästskåne.” 

                                     (Helsingborgs Dagblad, 29 september)  

Betydelse av ’personer på plats’ för iscensättandet av berättelsen 
om polisen, framgår även då de flesta nyheterna om polisen, 62 
procent, är skapade utifrån ett så kallat grodperspektiv, d v s utifrån 
de individer som ingår i berättelsen, se tabell 20.
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Tabell 20. Nyhetsperspektiv. (procent) 
Fågelperspektivet (macroperspektiv) 34 
Grodperspektivet (microperspektiv) 62 
Framgår ej   4 
Antal/procent 382/100 

Artikelbilden nedan illustrerar att polisen är inte bara på plats, utan 
också är en man på plats, utrustad med utryckningsfordon och 
tjänstevapen. Listan på män som uttalar sig eller figurerar i texterna 
kan göras lång, 334 av poliserna är män och enbart 51 är kvinnor. I 
nyhetsberättelserna förkommer ofta olika typer av tillbehör, rekvi-
sita, för att beskriva polisen eller ge en bakgrundsbild till situatio-
nen.

Göteborgs-Posten, 27 april 2006

I 56 procent av artiklarna kopplas polisen till en viss typ av rekvisi-
ta. Tabell 21 visar att utrustning såsom bilen, motorcykeln eller al-
koholmätaren förekommer i 21 procent av texterna.  
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Tabell 21. Rekvisita som kan sammankopplas med polisen (procent)  
Utrustning (bilen, motorcykeln) 21 
Våld (pistol, batong) 13 
Beslagtaget  11 
Efterlämnat –ledtrådar   7 
Procent av nyhetstexterna som respektive kategori förekommer i.    Antal 382 

Utrustningen används för att beskriva en situation eller händelse 
men också för att beskriva polisen: 

”Tack vare helikoptern kunde polisen i går gripa två bankrå-
nare, en knapp halvtimme efter rånet. Klockan 15.46 kom 
larm om rån mot ett Nordeakontor på Lidingö. Två män, var-
av minst en beväpnad rånade banken utan att någon kom till 
fysisk skada.” 

                               (Göteborgs Posten, 11 april) 

”När kriminalvårdens fordon med de tre för grovt narkotika-
brott häktade männen anlände till tingsrätten eskorterades de 
i ilfart av tre polisbilar med åtta poliser.”  

                   (Smålandsposten, 26 september) 

”– Då är vi uppe i en tillräckligt bra motorstyrka för polisen, 
säger Tomas Jonsson på Rikspolisstyrelsen, till tidningen 
TT.”

                                         (Helsingborgs Dagblad, 9 april 2006) 

Även polisens våldsmonopol belyses, 13 procent av texterna be-
skriver i samband med polisen också dess pistol, pepparspray eller 
hund. Det är poliser som bevakar platser med ”automatvapen”, ut-
rustar sig med ”hjälm och batong” inför sammandrabbningar och 
som ”söker av området med hund”. I artikeln nedan, hämtad från 
Östergöta Correspondenten, är det ’sprejet’ som ska hjälpa att 
stoppa kriminaliteten. 
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Östgöta Correspondenten, 3 maj 2006 

Polisen är en fysisk man på plats. Oavsett om polisen befinner sig 
på brottsplatsen eller stadens torg och gator så gör man ofta något. 
11 procent av artiklarna beslagtar polisen saker som exempelvis 
vapen, narkotika eller stöldgods och i 7 procent av texterna hittar 
polisen något som efterlämnats, exempelvis bilar, kläder eller 
DNA.  

Polisen arbetar oftast ensam. Enbart i 22 procent av texterna sam-
arbetar man exempelvis med kommun och räddningstjänst, se ta-
bell 22. 
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Tabell 22. Aktörer polisen samarbetar med (procent) 
Annan polismyndighet  4 
Rättsmyndighet/tullen 4 
Kommun/myndighet 4 
Medborgare/allmänheten 4 
Socialen 3 
Procent av nyhetstexterna som respektive aktör förekommer i.               Antal  382 

I Sydsvenskan den 7 april berättas det om ett samarbetsprojekt där 
ett gemensamt kommunikationssystem håller på att utvecklas:  

”Den här veckan tar polisen första steget mot ett nytt, mo-
dernt kommunikationssystem. Efter försening har testverk-
samhet kommit igång i Skåne med blåljusradion Rakel. […] 
Men en viktig poäng med Rakel är också att olika skydds- och 
säkerhetsmyndigheter lättare kan nå varandra, när de får ett 
enda radiosystem jämfört med de cirka 200 som finns idag.” 

Den fysiska mannen framträder även när det talas om pågående ut-
redningar eller framtida satsningar. Det genomförs tekniska under-
sökningar och att det krävs ny taktik (som kan innebära ökade kon-
troller eller fler synliga poliser) i 17 procent av nyhetstexterna.

”Polisen har säkrat spår av kroppsvätskor i en lägenhet i 
Godegård där Maud Johansson misstänks ha bragts om livet. 
Men utredningen står och stampar. 
- Utan svaret kan vi inte göra mycket mer för tillfället. Vi 
ringer ofta SKL och frågar. I förra veckan trodde vi att det 
skulle vara klart, men det dröjer fortfarande, säger kriminal-
polisens utredare i Motala, Egon Persson.” 

                       (Östgöta Correspondenten, 8 april 2006)  

I 7 procent av artiklarna kan polisens sägas inta en ’mjukare linje’ 
där man genom att talar någon till rätta eller föreslå en annan utväg 
försöker komma till rätta med något problem. Här är polisens ’ut-
rustning’ sättet att bemöta allmänheten eller brottslingen.

”Engström [Stockholmspolisens presstalesman] säger att po-
lisens nya taktik, ökad dialog med demonstranterna och bus-
sar som spärrar gatukorsningar, har gjort att omfattningen 
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på bråken minskat. Men i år har dialogen inte varit lika bra 
vilket lett till sammanstötningar.” 

               (Sydsvenskan, 2 maj 2006) 

Den fysiska mannen på plats – machomannen – speglar en traditio-
nell organisation där polisens viktigaste uppgift blir att upprätthålla 
ordningen genom hårdare tag, ökade kontroller och nolltolerans – 
inte intellektuellt tänkande.  

En händelsestyrd vardag 
En uniformklädd man på brottsplatsen eller den offentliga mötes-
platsen, med tjänstevapen och polisbil, i färd med att ingripa eller 
undersöka. Så skulle man kunna sammanfatta den mest frekventa 
bilden av polisen och dess arbete i nyhetsberättelserna. Brottsplat-
sen eller polishuset blir scenen, utryckningar, förebyggande arbete 
eller organisationsförändringar handlingen, och polismannen är hu-
vudrollsinnehavare i vardagsdramat om polisen.  

De nyheter som presenteras i medierna är givetvis inte en avspeg-
ling av verkligheten utan en rekonstruktion – en dramatisering. 
Journalisten tolkar en händelse eller ett skeende som han upplevt 
eller som någon annan – vittne, drabbad, expert – har upplevt och 
sedan i sin tur tolkat. Dessutom kommer publiken i sin tur att tolka 
det som skrivits på olika sätt. Medierna använder sig av olika grep 
för att behålla sin publik och för att få publiken att tolka nyhetsbe-
rättelsen utifrån producentens intentioner. Kommunikationsfors-
karna Elihu Katz och Mihaela Popescu menar att de tecken medier-
na sänder ut är formade utifrån samhällets sociala och kulturella 
uppfattningar och bildar på så sätt ett budskap med en speciell be-
tydelse.39 Sociologen Mats Börjesson resonerar på ett liknande sätt 
och menar att: 

”Förståelsen av nyhetstexten är således en akt av läsaren – 
men för att en sådan förförståelse ska bli möjlig behöver tex-
ten slå an någon sorts kulturell överenskommelse.” 40

––––––––– 
39 Katz, Elihu & Popescu, Mihaela (2004) Supplementation: On Communicator Control of the Condi-

tions of Reception i Bondebjerg, Ib & Golding, Peter eds. (2004) European Culture and the Media: 
Changing Media, Changing Europe. Katz och Popuescu hänvisar till Hall, Stuart (1980) Encod-
ing/decoding, Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies 

40 Börjesson, Mats (2003:70) Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Studentlitteratur 
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Vissa saker tas för givet samtidigt som andra utesluts och på så sätt 
är det lätt att ta det som sägs eller skrivs som något självklart och 
sant. Exempelvis kan våra tankar kring polisens våldsmonopol här-
ledas till de typifieringar som byggs upp kring olika människor och 
situationer. En artikel som beskriver hur en polis brukar våld mot 
en demonstrerande student är för många mindre legitimt än en arti-
kel som beskriver hur polisen brukar våld mot en demonstrerande 
nazist. Givetvis finns det ’oppositionella’ läsningar – människor 
som inte alls tycker att det skulle vara någon skillnad mellan en na-
zist och en student.  Poängen är dock att medierna, så långt det går, 
försöker se till så att publiken tolkar budskapet på det sätt som är 
önskvärt. Det framgår tydligt vad som är rätt eller fel, gott eller ont. 
De konstruerar en ’verklighet’ – en plats, en tidpunkt eller en refe-
rensram – som publiken bjuds in till.41 De amerikanska polisfors-
karna Steven Chermark och Alexander Weiss menar att nyhetsrek-
tionernas beroende av information från polisen gör att vad polisen 
berättar, när polisen gör det och hur polisen gör det får betydande 
konsekvenser för vilken typ av nyhet det i slutändan blir. 42 Polisen 
har på så sätt en betydelsefull roll i de textmässiga gestaltningar 
som framträder i nyheterna. 

I den nyhetsrapportering vi har tagit del av gestaltas polisen – or-
ganisationen eller den enskilda polismannen – på många olika sätt. 
Polisen blir en nyhet när något inträffat och polisen förvandlas un-
der dramatiska former, biljakt eller höjda vapen, till en utredare el-
ler ingripare.

Polisen tar emot oss, läsare, på plats – på brottsplatsen, i polishuset 
eller i samhällsföreningens möteslokal – omgiven av attribut som 
hämtade från vilken fiktiv polisserie som helst, polisbilen med på-
slagna sirener, batong, pepparspray och bevismaterial såsom DNA 
eller beslagtagna automatvapen.  

Väl på plats berättar han (polisen är nästan alltid en han), chefen, 
om händelseförloppet och misstänkta gärningsmän, om hur vi på 
bästa sätt kommer till rätta med organiserad brottslighet eller hur vi 
skyddar oss från bedragare.

Är platsen polishuset eller närpolisstationen berättar polisen, nu i 
rollen som planerare och förebyggare, om nysatsningar och föränd-

––––––––– 
41 Elihu Katz & Mihaela Popescu (2004) Supplementation: On Communicator Control of the Condi-

tions of Reception i Ib Bondebjerg & Peter Golding eds. (2004) European Culture and the Media: 
Changing Media, Changing Europe 

42 Chermak, Steven & Weiss, Alexander (2006) Community Policing in the News Media. Police 
Quarterly Vol. 9 No. 2. Sage Publications 
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rade arbetsmetoder som ska öka effektiviteten och minska brotts-
ligheten.

När en satsning sedan tycks ge resultat framställs polisen som den 
duktige, den som har förmågan att anpassa sig efter och möta det 
moderna samhället.  

Polisen talar sällan om sina tillkortakommanden, men andra gör det 
gärna. Begås ett misstag beskrivs polisen som otillräcklig. Kan 
misstaget inte förklaras med indragna resurser eller ökad kriminali-
tet beskrivs polisen som inkompetent. Och i tingsrätten förvandlas 
polismannen lätt till skurk. Tillbaka på gator och torg är dock poli-
sen hjälten, alltid redo att hjälpa till och hålla ordning. 

Det är polisens ’världsbild’ som presenteras för läsaren. Polisen har 
inte bara möjligheten att kommentera den egna verksamheten – ar-
betsmetoder, strategier och ny taktik – utan också att ge problem-
beskrivningar av samhället i stort, vad som orsakat olika samhälls-
fenomen och hur vi ska förstå dem. Oavsett roll och gestaltning är 
polisen delaktiga, ja till och med tongivande, i skapandet av ’bilden 
av polisen’. 

Med utgångspunkt i den kvantitativa innehållsanalysen kommer vi 
nu, i kapitel 4, 5 och 6, mer ingående diskutera nyhetsbilden utifrån 
polisens olika roller, riskbedömningar och uppdrag.  
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Kapitel 4: Många hjältar och 
en och annan skurk 

- berättelser om list, pedagoger och sheriffer

 ”Där står Henrik Qvist och Jörgen Pettersson och tar leende 
emot.
- Hallå pågar, nu hjälps vi åt och gör den här dagen till en 
fotbollsfest, eller hur, säger de två uniformerade supporter-
poliserna.” 

”Den ensamme sheriffen i norra skärgården har, på två år, 
reducerat brottsligheten med 40 procent. 
- Jag är lite av en Åsa-Nisse-polis, fast i positiv bemärkelse. 
De gillar mig här ute.” 

Två bilder ur polisens vardag. Den första bilden, hämtad ur Syd-
svenskan den 17 september, visar Malmös supporterpoliser, som 
enligt artikelförfattaren, ”…stoppar huliganbråk, håller ordning 
under matcher, uppdaterar insatsledning och klubbar. Och kramar 
glada och ledsna fotbollsfans.”

Den andra bilden är hämtad ur Göteborgs-Posten den 27 september 
där vi får träffa Björ Blixer ö-polis på Öckerö i den norra skärgår-
den. Han introduceras så här i tidningen:

”Kommissarie Blixer på Öckerö och Vilda västern-hjälten 
Wyatt Earp i Tombstone, Arizona, har sina likheter. Båda an-
lände till territorier där det behövdes rensas upp. Och bägge 
nådde framgång relativt snabbt.” 

Två bilder ur polisens vardag. Men samtidigt inte vilka bilder som 
helst och inte vilken vardag som helst. Här möter vi hjälten – poli-
sen som hjälte i en speciell vardag. I det här kapitlet vill vi visa hur 
journalistiken konstruerar en speciell roll för polisen, en roll med 
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djupa kulturella förankringar och en roll som svarar mot samhälle-
liga ”behov”. Det här kapitlet handlar alltså om Hjälten, men också, 
dock i mindre mån, om Skurken. 

Vad är då en hjälte? I vår kultur är hjälten i hög grad en ”doer”, nå-
gon som gör något; och detta något är speciellt eller spektakulärt. 
Något som etsar sig fast i vårt minne och därmed i vår historia. Nå-
got som blir en berättelse, en myt, som beskriver vad vi måste för-
hålla oss till. De riktigt klassiska, antika, hjältarna berättade av 
Homeros - en Akilles, en Odysseus – lever fortfarande, numera 
kanske främst genom populärkulturen som till exempel i Holly-
woodeposet Troja med Brad Pitt som den store hjälten. 

Hjältar finns överallt: de finns i våra folksagor, där den fattige men 
listige gossen lurar guldet av trollen och får prinsessan och halva 
kungariket; de finns i vetenskapen där de öppnar upp nya områden, 
upptäckare som Nordenskiöld och Sven Hedin, en konung av växt-
riket som Carl von Linné; de finns som entreprenörer och industri-
byggare som Ingvar Kamprad och Wallenbergarna; de finns i poli-
tiken som fredsmäklaren Dag Hammarskjöld och folkhemsbygga-
ren Per-Albin (Per-Albin Hansson är en så grandios hjälte att hans 
efternamn inte ens behövs, det räcker med Per-Albin); de finns 
inom idrotten som Björn Borg och Ingemar Stenmark. 

Så finns förstås vardagshjältarna, de som räddar någon i nöd, de 
som vågar stå upp mot övermakten, de som vågar ta sig till bergets 
högsta topp eller till havets botten. De flesta av dessa vardagshjäl-
tars hjältestatus är begränsad. Oftast når de oss – och deras brava-
der – via medierna, de lever ett tag i vårt medvetande och sedan 
glömmer vi dem. Alla kan ju inte bli en Linné, en Kamprad, en Zla-
tan. Men oavsett livslängd delar alla hjältar något gemensamt. De 
är centrala delar i vår kulturs väv, de är viktiga ingredienser i de 
myter som bygger upp vår förståelse av hur världen ser ut och 
hänger ihop.

En myt är, skriver den franske litteraturvetaren Roland Barthes, ett 
kommunikationssystem, ett meddelande, ett sätt att ge betydelse åt 
något.43 En myt i den här meningen är alltså inte något som är 
falskt eller osant utan en historia, en berättelse om något vi behöver 
förstå för att förstå oss själva, de andra, vår historia och vår samtid. 
Vi har en myt om vad som är det goda och därmed en myt om det 
onda. Vi lever i en myt om vad som är manligt respektive kvinnligt, 
vi har en myt om (den naturliga) familjen, om vad som är ”riktig” 
framgång. I Sverige har vi en ännu väl fungerande historisk myt om 
––––––––– 
43 Barthes, Roland, (1969): Mytologier. Bo Cavefors Förlag. 
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det goda samhället, folkhemmet, en myt om just vår plats i den 
moderna historien.

Myter, hjältar och medier 
I myterna finns hjältarna och det är ofta dessa hjältar som gör my-
terna konkreta och begripliga för oss – de viktiga berättelserna 
kommer till oss genom personerna hjältarna. Freds- och säkerhets-
forskaren Richard Jackson visar i sin bok, Writing the war on terro-
rism, hur den amerikanska administrationen – efter attackerna den 
11 september 2001 – fick den amerikanska befolkningen med sig 
på storskaliga politiska och militära projekt som kom att kallas kri-
get mot terrorismen.44

Jackson skriver att för att få legitimitet och stöd för detta krig mot 
terrorismen (de militära angreppen mot Afghanistan och Irak och 
den omfattande övervakningen av amerikanska medborgare) måste 
man skapa en ”speciell värld”, en unik historisk situation som mås-
te mötas med exceptionella politiska och militära insatser, nämli-
gen krig på två fronter: mot terroristerna där borta och mot hoten på 
amerikansk mark.  

Mobiliseringen av det amerikanska folket kräver att det produceras 
en myt, menar Richard Jackson, myten om det hotade Amerika. Då 
kopplas tidigare myter in: om hjältarna som öppnade en fientlig och 
ofruktbar kontinent och gjorde den till världens mest framgångsrika 
samhälle; om hjältarna som försvarade landet mot de japanska an-
griparna 1941 (Pearl Harbour); om de andra hjältarna som på euro-
peisk mark försvarade världen och demokratin mot nazisterna (och 
så småningom mot det kommunistiska hotet). 

Händelserna den 11 september är förstås en av grundbultarna i my-
ten om det hotade Amerika och 9/11 har sina hjältar. I princip blev 
alla med koppling till händelserna hjältar, skriver Jackson; offren, 
allmänheten som hjälpte de skadade, polismännen och brandmän-
nen, de amerikanska soldaterna på plats och så förstås, Rudy Giuli-
ani, borgmästare i New York. Här var de som i vardagen skyddade 
sitt land och sin nation, vi kunde i direktsändning följa ”the good 
guys” som inte lät sig förkrossas av döden och av den stora trage-
din.

––––––––– 
44 Jackson, Richard (2005): Writing the war on terrorism. Language, politics and counter-terrorism. 

Manchester University Press. 
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En speciellt framskjuten plats fick polisen och militären och här 
kunde man känna igen Bruce Willis i ”Die Hard”, Tom Hanks i 
”Saving Private Ryan” och Mel Gibson i ”The Patriot”, populärkul-
turens och vardagens hjältar smälter samman. De försvarar alla – 
på sitt sätt – ”The American Dream” mot ”the bad guys”; hemma-
frontens fiender: terroristerna, talibanerna, Saddam Hussein. 

Ett stort antal berättelser – narrativ – fogas till varandra till en myt 
som hjälper oss att tolka och förstå historien, samhället och oss 
själva men myter är inte oskyldiga, de är ideologiska, de har med 
makten över tanken att göra. Omärkligt gör de – legitimerar, god-
känner - en speciell maktordning rimlig. 
Medier och hjältar hör nära samman. Vetenskapsmännens – särskilt 
de som gav sig ut på farofyllda upptäcktsresor - kamp mot naturen 
heroiserades i tidningspressen under slutet av 1800-talet och de 
kom att omfamnas av en nationell kärlek som idag endast stora id-
rottsstjärnor får, skriver vetenskapshistorikern Tore Frängsmyr.45

Den offentlighet som de framväxande masstidningarna skapade 
under 1800-talet användes också i kampen om den allmänna opini-
onen. Två läger stod mot varandra, borgerligheten och folkrörelser-
na mot den gamla ordningens försvarare kring tronen och altaret. 
Båda lägren skapade sina heroer, sina hjältar, en Crusenstolpe, en 
Blanche, en S A Hedin, de blev – heroer på offentlighetens scen.46

Vår tids hjältar är också, som vi sett ovan, mediehjältar. De får ofta 
sin hjältestatus på mediescenen, det räcker väl med att nämna Kris-
ter Fuglesang och Susanna Kallur.47 Det som utmärker den moder-
ne mediehjälten eller hjältinnan är att han/hon samtidigt är vanlig 
och ovanlig; en av oss fast samtidigt inte (men det kunde vara vi). 
Just denna dubbelhet utmärker också polishjältarna och – i de fall 
de förekommer – polishjältinnorna i nyheterna. De är precis som 
poliser är mest. Fast ändå inte. Men låt oss nu se närmare på polis-
hjältarna.  

––––––––– 
45 Frängsmyr, T (1984): Vetenskapsmannen som hjälte. Aspekter på vetenskapshistorien. Norstedts 
46 Johannesson, K, Johannesson, E, Meidal, B och Stenkvist, J (1987): Heroer på offentlighetens 

scen. Politiker och publicister i Sverige 1809-1914. Tidens Förlag 
47 Det är oftast män som får hjältestatus och hjältepositioner. Men i populärkulturen, den som bärs 

upp av de moderna massmedierna, tycks andelen kvinnliga hjältar bli allt fler, inte minst i filmens 
värld, i tv-seriernas värld och i idrottens värld. Den idrottsintresserade vet förstås vilken hjältinna 
Carolina Kluft är och den som sett mottagandet av henne i hemstaden Växjö efter hennes hjältinne-
insatser i VM och OS har på nära håll upplevt mytologiseringen av ”Carro”. 
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Poliser som problemlösare 
Först ut kommer de listiga problemlösarna, inte olika pojken i sa-
gorna som trots usla (materiella) förutsättningar får prinsessan och 
halva kungariket just på grund av sin finurlighet, sin list. När poli-
sen talar om sig själv och sitt arbete framhåller man ofta brister och 
en mycket speciell sorts brister; de som ligger utanför den egna 
kontrollen. Man får för lite pengar, man har för lite personal, man 
får inte använda de senaste hjälpmedlen.  

Men problemlösarna lyckas ändå, de kan trots bristerna bli var-
dagshjältar genom sin list. I Kvällsposten den 5 september får vi 
veta att: ”Stöldligan gick rakt i polisens fälla”. Under sommaren 
har en – vad polisen tror – välorganiserad, östeuropeisk liga härjat i 
sydsvenska småbåtshamnar och stulit dyrbara båtmotorer. Enbart i 
Kronobergs län har ett hundratal båtmotorer stulits och totalt i syd- 
och västsverige rör det sig om cirka femhundra. Stöldgodset har 
med största sannolikhet transporterats ut ur Sverige och polisens in-
formationschef Robert Loeffel berättar att tjuvarna haft med sig be-
ställningslistor på vilken typ av motorer som skall stjälas. Och han 
fortsätter:

”Det har handlat om rena kommandoräderna av dykare som sim-
mat in i hamnarna, skurit av förtöjningarna och sedan plockat bort 
motorerna insynsskyddat ute på sjön.” 

Motståndaren är således välorganiserad; man vet vad man skall leta 
efter, man har ett professionellt tillvägagångssätt, närmast militä-
riskt – ”rena kommandoräder av dykare” – och man arbetar utan 
att bli sedd. En svår nöt för polisen att knäcka. Jo, men med lite 
hjälp från en vakande och uppmärksam allmänhet och med en god 
dos vardagslist sätter man stopp för den brottsliga verksamheten. 
Polisen gillrar alltså en fälla. Man hade fått ett tips om en misstänkt 
bil som backat in i ett ”gömställe”. Polisen satte in videokameror 
för att bevaka gömstället och en trio brottslingar lät sig luras. 
Kvällsposten skriver: 

”Trion gick rakt i polisens fälla och blev först videofilmade och se-
dan gripna när de var i färd med att transporterna bort fem båtmo-
torer, värda 300 000 kronor, från ett gömställe två mil väster om 
Ljungby.”



72

Kommissarie Stefan Karlsson vid Kronobergspolisen berättar hur 
man satte platsen under videobevakning och filmade tjuvarna som 
senare greps av tillkallad förstärkning och nu hoppas man, ”kunna
rulla upp en internationell liga”.

Att lägga pussel, att se helheter i en massa detaljer, att nysta upp ett 
virrvarr av trådar, det är så vi möter männen och kvinnorna i polis-
serier och deckare, det är själva arketypen för ”kriminalaren” eller 
kommissarien oavsett det gäller att få fast en mördare eller en mo-
pedliga. List, klurighet och problemlösningsförmåga är en egen-
skap vi förväntar oss skall finnas i och hos polisen. Och vi träffar 
också ofta på just problemlösaren i nyheterna om polisen och poli-
sens verksamhet. I Sydsvenskan den 29 april får vi veta: 

”Intensivt spanings och detektivarbete har gett resultat. I går kun-
de polisens rånkommission meddela att de sprängt två kriminella 
Malmöligor. I Limhamn har man fått tag på det så kallade Djupa-
dalsgänget. I Hermodsdal verkar polisen ha fått bort gängbrotts-
ligheten helt.” 

Förutom ”detektivarbete” talas det i texten om att ”nysta upp”, ”gå 
vidare med information” och ”gå vidare i arbetet” och trots att just 
denna nyhetsartikel är ganska kort får man som läsare en tydlig bild 
av hur polisen tänker och arbetar och ur detta tänkande och arbete 
slutligen leder fram till målet – brottet är löst. Och slutet blir gott 
(utom för de kriminella, förstås). Willy Persson på rånkommissio-
nen säger (inte utan en viss stolthet) till tidningen om de kriminella 
gängen:

”Det här rubbar cirklarna något enormt därute. Förut kunde de gå 
runt och vara kungar och tro att ingen kunde få tag på dem. En 
mamma var så glad att hon grät glädjetårar när vi kom och hämta-
de hennes son”. 

Hjältar i smått…. 
Så har vi den omhändertagande pedagogen, hjälten som försöker 
lära oss andra att skydda oss själva mot olika former av hotande fa-
ror. Också dessa hjältar gör i tysthet det de skall, det är den vanliga 
polisvardagen, ingenting speciellt eller märkvärdigt. Men ändå, för 
oss andra blir det genom nyhetsrapporteringen något mer och vikti-
gare: vardagshjältar.
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Smålandsposten berättar den 3 maj om fyra polisaspiranter som lär 
ut trafikvett: ”Polisen lärde ut cykelvett”. Tvåhundra elever på 
Kvarndammskolan i Hovmantorp får både teoretisk och praktisk 
undervisning i hur man cyklar säkert och dessutom får de sina cyk-
lar och hjälmar testade.

Smålandsposten den 3 maj 2006 

Omständigheterna är lite speciella, något som spär på hjältestatu-
sen. Av de fyra polisaspiranterna är tre kvinnor och de har avsatt en 
ledig dag från polisutbildningen i Växjö för undervisningen. Polis-
aspiranten och Hovmantorpsbon Anna Lindqvist berättar att, ”Det
är på eget initiativ vi gör det här”, och kollegan Sara Svensson – 
också hon från Hovmantorp – intygar att, ”undervisningen be-
hövs”. Sara Svensson berättar också att hon från sin egen skoltid 
minns att, ”Man lyssnar när någon i uniform kommer ut” och po-
lisaspiranten UIf Andersson förstärker bilden av pedagogiska vins-
ter: 

”Det är första gången vi är ute så här och träffar barn. Vi lär 
oss själva väldigt mycket.” 



74

Ett stycke vardag och ett stycke typisk lokaljournalistik. Leende 
och skrattande skolbarn som får märket ”säker cykel”, råd om hur 
man skyddar sig i trafiken och hjälp med att kontrollera sina cykel-
hjälmar. Polisaspiranter som med uniformens auktoritet men också 
– och minst lika viktigt – med leenden och skratt ordnar, kontrolle-
rar och tränar.

Artikeln illustreras med tre fotografier där rollen som den omhän-
dertagande lyfts fram i en bild som dominerar tidningssidan. Och 
det finns något närmast religiöst och ikonografiskt i detta foto av 
polisaspiranten Anna Lindqvist och eleven Isabelle Josefsson: mo-
derligheten och omsorgen om de små, men i modern och professio-
nell tappning. En hjälte, men en mjuk hjälte, en hjältinna. 

…och i stort 
Situationen är en annan när Malmö och Helsingborg möts i fot-
bollsderby. En annan situation men hjälten är densamma; i detta 
fall Henrik Qvist och Jörgen Pettersson, som enligt Sydsvenskan
den 17 september, leende tar emot supportrarna med orden: ”Hallå
pågar, nu hjälps vi åt och gör den här dagen till en fotbollsfest, el-
ler hur.” Vi mötte dessa två supporterpoliser i inledningen till detta 
kapitel, de samarbetar med klubbarnas säkerhetsansvariga och för-
stås med alla andra poliser som är inkallade att hålla ordning en 
matchdag. 

Supporterpolisernas vapen är samtalet och lyssnandet för, ”det går 
inte att brottas med tvåtusen personer, man måste kunna snacka 
med dem”, som en av poliserna säger. Och när tidningen följer 
supporterpoliserna en vanlig matchdag är det just skrattande, sam-
talande och lyssnande poliser som träder fram. Henrik Qvist och 
Jörgen Pettersson möter de tillresta fansen redan på järnvägsstatio-
nen och några av dem stannar och skakar hand med poliserna. 

Men redan veckan innan har man förberett matchdagen med 
Malmö FF:s säkerhetsansvarige och chefen för ordningsvakterna 
och det handlar då om allt från supporterbussar och ordningsvakter 
till antalet bajjamajjor. Naturligtvis finns polisen sedan på arenan 
och utanför den pub där högröstade fans firar och där Henrik när 
han stiger ur bilen, ”får en bamsekram av en ölglad supporter”.

När det blir bråk ger sig supporterpoliserna in i trängseln, talar med 
de tongivande och då löser det sig. Jörgen Pettersson säger: 
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”Det är öppna händer istället för sköldar och batonger som 
gäller. Vi pratar med folk och kör med öppna kort så långt 
det är möjligt. Sen är det klart att det måste bli handgripligt 
ibland, men det händer ytterst sällan”. 

Man talar till rätta, stödjer och ordnar och skyddar på så sätt män-
niskor från varandra och från sig själva, en mjukhård strategi kän-
netecknar polishjältarna – de omhändertagande pedagogerna. För 
naturligtvis kan man inte alltid enbart tala till rätta. Den som gjort 
något han inte bör måste ta konsekvenserna. Det gäller för Erik och 
Erik, tretton respektive fjorton år gamla, som har med sig bengaler 
som skall tändas till eldar på läktaren. Men de har åkt fast och nu 
ber Henrik Qvist om föräldrarnas telefonnummer – och han ringer 
upp:

”Hej, jag heter Henrik Qvist och jag ringer från polisen. Jag 
står i Helsingborg med din son, Erik, det är inget allvarligt 
som har hänt, men han har gripits med bengaler i väskan”. 

Så inleder han samtalet. Vid sidan om står pojkarna med gråten i 
halsen.

Benen, bilen och mobilen 
Den tredje hjältetypen har vi också redan mött – sheriffen, eller 
ibland, sherifferna (man kan jobba tillsammans). Det är kommissa-
rie Blixer på Öckerö som presenteras i Göteborgs-Posten den 27 
september och av artikelförfattaren utnämns till just, sheriff – när-
mare bestämt, den ensamme. Vi får veta att Björ Blixer sedan 1975 
arbetat inom polismyndigheten och hans uppdrag inför statione-
ringen på Öckerö formulerades, enligt tidningen, så här: ”Gör hur 
du vill, men lös problemen.” Och problemen var en stor mängd irri-
terande vardagsbrottslighet: bilstölder, inbrott och fyllekörningar. 
Men också grov misshandel där de misstänkta gärningsmännen till-
hörde ett sällskap på 5-6 män i 20-25 årsåldern med en omåttlig al-
koholkonsumtion. 

Så kom Blixer och med hans attityd och arbetssätt hände det något, 
inte minst en attitydförändring bland vittnen och uppgiftslämnare, 
som nu vågar träda fram och göra det obekväma. Anledningen är 
att människorna i kommunen nu känner sig tryggare och det beror 
på att Blixer – precis som sheriffen i Västern – ständigt finns bland 
människorna. 
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Göteborgs-Posten den 27 september 2006. 

Administration, penna och papper, är inte Öckeröpolisens modell; 
benen, bilen och mobiltelefonen är hans viktigaste arbetsredskap. 
När han först kom till ön åkte han runt i bilen och presenterade sig 
för i stort sett varenda fastboende, berättar tidningen. Det gav resul-
tat; folk pratar och berättar, utan risk att bli utfrysta. Och Björ Blix-
ers självpresentation ser ut så här: 

”Jag är populär. Ingen klagar, ingen ifrågasätter och ingen 
har någon hållhake på mig. Jag är konsekvent och inte den 
som bjuder på en rattfylla.” 

Det är inte bara medborgarna som fått anpassa sig till en ny ordning 
– och en ordning man uppenbarligen är nöjd med – också politiker-
na, kommunledningen, har fått lära sig leva med kommissariens 
enkla men tydliga sanningar. 

”Ni får de öar som ni själv förtjänar. 
 Om ni inte står på min sida, tvingas ni leva vidare med små-
brottsligheten.
  Ju mer som sopas under mattan, desto mer lider ni.” 
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Enligt tidningen var Öckerö innan Björ Blixer anlände, ett territori-
um som ”behövde rensas upp”. Och upprensat blev det, tidningen 
presenterar uppgifter som säger att brottsligheten minskat med 39 
procent på två år – 2004 anmäldes 421 brott medan siffran för 2006 
var 257. Men som den sheriff han är (fast han kallar sig själv som 
vi sett för Åsa-Nisse-polis) vill han inte ta åt sig hela äran, han har 
befolkningen med sig: 

”I och med att inställningen till polisen ändrats, brukar jag 
säga att jag har 12 200 vicesheriffer.” 

Sheriffer med fartränder 
En del sheriffer kommer i grupp och då går det snabbare – mycket 
snabbare än för kommissarie Blixer på Öckerö. Ett säkert vårtecken 
är det, enligt Kristianstadsbladet den 15 april, när mc-polisen av-
rostar. Också Sydsvenskan ger – den 29 april – stort utrymme åt 
dessa hjältar och riddare på stål. Vad mc-hjältarna gör på vintern 
får vi inte veta men när våren kommer är det alltså dags, ”att gunga 
bort rosten”, men det är inte tolvhundrakubikarna det är fråga om, 
utan att få tillbaka gunget i höfterna, för det är de som ”rostar ihop 
först”. Och gung behövs om man skall klara de stenhårda prov det 
nu i vårtider är fråga om. Sydsvenskan berättar: 

”Det vimlar av blåvita motorcyklar på fältet. Det gäller 
bland annat att kunna balansera cykeln längs smala brädor, 
köra genom en slalombana, ducka för hinder, plocka upp ett 
föremål, en pinne, och med andra handen ställa sig upp på 
cykeln lägga upp pinnen i en behållare högt över huvudet, 
krypköra i slalom längs en fyra meter lång s-kurva.” 

Och visst finns det rost bland hjältarna, det missas mycket i proven, 
men man tränar och tränar tills alla manövrar sitter. För en motor-
cykelpolis måste kunna arbeta från sitt fordon och ta sig fram näs-
tan överallt. Det blir mycket kubik, off-road, hastigheter på över 
200 kilometer i timmen och det märks att polismännen (för här 
handlar det enbart om män) är ett med sina fordon och Kristian-
stadsbladet konstaterar också: ”En gång mc-polis….De som en 
gång börjat väljer att fortsätta länge.” Skickligheten och gunget i 
höfterna behövs när det är dags att möta verkligheten, till exempel 
att ta fast fartsyndare. Då går det fort och med specialutrustning i 
form av ett avancerat tidtagarur kommer få undan. En av poliserna 
berättar för Sydsvenskan:
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”På påskafton tog jag fem förare på en timme. Jag stod och 
skrev på den ene när nästa kom körande. Det var helt van-
sinnigt.” 

Det finns många fördelar med en polis på en motorcykel, man kan 
till exempel ta sig fram lättare på trånga utrymmen och som cykel-
vägar och bakgårdar – ett effektivt vapen mot mopedrånare: två på 
en moped som rycker en väska eller ett gäng på mopeder som rå-
nar. Men också effektivt om ett bråk uppstår. Så här går det till be-
rättar Håkan Johansson, samordnare för Malmös utryckningspoliser 
på mc: 

”Så länge de sitter på mopeden kan de inte köra ifrån mig. 
Det är bara en eller två som försökt, men de har fått ge upp.” 

”Vi är ute och kör under Malmöfestivalen till exempel. Det är 
mycket effektivt om vi dyker upp med flera motorcyklar om 
det är gäng som bråkar, lite samma effekt som med polishäs-
tarna. De lugnar ner sig.” 

Sydsvenskan den 29 april 2006 



79

Smugglare på fall 
Poliser som sheriffer är alltid beredda, de måste lita till sig själva – 
även om just mc-sherifferna kan arbeta tillsammans – och till sina 
egna beslut. Det är de tysta, starka männen, ibland gör de blixtin-
satser, men inte sällan handlar det om ett långvarigt och mödosamt 
arbete och kanske också ett arbete i motvind där bovarna har fler 
och större resurser. Då gäller det att inte ge upp. Och det gör inte 
Gunnar Andersson på Bromöllapolisen i Skåne, som enligt Kristi-
anstadsbladet den 22 april är, ”smugglarens värsta fiende”. 

Gunnar Andersson har arbetat som polis i över 30 år och under des-
sa år har han sett många tragedier; medvetslösa 14-åringar som 
druckit smuggelsprit och allt yngre narkotikamissbrukare och han 
konstaterar: ”När vi får in en 16-åring som använder narkotika, då 
är vi redan tvåa på det”. I början av 1990-talet började han till-
sammans med en kollega, Gunnar Ohlsson, ta sig an hembränning-
en i hela polisdistriktet. Man bearbetade de tips man fått in, åkte 
runt i distriktet, undersökte och slog till. Emellanåt var förrådet i 
Bromöllas polishus fullt av hembränningsapparater, men i början 
av 2000-talet märktes så en avmattning och de apparater som hitta-
des var undanstoppade och emballerade och butiker som sålde till-
behör slog igen. Gunnar Andersson säger: 

”Vi skrämde bort en hel del, samtidigt som de ändrade inför-
selreglerna ställde oss inför ett nytt problem”. 

Hembrännare blev smugglare och samtidigt lades alkoholbekämp-
ningen ner, ”av olika skäl Gunnar Andersson helst inte vill gå in 
på”. Men det visade sig snart att många brott kunde kopplas till in-
smugglad alkohol och Gunnar kunde, ”börja bekämpningen igen”.
Han berättar för tidningens reporter hur det går till: hur proffsen – 
troligen ett hundratal i landet – åker till Tyskland med hyrda häst-
släp, släp från olika uthyrare så att inte tullen skall fatta misstankar. 
En sådan resa kan ge upp till 10 000 kronor i förtjänst; en dryg halv 
miljon obeskattade kronor på ett halvår. Och smugglarna är allt 
från, ”förtidspensionärer eller sjukskrivna” till ”kriminella gäng”.
Smugglarna är många, de är listiga och för polisen räcker inte tiden 
till att leta efter alla bevis. Tidningen berättar: 

”På hans kontor står en låda med rosa släphyreslappar. De 
kommer från en viss mack, under en viss månad. De miss-
tänkta smugglarna står för en del av hyreskontrakten. I för-
rådet står två lådor fulla med pantkvitton från Tyskland. I 
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runda slängar 200 000 kvitton som Gunnar Andersson och 
hans kollegor mödosamt gått igenom och jämfört med vad de 
vet.” 

Ett mödosamt, men lyckosamt, arbete för han har, ”den senaste ti-
den… lyckats spränga tre ligor med förgreningar långt uppe i lan-
det”. Dessutom har garageförsäljningen till ungdomar mer eller 
mindre försvunnit i Bromölla. Gunnar Andersson vill också pröva 
nya arbetssätt för att bli än mer framgångsrik och den vägen rädda 
fler unga. För det är det som är hans drivkraft, ”Bromöllapolisen 
som får smugglarna på fall”.

Till sheriff måste man tränas och Östgöta Correspondenten (den 8 
april) har sökt upp en, ”Plantskola för lagens långa arm”, nämli-
gen polisutbildningen i Växjö. Tidningens reporter följer aspiran-
terna under träningspassen. Så här kan det se ut: 

”Hon söker skydd bakom polisbilen och drar sitt vapen. 
Mannen i den stoppade bilen beordras ut. Han tvingas ned på 
den snöiga marken och får handfängslets kalla stål om hand-
lederna.” 

De blivande sherifferna har just stoppat en butiksrånare spelad av 
en inhyrd skådespelare och inför övningen där tre män och tre 
kvinnor med blå uniform, skyddsväst och låtsasvapen är samlade, 
säger instruktören: ”Nu vill jag se lite jävlar anamma. Det här är 
en skarp situation”. 
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Östgöta Correspondenten den 8 april 2006 

Lagens långa arm ser alltså ut på flera sätt och man kan förstås bli 
hjälte på många sätt, men just den listige, pedagogen och sheriffen 
är typiska polishjältar. Och till slut handlar det om, det som Catha-
rina Lidén, student vid polisutbildningen i Växjö uttrycker i repor-
taget ovan, ”en tanke om att kunna hjälpa människor”. 

Hur vanliga är då hjältarna i journalistiken? Så tydliga exempel 
som de vi beskrivit ovan finns enbart i en mindre del av de artiklar 
vi studerat. I kapitel 3 visar vi vilka roller vi funnit att poliser upp-
träder i. Här finns, som vi ser, ingen särskild kategori för hjältar. 
Det beror förstås inte på att de inte finns, det beror på att det krävs 
en speciell läsning av artiklarna för att de skall framträda. I journa-
listiken kallas de inte för hjältar, men att poliser blir hjältar är up-
penbart när man läser texterna. Därför ”gömmer” sig hjältarna i ka-
tegorierna ingriparen, övervakaren, förebyggaren, o s v. Med våra 
valda exempel har vi velat avteckna dem, visa hur de ser ut, hur de 
gör och hur de tänker. 
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En och annan polisskurk 
Så har vi då träffat några av hjältarna. Men det finns också skurkar 
i polisleden, av förklarliga skäl får de inte samma utrymme som 
hjältarna, men de finns där. Det är också en av de få gånger som 
polisen och polisverksamhet kommer i dålig, negativ, dager i polis-
nyheterna. Polisen – som individer och som myndigheter – miss-
lyckas, gör fel och begår brott. Detta blir förstås nyheter, inte sällan 
stort uppslagna nyheter. I kapitel 3 där vi presenterar resultaten av 
vår kvantitativa innehållsanalys av samtliga artiklar, ser vi att i 9 
procent av artiklarna är nyhetsvinkeln negativ – polisen står ankla-
gad. Det handlar om att enskilda poliser begått brott, varit jäviga el-
ler använt sig av övervåld. Lägger man sedan till de artiklar som 
också handlar om polisens organisation och som beskriver denna 
på ett negativt sätt växer andelen negativa nyhetsartiklar till en dryg 
sjättedel av materialet – 17 procent. 

Nyheter om poliser som skurkar är ofta mycket korta – av notiska-
raktär. En anledning är att en polis som felar blir en nyhet oavsett 
var polisen i fråga är verksam. Denna typ av nyhetsmaterial kom-
mer ofta till redaktionerna via nyhetsbyrån TT (Tidningarnas Tele-
grambyrå).  

En kriminalinspektör som misstänks för tjänstefel i samband med 
en utredning om barnpornografibrott i Umeå blir en kortnyhet i 
Smålandsposten den 13 april: ”Polis misstänks för tjänstefel”.
Samma tidning publicerar den 6 april en notis med rubriken: ”Polis 
anklagas för våldsamhet”, och det gäller ett mål i Högsta Domsto-
len i Stockholm. Inte ens när den felande polisen finns nära behö-
ver medieuppmärksamheten bli särskilt stor. Helsingborgs Dagblad
konstaterar i en kort notis den 7 september, ”Polisman åtalad för 
misshandel” – det rör en polis i Kristianstad. 

Ibland ger felande poliser upphov till en mer omfattande rapporte-
ring. I Göteborgs-Posten den 12 april berättas om en 58-årig polis 
som dragit sitt tjänstevapen trots att det inte behövdes: ”Polis dömd 
för att ha dragit vapnet på skoj”. En 32-årig man anställd vid Säve 
flygplats fick polisens pistol riktad mot sig när han tillfälligt stannat 
till vid ingången till flygplatsen. Alla är överens om att det var ett 
skämt. 32-åringen själv uppger följande: 

”Det märks att det är ett lekfullt syfte. Det var inte något hot-
fullt i det avseendet, men han drar pistolen och riktar mot 
mig”.
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Och den pistolglade polisen erkänner: ”Det var ett jävligt dumt till-
tag men det var ett skämt”. Han döms till skyddstillsyn men får be-
hålla jobbet. 
En närpolischefs agerande i samband med en fotbollsmatch mellan 
Helsingborgs IF och Malmö FF uppmärksammas i Helsingborgs
Dagblad, den 14 september. Tidningen skriver: 

”Närpolischef Göran Johansson är övertygad om att han fat-
tade rätt beslut när han bussade iväg 31 MFF-supportrar 
från Helsingborg. Det tycker inte chefsåklagare Kristian Au-
gustsson som åtalat honom för olaga frihetsberövande”. 

Artikeln är ett referat från rättegången där närpolischefen får redo-
göra för sitt beslut och vad som motiverade det och den 27 septem-
ber återkommer tidningen då rättegången avslutats. Från försvarets 
sida talas om huliganer och bråkmakare medan åklagaren hävdar 
att supportrarna, ”inte på något vis utgjorde fara för den allmänna 
ordningen”.

Detta var några typiska exempel på hur enskilda poliser också 
framstår i mindre god dager, ibland som rena skurkar. Då och då 
får kåren som sådan (eller åtminstone delar av den) en skurkstäm-
pel, kollektiva skurkar. Justitiekansler Göran Lambertz väckte stor 
uppmärksamhet när han i januari 2006 gick ut och sade att poliser 
ibland ljuger i domstolarna. Det blev en intensiv debatt om den så 
kallade kårandan inom polisen och den 25 april refereras i Syd-
svenskan från ett seminarium i Stockholm där Lambertz deltar och 
säger:

”Om polisen som är satt att upprätthålla ordning i samhället 
inte kan föregå med gott exempel och man inte kan lita hund-
raprocentigt på polisen ens i domstolen, ja då har en stor del 
av samhället rämnat” 

Att dela en gemenskap 
Polisen finns alltså i nyheterna som en skurk, eller som inkompe-
tent, någon som inte kan sköta sitt jobb.48 Men skillnaderna i jour-

––––––––– 
48 När vi specifikt studerat de roller polisen förekommer i (i 89 procent av artiklarna kan vi finna utta-

lade roller) framträder negativa roller som den oärliga, skurken eller den inkompetente i 18 procent 
av artiklarna. 
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nalistik är uppenbar, i de negativa fallen rör det sig mestadels om 
”rak” rapportering – detta har hänt - medan hjältehistorierna är 
uppbyggda på ett helt annat sätt. Här får vi – som vi sett – följa 
med i vardagen, här finns de tydliga miljöbeskrivningarna, de sug-
gestiva metaforerna, det målande och känslomässiga språket. Det är 
också speciella egenskaper hos speciella individer som lyfts och det 
är inte sällan personer som ”sticker ut”, d v s de är annorlunda, pre-
cis som hjältar brukar vara. 

Det är också tydligt att journalisten här har rollen av upptecknaren 
eller historieskrivaren; hjälten berättar och journalisten tecknar ned. 
Det betyder dock inte att hon/han är en passiv förmedlare av det 
hjälten säger. Tvärtom, journalisten är synnerligen aktiv: kompone-
rar berättelsen och förser den med den dramatik och den suggestion 
den behöver, Det är journalisten som ”skriver” hjälten, arrangerar 
scenen, tar fram rekvisitan och miljöerna och för handlingen fram-
åt. Och – fördelar replikerna. Hjälten gör sig inte själv, han eller 
hon konstrueras i och av texten. 

Hur är det då med det mytiska, är polishjältarna något mer än just 
hjältar? Ja, vi menar det. Hjältehistorierna är berättelser – narrativ – 
som säger något om vårt samhälle, om vår tid och om oss männi-
skor i detta samhälle och i denna tid. I journalistiken om polisen 
blir det otrygga samhället tydligt uppenbarat, farorna och riskerna. 
Genom journalistiken – och i synnerhet genom journalistiken om 
hjältarna – framträder inte bara en speciell beskrivning av vårt 
samhälle, utan också beskrivningar, oftast indirekta, av orsaker till 
samhällsproblemen, men också lösningarna på dem. Och här har 
polisen en speciell plats. Det viktiga är egentligen inte det vi får 
veta i sak – de fakta som presenteras – utan att vi får dela en ge-
menskap, tillsammans med hjälten får vi träda in i vårt gemensam-
ma samhälle och se det genom hans eller hennes ögon. Så framträ-
der vardagen på ett särskilt sätt. I nästa kapitel – som just handlar 
om risker och trygghet – återkommer vi till denna diskussion. 
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Kapitel 5: Varningar och 
hotbilder

- om vardagsrisker och säkerhet

”Vapenchock – 221 brott med skjutvapen hittills i år 
Södra Sverige är fullt av illegala skjutvapen. 
Kvällspostens kartläggning visar att polisen i Skåne hittills i 
år registrerat 221 brott där pistoler, revolvrar och automat-
vapen använts. 
- Det finns många vapen ute, säger Anders Nyberg, spanings-
chef i Malmö.” 

Så inleder Kvällsposten den 4 september sin kartläggning av an-
mälda brott med skjutvapen i Skåne under perioden januari-augusti 
2006. Uppgifterna kommer från polismyndigheten och samman-
ställningen visar att ”knappast någon ort är förskonad” och repor-
tern konstaterar: ”Resultatet är skrämmande”. Spaningschefen 
Anders Nyberg konstaterar för sin del att: ”Vi blir inte överraskade 
när vi hittar vapen”.

Mediernas nyhetsrapportering om polisen och polisens arbete äger 
av naturliga skäl rum i en kontext, ett sammanhang, som ofta är 
dramatisk och som aktualiserar hot, problem och risker för indivi-
den och för samhället i stort. Det kan som i exemplet ovan röra sig 
om ”illegala skjutvapen”, det kan röra sig om våldsbrott, om orga-
niserade gäng eller kriminella ligor, skadegörelse och hot.

Människan har alltid varit omgiven av risker och hot av olika slag, 
inte sällan påtagliga och fysiska som naturkatastrofer och farsoter. 
Men framväxten av det moderna industrialiserade samhället skapa-
de risker och hot av andra slag, mänskligt producerade och ofta oö-
verblickbara. Följande citat från Svenska Dagbladet illustrerar på 
ett nästan övertydligt sätt vad det handlar om: 

”På område efter område – från växthuseffekten och influen-
saepidemier till kärnvapenhoten från Iran och Nordkorea och 
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nya oljechocker – har risken ökat för att vi kommer att få se 
en akut kris som sprider sig från land till land och från risk-
område till riskområde.” 

Det är i en artikel inför World Economic Forums möte i januari 
2007 som tidningen lyfter fram forumets tema, Den skiftande 
maktekvationen, och den rapport som är underlaget till årets möte, 
Global Risks 2007.49 Sådana existentiella hot och risker – när vi 
skriver detta är det så kallade klimathotet det stora orosämnet – har 
länge varit en central del av modern samhällsvetenskaplig teori. 
Den tyske sociologen Ulrich Beck hävdar att det senmoderna sam-
hället kan beskrivas just som ett risksamhälle och att dessa våra 
egenproducerade risker skapar en allt mer tilltagande känsla av 
osäkerhet och rädsla.50

Vår kunskap om riskerna kommer i hög utsträckning från nyhets-
mediernas rapporter; det må gälla fågelinfluensa, terrorbomber eller 
kriminella mc-gäng.51 De allra flesta av oss berörs inte direkt, men 
vi vet att de finns därute; berättelserna kommer till oss via nyheter i 
tidningar, i televisionen eller via vår dator. Också andra slags hot 
och risker, mer nära, men för den skull kanske inte mindre skräm-
mande, vardagsriskerna – den första blixthalkan, mopedligan, in-
brottsvågen - når oss via nyheterna.

Journalistiken om polisen berättar om ett samhälle fullt av risker 
och i det här kapitlet vill vi lyfta fram hur polisen gestaltas i förhål-
lande till risker och hot i samhället, men också hur polisen själv be-
rättar om detta samhälle. I kapitel 3 har vi visat att den typiska bil-
den av polisen är en uniformsklädd man med tjänstevapen på 
brottsplatsen, beredd att ingripa; ett vardagsdrama med den enskil-
de polismannen i centrum. Polisen har huvudrollen och de vanli-
gaste medspelarna är brottslingen, allmänheten och offret. Så ser 
grundkomponenterna i vardagsdramat ut och detta drama med dess 
vardagsrisker står i centrum i detta kapitel. 

Men samtidigt som medierna berättar sina riskhistorier för oss gör 
man också det motsatta, man berättar om hur risker kan undvikas 
och hur hot kan hanteras, trygghet och tillit, alltså. Tillits- eller 
––––––––– 
49 Bergkvist, Lars-Georg (2007): ”Riskfyllt i Davos”. Svenska Dagbladet, 21 januari, sidan 6, När-

ingsliv. 
50 Beck, Ulrich (2000): Risksamhället. På väg mot en annan modernitet. Daidalos 
51 Se till exempel, Lidskog, Rolf, Nohrstedt, Stig Arne & Warg, Lars-Erik (2000): Risker, kommuni-

kation och medier. En forskarantologi. Studentlitteratur. För en kritisk genomgång av medier och 
risksamhälle se, Eldridge, John (1999): Risk, society and the media: now you see it, now you don’t. 
Från, Philo, Greg (ed): Message Received. Glasgow Media Group Research 1993-1998. Longman 
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trygghetsjournalistik kommer vi också i kontakt med dagligen; ex-
perter och politiker försäkrar oss om att situationen är under kon-
troll, med ett enkelt test kan vi kontrollera om vi finns i riskzonen 
för sjukdomar, vi får kost- och motionsråd för att undvika en för ti-
dig död och vid riktigt stora kriser fungerar medierna som kriscen-
traler där präster, läkare och psykologer kan lägga ”krisen till rät-
ta”, med samtalsgrupper och kollektiv terapi. 

Våld, brott och statistik 
I nästan all rapportering som har med polisen att göra finns direkt 
eller indirekt ett riskperspektiv; det polisen arbetar med innefattar 
allt som oftast hot mot oss som enskilda individer och ibland hot 
mot hela samhället. Polisens uppgift är att skydda oss (och samhäl-
let) mot risker, undanröja dem och förebygga dem. Det innebär då 
att polisen också arbetar med trygghet och tillit. Vardagsriskerna 
och vardagstilliten – eller tryggheten – genomsyrar nyhetsrapporte-
ringen om polisen. Vi skall alldeles strax återkomma till detta men 
först vill översiktligt visa hur de vardagsrisker som i journalistiken 
kopplas till polisens arbete ser ut – i form av kriminalstatistik.  

För tredje året i rad minskar antalet anmälda brott, skriver brå 
(brottsförebyggande rådet) i sin sammanställning, Kriminalstatistik 
2006 och sedan 1990-talets början varierar utvecklingen av samtli-
ga anmälda brott kring en relativt stabil nivå.52 Våldsbrotten (brott 
mot liv och hälsa) utgör nästan 7 procent av samtliga anmälda brott 
– en ökning med 6 procent under 2006. Våldsbrotten har ökat under 
de senaste decennierna och det beror i huvudsak på att allt fler 
misshandelsbrott anmäls. 

De riktigt grova våldsbrotten, mord, dråp eller misshandel med 
dödlig utgång, minskar däremot, enligt brå:s specialstudie om död-
ligt våld. Under de senaste 30 åren har det i Sverige i genomsnitt 
begåtts cirka 100 fall av dödligt våld varje år. Och det dödliga vål-
det har inte ökat sedan 1975, istället har det minskat sedan mitten 
av 1990-talet. Under 1990-talet avled i genomsnitt 102 personer om 
året genom dödligt våld, motsvarande siffra för perioden 2000-
2006 var 92 personer. Statistiken för 2006 visar att 240 fullbordade 
mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång rapporterades till 
polisen. Men analyser av anmälningarna visar samtidigt att ungefär 
hälften av de anmälda fallen av dödligt våld beror på annat än brott, 

––––––––– 
52 De uppgifter som följer är hämtade från brå:s hemsida (www.bra.se) och baseras i huvudsak på, 

Kriminalstatistik 2006, Rapport 2007:20 och Nationella trygghetsundersökningen 2006, Rapport 
2007:14. 
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till exempel självmord eller olycka. Resultatet av brås:s specialstu-
die visar att det 2006 begicks 115 mord, dråp och misshandel med 
dödlig utgång, 24 av dem begicks utomlands med anmäldes i Sve-
rige. 

Dödligt våld förekommer sällan mellan obekanta, skriver brå, i 85 
procent av fallen (under perioden 1990-2004) känner offer och gär-
ningsman varandra sedan tidigare. Fallen av dödligt våld mellan 
obekanta har heller inte ökat över tid och det dödliga våldet sker of-
tast i socialt marginaliserade miljöer; våldsbrotten begås av och 
drabbar huvudsakligen personer med missbruksproblem eller psy-
kiska problem. Ungdomsvåld i form av tonåringar som dödar var-
andra är mycket sällsynt, skriver brå vidare. Det inträffar i genom-
snitt en till två gånger per år och inget tyder heller på att det dödli-
ga våldet bland unga skulle öka. Också här har gärningsmännen 
ofta komplicerade sociala problem och i de enstaka fall där en ton-
åring blir dödad är det ofta grupprelaterat - att någon sparkas till 
död är mycket sällsynt. 

De anmälda våldsbrotten domineras av misshandel, under 2006 
anmäldes närmare 80 000 misshandelsbrott, en ökning med 6 pro-
cent om man jämför med 2005. Anmälda fall av misshandel har 
ökat kraftigt sedan 1975, tre och en halv gång så många idag som 
då. Antalet anmälda sexualbrott var 2006 drygt 12 000 och bland 
dessa brott har antalet anmälda våldtäkter ökat med 11 procent till 
drygt 4 200. 

När det gäller antalet anmälda rån minskade dessa med 9 procent 
jämfört med 2005. Antalet rån ökade mellan åren 1975 och 2000, 
därefter har anmälningarna legat mellan 8 500 och 9 400 per år. 
Personrånen (rån mot privatpersoner) utgör drygt 70 procent av alla 
anmälda rån och där minskade anmälningarna med 6 procent till 
cirka 6 300. Överlag minskade anmälningarna av de flesta typer av 
rån, till exempel mot butiker, banker, värdetransporter och taxi. 

Tillgrepps- och stöldbrotten utgör nästan hälften av alla anmälda 
brott och denna typ av brott minskade med 8 procent jämfört med 
år 2005. Drygt 230 000 – 40 procent – av anmälda stöldbrott har 
samband med något slags fordon. När det gäller bostadsinbrott an-
mäldes cirka 15 000 sådana under 2006, en minskning med 10 pro-
cent sedan året före – anmälda bostadsinbrott har minskat med 38 
procent sedan 1984. Slutligen anmäldes närmare 148 000 skadegö-
relsebrott, i stort sett samma antal som de två föregående åren. 
Sammanfattningsvis visar brå:s statistik att av de cirka 1 225 000 
brott som anmäldes under 2006 var nästan hälften stöldbrott medan 
brott mot person stod för drygt 16 procent. 
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Otrygga kvinnor 
Kriminalstatistiken visar en sida av risksamhället sett ur vardags-
riskperspektiv; risken för den enskilde medborgaren att drabbas av 
brott. Men vad säger medborgarna om utsatthet, risk och otrygg-
het? Sådana frågor får belysning i NTU, den nationella trygghets-
undersökningen 2006.53 Enligt studien utsattes ungefär en fjärdedel 
av befolkningen (16-79 år) år 2005 för brott. Hot och trakasserier 
var de vanligaste personbrotten – 5 procent uppgav att de utsatts för 
detta – därefter följde misshandel. Mindre än 1 procent uppgav att 
de utsatts för sexualbrott eller personrån.

Cykelstöld eller stöld ur eller från fordon är de vanligaste egen-
domsbrotten enligt NTU-studien – uppgavs av drygt 5 procent – 
medan bostadsinbrott och bilstöld uppgavs av cirka 1 procent. En 
intressant slutsats från rapporten är att en stor del av brottsligheten 
drabbar få personer; hela 70 procent av brotten mot person drabbar 
personer som utsatts för fler än ett brott – för egendomsbrotten är 
siffran cirka 50 procent. En stor del av brotten mot person (40 pro-
cent) drabbar en mycket liten del av befolkningen (0,9 procent). 

Det är därför kanske inte så förvånande att en stor majoritet av de 
tillfrågade uppgav att de kände sig trygga; tre fjärdedelar av de till-
frågade uppgav att de kände sig ganska eller mycket trygga när de 
går ut ensamma en kväll i det egna bostadsområdet. Mer än hälften 
oroade sig inte för att bli utsatta för misshandel, överfall eller in-
brott. Men man kan förstås ”vända” på siffrorna; en av fem tillfrå-
gade uppgav att de kände sig mycket eller ganska otrygga vid ute-
vistelse en sen kväll och 29 procent uppgav att de i stor utsträck-
ning oroade sig över brottsligheten i samhället – 18 procent uppgav 
”Nej, inte alls”. 

NTU-studien visar att det finns stora könsskillnader när det handlar 
om känsla av otrygghet och oro; 34 procent av de tillfrågade kvin-
norna uppgav att de kände otrygghet vid utevistelse en sen kväll – 9 
procent av männen – och 34 procent av kvinnorna uppgav att de 
kände stor oro över brottsligheten i samhället, för männen var den 
siffran 24 procent. Skillnader i ålder inverkar också; otryggast kän-
ner sig de allra äldsta – 28 procent i åldersgruppen 65-69 år – och 
de allra yngsta – 22 procent i åldersgruppen 16-24 år. Överlag var 
kvinnorna mer oroade än männen över alla typer av brott; bostads-
inbrott, överfall/misshandel, stöld/skadegörelse samt oro för närstå-
––––––––– 
53 Brå Rapport 2007:14. Undersökningen bygger på intervjuer med cirka 8 000 personer i åldern 16-
79 år. 
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ende. Nästan var fjärde kvinna oroade sig för överfall/misshandel – 
8 procent av männen – och nästan 40 procent oroade sig för närstå-
ende – 26 procent av männen. Oron över brottsligheten i samhället 
ökar också med ålder; var tredje person i åldersgruppen 65-79 år 
känner stor oro över brottsligheten i samhället. 

Med de här statistiska uppgifterna har vi velat visa vardagsriskerna 
och vardagstryggheten ur ett mer ”objektivt” perspektiv. Det är nu 
dags att visa hur journalistiken speglar dessa risker och denna 
trygghet och hur polisen träder fram i risk- och tillitssamhället.  

Polisen varnar 
”Hälften av Malmöborna otrygga ute”, rubricerar Sydsvenskan den 
12 september resultatet från en studie man låtit opinionsundersöka-
ren Synovate Temo utföra för tidningens räkning. Ettusen Malmö-
bor har fått frågan: ”Känner du dig trygg när du går på Malmös 
gator på kvällar och nätter?” Det visar sig att nästan hälften av de 
tillfrågade svarar Alltid eller Ofta på den frågan, medan en femte-
del svarar Aldrig. Studien, som är en del av tidningens valrörelse-
journalistik, visar att tryggast är de yngre, i åldrarna 18-29 år, me-
dan de över 60 år känner sig mest otrygga.  

Skillnaden mellan män och kvinnor är stor; nästan sex av tio män 
uppger att de ofta eller alltid känner sig trygga, det svaret ger 
knappt fyra av tio kvinnor. Polisen förkommer inte i den ovan cite-
rade artikeln, men eftersom de som svarat på undersökningen upp-
ger att känslan av otrygghet i hög grad har att göra med kriminali-
tet, finns polisen och polisens arbete som en självklar undertext.  

En snabb genomgång av artiklar och inslag visar att vardags-
otryggheten i hög utsträckning handlar om hot, om rån, om inbrott 
och stölder, men också om sådant som kriminella ligor och höger-
extremism. Men hur ser då polisen på vardagsriskerna och på vad 
man kan göra åt dem? Ett exempel på en av polisen förmedlad hot-
bild får vi genom Sydsvenskan den 30 september där reportern 
skriver: 

”Som en skugga i bakgrunden ligger den organiserade 
brottsligheten – representerad av de etniska nätverk som kal-
lats jugoslavmaffian eller arabmaffian, men också motorcy-
kelgängen Hells Angels, Bandidos och Brödraskapet, med 
supportergäng.”
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I detta fall är det polisen själv som – via tidningen – utfärdar en 
varning för ett tiotal ”grupperingar” som ”sluter leden” och där i 
framtiden samhället hotas av både ”mer samarbete mellan gängen”
men också i form av ”krig mellan dem”. Artikeln bygger på en 
analys polisen gjort av ”underrättelsematerial” som visar att mc-
gängen har utpressning som affärsidé. Henrik Malmqvist, chef för 
länskriminalpolisen, intervjuas men säger ingenting om själva ana-
lysen.

Trots detta är det uppenbart att det är polisen själv som får definiera 
problemen och komma med förslag på lösningar. Polisen har alltså 
gjort en analys eller snarare en prognos om framtida brottslighet. 
Som läsare får man inte veta vad prognosen grundar sig på – annat 
än hänvisningen till underrättelsematerialet, man får ingenting veta 
vare sig om ”jugoslavmaffian eller arabmaffian” – de så kallade 
”etniska nätverken” - och inte heller något om hur ofta affärsidén 
om utpressning tillämpas. 

Sett ur ett nyhetsperspektiv har egentligen ingenting hänt, nyheten 
är att polisen presenterat en ”färsk analys” för tidningens reporter. 
I denna analys målas en tydlig hotbild upp både mot samhället och 
mot medborgarna. Ett latent hot, något som understryks av följande 
konstaterande: ”Men på ytan är det lugnt”. Som läsare är det up-
penbart att denna lugna yta är bedräglig; att vi måste ta polisens 
varningar och hotbilder på allvar. 

Hoten mot vår trygghet kan, som vi just sett, komma från organise-
rade nätverk, som inte sällan beskrivs som maffialiknande. Det är 
utifrån kommande hot, något främmande för oss, som nu har slagit 
rot och hotar.  Ett annat främmande inslag är det politiska våldet, 
då höger- och vänsterdemonstranter drabbar samman på gator och 
torg. ”Vad är det för stad vi kommit till”, undrar en person som be-
söker Kristianstad för att lördagshandla men hamnar mitt upp i en 
verbal konfrontation mellan nationalsocialistisk front (nsf) och 
motdemonstranter. Kristianstadsbladet rapporterar den 11 septem-
ber från händelsen: 

”Kristianstad var under lördagen återigen i det närmaste en 
belägrad stad. En hel så kallad deltaavdelning hade kallats 
in för att hålla isär företrädare för nationalsocialistisk front 
och motdemonstranter.” 

Dramatiken är uppenbar, förutom ”en i det närmaste belägrad 
stad” får vi veta att ”polisen slog en järnring runt området” och 
gjort ”en massiv insats”, att ”konfrontation var nära” och att ”po-
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lisen sökte efter tillhyggen”. Dramatiken var dock mer verbal än 
fysisk; polisen hittade inga vapen – men beslagtog ett par plakat – 
och en person omhändertogs för störande av allmän ordning då han 
kastat persikor – personen släpptes senare.

Ett 40-tal poliser lyckades hålla isär ett 15-tal nsf:are och några fler 
motdemonstranter, ingenting våldsamt inträffade. Men vad hade 
hänt om inte polisen storsatsat och fördubblat insatsen jämfört med 
helgen innan? Så här säger Per-Anders Norling, Kristianstadspoli-
sens inre befäl, till tidningens reporter: 

”Det kan tyckas vara mycket resurser (ett 40-tal poliser, vår 
anmärkning), men tänk då vilken situation vi hade kunnat 
hamna i om vi inte hade haft det.” 

Östgöta Correspondenten den 16 september 2006 
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Ett brutalt uppvaknande 
Om inget direkt våldsamt inträffade i Kristianstad blev det helt an-
norlunda i Vimanshäll, ett villaområde i Linköping. 205 människor 
fick evakueras då åtta nazister hämtades till förhör: ”Insatsstyrkan
slog till mot nazister efter granatattack”, skriver Östgöta Corres-
pondenten, lördagen den 16 september och inleder sin två sidor sto-
ra artikel så här: 

”Konfrontationerna mellan nazister och antifascister trappa-
des igår upp till en extrem nivå. Vid fyratiden på morgonen 
kastades en skarp handgranat in i en villa i Vimanshäll. 205 
människor fick evakueras. Polisens nationella insatsstyrka 
slog under dagen till mot flera adresser där kända högerex-
tremister bor.” 

Plötsligt kom det oväntade och skrämmande till ”det lugna villa-
området” där, vid fyratiden på morgonen, en familj fick ”ett bru-
talt uppvaknande”. Det är en dramatisk historia tidningen berättar – 
och mycket detaljerad – om hot och vandalisering som tros ha att 
göra med politiska motsättningar mellan höger och vänster. Efter 
kontakter med försvarsmakten drar Linköpingspolisen slutsatsen att 
det föremål som slängts in genom villafönstret är en odetonerad, 
skarpladdad handgranat. Därför går polisen ”från dörr till dörr”,
väcker människor och uppmanar dem att ”genast bege sig till Pre-
em-macken vid Vistvägen” där de får stanna fram till halvfyratiden 
på eftermiddagen. En ”bombgrupp”, bombtekniker från Stock-
holmspolisen lyckas säkra handgranaten.  

Polisledningen i Linköping bestämmer sig för att kalla på hjälp från 
den nationella insatsstyrkan, ”specialiserad på terroristbekämp-
ning” och man slår till mot kända nazister – fyra av dem anhålls. 
Ledaren för nazisterna i länet är ”enligt vad Corren erfar” en av de 
anhållna, men polisen vill inte bekräfta uppgiften. Tidigare på da-
gen har tidningen ringt upp ledaren och frågat om attacken, men 
han förnekar all kännedom. Polisen finner också en bil som ägs av 
en ”framträdande nazist” bosatt i Småland.  

De lokala nazisterna – i nsf – och deras möten och demonstrationer 
har fått stor uppmärksamhet i Östgöta Correspondenten, så rappor-
terar man den 7 september att, ”Nazistmöten kostar en miljon – i 
övertid”. Dessa kostnader kan föra med sig underskott i budgeten 
och leda till att ”polisen tvingas göra besparingar på andra områ-
den”.
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Det finns alltså ett dubbelt hot mot vår trygghet, dels kriminaliteten 
och våldet i sig, dels de kostnader detta för med sig, kostnader som 
kan innebära att polisen måste dra ner på annan verksamhet som i 
sin tur kan öka otryggheten. 

Unga sprider skräck 
Kriminella nätverk och politiska extremistgrupper hotar vardags-
tryggheten och ytterligare ett hot från ”kollektiv” kommer från 
ungdomsgängen. Göteborgs-Posten skriver den 28 april om ung-
domsgäng som ”sprider skräck”. Det rör sig om ett 20-tal barn från 
stadsdelen Majorna som ”misshandlar, rånar och handlar med 
narkotika”. Gänget består av både pojkar och flickor och den yngs-
te uppges bara vara 11 år och de använder sig av flaskor, träpåkar 
och knogjärn och står bakom en mordbrand. Even Magnusson har 
utrett gängets verksamhet och säger till tidningen: 

”De kanske inte misshandlar sina offer varje gång, men på 
plats utgör de ett hot eftersom de är så många.” 

Trots att polisen tidigare gripit in och omhändertagit två pojkar från 
”kärnan av gänget” har det inte blivit lugnare. Problemet är att det 
inte saknas nya kandidater till gänget och Magnusson konstaterar; 
”det är otroligt hur snabbt de fyller på underifrån”.

Bildtext: Helsingborgs Dagblad den 3 september 2006 
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Också i Landskrona fortsätter gängbrottsligheten med oförminskad 
styrka. Det rapporterar Helsingborgs Dagblad den 3 september un-
der rubriken: ”Ungdomsgäng fortsätter sprida skräck” och artikeln 
inleds så här: 

”En 41-årig man blir sparkad i huvudet och rånad av åtta-tio 
tonårskillar. Personalen på ett elevhem krävs på tusentals 
kronor i månaden för att inredningen inte skall slås sönder. 
Ett skolarrangemang i Folkets hus måste bevakas av 13 po-
lispatruller…”

Ja, listan kan göras längre och tidningen har under perioden mars-
augusti rapporterat om 35 polisanmälda brott där anmälaren pekat 
ut ungdomsgäng som G.A.T.U-gänget (Gangsta Albanish Thug 
Unit) och L-a Bloodz. Tidningen har med hjälp av statistik och 
uppgifter från polisen granskat den kriminella gängverksamheten i 
staden och man konstaterar att gängbrottsligheten inte bara fortsät-
ter, den ökar. Den slutsatsen håller dock inte polisen med om och 
närpolischef Tom Jensen säger till tidningen att han inte har några 
indikationer på att gängbrottsligheten ökat när det gäller personrån 
och misshandel. Tidningens reporter frågar då om de uppgifter man 
har - baserat på information från polisen – inte stämmer. Tom Jen-
sen svarar: 

”Det är inte några oviktiga siffror, men man skall vara för-
siktig med att dra slutsatser utifrån dem….Prognoserna pe-
kar på en liten ökning, det stämmer, men skillnaden är inte så 
stor att man kan tala om en ökning, utan för mig ligger det på 
samma nivå som tidigare.” 

Att man inte lyckats få ner gängbrottsligheten är inte ett misslyck-
ande, menar man från polisen, utan de polisiära insatserna hade den 
förmodligen ökat för, ”prognoserna pekade rakt upp mot stjärnor-
na”. Tom Jensen berättar för tidningen att man lyckats få ner de så 
kallade strategiska ungdomsbrotten; bilinbrott, bil- och mopedstöl-
der och inbrott i skolor, brott som ”många gånger leder till betyd-
ligt grövre saker.” Polisen vill inte bara ”störa” de ungdomar som 
begår brott, utan också hindra den ”ständiga nyrekryteringen”, be-
rättar tidningens reporter. Det är yngre syskon och släktingar till 
gängmedlemmar samt ”nya generationer i de mest socialt utsatta 
grupperna” som ansluter sig. Skall då allmänheten våga sig ut när 
det är mörkt, frågar tidningen och Tom Jensen svarar: ”Det är väl-
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digt viktigt att folk vågar gå ut, annars har vi förlorat greppet om 
staden”.

Den osäkra ordningen 
Men alla risker är inte lika dramatiska som de vi redogjort för ovan: 
Om skadegörelse i skolan och stölder av mobiltelefoner och mär-
keskläder, berättar Östgöta Correspondenten den 5 maj. Under vå-
ren har polisen i Åtvidaberg haft extra resurser för att lösa ung-
domsbrott, och ”de har lyckats bra”. Närpolischef Lennart Lund-
berg kan konstatera att polisens insatser – strategier – gett resultat. 
Det har varit en fråga om ”gediget utredningsarbete”; ”enträget, 
systematiskt och grundligt”. Vi får dock inte veta hur många brott 
som klarats upp denna vår (2006) jämfört med tidigare år, enbart att 
”fler brott än vanligt klarats upp”. Vi får däremot veta att färre 
brott anmälts denna vår jämfört med året innan – 108 mot 172 - nå-
got som enligt Lennart Lundberg beror på följande: 

”Just nu bedömer vi att det bara finns ett fåtal brottsaktiva i 
Åtvidaberg. Flera av dem som bodde här har antingen blivit 
lagförda eller flyttat”. 

Det är alltså lugnare än vanligt i Åtvidaberg, men det kan det röra 
sig om ett bedrägligt lugn. Det kriminella livet tycks lockande och 
därför satsar Åtvidabergspolisen, enligt närpolischefen mycket på 
att ”minska rekryteringen till kriminella karriärer” och han kom-
mer med en varning: 

”Men man får ha is i magen, det kan vända snabbt. Kommer 
det en liga som begår brott får vi fullt upp”. 

Just nu råder ordning, men det är en osäker ordning. Och det gäller 
att snabbt ta tag i det lilla för att det inte skall växa sig större och då 
krävs att polisen går i spetsen. När det gäller skadegörelse i en av 
skolorna är det enbart via polisens ”gedigna utredningsarbete”
som något har hänt. Lennart Lundberg konstaterar att: ”Skolan har 
först försökt klara ut det själva, utan att lyckas”. Men polisen be-
höver samarbetspartners. Skolorna och föräldraföreningarna  är be-
tydelsefulla för polisens lokala förankring och förtroende bland 
allmänheten.  
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Var inte rädd 

”I ett rum på avdelning 31 ligger Ella Johansson, 89 år. I 
söndags blev hon överfallen av två rånare och släpad på as-
falten. Nu är hon ledsen – och arg.” 

Så inleds en artikel om ett vardagsbrott i Östgöta Correspondenten,
den 28 september. Ella Johansson är en pigg dam och berättar från 
sjuksängen om hur rånet gick till; hon skulle köpa en tidning i ki-
osken, hade virat handtaget till sin röda plastkasse om handen och 
styrde med sin rullator fram på Parkgatan i Linköping. Då kommer 
rånarna bakifrån, två killar som enligt Ella såg ”fräscha” ut, sliter 
tag i kassen och släpar henne efter sig på asfalten.

Men kassen kommer de inte åt och inte heller plånboken i den, en 
plånbok som enbart innehåller 120 kronor. Ella Johansson är för-
stås berättigat arg och säger till reportern att sådana människor bor-
de ut i skogen och arbeta: ”Det är för mycket daltande med ung-
domar som begår brott”.

Östgöta Correspondenten den 28 september 2006 
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I berättelsen nämns inte polisen, men i en kompletterande artikel 
intervjuas kriminalinspektör Leif Revelj vid närpolisen. Och det vi-
sar sig att rånförsöket mot Ella Johansson inte var en engångsföre-
teelse; ytterligare två likartade brott mot äldre kvinnor har ägt rum 
inom loppet av bara några timmar och enligt polisen, ”kan det vara 
samma ungdomar som ligger bakom överfallen”. Trots detta ger 
polisen lugnande besked till äldre, de flesta personrån drabbar ung-
domar som rånas på sina mobiler och Leif Revelj konstaterar: 

”Nej, jag tycker inte att äldre personer har någon anledning 
att vara rädda för att gå ut. Men om man är ute och går med 
rullator är det bra om man undviker att ha handväskan 
hängande synlig.” 

Polisen utreder förstås men man har för lite information, man be-
höver få in fler vittnesuppgifter. Oron för vardagsbrottet kontraste-
ras skarpt mot polisens lugnande besked och trots brist på informa-
tion vill polisen – via tidningen – kommunicera trygghet; det finns 
ingen anledning till rädsla. Undertexten är tydlig: polisen har läget 
under kontroll, man utreder, problemet är bara att man behöver fler 
vittnesuppgifter om rånarna skall kunna identifieras.  

Det som är typiskt för rapporteringen om brottslighet som risk är 
just att det är fråga om en ”dubbel” rapportering; risk och trygghet 
förekommer ofta samtidigt. Polisen får definiera hoten samtidigt 
som polisen också får lägga hoten tillrätta genom att visa hur man 
tänker angripa dem. I polisens berättelser om hur man kan skapa 
trygghet finns ett par tydliga teman. Ett är behovet av samverkan,
att som kommissarie Leif Gustavsson vid Kronobergspolisen berät-
tar för tidningen Smålandsposten; ”de goda krafterna i samhället 
måste samverka bättre”. Artikeln är en del av tidningens valrörel-
sebevakning och Leif Gustavsson önskar av politikerna att de skall 
se till att myndigheter skall kunna samverka bättre för det finns 
”ibland hinder i lagstiftningen”.
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Smålandsposten den 26 augusti 2006 

Det behövs mer 
I Nordvästskåne arbetar man med att försöka skapa en tryggare 
skolvärld, rapporterar Helsingsborgs Dagblad, den 29 september. 
Polisen, skolan, de sociala myndigheterna ”tar ett gemensamt 
grepp i kampen mot otryggheten” i skolorna. Det krävs attitydför-
ändringar hos alla inblandade, menar Göran Hassel som är brottsfö-
rebyggande metodutvecklare inom polisen. Undersökningar visar 
att eleverna arbetar i en otrygg skolvärld; skadegörelse, hot, miss-
handel, inbrott, men Göran Hassel menar att man måste börja i det 
positiva som ändå finns: ”vi skall ta fasta på möjligheterna att öka 
tryggheten”, säger han till tidningen. 

Samarbete mellan de goda krafterna för att bekämpa de dåliga – 
ibland onda – krafterna, är en del av polisens trygghetsbudskap. 
Och samarbetet skall ledas av polisen, men de enskilda medborgar-
na är viktiga; nattpatruller och grannsamverkan, sådant underlättar 
polisens arbete säger kommissarie Leif Gustavsson vid Krono-
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bergspolisen i den ovan citerade intervjun i tidningen Smålandspos-
ten och fortsätter: 

”Ökad vaksamhet är alltid bra. Det ger oss fler tips att jobba 
med och allmänheten känner större trygghet. Polisen kan ju 
inte vara överallt”. 

Nej, polisen kan naturligtvis inte vara överallt. Men det skulle kun-
na vara bättre om bara resurserna fanns. Ett annat trygghetstema i 
medieberättelserna är just att tryggheten kunde öka om det blev fler 
poliser, eller om andra resurser fick öka. Visst finns det en del posi-
tivt som stärker polisens arbete, möjligheten att ta DNA-prov och 
lägga upp dataregister, skärpta gränskontroller genom det så kalla-
de Schengenavtalet, övervakningsapparatur, men det behövs mer.  

Stefan Wredenmark som är chef för en närpolisstation i Malmö har 
fått besök av tidningen Sydsvenskan som den 7 september konstate-
rar: ”Alla gillar närpoliser men av olika skäl”. Artikeln är en del av 
tidningens valrörelserapportering och man konstaterar att både so-
cialdemokraterna och de borgerliga partierna är ense om att satsa 
på fler närpoliser och tidningen sammanfattar partiernas trygghets-
löften så här: ”Fler poliser. Nya redskap mot grövre brottslighet. 
Krafttag mot vardagsbrott”.

Som av en slump, skriver tidningen, har Stefan Wredenmarks nyli-
gen fått sin ordinarie polisstyrka fördubblad, när elva nya poliser 
nu kommit till. Dessutom har det tillkommit 14 polisaspiranter som 
arbetar i ett särskilt trygghetsprojekt. Men trots ”34 mannar under 
sig” är ändå inte närpolischefen riktigt nöjd. Han behöver fler för 
att kunna stärka polisens roll i lokalsamhället, fler brott skulle kla-
ras upp och polisen skulle vara på ”brottsplatsen innan den blivit 
en brottsplats”, skriver Sydsvenskan. Och Stefan Wredenmark 
konstaterar:

”Med fler poliser kan jag öka tryggheten för medborgarna i 
mitt område. Vi fixar det inte själva. Men med fler närpoliser 
blir nätverken med skolan, föreningslivet och socialtjänsten 
tätare”. 

Polisens trygghetsarbete tas upp i ytterligare en artikel i Sydsvens-
kan – den 23 september - där polisen berättar att man skall hårdsat-
sa i södra Malmö, eller som Stefan Wredenmark, uttrycker det: ”Vi
skall ta tillbaka förlorad terräng”. Bakgrunden är att polisen gjort 
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en så kallad trygghetsmätning, en enkät som visar att allt färre 
Malmöbor utsätts för brott men att allmänhetens krav på polisen är 
högre an vad man kan leva upp till. Malmöborna känner sig över-
givna men nu skall polisen ”hårdsatsa” och polismästaren lovar 
”bot och bättring”.

Tryggheten för medborgarna ligger förstås i polisens expertis eller 
professionalitet; att man vet vad man gör och att man gör det man 
skall. Samverkan med medborgarna i lokalsamhället, att finnas på 
plats och att avdramatisera sin roll som polis, d v s att bli ett natur-
ligt och självklart inslag i vardagen, att vara ”som fisken i vattnet” 
– för att nu citera en sedan länge avliden kinesisk politiker och 
statsman – är en viktig del i trygghetsstrategin. Legitimitet och tro-
värdighet underlättar polisarbetet (se mer om detta i kapitel 8). I 
nyhetsrapporteringen om polisen och om kriminaliteten som hot 
mot individen och som samhällsfara finns en tydlig berättelse om 
möjlig trygghet – en berättelse som ”konstrueras” både av polisen 
och av journalisterna – där närhet, medborgarkontakter och sam-
verkan betonas. 

Hot och säkerhet 
Men parallellt med ”närhetsstrategin”, ett tydligt tema i de nyhets-
artiklar/inslag som vi undersökt finns också ett helt annat sätt att 
berätta om trygghetsarbetet (eller polisens arbete mot otrygghet och 
risker), ett sätt som formas till något som närmast kan liknas vid en 
krigsdiskurs. Det talas om att ”tränga in i gängen”, om ”operatio-
ner”, om att ”vinna information”, om ”att buggning är avgöran-
de”. Man lutar sig också ofta mot vetenskaplighet i form av analy-
ser och mätningar och trots att dessa analyser och undersökningar 
som presenteras inte sällan visar på vaga hotbilder eller på att 
brottsligheten minskar, finns ändå hoten där.  

Polisen är den auktoritativa uttolkaren, det är polisens definitioner 
som förmedlas; en tydlig berättelse om vårt hotade samhälle – och 
om de utsatta individerna – träder fram. Det är en form av fiende-
bild som polisen förmedlar via nyhetsjournalistiken, ibland får vi 
känslan av ett samhälle satt under belägring där polisen måste sam-
la styrkorna för att kunna ”ta tillbaka förlorad terräng”. Det är po-
lisen som måste stå i ledningen, som en härförare drar polisen i fält 
för din och min trygghet. 

Det är ofta svårt att avgöra vem som säger vad, om de värdeomdö-
men som förekommer och det dramatiska språk som bygger upp 
texterna är reporterns egna uttryck eller är hämtade från samtalen 
med poliskällan. Men det är nog rimligt att tänka sig att konstate-
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randen som; att det på ytan är lugnt, att samhället hotas, att de kri-
minella sluter leden, att skuggan i bakgrunden är den organiserade 
brottsligheten, är beskrivningar som förhandlats fram mellan polis 
och reporter. De delar varandras verkligheter, de känner varandras 
verksamheter väl: polisen vet hur man skall uttrycka sig för att 
fånga en journalists intresse och en journalist vet hur man skall frå-
ga för att få fram det dramatiska. Polisen vet hur nyhetsjournalisti-
ken fungerar och vad en nyhet ”kräver”.

Det är uppenbart att texterna ofta naglar fast polisens definitioner, 
polisen får ett tydligt tolkningsföreträde, det är polisen som ”var-
nar”, det är polisen som ”konstaterar” att ”hotbilden ökar” det är 
polisen som ”identifierar”. Något ifrågasättande av analysen finns 
sällan – polisen representerar en expertis, och experter har sällan 
fel.  

Vi lever alltså i ett risksamhälle, där vi som medborgare konfronte-
ras med en mängd vardagsrisker. Hur dessa ser ut, hur vanliga de är 
och vilken betydelse de har, bestäms av polisen. Beskrivningarna 
och analyserna står oemotsagda, det är polisens definitioner som 
gäller, här framträder verkligen polisen som en expertis. Man har 
tolkningsföreträde när det gäller att visa fram farorna i samhället – 
och det gör man ofta – och man har också tolkningsföreträde när 
det handlar om att peka ut orsakerna. Polisens bild av samhället och 
riskerna kan sammanfattas som samhällelig oordning och trygghet 
uppstår då polisen får möjlighet att ordna och disciplinera. 

En sammanfattning av analysen visar att två tydliga diskurser trä-
der i fram i nyheterna om polisen och brottsligheten. Den första är 
en diskurs om det hotade och otrygga Sverige, där vardagsriskerna 
blir till existentiella hot både mot individerna och mot samhället. 
Den andra diskursen är en motståndsdiskurs, där polisen – i sam-
verkan med andra goda krafter – arbetar för att etablera eller behål-
la det trygga Sverige. 

I båda diskurserna framträder bilden av polisen som ”räddaren”, 
den som kan skapa ordning och är grunden för tryggheten. Men 
tryggheten är som vi sett i hög grad villkorad och osäker och det 
beror inte på att polisen inte kan utan på att den inte får; man får 
inte tillräckliga resurser och man får inte använda alla de medel 
som behövs för att stärka tryggheten. 

Genom dessa nyhetsberättelser om hot och trygghet träder därför 
ett speciellt och ”begränsat” samhälle fram i journalistiken om po-
lisen, riskerna och tryggheten. På ena sidan finns de goda medbor-
garna boende i lugna villaområden och stillsamt lördagsflanerande. 
Men när som helst kan det hända, riskerna och otryggheten slår till 
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mot den intet ont anande medborgaren. Då är det, å andra sidan, 
oordningen som träder fram, hoten och riskerna från de kriminella, 
från fridstörarna, från gängen. Så framträder ett polariserat samhäl-
le som kräver säkerhetslösningar. Och de står polisen för. 

Mycket sällan fördjupas och problematiseras denna svart-vita sam-
hällsbild, sällan får vi veta orsaker till problemen (undantaget är 
polisens begränsade resurser) och sällan får vi alternativ till säker-
hetslösningar. Vi ser en tydlig berättelse, inte om ett samhälle i 
upplösning, men väl om ett samhälle i oordning – ett osäkerhets-
samhälle med inneboende onda krafter. De goda krafterna måste 
ledas av polisen och hoten kan bara mötas med säkerhet: fler poli-
ser, bättre utrustning, nya metoder och ny teknik. Då handlar det 
om organisation och det är detta som är temat för nästa kapitel. 
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Kapitel 6: Ordning och reda
– polisens uppdrag och arbetssätt

”Polisen tog hotet på största allvar och evakuerade både 
köpcentrumet och skolan. Polisen fruktade ett samband mel-
lan bombhotet på Teleborg och den rättegång som startade i 
Växjö igår. 
   Vid Växjö tingsrätt var säkerhetspådraget rigoröst när rät-
tegången mot heroinligan inleddes. Poliser med automatva-
pen bevakade fastigheten.” 
    
”– Den här brottsligheten har ökat i styrka och komplexitet. 
Den är inte enbart ett storstadsfenomen utan har spridit ut 
sig i landet. För att stoppa detta måste vi utveckla vårt sätt 
att arbeta, sade rikspolischefen Stefan Ströberg när han till-
sammans med justitieministerm och riksåklagaren på mån-
dagen presenterade sina satsningar.” 

”Engström [Stockholmspolisens presstalesman] säger att po-
lisens nya taktik, ökad dialog med demonstranterna och bus-
sar som spärrar gatukorsningar, har gjort att omfattningen 
på bråken minskat.” 

Tre citat hämtade från Smålandsposten den 26 september, Helsing-
borgs Dagblad den 4 april och Sydsvenskan den 2 maj. Tre berät-
telser om hur polisen organiserar sitt arbete, tankar kring vad man 
kan och bör göra och vilken syn man har på uppdraget – samtidigt 
tre olika bilder av en och samma organisation. 

”Aldrig tidigare har de varit så många som de är idag” står det att 
läsa på opinionssidan i Helsingborgs Dagblad den 19 april 2006. 
Ledarskribenten är kritisk till den politiska debatten om polisen 
som främst kommit att handla om numerära tal. Inför valet 2006 
var majoriteten av partierna överens om att det behövdes fler poli-
ser och den politiska skiljelinjen gick vid hur många nya som borde 
tillsättas. Helsingborgs Dagblad efterlyser en diskussion där fler 
poliser inte likställs med en mer effektiv polis och där ”de politiska 
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partierna borde skaffa sig en mer genomtänkt syn på polisen som 
institution i ett modernt samhälle”.

En organisation kan beskrivas på många sätt och polisen som orga-
nisation förknippas ofta med storlek och styrka. I lokalnyheterna 
berättas det om rationaliseringar, arbetsmetoder, personalstyrkans 
dimensionering etc. Men bilden av polisen som organisation skapas 
inte enbart i de berättelser som konkret berör omorganiseringar och 
arbetsvillkor utan också i det vardagliga arbetet med trafikkontrol-
ler, brottsutredningar och patrulleringen av stadens gator.  

Allt polisen tar sig för är ett resultat av den organisation man till-
hör, samtidigt som det som sägs och görs skapar och upprätthåller 
en specifik organisationsidentitet. I det här kapitlet vill vi visa hur 
nyhetsberättelserna om ingripanden, förebyggande arbete och om-
organiseringar också säger något om vad polisen är för typ av or-
ganisation och vilken typ av verksamhet som bedrivs.  

En verksamhetens organisering, mål, uppdragsgivare och använda-
re skapar organisationer av skilda slag. Oavsett om organisationen 
är ett telefonbolag, en verkstadsindustri eller en vårdcentral så är 
det viktigt att kunna kommunicera de värden som är önskvärda. En 
organisations identitet är de egenskaper och förhållningssätt som 
kommuniceras och skapas inom den egna organisationen och i 
samspel med omvärlden. Den bild boende i Älmhult, Bjuv eller 
Linköping har av den lokala polismyndigheten eller de tankar poli-
tiker hyser kring rikspolisstyrelsen är en viktig del av skapandet av 
polisens anseende och i förlängningen organisationsidentiteten.54

En organisations identitet kan tydliggöras på många sätt, Balmer 
menar att det exempelvis är skillnad på en organisations verkliga,
önskade och kommunicerade identitet. 55

Den verkliga identiteten består av de värderingar, normer, hand-
lingar, mål och resultat som styr den dagliga verksamheten och 
därmed organisationsbeteendet.  

––––––––– 
54 Heide, Mats, Johansson, Catrin och Simonsson, Charlotte (2005): Kommunikation & organisation. 

Malmö. Liber. Här beskrivs anseende som varaktiga, samlade och allmänna bedömningar som upp-
stått under en längre tidsperiod. 

55 Heide, Mats, Johansson, Catrin och Simonsson, Charlotte (2005): Kommunikation & organisation. 
Malmö. Liber. Här hänvisas till Balmer (2001) och hans definition av organisationsidentitet som 
något som innefattar värderingar, strategi, struktur, kommunikation och kultur. Balmer skiljer för-
utom de tre ovan nämnda organisationsidentiteterna också på den uppfattade identiteten (som olika 
intressenter har av organisationen) och den ideala identiteten (den mest önskvärda vid en viss tids-
period)   
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Polisen är med sina 24 631 anställda (varav 17 423 poliser) och ett 
anslag på 16 723 miljoner kronor en av de största statliga verksam-
heterna. Polisen lyder under justitiedepartementet och består av 21 
polismyndigheter samt Rikspolisstyrelsen och Statens Kriminaltek-
niska Laboratorium. Syftet med polisens arbete är ”att upprätthålla 
allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmän-
heten skydd och annan hjälp”. Några av uppgifterna är att förebyg-
ga kriminella handlingar, övervaka och bedriva spaning och utred-
ning.

Polisen kan som ovan beskrivas med faktiska siffror men också ut-
ifrån kultur och värderingar. Polisforskaren Rolf Granér urskiljer i 
sin undersökning av patrullerande polisers yrkeskultur två idealty-
per, det legalistiska perspektivet och det autonoma perspektivet.56 I 
det förstnämnda kan polisen beskrivas som den laglydiga som föl-
jer och arbetar utefter de lagar och direktiv som sätts upp av över-
ordnare. Maktutövning ska grundas på lagstiftning och utrymmet 
för egna funderingar och initiativ är begränsade. I den sistnämnda 
ses polisen som en ”självständig samhällskraft” där maktutövning-
en grundas i folkets behov och främst handlar om upprätthållandet 
av moral. Enligt polisforskaren Henric Stenmark finns det ”ett an-
tal traditioner inom polisen som är karaktäriserande för kulturen”;
tilltron på ett reaktivt arbetssätt, revirbildningar och avsaknaden av 
en gemensam vision kring hur polisarbetet skall bedrivas.57

Den önskade identiteten är den bild av polisen som ledningen, i det 
här fallet rikspolisstyrelsen och polismyndigheterna, vill ge av or-
ganisationen. Intervjuer med informationsansvariga hos polisen och 
en analys av olika offentliga presentationer och dokument pekar på 
en önskan om modernitet och folklighet (den önskade identiteten 
diskuteras mer ingående i kapitel 8).  

Den kommunicerade identiteten är den kommunikation som sker 
mellan organisationen och omgivningen. Exempelvis när polisen 
informerar om förhållningsregler till den grupp som sökt tillstånd 
för att demonstrera eller håller förhör med ett vittne. De flesta 
människor kommer dock i kontakt med eller får information om 
polisen via våra dagliga nyheter. På så sätt är polisjournalistiken, de 
nyheter vi dagligen möter, en viktig del av polisens organisations-
identitet.  

––––––––– 
56 Granér, Rolf (2004): Patrullerande polisers yrkeskultur. Lund, Socialhögskolan. Lunds universitet. 
57 Stenmark, Henric (2005) Polisens organisationskultur: en explorativ studie. Umeå, Pedagogiska 

institutionen, Umeå universitet. 
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Bilden av en organisation är sällan enhetlig och i nyhetsberättelser-
na om polisen framställs polisens verksamhet på många olika sätt. 
Med hjälp av skapandet av idealtyper eller s k organisationsmetafo-
rer vill vi tydliggöra ett antal dominerande och ibland varandra 
motsägelsefulla organisationsidentiteter.58 Organisationsmetaforer 
kan användas för att tydliggöra våra tolkningar. Genom att se på 
organisationen som exempelvis en maskin eller en organism kan vi 
lyfta fram olika helhetsbilder.59

En tillverkningsindustri beskriven som en maskin fokuserar på de 
specialiserade arbetsmomenten och effektiviteten med löpande-
bandproduktionen. Samma tillverkningsindustri beskriven som en 
organism skulle istället aktualisera omvärldens behov av de speci-
altillverkade komponenterna, hur länge behovet kan tänkas finnas 
och hur man på bästa sätt förändrar verksamheten så att den mot-
svarar omvärldens krav. Organisationsmetaforerna hjälper oss att ta 
fasta på ett antal egenskaper, vissa fenomen, som är typiska för 
skapandet och tolkningen av en specifik organisation. 

Hur ser då bilden av polisens organisation ut, vad är det som karak-
täriserar den och vilka konsekvenser har den för synen på uppdra-
get?  

En traditionell organisation 
Nyhetsberättelserna om polisen karaktäriseras av det vardagliga ar-
bete och framför allt av det reaktiva arbetet; rycka ut, gripa in och 
finnas på plats. Polisens huvuduppgift blir att upprätthålla ordning-
en. Med ”fler kontroller”, ”hårdare tag”, ”synligare närvaro” och 
”nolltolerans” ska rånare, demonstranter, våldsmän, ja ’buset’, d v 
s alla de som på något sätt stör ordningen, stävjas. Buset är en ka-
tegori där kriminella mc-gäng, rattfyllerister, värdetransportsrånare
och huliganer, men också höger- och vänsteraktivister, demonstran-
ter och överförfriskade ungdomar återfinns. De ohederliga ställs 
mot de hederliga och polisen uppgift är att skydda folket, de goda, 
och lära ’buset’, de onda, vad som är rätt och fel. Polisens egna be-
rättelser om kampen mot buset får stort utrymme i nyhetsrapporte-
ringen.

––––––––– 
58 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2005) Textens mening och makt: metodbok i samhällsve-

tenskaplig text- och diskursanalys. Lund, Studentlitteratur. Bergström & Boréus liknar en idealtyp 
vid en konstruerad tankemodell som inte kan beskriva verkligheten men som kan fungera som ett 
analytiskt instrument för att exempelvis urskilja typiska egenskaper eller gemensamma företeelser.   

59 Morgan, Gareth (1999) Organisationsmetaforer. Lund, Studentlitteratur 
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Hårdare kontroller, specialstyrkor och utredningsgrupper 
”Nu tar Skånepolisen i med hårdhandskarna för att stoppa rattfyl-
leriet”. Så lyder ingressen till en artikel i Kvällsposten den 25 sep-
tember där polisinspektör Dahlgren menar att ”en liberal inställ-
ning till alkohol” i Lund gör att man där ”konsumera mer alkohol 
än i övriga landet”.

Skånepolisen vill minska konsumtionen ”genom hårdare kontroll 
av både ungdomsfylla och rattfylla”.  I artikeln ges statistik över 
hur många som åkt fast föregående år, hur många som testats och 
hur många liv man räkna med att rädda. ”Innan året är slut ska 
man ha testat 260 000 bilförare i Skåne”.

I Helsingborgs Dagblad återfinns artiklar om polisens ”tuffare tag 
mot fartsyndare”. Det berättas om en ”ny, tuff strategi” som förut-
om ”ökade kontroller” och skärpt ”tolerans” innebär en nyordning 
där polisen ska ”kunna genomföra exempelvis alkoholtest, oavsett 
av vilken orsak bilisten hejdats” och att polisens ska ”arbeta lika 
över hela landet”. Polisen har i båda artiklarna möjlighet att ge en 
bakgrundsbeskrivning av problemet samt ge förlag på åtgärder. I 
den sistnämnda artikeln konstaterar chefen för trafikpolisen Åke 
Lövh att polisen är ”mycket nöjda” och det berättas att ”farten 
sänktes så mycket att risken för olyckor minskade med 10-20 pro-
cent”.

På samma tema och med rubriken ”Kampen mot fylleslaget” berät-
tar polisen, i Kvällsposten den 29 april, hur man genom att beslagta 
alkohol, rapportera ungdomarna för brott mot alkohollagen och po-
lisanmäla langarna, ska stoppa unga från att dricka alkohol under 
valborgshelgen. ”Eventuell sprit som de unga har på sig beslagtas, 
eller direktförverkas”. Polisinspektör Dahlgren berättar att Lunda-
polisen samarbetar med kommunen och systembolaget. Förutom 
det mer handgripliga beslagtagandet och anmälandet hoppas man 
kunna ”punktera myter” om exempelvis provsmakning i hemmet.  

Även i Malmö sker ett samarbete mellan kommun och polis. 
Kommissarie Karsten på ingripandeenheten berättar:

”Vi har en speciell kommendering i Pildammar med cirka 40 
poliser. Kommunen har socialarbetare, nattvandrare och folk 
från frivilligorganisationer på plats.” 

Förra årets ”framgångsrecept” med ”starkare lampor” och ”synli-
gare poliser” ska upprepas och polisen hoppas på så sätt kunna bi-
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dra till att valborg som ofta börjar som en familjefest också förblir 
en familjefest.  

Om hårdare tag och utökade befogenheter är receptet för att möta 
det utbredda fylleriet så är det specialstyrkor som krävs för kampen 
mot huliganer och demonstranter. Oavsett om ordningen störs vid 
en fotbollsmatch av supportrar eller vid ett stortorg av politiskt ak-
tiva så är kampen den samma, deltaavdelningen eller insatsstyrkan 
ser till att polisen inte förlorar greppet om ordningen.  

”Det som skulle blivit ett våldsamt huliganbråk slutade i för-
nedring.”

Insatsstyrkan fanns på plats och när de öppnade bakdörrarna till två 
minilastbilar så ”satt huliganerna där inne och tryckte”. Polisen 
hade blivit informerad, eller som insatschefen Johan Mangbo för-
klarar i Helsingborgs Dagblad; ”– det rör sig om underrättelsear-
bete”.

Krigsmetaforerna är, som vi tidigare uppmärksammat, många och 
en del händelser beskrivs snarare som traditionella slag än reguljärt 
polisarbete (se även kapitel 5).
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Kristianstadsbladet, 11 september 2006 

I artikeln ovan hämtad från Kristianstadsbladet den 11 september 
berättas det att ett 40-tal poliser med den så kallade deltaavdelning-
en i spetsen ”hade kallats in för att hålla isär företrädare för na-
tionalsocialistisk front och motdemonstranter”. ”Insatsen” var 
”massiv” och Kristianstad beskrivs som ”en i det närmaste beläg-
rad stad”. Vid valstugorna rapporteras det gått lugnt till då polisen 
slagit en ”järnring runt området, och granskade noggrant alla som 
kom in”. Värre var det vid Lilla Torg då Nationalsocialistisk front 
”marscherade in”. Polisen hindrade dock motdemonstranterna att 
komma för nära.  

”Belägring”, ”deltaavdelning”, ”massiv insats”, ”järnring”,” in-
satsstyrka” och ”marscherade” är ord som vanligtvis förknippas 
med militära aktiviteter, ett språkbruk som användas exempelvis 
vid nyhetsrapportering om oroligheterna i Pakistan eller Afghani-
stan. Här blir det ett sätt att berätta om allvaret i situationen. Poli-
sen behåller kontrollen genom att arbeta i gemensam trupp.  

Att det främst är upprätthållandet av ordning som är i fokus även i 
denna kamp blir tydligt när Ewa-Gun Westford, informationsansva-
rig vid Skånepolisen meddelar att en ”kommunikationsmiss” gjorde 
att nazisterna tilläts hålla tal och motdemonstraterna hölls på av-



112

stånd trots att det var Vänsterpartiet som hade sökt mötestillstånd 
på Lilla Torg.

Ungdomskriminalitet bekämpas inte med deltaavdelningar eller in-
satsstyrkor. Här förespråkas andra metoder, exempelvis att tillsätta 
en särskild utredningsgrupp eller arbeta mer aktivt på fältet. I 
Landskrona finns gängbrottslighet (ungdomsgäng) och enligt 
Landskrona Postens kartläggning, den 3 september, bara ökar den. 
Närpolischefen Tom Jensen ser det inte som ett misslyckande utan 
menar istället att polisen ”blivit bättre på att bekämpa gängbrotts-
ligheten” och utan polisens arbete ”hade den förmodligen ökat, för 
prognoserna pekade rakt upp mot stjärnorna”. Jensen säger att 
”krafttag” krävdes och att polisens arbete nu har ”intensifierats”.

Yttre hot såsom fylleri, politiskt våld och till viss del ungdomskri-
minalitet bemöts med det fysiska polisarbetet på fältet. Kampen 
mot vardagsbrottsligheten bedrivs med traditionellt polisarbete – 
fler poliser på plats och ökade kontroller. Och hjälper inte det så vi-
sar man musklerna – skyddsutrustning, automatgevär och piketbus-
sar.   

Kampen kräver resurser 
De flesta slagen må vara vunna men de är dyrköpta. Bevakningen 
av demonstrationer – och främst då nazistdemonstrationer – är ofta 
i fokus när det gäller polisens kostnader och resurser. Under rubri-
ker såsom: ”400 000 kronor – priset för yttrandefriheten” kan vi 
läsa att ”hotbilder” och ”riskbedömningar” har varit utgångspunk-
ten för polisen prioriteringar. ”En uppgift var att bevara ordningen 
och säkerställa yttrandefriheten i Kristianstad och Hässleholm”. 
Det innebar bland annat att det vid ett tillfälle (se ovan) fanns 40 
specialutbildade poliser i tjänst. Lars Förstell, informationsdirektör 
hos Skånepolisen menar att ”insatserna är ekonomiskt försvarba-
ra” och att det är ”priset för att försvara yttrandefriheten”.

Ekonomiska spörsmål, materiella skador som vandaliserade bilar 
och annan utrustning är inte det enda som kampen resulterar i. 
Ibland riskerar polisen även att förlora kontrollen över sina ”solda-
ter”. Den 6 april rapporterar Helsingborgs Dagblad att en polisman 
anmälts för övervåld.  

”En 17-årig reclaim-tjej som trycktes upp mot ett räcke av en 
storvuxen delta-polis är utgångspunkten för Högsta domsto-
lens bedömning […].”  



113

Polismannen hävdar att han ”kände oro över att situationen skulle 
gå honom och hans grupp ur händerna” och att han var rädd att 
flickan skulle ”få med sig sina kompisar på en fritagning”. Polis-
mannens advokat menar att våldsanvändningen måste ses i förhål-
lande till de ”våldsamheter” ungdomarna gjort sig skyldiga till.

Hotet mot ordningen kommer inte enbart utifrån i form av ord-
ningsöverträdarna utan också inifrån den egna organisationen. 
Neddragningar, begränsade resurser, omorganiseringar, förändrade 
arbetsvillkor och politiska riktlinjer riskera att försvåra för eller 
hindra polisen i sitt arbete. Det berättas att Skånepolisen har ”svårt
att få pengarna att räcka” till och att Polismyndigheten i Östergöt-
land ”försöker hålla lönekostnaderna nere”. Resultatet av polisens 
sparande är bland annat stängning eller begränsade öppettider av 
receptioner, att civilanställda kan tvingas gå eller att vikarier inte 
sätt in och en halvering av personalstyrkan under semestertider. 
”Risk för sämre bevakning” och brist på ”hjälp och service” påta-
las av stationsbefäl och närpolischef i både Skåne och Östergötland 
(Östgöta Correspondenten, den 3 maj och Helsingborgs Dagblad,
den 22 september). Boende i områdena är oroliga: 

”– Det är definitivt inte bra. Här är stökigt, polisen syns näs-
tan aldrig ute i samhället och nu ska servicen bli sämre, sä-
ger Bengt Nilsson som kommer gående längs Storgatan, 
pulsådern i Bjuv.”

Polisen menar dessutom att planering och arbetsmetoder ”rubbas”
vid neddragningar. Polisen har inte möjlighet att vara där de vet att 
de behövs. Oavsett om det handlar om begränsad tillgång till poli-
sens receptionsservice, d v s möjligheten att söka olika tillstånd el-
ler göra en anmälan på plats, eller en halverad personalstyrka så 
blir resultatet enligt både polisen och allmänheten ”för lite poliser i 
samhället” med det implicit budskapet: ordningen är hotad! 

Ibland hotas kampen, upprätthållandet av ordningen, av politiska 
beslut om besparingar eller polismyndigheternas egna omorganise-
ringar. Ibland får man förstärkning vilket gör att arbetet kan fortgå. 
I Helsingborgs Dagblad berättas det den 3 september att närpolis-
området i Svalöv får två nya poliser.  
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Helsingborgs Dagblad, 3 september 2006  

En förstärkning som gör att ”Svalövsborna kommer att få se mer av 
polisen”. Söderåsen, närpolisområdet som Svalöv tillhör beskrivs 
som ett underbemannat område och stationsbefäl Rickard Gartér 
säger:

”– Svalöv får nu två i yttre tjänst. De ska finnas i samhället 
och skapa trygghet.”

Det är många närpolischefer som ”hoppas på förstärkning”. Ofta 
anses bemanningen på stationerna inte överensstämma med vad 
som krävs för ”situationen i stan”. Med fler poliser, helst i yttre 
tjänst, skulle man bland annat kunna ”få ned gängbrottsligheten”,
”ingripa direkt”, ”säkerställa en kontinuerlig fotpatrullering i 
centrum” och utöka ”narkotikabekämpningen”.
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En nytänkande organisation 
Det finns också en önskan om att tänka nytt. Nya omständigheter, 
en ny typ av brottslighet, kräver enligt politiker och polisledning 
nya effektivare arbetsmetoder. I en del av nyhetsberättelserna kon-
stateras det att polisen ändrat både sitt arbetssätt och tankesätt när 
det exempelvis gäller bemanningsfrågorna. I Helsingborgs Dag-
blad den 15 april berättar informationsdirektör Lars Förstell: 

”– Vi arbetar inte på det viset längre. Det är ett gammalt sätt 
att tänka att poliserna ska sitta inne och höra till en viss po-
lisstation. Vi arbetar över hela området nu och skulle det in-
träffa något i Perstorp som skulle kräva en stor polisinsats så 
kommer det poliser överallt ifrån hela Skåne.”  

I den långsiktiga strategin av personalförsörjning och det sätt att 
arbeta som polisen har idag, anses de lokala polisstationerna spela 
en allt mindre roll. Det är en organisation där man inte längre ser 
fler poliser som lösningen på polisens uppdrag. Utan istället talar 
om behovet av andra yrkeskategorier och kompetenser för att ”ge
polisen andra perspektiv och därmed öka effektiviteten och kvalite-
ten i underrättelse arbetet”. Med denna förändrade syn på polisor-
ganisationens behov följer ett annat arbetssätt och en annan typ av 
organisering och uppdrag.

Upprätthållandet av ordning innebär att polisen fokuserar på att 
visa sin styrka genom hårdare tag och en ökad närvaro. Nya hotbil-
der, organiserade gäng, internationella ligor, IT-brottslighet, kräver 
en ny polisorganisation som tänker annorlunda. Det postmoderna 
samhället bör mötas med en förändrad och framförallt lärande po-
lisorganisation. Att enbart upprätthålla ordningen är inte längre till-
räckligt. Den föränderliga omvärlden får sätta agendan och kontrol-
ler och insatsstyrkor ersätts av strategier och analyser. Bilden av en 
lärande och intellektuellt tänkande organisation tar form. 

I april 2006 presenterar (dåvarande) justitieminister Thomas Bod-
ström, i flera nyhetsmedier, en ”nysatsning” med syftet att bekäm-
pa den organiserade brottsligheten. Orsaken är att brottsligheten 
anses öka i ”styrka” och ”komplexitet” och ”utgör ett allvarligt 
hot” mot det ”demokratiska samhället”. Regeringen lovar ”obe-
gränsat med pengar” och ”en ny organisation”.

Satsningen innebär att en nationell plan utarbetas och regeringen 
”hoppas” på så sätt att polisen ska bli ”effektivare och bättre”. En-
ligt riskpolischefen Stefan Strömberg måste polisen ”utveckla” sitt 
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sätt att arbeta för att stoppa spridningen ut i landet. Konkret innebär 
det att samarbetsorganet Polisens Operativa råd, ”får en stärkt 
roll” och ska ”prioritera satsningarna”. Dessutom tillsätts en ny 
biträdande chef för rikskriminalpolisen med ansvar för insatserna. 
Satsningen får genast kritik av oppositionen och även om de in-
stämmer i att något måste göras för att ”lära sig mer om” den or-
ganiserade brottsligheten, så menar de att förslagen enbart är av 
”kosmetisk karaktär”. Oppositionens förslag är skapandet av ett in-
rikesdepartement där ”samtliga brottsbekämpande myndigheter 
underordnas” och ”en nationell underrättelseenhet”.

Några dagar innan valet 2006 presenteras ytterligare en nysatsning 
i flera lokalmedier. Nu är det de grovt kriminella som ska ”punkt-
markeras”. Chefen för rikskriminalen Therese Mattson berättar att: 
”målet är att alla på något sätt ska förmås att helt upphöra med 
brottsligheten”. Operativa rådet har tagit fram en lista på de ”100
värsta, organiserade brottslingarna” som ska vara till hjälp för po-
lismyndigheterna i landet. Konkret innebär punktmarkering av 100-
listan att polisen ägnar sig åt ”spaning”, ”kontroll av boende” och 
kartlägger ”vilka bilar som används, hur de försörjer sig och vilka 
inkomster som de taxerar”.

Smålandsposten, 11 september 2006 
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Satsningen mot den organiserade brottsligheten skulle alltså kunna 
beskrivas som traditionellt polisarbete men med hjälp av begrepp 
såsom storsatsning och uppgifter om hur mycket resurser (120 mil-
joner under tre år) som avsatts blir det en nyhet om organisationens 
förändringsbenägenhet.

I Smålandsposten den 6 september berättas det att Kronobergspoli-
sen länge haft ”ett ansträngt läge” med outredda bedrägeribrott. 
Nu har man bestämt sig för att anställa tidigare pensionerade poli-
ser. Genom att använda sig av erfararna utredare, en tidigare krimi-
nal- och informationschef, en före detta chef för ekoroteln och en 
förre detta utredare vill man ta vara på den gemensamma kompe-
tensen. ”Trion har tillsammans över 100 års poliserfarenhet”.

Parallellt med tal om nysatsningar och omorganiseringar presente-
ras dessutom resultaten av en del lyckade satsningar. Den nytän-
kande organisationen löser ett stort antal brott, t ex spränger heroin-
ligor med hjälp av ”omfattande telefonavlyssning och intensiv spa-
ning”.  I Göteborgs Posten kan man den 6 maj läsa att ”polisens 
satsning på att lösa fler såkallade mängdbrott har lyckats”. Fram-
gången är ett resultat av polisen ”förändrade arbetsmetoder”. Ge-
nom att ”analysera” olika typer av arbetssätt har man kommit fram 
till ett ”genomtänkt sätt att genomföra brottsutredningar”. Brott 
ska utredas så likvärdigt som möjligt i hela landet och förändringen 
innebär bland annat att ”fler poliser arbetar kvällar, nätter och 
helger”, att ”förundersökningsledare finns tillgängliga dygnet 
runt” och att ”fler brottsplats- och kriminaltekniska undersökning-
ar genomförs”.

Polisorganisationen som flexibel, föränderlig och lärande visas 
också upp genom miljötänkande och interaktiva tjänster. Den ny-
tänkande organisationen har exempelvis börjat använda utryck-
ningsfordon som är miljöklassade och kan köras på etanol. Och po-
lisen i Uppsala ”provar ett nytt system där allmänheten kan göra 
polisanmälningar via Internet”.

Ökad dialog 
Vikten av kommunikation och samarbete påtalas gärna av polisen. 
Exempelvis ska vardagsbrottsligheten och ungdomskriminalitet 
minskas genom förebyggande arbete såsom informationsmöten och 
samarbetsprojekt.  

”Nu tar polisen, skolan och sociala myndigheter ett gemen-
samt grepp i kampen mot otryggheten bland skolorna i Nord-
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västskåne. Receptet på framgång är attitydförändring hos 
alla inblandade.”

Den 29 september berättar Helsingborgs Dagblad att polisen i Sva-
löv har kallat till möte på Linåkerskolan. Göran Hassel, brottsföre-
byggande metodutvecklare, är initiativtagare och syftet med projek-
tet är att skapa en tryggare skolmiljö. Några konkreta lösningar er-
bjuds inte utan istället konstaterar Hassel att man vill ”få till en at-
titydförändring” och ”spinna vidare” på ”de goda krafter” som 
finns i skolan. Under mötet berättar Linåkerskolans rektor ”om ett 
samhälle som utvecklas i full fart och en skola som står kvar och 
stampar på samma fläck”.

Samarbete och förebyggande arbete är också temat i Smålandspos-
tens artikel ”Bättre ringa polisen en gång för mycket”. Polisen är 
ansvarig för ett samverkansprojekt där ”ett ökat samarbete mellan 
polisen och allmänheten ska leda till färre brott”. I Älmhult har 
man nu tillsammans med räddningstjänsten, Brottsförebyggande 
rådet och en låssmed anordnat ett möte där man bland annat talade 
om hur man skyddar sin egendom. Kenneth Magnusson vid Älm-
hultspolisen berättar om vikten av att allmänheten håller kontakten 
med polisen och tipsar ”om händelser som polisen borde känna 
till”.

Polisens roll som rådgivare och kommunikatör (kanske till och med 
pedagog, se kapitel 4) lyfts även fram i Smålandsposten i artikeln 
”Polisen lär vakter hantera konflikter”. I Växjö simhalls lokaler 
utbildar polisen ordningsvakter både när det gäller praktiska hand-
havanden med batong och handfängelser men också ”områden så-
som främlingsfientlighet och rasism diskuteras, berättar poliskom-
missarie Donald Jönsson”.

Det är inte bara i det förebyggande arbetet som en kommuniceran-
de organisation synliggörs. Samarbete, dialog, och förmågan tala 
någon tillrätta är viktiga även vid ingripande och upprätthållande 
av ordning. I Sydsvenskan den 2 maj lyder en rubrik ”140 unga 
greps under gatufest i Stockholm”. Det berättas om många gripna 
för exempelvis ”våldsamt upplopp” och ”våld mot tjänsteman”
men polisen menar att årets demonstration varit lugn. En av de vik-
tiga orsakerna till att det är betydligt mindre bråk än tidigare är en-
ligt Stockholmspolisens presstalesman, Björn Engström, ”polisens 
nya taktik, ökad dialog med demonstranterna och bussar som spär-
rar gatukorsningar”.



119

Sydsvenskan, 2 maj 2006 

Tack vare polisen blev alltså gatufesten förhållandevis lugn. Poli-
sen ger sig själva godkänt och får gripandet av 140 ungdomar att 
ses som en lyckad insats, det kunde tydligen ha varit mycket värre. 
De sammanstötningar som trots allt ägde rum förklaras med att ”i
år har dialogen inte varit lika bra”.

Att polisarbetet och polisen karaktäriseras av samtal och samarbete 
visar också Helsingborgs Dagblads personporträtt av de två nya 
Svalövspoliserna Lars Stjärnfäldt och Göran Larsson. Larsson är 
den erfarne polisen med många år i tjänst och Stjärnfäldt den unga 
polisen som återvänt från Malmö till hemstaden med god lokalkän-
nedom och erfarenhet av utredningar av brott inom familjen. När 
de får berätta om sina, polisens, arbetsuppgifter så konstateras det 
att arbetet handlar om att rycka ut och att ”jobbets styrs av vad som 
händer”. Men att polisarbete också handlar om förebyggande och 
uppsökande arbete. Enligt Stjärnfäldt och Larsson är ”kontakten
och det förtroende som byggs upp viktigt”. Stjärnfäldt berättar att 
polisen i Malmö, där han själv tidigare arbetade, ligger ”långt
framme med att arbeta med video och kontakter med barncentrum 
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och kvinnocentrum”. Dialog och samarbete beskrivs som receptet 
på framgång. 
Den nytänkande polisen ”analyserar” händelser och arbetar utifrån 
kartlagda ”hotbilder”. Då och då påtalas det att polisen trots an-
strängningar ”alltid ligger lite på efterkälken” när det gäller att 
kunna möta den organiserade brottsligheten. Och då är det kanske 
enklare att ägna sig åt upprätthållande av ordning?  

Mindre snack och mer verkstad 
Kenneth Holm, ansvarig för polisens mängdbrottsprojekt och riks-
polischefen Stefan Strömberg konstaterar i Helsingborgs Dagblad,
den 20 april, att den satsning som polisen inledde föregående år 
med att bekämpa vardagsbrotten, gett resultat. ”Antalet ärenden 
som gått till åklagare har ökat med nästan nio procent under första 
kvartalet jämfört med samma period i fjol” samtidigt som antalet 
anmälda mängdbrott minskat. Holm berättar att ”målet är färre 
brott” och ”ökad lagföring” och läsaren får veta att ”satsningen
innebär ett nytt sätt att arbeta och syftar till att göra polisens ut-
redningar snabbare och effektivare”. Holm och Strömberg menar 
att resultaten är en framgång och de ”tror” på det ”nya sättet att 
arbeta”.

Läsarna får dock inte veta vad det nya sättet att arbeta innebär och 
när det gäller tillvägagångssätt för att möta de brott som fortfarande 
ökar så konstaterar enbart Holm att man måste ”jobba hårdare”.
Strömbeck berättar vidare att det just nu råder en allmän neråtgåen-
de trend i brottsutvecklingen och att det inte enbart är polisens för-
tjänst. Han framhåller däremot att det förebyggande arbetet på någ-
ra års sikt kommer att minska brottsligheten.

I en uppföljande artikel konkretiseras satsningen. ”Mer verkstad 
och mindre snack. Färre pärmar och mer konkreta lösningar är 
modellen” för Nordvästra Skånes polis. Polisinspektör Göran Has-
sel berättar: 

”- Vi måste få ändan ur vagnen och börja jobba aktivt med 
det brottsförebyggande arbetet. Istället för att, som vanligt, 
utarbeta handlingsplaner, utbildningar och bygga organisa-
tion har man helt enkelt satt igång arbetet.  
- […] Vi behöver inte fler pärmar och fler overhead-bilder.”

Hassel deltar numera i polisens alla ”utsättningar” (möten innan 
ett arbetspass), den enskilda polisen har därmed möjlighet att berät-
ta vad som observerats ute på fältet istället för att behöva skriva 
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ned tipsen. Informationen kan på så sätt användas direkt. Det ”nya 
sättet” att arbeta innebär vidare att en polisinspektör kan ta direkt-
kontakt med en chef på kriminalpolisen och på så sätt ”få till en ut-
redning snabbare”. Hassel hoppas att de snabba åtgärderna –”som
kanske bara handlar om lite goda råd i hur man förstärker skal-
skyddet – ska få en direkt verkan på brottsligheten”.

Blåljustraditionen dominerar 
Stenmark skriver i sin avhandling att det inom polisen finns en or-
ganisationskultur där fokusering på ”här-och-nu situationer” har 
gjort att långsiktiga och förebyggande arbetssätt ibland åsidosatts.60

Blåljustraditionerna (som Stenmark väljer att kalla de reaktiva tra-
ditionerna) är tydliga i nyhetstexterna. Polisorganisationens främsta 
uppdrag är att upprätthålla ordningen. Demonstranter ska hållas 
tillbaka, rattfyllerister stoppas, huliganer omhändertas och gäng-
brottsligheten bekämpas. Polisens synlighet och närvaro är viktig. 
Våra gator och torg befaras bli stökiga om inte polisen får de resur-
ser som krävs för att lyckas i sitt arbete.  

Ibland talas det om att förebygga och bemöta nya hot, som exem-
pelvis den organiserade brottsligheten, genom att förändra organi-
sationen och dess verksamhet. Mer resurser och nya satsningar ska 
förbättra och effektivisera arbetsmetoderna. Intellektuellt tänkande 
och analyserande ska ersätta muskler och utrustning. Brottslingarna 
ska kartläggas och punktmarkeras, spaningen ska öka och fler kri-
minaltekniska undersökningar genomföras. Satsningar som dock 
ofta resulterar i hårdare tag och ökade kontroller.

Polisen som den moderna, nytänkande och lärande organisationen 
blir i det vardagliga arbetet ständigt den fysiska och traditionella 
polisen. ”Här-och-nu situationerna” verkar vara så mycket enklare 
för polisen att beskriva och för reportern att dramatisera. Report-
rarnas arbete – skapandet av nyhetsberättelsen – är temat för nästa 
kapitel.  

––––––––– 
60 Stenmark, Henric (2005): Polisens organisationskultur: en explorativ studie. Umeå, Pedagogiska 

institutionen, Umeå universitet. 
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Kapitel 7: Nyhetsjakt med 
poliser i nätet 

- kriminalreportrar i vardagen

Det är klart att jag märker om polisen vill ha ut någonting, 
men om deras intresse sammanfaller med mina ser jag inget 
problem att skriva om det. Men vill dom bara göra reklam för 
polismyndigheten då får dom vända sig någon annanstans. 
Men kommer dom med en grej som gör reklam för polismyn-
digheten samtidigt som vår tidning får en bra nyhet och kan-
ske blir citerad i andra medier, då råkar ju våra intressen 
sammanfalla.

Så säger en av de kriminalreportrar som intervjuats för den här stu-
dien. Journalister och nyhetsredaktioner är beroende av att få in-
formation man kan göra till nyheter. Journalistikens ”motparter”; 
företag, föreningar, myndigheter, politiska partier och enskilda, vet 
detta och lämnar ofta information för att få publicitet. Detta är na-
turligtvis inte någon hemlighet för journalister och redaktioner och 
de måste därför ständigt göra relevansbedömningar; är det enbart 
fråga om ”reklam” eller finns något allmängiltigt i informationen, 
något som läsare, lyssnare, tittare bör få veta. Något som kan bli en 
nyhet. Ibland sammanfaller alltså intressena. Så fungerar nyhets-
journalistiken.

Men reportrar sitter inte och väntar på att någon skall höra av sig. 
Nej, det är istället en ständig egen, intensiv, aktivitet. Nyhetstips 
från allmänheten måste kontrolleras. Offentliga handlingar och ut-
redningar skall läsas och bedömas. Informationskällorna på myn-
digheten kontaktas och bearbetas, och ju fler sådana kontakter – 
nyhetskällor – man har desto sannolikare är det att man får veta nå-
got nytt. Det gäller inte enbart att hitta detta nya, helst vill man vara 
ensam om det, före konkurrenterna. 

Det här kapitlet handlar om hur journalistiken om polisen ser ut i 
vardagen, hur de journalister som är satta att bevaka och rapportera 
polisen och polisens verksamhet – kriminalreportrarna – arbetar. 
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Men det handlar också indirekt om polisens förhållande till journa-
listiken och till de reportrar som är satta att bevaka det polisära. 
Två professionella yrkesgrupper som möts; ibland sammanfaller 
deras intressen, ibland inte.61

En kriminalreporters uppdrag rör inte enbart polisen och polismyn-
digheten, också domstolar, åklagare, advokater, räddningstjänst in-
går i bevakningsområdet, eller om man så vill, rättssystemet i sin 
helhet. Men av förklarliga skäl är polisen central. Här finns ofta det 
dramatiska och spektakulära, det med högt uppmärksamhetsvärde. 
I en studie från 2003 får morgontidningsläsare rangordna vad de lä-
ser i sin tidning och hur viktiga olika innehållsområden i tidningen 
är.62

När det handlar om läsning (läser allt/i stort sett allt) finns inne-
hållsområdet olyckor och brott i topp och när det gäller viktighet 
(mycket viktigt) hamnar området som nummer tre (utrikesnyheter 
och radio- tv-program kommer före). Det betyder alltså att det som 
ingår i polisens ansvarsområde har ett mycket högt läsvärde men 
också ett mycket högt viktighetsvärde; det kriminalreportrar beva-
kar och rapporterar om är något mycket centralt för tidningsläsarna 
och därmed också förstås för tidningsföretagen. Vår studie visar 
också polisnyheternas betydelse; vi har ju funnit närmare 400 artik-
lar/inslag i de medier som studeras. Och de intervjuade reportrarna 
är också av samma åsikt: redaktionsledningarna värderar deras ny-
heter högt, nyheterna blir också ofta toppnyheter och får utrymme 
på förstasidor och i löpsedlar (var fjärde nyhet blir också en första-
sidesnyhet). Så här säger två kriminalreportrar: 

Vi har inte svårt att få in våra grejor, nästan allt vi gör kom-
mer in och det kommer in snabbt. Man känner sig som en vik-
tig kugge, det märks i behandlingen av det vi gör. 

––––––––– 
61 Detta kapitel och det följande (kapitel 8) bygger på intervjuer med kriminalreportrar och informa-

törer/presstalesmän. Följande personer har intervjuats: Tobias Barkman, reporter Sydsvenskan, Ca-
rolina Ekéus, pressekreterare Rikspolisstyrelsen, Anna Erhardt, pressansvarig på Polisförbundet, 
Lars Förstell, informationsdirektör Polismyndigheten i Skåne, Daniel Johansson, reporter Små-
landsposten, Staffan Kellerborg, informationsdirektör Polismyndigheten i Stockholms län, Peter 
Linné, reporter Göteborgs-Posten och Robert Loeffel, informationsdirektör, Polismyndigheten i 
Kronobergs län. 

62 Studien som refereras är den nationella SOM-undersökningen från 2003 och uppgifterna är hämta-
de hos: Strid, Jan (2005): ”Läst och viktigt”. Ur, Bergström, Annika, Wadbring, Ingela & Weibull, 
Lennart: Nypressat. Ett kvartssekel med svenska dagstidningsläsare. Göteborgs universitet. 
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Mitt material är högt värderat, men det är klart att ibland får 
man väl slåss för att det skall värderas på rätt sätt. Men på 
redaktionen vet vi ju att läsvärdet är högt, missar vi något får 
vi ofta kommentarer, folk ringer upp eller mejlar. Så visst, det 
är hög status på materialet. Det får ofta en framskjuten pla-
cering.

Reporterstyrning och självständighet 
Kriminalreportrarna utgör en speciell expertis på nyhetsredaktio-
nerna, en expertis som har att göra med hur ”rättssystemet funge-
rar”, något man lär sig av erfarenheter man gör i arbetet, genom 
kollegor, genom att konsultera juridiska experter, genom de databa-
ser som finns på nätet, och, ibland, genom specialutbildningar eller 
kurser.

Jag är självlärd, det handlar om kunskapsöverföring från 
mer erfarna reportrar, man lär sig efterhand hur ”systemet 
tänker” och ibland kan jag faktiskt tänka att jag vet alldeles 
för väl hur detta system tänker, man får ju inte glömma bort 
att vi arbetar mot allmänheten och deras rätt att på ett enkelt 
och tydligt sätt få veta vad som händer i detta system. 

Man lär sig genom erfarenheter, man frågar dom som är ex-
perter, man läser litteratur, ibland rådfrågar vi forskare. På 
nätet finns rättsdatabaser och annat som man kan ha an-
vändning för, förarbeten till lagstiftning, rättspraxis och så-
dant.

Denna egna expertis, tillsammans med arbetets speciella karaktär, 
får konsekvensen att kriminalreportrarna sköter sig själva på redak-
tionerna; de lägger upp sin egen arbetsdag, har sina egna priorite-
ringar och gör sin egen arbetsfördelning. Naturligtvis talar man 
med cheferna på redaktionen – berättar vad man håller på med och 
vad som kan tänkas bli en kommande nyhet – men det är sällsynt 
med en mer omfattande, direkt styrning av arbetet från nyhetsdes-
ken, från redaktionsledningen. 

Jag tror att det är så överallt, bland alla kriminalreportrar, 
att jobbet är reporterstyrt. Vi som jobbar med brott och 
straff, med polisen, fungerar lite som en egen redaktion i re-
daktionen. Vi gör våra egna bedömningar, vi har vår egen 
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dagbok med tips och uppslag och vi har våra ärenden som vi 
följer utan att någon lägger sig i. 

Ja, det är på ett sätt ett väldigt fritt jobb, jag lägger själv upp 
min dag. Jag är självgående. Men det förutsätter också att 
jag levererar, kommer inga bra nyheter så fungerar ju inte 
självständigheten.

Reporterstyrt och därmed självständigt. Men också, som vi ser, 
krav på att leverera. Det är ett intensivt, ofta stressigt arbete som i 
princip pågår dygnet runt. Olyckor och brott äger ju inte nödvän-
digtvis rum på kontorstid; polisen är aktiv dygnet runt och det mås-
te också journalistiken vara. Och dramatiken kräver att man är på 
plats, att man kan leverera ögonblicksbilder – röster, fotografier, 
filmsekvenser - att man kan tala med poliser, drabbade, anhöriga, 
direkt på plats. Man använder förstås telefon för att kontrollera 
uppgifter, göra intervjuer och få kommenterar, men det centrala är 
att just vara på plats. Och de händelser som blir nyheter är oftast 
färskvaror, de kan inte ligga och vänta, de blir snabbt gamla. 

Dygnet runt 
Den så kallade nya tekniken, Internet och webben, har förändrat 
nyhetsjournalistiken på flera sätt, den har bland annat fört med sig 
att pressen på att leverera har ökat, att intensiteten i arbetet blivit 
större. En papperstidning har en ”deadline” för leverans av nyheter, 
efter denna går tidningen i tryck och sedan är det att vänta ett dygn 
på nästa publiceringstillfälle. Men när tidningarna nu också publi-
cerar nyheter på sina egna webbplatser försvinner i princip alla 
”deadlines”. Nu kan nyheter publiceras 24 timmar om dygnet, 7 
dagar i veckan. Sak samma gäller för radion och för televisionen, 
även om man idag kan ha utsändningar hela dygnet har också ra-
dio- och tv-företagen sina egna webbplatser med ständig uppdate-
ring.

Mycket har förändrats med vår webbredaktion. Numera kon-
taktar vi polisen mycket tätare, vi gör ständiga uppdatering-
ar. Dyker något upp meddelar webbreaktionen mig. Är det 
något stort går jag vidare med det. Kanske gör jag en upp-
följning eller ett reportage. Dom gör den snabba delen. 

Journalistiken har vidgats av webben och blivit mer spän-
nande att hålla på med och jag tycker att läsarna vinner på 



127

detta, mångfalden ökar, man får fler möjligheter att ta reda 
på vad som hänt. 

Webben innebär att det blir snabbare och att man kan nå 
personer som inte har tidningen. Och det går snabbare att 
reagera för människor, vi kan lägga ut en kommentar direkt, 
man behöver inte vänta till dagen efter. Det händer nästan 
dagligen att personer ser något på webben och vi får uppgif-
ter om något som hänt. Det har öppnat upp en hel del, sedan 
får man förstås ta de uppgifterna med en nypa salt. 

Pressen ökat, kraven på snabbhet, och det skapar väldigt 
mycket stress. Kravet på snabbhet innebär också att man 
måste vara extra noggrann med källor och det som läggs ut 
på vår webb är i huvudsak direktcitat från till exempel poli-
sen. Sedan kanske det blir en uppföljning i papperstidningen 
dagen efter. 

Internet och webben är en självklar del av det journalistiska arbetet, 
en del av vardagen för kriminalreportrarna. Även om arbetet med 
webben innebär att de typiska ögonblickshändelserna; olyckan, in-
brottet, branden, kan ge reportrarna mer utrymme till längre artik-
lar, reportage, uppföljningar på händelserna, är vardagsarbetet i hög 
grad ett händelsestyrt arbete. 

Ja, det är lätt att bli bunden av allt det som händer, arbetet 
är händelsestyrt. Vi prioriterar händelserna högt och det in-
nebär förstås att vi inte alltid klarar detta med fördjupningar 
och granskaningar. Så enkelt är det. 

En av reportrarna liknar kriminal- och polisjournalistiken vid sport-
journalistik, man måste ha både det lilla och det stora. Detta till-
sammans med konkurrensen från andra medier – inte minst från allt 
fler nyhetssidor på webben – innebär att det är nödvändigt att ha ett 
väl fungerande nyhetsnät.

Fotarbete i nätet 
I kapitel 2 såg vi att ett nyhetsnät i grund och botten består av ett 
antal personer – strategiskt placerade i olika organisationer – som 
kan förse reportern med kunskap av olika slag; information om vad 
som har hänt (eller skall hända), tolkningar, kommentarer. Inte säl-
lan auktoritativa uttalanden som sedan kan bli pratminus (citat) på 
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tidningssidan eller i radio- och tv-sändningen. Detta är två mycket 
viktiga, ja, centrala, delar av nyhetsjournalistiken: Att få tag på 
händelser och att få tag på kommentarer – pratminus – till dessa 
händelser. Utan ett väl fungerande nyhetsnät skulle detta inte gå, att 
leverera snabbt och i tid vore omöjligt. En stor del av reportrarnas 
vardagsarbete går åt till att ”vittja” nyhetsnätet, ett fotarbete både i 
bokstavlig och i bildlig mening. 

Jag har mina ärenden som jag följer, kollar om något nytt 
har hänt. Det blir många, många telefonsamtal. Jag går ofta 
till tingsrätten och till åklagarkammaren. Pratar med vår 
webbredaktion om det har hänt något som jag kanske kan 
göra ett reportage om, till exempel: ”Han drabbades av in-
brott i natt”. Jag får mycket tips som ligger och väntar. Och 
jag har nästan alltid något större som ligger och väntar – ett 
reportage kanske – som jag tar fram och jobbar på om det 
inte hänt något särskilt. Här har polisen pressmöte varje dag 
och jag försöker gå dit. Annars ringer jag. Jag försöker i alla 
fall ha kontakt varje dag. Kollar av polismyndighetens egen 
webbsida.

Man måste vara ute mycket. Prata med folk. Inte bara poli-
ser, åklagare, advokater, utan också vanligt folk, man måste 
veta vad som rör sig. Prata, prata, prata. Men det blir mycket 
att ringa, mobilen är ovärderlig. 

Att nyhetsjakten är intensiv, att reportrarna och redaktionerna är 
beroende av information och kommentarer, att verksamheten i hög 
grad är händelse- och pratminusstyrd, det vet förstås polisen. Som 
myndighet har man krav på sig att vara öppen och tillgänglig, all-
mänheten har rätt att få veta vad man gör och hur man sköter det 
man är satt att sköta. I ett demokratiskt samhälle måste polisen som 
mäktig institution och myndighet vara möjlig att ”se igenom”, på 
det sättet kan man tala om en polisens informationsskyldighet.63

Men polisen kan också ha andra skäl att informera, ett kan man kal-
la myndighetens egenintresse.  

Den offentlighet som i moderna demokratier i hög grad utgörs av 
medier fungerar också som ett viktigt redskap för olika aktörer; fö-
––––––––– 
63 Detta med öppenhet och tillgänglighet regleras bland annat genom förvaltningslagen och genom 
offentlighetsprincipen. Se, Olsson, Anders R (2006): Yttrandefrihet och tryckfrihet. Handbok för 
journalister. Studentlitteratur 
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retag, myndigheter, intresseorganisationer, politiska partier, ett red-
skap för självpresentation. Att kunna presentera sig själv, eller bli 
(förhoppningsvis inte negativt) presenterad av någon annan i denna 
offentlighet är ett sätt att skaffa sig legitimitet för det man gör hos 
olika grupper; kunder, allmänhet, politiker, väljare. Om polismyn-
digheterna, som exempel, via medierna kan visa att arbetet mot oli-
ka former av kriminalitet är effektivt, att man hanterar sina resurser 
på ett optimalt sätt, eller motsatt, om man saknar resurser för att i 
alla lägen trygga medborgarens vardag, då kan dessa presentationer 
på olika sätt gynna myndigheten i fråga. Det är av det skälet som 
organisationer i allt högre utsträckning ägnar sig åt systematiskt 
och välplanerat presentations- och opinionsarbete, PR, polisen är 
alltså inget undantag (mer om detta i nästa kapitel). 

Numera har de olika polismyndigheterna inrättat press- och infor-
mationstjänster; de dagliga kontakterna med medierna sköts i all-
mänhet av erfarna poliser, det mer långsiktiga, strategiska, informa-
tionsarbetet ligger ofta i händerna på personer med någon form av 
informationsutbildning, till exempel före detta journalister eller in-
formatörer. På de stora myndigheterna finns en stab av informatö-
rer vars uppgift är att både sköta den interna (mot myndigheten) 
och den externa (mot medier och allmänhet) informationen. 

Proffsigare poliser 
Att polisen har ett egenintresse av mediekontakter vet förstås re-
portrar och redaktioner. Att detta polisens informationsarbete har 
blivit mer professionaliserat är också tydligt – myndigheternas egna 
webbsidor är ytterligare ett bevis på detta. En av de intervjuade re-
portrarna säger om detta informationsarbete:  

Polisen har blivit allt mer professionell i förhållande till oss i 
medierna. De vet spelets regler och får större förståelse för 
hur vi journalister jobbar. Dom är ju också beroende av pub-
licitet, att dom får ut sitt, så att säga. Och det märks att dom 
blivit mer medvetna om detta. På det sättet har dom blivit 
mer öppna och det har spridit sig i organisationen att medier 
är viktiga. Att man vet varandras roller och att det inte är 
personfrågor.

Det är bra att polisen har presstalesmän – och ibland är det 
till och med före detta journalister – men ibland kallar vi 
dom för desinformationsavdelningen. Men jag säger så här: 
Det är i alla fall bra att det finns personer som svarar i tele-
fon och som vet vad som har hänt eller är på gång, som åt-
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minstone kan ge de första uppgifterna. Man kan få basen, så 
att säga, vad handlar detta om. Men sedan – om det är något 
stort – så måste jag ju gå vidare, då räcker det inte med 
presstalesmännen, då måste man ha kontakter inne i utred-
ningen. Rör det sig om ett grovt brott så skulle inte mina che-
fer acceptera att mina uppgifter bara kom från presstales-
männen – då måste vi ha mer. Annars duger det inte. 

Polisen har blivit mycket mer professionell än när jag börja-
de som kriminalreporter, man har jobbat aktivt för att bli 
bättre i sina relationer till media. Och det märks. Dom har en 
mycket öppnare attityd, fast det behöver inte betyda att dom 
berättar mer för oss, men bara detta att man inte säger, 
”inga kommentarer” utan faktiskt tar sig tid och svarar på 
frågor innebär ju att man får en positivare inställning. 

Presstalesmän, informatörer, webbsidor och dagliga rutiner för att 
lämna ut information till medierna kan sägas vara en servicefunk-
tion som underlättar det dagliga arbetet för reportrarna. Tillgäng-
ligheten ökar, man behöver inte vänta i en telefonkö, man kan få en 
snabb uppdatering, ”en slags miniminivå av information”. Mer in-
formation – och bättre tillgänglighet – behöver dock inte med au-
tomatik innebära en öppnare organisation, att det till exempel blir 
lättare att granska polisens verksamhet. Med mer professionella in-
formationshanterare kan man också styra information mer effektivt.  

Professionaliseringen av mediekontakter från polisens sida innebär 
också att man skaffar sig en egen journalistisk expertis, man lär sig 
hur journalister tänker och arbetar, man vet hur nyhetsvärdering går 
till, man vet hur beroende reportrar är av att snabbt komma åt in-
formation om händelser som kan bli nyheter och man vet hur hård 
konkurrensen mellan nyhetsmedierna är.  

Det finns därför, ganska naturligt, en annan sida av detta med sy-
nen på polisens information och öppenhet, man är från journalister-
nas sida alltid på sin vakt, polisen är en organisation med makt och 
de eventuella misstag som görs i myndighetsutövningen kan få 
mycket stora konsekvenser för enskilda människor. Polismyndighe-
terna är byråkratier – inte sällan mycket komplexa – och som såda-
na svåra att tränga in i och tränga igenom. I sådana byråkratier kan 
lätt ”saker gömma sig”, sådant som det är mediernas sak att rap-
portera om och visa upp. Det kan röra sig om ”saker” som har med 
medborgarnas rättssäkerhet att göra. Informationens och öppenhe-
tens dubbelhet kan till exempel uttryckas så här: 
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Informatörerna har en chef över sig som i sin tur bestämmer 
hur mycket informatörerna skall få veta och därmed kunna 
säga. Det innebär i sin tur att de ofta blir försiktiga med vad 
de säger och detta gör deras betydelse som uppgiftslämnare 
begränsad. Rent teoretiskt skulle det kunna fungera om man 
alltid hade informatörer som var starka och var intresserade 
av öppenhet, som kunde säga till sina chefer: ”Min erfaren-
het som informatör är att allmänheten skriker efter informa-
tion och dom kommer att känna sig rädda och osäkra om vi 
inte berättar om de här sakerna och vi kommer att uppfattas 
som en hemlig organisation och vi kommer att få ett dåligt 
rykte om vi mörkar de här sakerna. Så ge mig så mycket ni 
kan som jag kan berätta för medierna och låt mig ta ansva-
ret.” Men i nuläget så sitter informatörerna för mycket i knä-
na på polischeferna så det blir bara ytterligare en sluss. 

Jag har sett att man också försöker mörka, att man inte be-
rättar det som man borde berätta, det som är offentligt, och 
det märker vi ju efter ett tag när sedan uppgifterna kommer 
ut. Man hävdar förundersökningssekretess, ett ”känsligt spa-
ningsläge” och detta ofta helt i onödan. 

Polisen har ju ingen skyldighet att berätta allt dom vet och 
allt dom gör. Det är mitt jobb att se till att få information. 
Det går ju inte att nöja sig med det polisen ger oss, även om 
det är bra med regelbundna pressträffar och annan informa-
tion man får direkt från polisen, till exempel på deras egen 
hemsida, deras webb. Men det räcker inte.

Alltså; hur professionaliserat polisens informationsarbete än är och 
hur välutvecklade och välfungerande pressträffar och webbsidor än 
är, finns ingen erfaren kriminalreporter som nöjer sig med detta. 
Små händelser, det rutinartade, kanske, men när det ”bränner till”, 
när det är ”större grejer” då måste nyhetsnätet innehålla mycket 
mer än myndighetens informatörer.  

Bollplank och uttolkare 
Som vi tidigare sagt består kriminalreportrarnas nyhetsnät av ett 
antal personer – strategiskt placerade – vars uppgifter kan läggas 
samman och därmed göra det möjligt att få en mer djup och sam-
mansatt bild av en händelse eller fenomen. De här strategiskt place-
rade personerna är reporterns viktigaste nyhetskällor.
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Inom journalistiken finns många slags nyhetskällor allt från statliga 
arkiv till en allmänhet som lämnar tips på telefon eller via en e-
post. Men de viktigaste är de institutionella nyhetskällorna, de som 
är centralt placerade i en organisation; det må vara tjänstemän på 
en kommunal förvaltning, ekonomer på en bank, politiska sekrete-
rare på ett departement, utredare på en statlig myndighet. Att vara 
strategiskt eller centralt placerad innebär att man har expertis inom 
ett område, att man har förstahandskunskap, att man är auktoritativ. 
All journalistik är beroende av tillgången till sådana källor. 

Nyhetskällor kan ha olika funktioner. Många gånger märker vi ny-
hetskonsumenter inte av dem, de nämns inte med namn, journalis-
ten hänvisar inte till dem, de får inget pratminus. Vi kan kalla dem 
informanter och de kan fungera som bollplank, korrektiv och uttol-
kare.64 Ett bollplank är en diskussionspartner som kan ge bak-
grundskunskap, infallsvinklar eller utgångspunkter för en nyhet, ett 
korrektiv kan bekräfta eller förkasta en analys, en slutsats eller en 
viktig tanke i en blivande artikel eller i ett blivande inslag, och en 
uttolkare kan hjälpa till med att reda ut ett komplext område eller 
förklara hur något hänger samman. Naturligtvis kan en och samma 
person ha samtliga tre funktioner, det viktiga är att informanterna 
har expertis på sitt område, att de verkligen vet. Ibland möter vi 
dem som, ”en centralt placerad person”, ”polisen uppger”, ”X-
tidningen erfar”, men de behöver heller inte, som sagt, synas i ny-
heterna.

Den andra viktiga typen av nyhetskällor är de som syns, vi kan kal-
la dem offentliga källor. Det är de som uttalar sig i organisatio-
nens/myndighetens namn. Ofta har de ett tydligt egenintresse av att 
göra detta – till exempel i fallet med en politiker på valturné – men 
i vilket fall som helst representerar de en organisation; en utredare, 
en polischef, en åklagare. Det är inte ovanligt att organisationer 
medvetet arbetar med att erbjuda medierna ett visst antal sådana of-
fentliga talespersoner, att man vill begränsa kretsen av uppgifts-
lämnare. Framväxten av professionella informatörer och PR-
funktioner är ett exempel på detta.  

Organisationen vill kontrollera bilden av sig själv i offentligheten. 
För journalister är de offentliga källorna också mycket viktiga (en 
och samma person kan förstås både vara informant och offentlig 
källa) och den allmänna regeln är; ju högre upp i organisationen, 
––––––––– 
64 För en mer ingående diskussion om relationen journalister och nyhetskällor se, Allan, Stuart 
(2004): News Culture. Open University Press, och, Palm, Göran  (2002). I nationens och marknadens 
intresse. Journalister, nyhetskällor och EU-journalistik. Göteborgs universitet. 
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desto bättre. Det är de offentliga källorna som ger auktoritet och 
(förhoppningsvis) trovärdighet åt nyheterna. 

Journalistik är en ständig jakt efter information och uttalanden och 
det är därför journalister försöker skaffa sig så många tillförlitliga 
och trovärdiga kontakter som möjligt i en organisation, inte så säl-
lan handlar det om ren personkännedom: 

Det är så viktigt att känna poliser, gärna många, då måste 
man vara ute, prata med folk, hänga med, ibland nästan bo-
sätta sig på polisstationen. Och har man bra kontakter bland 
poliserna så kan man ringa upp och ställa en fråga och då 
får man ofta höra: ”Det är inte jag som har sagt det, men du 
skall veta….”. Och sådan ”inside” får man bara om har 
goda kontakter. Vi jagar och mjölkar dag efter dag och jag 
tror att polisen så småningom inser vilka journalister man 
kan läcka till. Och vi jobbar ju med varandra varenda dag.

Har man vid något tillfälle haft en personlig relation så öpp-
nar det förstås dörrar och det är klart att man försöker bygga 
sådana relationer, inte bli kompisar eller vänner eller så, 
men ändå något mer än bara på var sin sida av telefonluren, 
om man säger så.

Dom kontakter man bygger upp som kriminalreporter har 
man för att kunna göra jobbet smidigare, annars tar det för 
lång tid att penetrera organisationen och hitta rätt person. 
Men det är klart att då och då behöver man kontakterna för 
att få veta något ”hemligt”. Sådana personkontakter behövs 
för att personen på polismyndighet skall kunna veta att han 
eller hon kan tala mer öppet. 

Det är självklart att man har olika bra kontakter med olika 
människor, att man har kontakter man helst vill prata med, 
det handlar ju om personkemi. Och jag vet naturligtvis vilka 
som vet mest om ett särskilt ärende eller ett särskilt område. 
Kan man som journalist inte bygga upp ett sådant kontaktnät 
med bra källor då är man ingen bra journalist. Det måste 
alla ha. Mitt jobb bygger oerhört mycket på personkontakter, 
träffar mycket folk, ringer många samtal, pratar och pratar. 
Annars får man inte fram något. Målet är ju att man vill ha 
information om något innan polisen berättar det själv, an-
nars kunde man ju bara sitta och vänta på en presskonferens 
eller på ett pressmeddelande. 
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Polisen gör nyheter 
Alltså; reportrarna bygger upp ett kontaktnät, dels för att få tag i re-
levant information och auktoritativa uttalanden dels för att kunna 
passera de hinder som kan finnas i form av slutenhet, många och 
bra kontakter innebär möjligheter till ”by-pass” – att ta sig förbi de 
som vill ”lägga locket på”. Sådana goda nyhetskällor är man för-
stås rädd om, man ”bränner inte” sina uppgiftslämnare. Det är stor 
skillnad för de journalister som kommer ”utifrån”, kommer till om-
rådet om det hänt något tillräckligt stort. Om till exempel Afton-
bladets eller Expressens reportrar dyker upp med sin ”likbrännar-
journalistik” eller ”fallskärmsjournalistik”.

Dom kan naturligtvis bränna sina kontakter om man räknar 
med att aldrig behöva använda dem igen, men så kan ju inte 
vi jobba. 

Och det säger sig självt att ju större polismyndigheten är desto enk-
lare blir det att hitta någon eller några som kan fungera som sådan 
”by-pass”. Men som vi redan sett vet varje reporter att människor 
ofta talar av ett speciellt intresse; om någon säger något som man 
inte annars fått veta kan det finnas en speciell anledning – ett speci-
ellt intresse – bakom detta. Det gäller alltså att kunna värdera sin 
källa, utöva källkritik. Men man lär sig vilka man kan lita på, precis 
som källorna lär sig vilka journalister man kan lita på, det uppstår 
något man kan kalla för ett informellt regelsystem mellan reportrar 
och deras källor, en viktig del av relationen mellan två professio-
nella yrkesgrupper. Och som vi såg i inledningen till det här kapit-
let så vet båda parter att man byter tjänster och så länge som båda 
parter tjänar på det är det inget problem. Intressen kan sammanfal-
la.

Ett väl fungerande nyhetsnät innebär att nyhetskällorna kan delta i 
nyhetsarbetet; en nyhetskälla kan formulera sig på ett visst medve-
tet sätt, välja perspektiv när man berättar om något, förstärka vissa 
saker och tona ner andra. En nyhetskälla som känner journalisti-
kens villkor och vet vad en reporter vill ha kan lyfta fram sin in-
formation som en nyhet, vilket i sin tur underlättar för reportern att 
göra sitt jobb.

Den kanadensiske medieforskaren Richard V. Ericson går så långt 
att han talar om reporter och källa som kollegor och att nyhetskäl-
lorna – åtminstone de skickligaste – utför det han kallar ”the basic 
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signwork”, det vill säga den grundläggande nyhetsvärderingen.65

Det må vara hur det vill med den saken, men beroendet av väl fun-
gerande nyhetskällor, sådana som har något att berätta och ständigt 
är tillgängliga, tillsammans med kravet på snabbhet när det gäller 
publicering och det vi tidigare kallat händelsestyrning, innebär att 
nyhetskällorna också får inflytande över journalistiken. 

Relationer och nätverk – nyhetsnät – skapas inte över en natt och 
det är inte någon självklarhet att alla poliser har en öppen attityd 
gentemot journalister och redaktioner. Öppenhet och slutenhet går 
ofta hand i hand, precis som det finns ett intresse av öppenhet i vis-
sa situationer finns ett intresse av slutenhet i andra. 

Jag skulle säga att ryggmärgsreflexen hos en polis som jag 
inte träffat tidigare är att hålla tyst, det verkar som om man i 
utbildningen får lära sig mer om sekretess än om öppenhet. 
Men befälen vet vilka vi är och dom vet vad vi vill ha – dom 
är oftast ganska bra. Det är häpnadsväckande att det i polis-
utbildningen inte finns mediekunskap - i en organisation som 
tilldrar sig så stort intresse från allmänheten. Och dom vet 
att det inte är vi journalister som skapar detta intresse, det är 
deras egen verksamhet. Och dom vet också att dom är bero-
ende av att allmänheten ser på polisen med goda ögon. 

Ja, det finns en del att göra på polisutbildningarna. Att man 
tar dit journalister som kan berätta hur det fungerar, hur 
medier arbetar, hur vårt uppdrag ser ut. Man kan märka en 
osäkerhet hos nya poliser, att de inte förstår hur vi arbetar 
och att de inte alltid vet vad som krävs av dem; vad de kan 
berätta. Det är en farlig utveckling om poliser skulle vara 
”rädda” för medier, där tar inte alltid polisutbildningarna
sitt ansvar. 

En viktig del av nyhetsjournalistiken är bevakning och rapportering 
av samhällsföreteelser och mäktiga organisationer, men att bevaka 
och rapportera är inte tillräckligt, journalistiken skall också kritiskt 
granska. Om polisen oftast är sin egen källa, om det finns starka in-
tressen av sekretess vid sidan av öppenheten, om det går allt kortare 
tid mellan händelse och publicering och om kravet på att leverera 
nyheter ständigt växer, finns det då tid och möjlighet att kritisk 
granska?
––––––––– 
65 Ericson, Richard V., Baranek, Patricia M. & Chan, Janet B.L. (1989): Negotiating Control: A 

Study of News Sources. Open University Press 
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En svårgenomtränglig polis  
I vår kartläggning och analys av de polisnyheter vi arbetar med (se 
kapitel 3) har vi funnit att 5 procent av artiklarna/inslagen kan klas-
sificeras som kritisk granskning, alltså en av tjugo artiklar. Det är 
inte helt enkelt att avgöra vad man skall mena med att kritiskt 
granska, men det vi klassificerat som granskning är större, genom-
arbetade artiklar där den uttalade nyhetsvinkeln är att lyfta fram 
något som inte syns i den dagliga rapporteringen. Ibland – men det 
är ganska ovanligt – görs granskningen helt på redaktio-
nen/reporterns initiativ; man bestämmer sig för att man skall under-
söka hur något förhåller sig.

Vanligare är att granskningen kommer till på någon annans initia-
tiv, det kan röra en anmälan från en medborgare, eller en annan 
myndighets – till exempel Justitiekanslern – granskning av polisens 
myndighetsutövning. Till detta kommer polisens egen kontroll av 
sig själv genom olika former av internutredningar. Dessutom fun-
gerar polismyndigheter ungefär som alla andra myndigheter, byrå-
kratier och organisationer; det finns ”sprickor”, interna motsätt-
ningar och konflikter och därmed intressen från olika aktörer att 
”läcka” något om någon annan. 

Redaktionerna och reportrarna använder sig då av dessa utifrån – 
och ibland inifrån - kommande ”initiativ” och arbetar sedan vidare 
med dessa. Därför kan vi till exempel se granskningar av poliser 
som för sin egen vinning utnyttjar sin tjänsteställning; om särskilda 
insatser mot en speciell typ av brottslighet lyckas; omotiverat långa 
utredningar och handläggningar; interna stridigheter inom myndig-
heten – för att nu nämna något.  

Alla fall av polisbrutalitet, alla poliser som har blivit anmäl-
da och vad detta har lett till, jobbar vi med. Man kan ju tycka 
att det här föreligger ett problem – och det gör det också. Po-
lisen är ju trots allt vår främsta informationskälla. Men sam-
tidigt får dom rätt bra på huvudet om de inte sköter sig. I 
allmänhet är polisen korrekt och ju högre upp desto bättre 
”good cops”. Dom är professionella. Samtidigt finns det nog 
ingen yrkesgrupp som får så stora rubriker om dom gör bort 
sig.

Att bevaka, rapportera och granska polisen innebär, som vi sett, att 
man också blir beroende av polisen som nyhetskälla. Reportrar för-
söker också få information utanför polisleden, inte minst för att 
kunna granska, men faktum kvarstår, polisen är i mycket hög ut-
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sträckning sin egen nyhetskälla - det är polisen som är den viktigas-
te uppgiftslämnaren. Detta betyder inte att kriminalreportrar håller 
igen, att de för att värna sina informanter underlåter att granska 
dem eller rapportera om misshälligheter. Visserligen publicerar 
ingen journalist alltid allt det han eller hon vet, men att inte gå ut 
med något som kan bli en stor nyhet det skulle inte i längden fun-
gera; en nyhetsjournalist som blir betraktad som en ”dresserad 
anka” tappar all trovärdighet. 

Det är klart att man lär känna många poliser, men det be-
kymrar mig inte att skriva något negativt om dem om det 
skulle vara befogat. Det är ju en del av mitt uppdrag att kri-
tiskt granska polisen, gjorde jag inte det utan ”höll igen” 
bara för att jag kanske känner den polisen gjorde jag inte 
mitt jobb. Det skulle aldrig fungera. Och polisen själva vet 
att vi aldrig skulle hålla något hemligt om dem. Det är ju en 
del av jobbet att lära känna folk, men det innebär inte att vi 
inte skulle våga gräva fram något ofördelaktigt eller att vi 
skulle strunta i att undersöka eventuella anmälningar mot po-
liser. 

Ett exempel på en omfattande kritisk granskning finns i Göteborgs-
Posten. Under tre dagar – sammanlagt 10 helsidor – presenterar 
tidningen en genomgång av vad som händer med enskilda poliser 
som begår brott i tjänsten.66 Tidningen skriver: 

”Det är oerhört sällsynt att den som slår för hårt, för länge 
eller för ofta, förlorar sitt jobb. Tvärtom stiger ofta poliser, 
som bevisligen är för tuffa, i graderna. Av 92 poliser som de 
senaste 13 åren åtalats i Sverige har 45 fällts. Bara fyra har 
avskedats.” 

I artikelserien gör tidningens reportrar en mycket noggrann kart-
läggning av de händelser som lett fram till åtalen och domarna. 
Förutom med polisen talar man med advokater, åklagare, domstolar 
och drabbade medborgare.  

Att sådana ambitiösa satsningar är så ovanliga beror inte på att re-
daktioner och reportrar skulle tveka i att gräva hos polisen och i 
––––––––– 
66 Göteborgs-Posten den 26, 27 och 28 november 2006. Artiklarna ingår inte i vår studie men vi pre-

senterar granskningen som ett exempel på hur det kan se ut. 
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myndigheternas arbete och verksamhet. Nej, problemet är ett annat. 
Det är ett strukturellt problem som har att göra med medieföreta-
gens allt tydligare inriktning mot det billigt säljbara. Att granska är 
dyrt och tar tid, och pressen att förbilliga nyhetsproduktionen styr 
mot snabba, dramatiska händelsenyheter. Man kan säga att nyhets-
mediernas produktionsvillkor gynnar händelsestyrningen och miss-
gynnar granskning. 

För det andra saknar polisen ”konkurrenter” som kan presentera 
”alternativ” och ifrågasätta hur arbetet bedrivs. Jämför med till ex-
empel det politiska området där partierna och andra intresseorgani-
sationer ständigt bevakar och granskar varandra och varandras 
verksamheter och strategier. Eller jämför med arbetsmarknadsom-
rådet där fackliga organisationer och arbetsgivareorganisationer 
granskar varandra men också granskar olika former av myndig-
hetsutövning; hur sysselsättningsfrågorna, näringslivsfrågorna eller 
pensionsfrågorna sköts. Här finns staber av utredare som i jämn 
takt producerar utvärderingar och utredningar som sedan reportrar 
och redaktioner använder i nyhets- och granskningsarbetet.

För det tredje finns det hos alla organisationer en självbevarelse-
drift, något som innebär att man inte i alla situationer gör sig öppen 
och tillgänglig. 

Det är svårgenomträngligt, man vill inte ha sin organisation 
granskad trots allt tal om öppenhet. Naturligtvis finns det un-
dantag, men min erfarenhet är att öppenheten mer har att 
göra med enskilda poliser som har en känsla för det viktiga i 
att media får veta – och därmed allmänheten. 

Det är klart att vi ser att det finns prestige hos en del, att man 
inte gärna vill erkänna misstag och att man anser att det bäs-
ta är att man får göra sitt jobb utan att någon annan lägger 
sig i. Det föder en räddhågsenhet i hela organisationen. Men 
jag tror att detsamma gäller i alla organisationer med makt, 
där anser man att vi kan detta bäst, här skall inte någon 
komma utifrån – som inte är utbildad på området – och lägga 
sig i och ha synpunkter. 

I nästa kapitel skall vi ytterligare diskutera detta med polisens öp-
penhet men då handlar det mer om att öppenhet ger möjlighet till 
styrning för att få positiv publicitet. I det här kapitlet har vi velat 
visa det komplicerade förhållandet mellan journalister och redak-
tioner å ena sidan och polisen å den andra, ett förhållande som styr 
hur nyheterna om polisen kommer till – och vad som blir nyheter 
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om polisen. Vi har visat hur det dagliga arbetet i hög grad är hän-
delsestyrt och att tidspress och krav på snabb leverans av dramatis-
ka nyheter missgynnar den kritiska granskningen av polisen. Vida-
re har polisens roll som viktig nyhetskälla behandlats och det är 
detta polisens informationsarbete som står i centrum i nästa kapitel. 
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Kapitel 8. Konsten att synas 
på rätt sätt 

- om polisens informations- och mediearbete

Jag tycker att det idag fungerar så att vi inom polisen och 
journalisterna förstår varandras roller och vet spelets regler. 
Och vi är ju ömsesidigt beroende av varandra. Naturligtvis 
uppstår det då och då problem och konflikter. Ibland funge-
rar inte personkontakterna och det handlar långt ifrån alltid 
om journalisterna. Det finns gott om poliser som måste lära 
om, som måste få en mer professionell attityd till medierna 
och till journalisterna. 

En informatör som intervjuats för denna studie funderar över rela-
tionen mellan polisen och medierna och pekar på behovet av kun-
skaper om journalistiken.67 Utan sådan kunskap är det svårt att 
kunna påverka bilden av sig själv, den egna synligheten. I förra ka-
pitlet ville vi – med hjälp av kriminalreportrarna – visa hur det 
journalistiska arbetet ter sig i vardagen; hur man arbetar och tänker, 
hur man bevakar och rapporterar. Vi lade stor vikt vid att lyfta fram 
detta med nyhetskällor och källorna som uppgiftslämnare eftersom 
de har ett egenintresse av att (på rätt sätt) synas i medierna.  

Det är nu dags att rikta blicken mot polisen som nyhetskälla och 
polisens intresse av att synas, genom att undersöka den bild som 
polisen vill ge av sig själv och sin verksamhet. Hur vill man bli 
sedd? Hur beskriver man och talar om sig själv? Hur kommunicerar 
man detta? Det är dessa frågor vi skall försöka besvara nu. Först 
koncentrerar vi oss på det vi kallar polisens självbild, för att sedan 
visa hur man kommunicerar denna självbild – eller med andra ord, 
polisens arbete med inriktning mot medierna och journalisterna, 
mediearbetet. 

Behovet av att kommunicera rätt bild av sig själv och den egna 
verksamheten är, som vi redan flera gånger nämnt, en självklar, och 
––––––––– 
67 Som vi tidigare nämnt kallar vi våra intervjupersoner, oavsett titel, för informatörer. 
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allt viktigare, del av alla organisationers arbete. I grund och botten 
handlar det om att försöka skapa legitimitet för det man gör (och 
inte gör) för att den vägen förstärka och utveckla sitt arbete och sin 
verksamhet.  

”Pippi renar kolkraften”. Det är rubriken på en artikel på Afton-
bladets kultursida, en artikel som handlar om det helstatliga svens-
ka kraftföretaget Vattenfalls kultursatsning i Berlin, Tyskland.68

Under Berlins sagodagar bjuder Vattenfall barnen på 850 föreställ-
ningar – cirkus, teater, musik, och på Astrid Lindgrenfigurer som 
Ronja Rövardotter och Pippi Långstrump. En tanke bakom detta är 
förstås att företaget, efter olyckstillbud vid sina kärnkraftverk, nu 
vill förknippas med något positivt. 

”Förändra oss! Skicka dina tankar, idéer och funderingar direkt 
till facket. Vi jobbar för fullt.” Den uppmaningen får man på TCO-
förbundens gemensamma hemsida, Förändra Facket. Med reklam-
filmer på bio och television, en speciell hemsida och material för 
lokala fackliga företrädare vill de 17 TCO-förbunden fördjupa 
kommunikationen med medlemmarna och intressera icke-
medlemmar för medlemskap. En ambition att anpassa den fackliga 
organisationen till dagens arbetsliv, så beskrivs kampanjen från 
TCO. Tjugo miljoner kronor satsar man på att förändra bilden av 
facket och synliggöra värdet av ett medlemskap. 

Varumärke och symbolpolitik 
Det här är två exempel på hur organisationer idag strategiskt arbe-
tar med sin synlighet. Att i offentligheten bli förknippad med posi-
tiva värden och att skapa ett starkt varumärke står i centrum för 
verksamheten. Att företag, politiska partier, ideella organisationer 
och myndigheter lägger stor vikt vid att utåt försöka kommunicera 
en god bild av sig själv är förstås ingenting nytt. Men de senaste 
decennierna har vi i alla typer av organisationer sett ett växande fo-
kus på informations och kommunikationsarbete och i all synnerhet 
på det man kan kalla för ”communication management”, d v s rela-
tionen mellan kommunikation och ledningsverksamhet. Behovet 
för organisationerna att skapa goda relationer med olika typer av 
intressenter; ägare, anställda, kunder, myndigheter och andra of-
fentliga organ, har fört med sig att så kallad ”Corporate Social Re-
sponsibility”(CSR) blivit ett centralt inslag i ledningsarbetet något 
som i sin tur återigen aktualiserar informationens och kommunika-

––––––––– 
68 Larsson, Petter (2007): ”Pippi renar kolkraften”. Aftonbladet, Kultur, 8 november 
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tionens betydelse. CSR har åtminstone tre olika, men samman-
hängande, dimensioner som alla har med etik och ansvar att göra:69

För det första rör det ansvaret och moralen hos ledningarna själva. 
De stora företagsskandalerna i Förenta Staterna, Enron och World-
com, har lett fram till en lagstiftning i form av en sträng bolags-
kod.70 I Sverige har en etikkommission arbetat för att skapa ett 
etiskt regelverk för att undvika skandaler av typen Skandia. Men 
det är återigen viktigt att påpeka att den här formen av etiskt för-
hållningssätt inte enbart handlar om de privata företagens beteen-
den. ”Social responsibility” är precis lika angeläget för fackföre-
ningsrörelsen, de politiska partierna, den offentliga sektorn och 
andra icke-kommersiella organisationer eftersom det i grunden rör 
legitimitet, något som krävs för att behålla medlemmar, kunder, 
sponsorer, statligt/samhälleligt stöd. 

För det andra handlar det om ansvaret mot samhället och mot kon-
sumenterna. Känsligheten har ökat för sådant som avslöjanden om 
miljöskadlig verksamhet, barnarbete, mänskliga rättigheter, tvivel-
aktiga ekonomiska transaktioner, för att nu bara nämna något. Det-
ta har inneburit en rörelse mot ökad öppenhet och transparans. Ett 
mycket intressant exempel är företaget NIKE som publicerar hela 
sin lista över de kontraktsföretag som sköter produktionen av 
NIKE-varorna.71

Återigen är detta något som karaktäriserar alla organisationstypers 
verksamhet; på EU-kommissionen arbetar man med att skapa en 
öppnare förvaltning för att därigenom närma EU-medborgarna till 
europaprojektet som sådant och Statskontoret i Sverige arbetar med 
att öppna upp de offentliga myndigheterna (24-
timmarsmyndigheten).72

För det tredje handlar CSR om relationerna mellan ledning och 
medlemmar/anställda. Arbetet inriktas mot att skapa sådana sociala 
relationer som ökar känslan av delaktighet och därmed ökar effek-
tiviteten. Det kan röra allt från fritidsverksamhet till optionspro-
gram. I all synnerhet handlar det om att värna relationerna med oli-

––––––––– 
69 Det är viktigt att se att betydelsen av CSR i grunden har med vården av organisationens varumärke 

att göra; det ansvarsfulla företaget eller den ansvarsfulla organisationen är ett sätt att kommunicera 
varumärket på. 

70 Lagen heter Sarbanes Oxley Act of 2002 och är tänkt att hindra sådant storfiffel med bokföring 
som ledde till bolagsskandalerna inom Enron och Worldcom. 

71 Det innebär att man får ta del av de sociala förhållanden som råder hos kontraktsföretagen (som 
huvudsakligen ligger i tredje världen). NIKE menar att publiceringen syftar till, ”improving the per-
formance rather than just protecting a reputation”. Se: www.nike.com/nikebiz. 

72 När det gäller EU har man en särskild kommissionär för öppenhetspolitiken, Margot Wallström. 
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ka slags” strategiska grupper” av anställda, sådana som till exempel 
bär på specifik expertis eller andra former av svårutbytbart kun-
skapskapital.

Gemensamt för alla slags moderna organisationer är vikten av det 
man kan kalla för symbolpolitik och innehållet i CSR blir i högsta 
grad tillämpligt också för icke-kommersiella organisationer som till 
exempel myndigheter. Och det är här som betydelsen av varumär-
kesarbetet kommer in. Varumärket måste framgångsrikt kommuni-
ceras till de individer och grupper organisationen är inriktad mot, 
konsumenter, väljare, brukare, medborgare/allmänhet. Att tillhöra 
toppen i varumärkesligan – som till exempel IKEA – innebär att 
man har hög trovärdighet och legitimitet. För en myndighet är tro-
värdighet och legitimitet ett kapital som kan användas i förhand-
lingar om till exempel ekonomiska resurser. 

Allt det arbete en organisation gör för att skapa positiv synlighet 
kan man sammanfatta med termen Public Relations – PR.73 PR och 
informationsbranschen är ett område i stark tillväxt, man räknar 
med att omsättningen år 2007 uppgick till cirka 46 miljarder kro-
nor.74 Hur många personer som professionellt arbetar med PR och 
informationsverksamheter är svårt att bedöma, men en studie upp-
ger antalet till mellan 6 000-8 000 - intresseorganisationen Sveriges 
Informationsförening har drygt 4 600 medlemmar.75

En modern och folklig polis 
Polisen som myndighet är inget undantag från regeln om den väx-
ande medvetenheten om informationens och kommunikationens be-
tydelse. Inte minst gäller detta arbetet mot nyhetsmedierna. Varje 
polismyndighet har någon ansvarig för informationsverksamheten. 
De större myndigheterna har flera informatörer, det kan vara poli-
ser som helt eller delvis sysslar med informations- och mediefrågor 
och det kan röra sig om ”icke-poliser” med en bakgrund i informa-
tionsverksamhet eller journalistik. Till detta kommer att poliser 

––––––––– 
73 I Nationalencyklopedin definieras PR på det här sättet: kommunikationsåtgärder som syftar till att 

skapa och bibehålla gynnsamma relationer mellan en organisation och olika målgrupper i dess om-
värld (t.ex. kunder, anställda, aktieägare, myndigheter och samhället i stort). Ett företags PR-
funktion hjälper företagsledningen att fatta beslut och kommunicera budskap som bidrar till att ska-
pa goda relationer utåt, något som fordrar ingående kännedom om bl.a. myndigheters och massme-
diers sätt att verka. 

74 Uppgiften kommer från Sveriges Informationsförenings så kallade Informationsindex 2007. Index-
et kan nås via föreningen hemsida: www.sverigesinformationsforening.se 

75 Studien i fråga är: Larsson, Larsåke (2005): Upplysning och propaganda. Utvecklingen av svensk 
PR och information. Studentlitteratur. 
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som leder utredningar, vakthavande befäl o s v, har regelbundna 
kontakter med medierna – de fungerar som viktiga informatörer i 
vardagsarbetet.

Som vi sett är organisationers informationsarbete i hög grad en frå-
ga om synlighet. Hur vill då polisen bli sedd, vilken positiv synlig-
het söker man? Följande resonemang från informatörerna får tjäna 
som en utgångspunkt för att besvara den frågan: 

Om man nu skall prata om en profil eller en image så är det 
klart att vi vill uppfattas som väldigt bra på det brottsföre-
byggande arbetet, som väldigt bra på att arbeta mot den gro-
va organiserade brottsligheten och att vi anstränger oss hårt 
för att bli bra i kampen mot all brottslighet. Att vi helt enkelt 
gör det som folk förväntar sig att vi skall göra. 

Vi måste vara en polis mitt i samhället, där människorna 
finns. Men också en polis som uppfattas som föränderlig, att 
vi inte uppfattas som gammalmodiga, så att säga. Och då 
handlar det inte bara om ny teknik och ny utrustning – utan 
lika mycket om nytänkande i stort och i smått. 
När det gäller vår synlighet är jag inte riktigt tillfreds med 
den visuella bild polisen ger av sig själv idag, den svarta mi-
litariserade framtoningen. Ett skäl till våra gula västar är att 
skapa en liten annorlunda visuell bild av den enskilde poli-
sen. Sedan måste vi lämna bilarna, en polis får inte uppfattas 
som en utväxt av en plåtburk. Därtill måste vi vara korrekta, 
hövliga och serviceminded, men det stora problemet tycker 
jag är den svarta, militariserade framtoningen. 

Det finns ett problem med rekryteringen. Antagningssystemet 
till polisutbildningen tycks gynna någon slags idealbild av 
polisen, en idrottstyp, om man så vill. Idag skulle inte Sher-
lock Holmes komma in på den svenska polisutbildningen, den 
lite udda, den lite annorlunda. Aspiranterna är ju rätt lika, 
kvinnorna är blonda och har hästsvans, männen atletiska och 
kortklippta. Dom är jätteduktiga men lite för lika, stöpta i 
samma form. Och jag tycker inte att allmänheten skall få just 
denna bild av polisen. 

Om vi utgår från våra intervjuer med informatörerna och olika of-
fentliga presentationer och dokument; rikspolisstyrelsens hemsida, 
polismyndigheternas hemsidor, rekryteringsannonser, presentation 
av polisutbildningarna, polisens årsredovisning, framträder en bild 
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av polisen som vi sammanfattar på följande sätt: modern och folk-
lig.76

Termen modern har flera aspekter, de tre viktigaste är mjukhet, 
mångsidighet och öppenhet - både personlig och intellektuell öp-
penhet. Ett illustrativt exempel är presentationen av utbildnings-
programmet för Polishögskolan i Sörentorp. Presentationen är 
mycket visuell, närmare femtio fotografier förstärker den textmäs-
siga presentationen. Av dessa fotografier visar bara några enstaka 
polisen i ett ”fysiskt” sammanhang, i ett ingripandesammanhang 
där fysiskt våld förkommer. Istället betonas sådant som samtal – 
poliser i samtal med medborgare – litteratur och diskussioner, efter-
tänksamhet, reflektion och samarbete. Och stor glädje, leendena 
och skratten är många. Man har också vinnlagt sig om ”varannan 
damernas”; förekomsten av kvinnor – i uniform såväl som i civila 
kläder – är påfallande stor. Mångfalden syns också i hudfärg och 
anletsdrag. Det handlar om, som texten uttrycker det: ”en stor och 
blandad skara”.

Behovet av mångsidighet understryks i rekryteringskraven: ”Vi sö-
ker människor som är vidsynta, toleranta, stresståliga, ärliga, har-
moniska och serviceinriktade”; en efterfrågeprofil som passar in på 
ett flertal moderna yrken, något som ytterligare understryks av de-
visen: ”En utbildning i tiden”. De övergripande målen, slutligen, 
beskrivs så här – en ganska god sammanfattning av vad som kan 
kallas ett modernt synsätt: 

”Utbildningen skall ge studenterna förmåga att självständigt 
och kritiskt analysera och lösa problem. De studerande ska 
även kunna söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. 
Utbildningen ska också göra studenterna beredda att möta 
förändringar och ta till sig ny kunskap i arbetslivet. Jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män ska främjas i utbildningen, 
liksom förståelsen för andra länder och kulturer och för in-
ternationella förhållanden.” 

Nu blir det halt på vägarna – dags för vinterdäck! Sådana uppma-
ningar är inte ovanliga på polismyndigheternas hemsidor och är en 
aspekt av detta med folklighet. Det kan också uttryckas direkt som 
hos polisen i Uppsala län, som 2007: ”… kommer att växa i storlek 
och bli folkets polis för ännu fler medborgare. Vi fortsätter att fin-
nas till för alla som bor och verkar i det nya länet”. Polisen i 
––––––––– 
76 Samtliga dokument kan nås via: www.polisen.se. 
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Värmland presenterar sig här på sin hemsida: ”Värmland är klassi-
kernas och berättartraditionernas landskap. Till traditionen och hi-
storierna lägger vi landskapet och människorna och utvecklar till-
sammans med Dig vår polisverksamhet till en ny klassiker.”

Polisen i Jämtland och i Uppsala uppmärksammar i text och bild att 
det är 50 år sedan de första kvinnorna började arbeta som poliser, 
polisen i Skåne berättar både om polishästen och polishunden och 
polisen i Kronoberg har en särskild ”sida” för barn och ungdom där 
innehållet är framtaget med hjälp av elever från en sjätteklass. Poli-
sen i Kronoberg medverkar också regelbundet i ett TV-program – 
Brottsplats Småland – som sänds i den regionala kanalen TV4 Syd-
ost. Polisen i Västmanland berättar på sin hemsida hur polisen ar-
betade förr, bland annat kan man läsa en spännande historia om en 
unik rattfylleriutredning på 1960-talet. 

Stockholmspolisen berättar om sitt arbete vid fotbollsmatcher och 
klickar man på länken ”Fotbollsintresserad eller huligan” kan man 
som förälder få råd när det gäller ungdom och fotbollsintresse. 
Stockholmspolisen är också synlig i kampanjen ”Okejsex.nu”, en 
kampanj som går ut på att öka medvetenheten om olika former av 
sexuellt våld – länspolismästaren, Carin Götblad, sitter i lednings-
gruppen för Operation Kvinnofrid som startat kampanjen. 

Vikten av öppenhet 
Öppenhet – i form av självkritik - kan sägas vara ytterligare ett in-
slag i den moderna folkligheten och illustreras av rikspolischefen 
Stefan Strömbergs text till polisens årsredovisning 2006 där han 
skriver: 

”Tyvärr tvingas vi konstatera att våldsbrottsligheten fortsät-
ter att öka. Denna flera år gamla trend måste vi göra ytterli-
gare ansträngningar för att bryta. Vi tvingas också konstate-
ra att vi inte alltid svarar så snabbt i telefon som vore önsk-
värt. Även om det inte gäller larm utan andra samtal, är det 
inte bra service till allmänheten och måste förbättras.” 

De här exemplen från polisens självpresentation visar hur man för-
söker skapa legitimitet och trovärdighet något som i sin tur nära 
kan kopplas till organisationens verksamhet. Betydelsen av att bli 
sedd på rätt sätt handlar om att synlighet och resurser hänger sam-
man; att bilden av verksamheten påverkar förutsättningarna för 
verksamheten. Så här uttrycks det av en informatör: 
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Om politikerna tycker att vår verksamhet är bra så ger det 
slantar, tycker dom att det vi gör, det gör vi bra så stiftar 
dom lagar som gynnar oss, vittnen som har förtroende för 
polisen vågar vittna, allmänheten vågar ge oss tips. Bilden av 
oss påverkar våra förutsättningar och våra förutsättningar 
påverkar i sin tur bilden av oss, och så snurrar det ständigt 
på. Därför behöver vi arbeta strategiskt med kommunikation. 
Att skapa bra bilder utåt handlar alltså om verksamhetsnytta. 

Den legitimitet polisen söker skapa kan beskrivas som ett symbo-
liskt kapital som kan ”växlas in” mot ett ekonomiskt, d v s materi-
ella och personella resurser av varierande slag. Enkelt uttryckt: Ju 
större förtroende polisen har hos allmänheten, hos andra organisa-
tioner och bland politiker desto sannolikare är det att man kan för-
handla fram de resurser man behöver för sin verksamhet.  

Symboliskt kapital är ett av den franske sociologen Pierre Bour-
dieus nyckelbegrepp och kan beskrivas som sådant; ”som av socia-
la grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.”77

Det symboliska kapitalet består alltså av hur man uppfattas av 
andra, och ju större förtroende och ju större trovärdighet desto mer 
kapital ”får” man. Den mängd symbolisk kapital en organisation 
”äger” är något som i hög utsträckning kan styras av organisationen 
själv; andras erkännande eller misskännande har att göra med hur 
man arbetar och hur man presenterar sitt arbete. Följande utdrag ur 
en bok utgiven av Rikspolisstyrelsen illustrerar på ett tydligt sätt 
vad det rör sig om.78

”Polisarbetet i vårt land rör sig av naturliga skäl hela tiden i 
ett gränsland mellan framgång och misslyckande… En stor 
öppenhet kring vad vi kan och inte kan åstadkomma medför 
att allmänheten bygger upp realistiska förväntningar på oss. 
I samma mån verkar en stor öppenhet kring våra ofrånkomli-
ga misslyckanden i den riktningen att vi slipper mycket av 
orättvis kritik. Vidare skapar en stor öppenhet en känsla av 
delaktighet i vårt arbete hos allmänheten. Delaktigheten le-
der rimligtvis till stöd för Polisen på olika plan. Stödet ökar i 
takt med hur tydligt vi kan visa att vi opartiskt tjänar det all-
männas intresse.” 

––––––––– 
77 Broady, Donald (1991): Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den 

historiska epistemologin. HLS Förlag (sidan169). 
78 Cassel, Claes (2000): Polisen i pressen. Rikspolisstyrelsen (sidan 12) 
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Nyckelordet är här öppenhet som tillsammans med åtkomlighet och 
ärlighet – i den ovan citerade boken - utgör något av ett polisens 
credo. Genom öppenhet, ärlighet och åtkomlighet kan, menar för-
fattaren, allmänheten vinnas för polisens sak. Eller med andra ord: 
Med hjälp av åtkomlighet, ärlighet och öppenhet byggs det symbo-
liska kapital som kan sammanfattas med, ”det allmännas intresse”, 
som i sin tur är en av de viktiga nycklarna till framgång i förhand-
lingar om resurser.  

Vi ser att detta resonemang nära hänger samman med det som vi 
ovan kallat polisens moderna folklighet något som kan beskrivas 
både som ett önskvärt varumärke och som ett symboliskt kapital. 
Att vinna allmänheten är detsamma som att ha ett högt förtroende 
och ett av organisationens viktigaste kommunikationsmål syftar, 
som vi sett, till att uppnå just detta. Hur ser då förtroendet för poli-
sen ut? 

Högt förtroende 
När svenskarna får rangordna det man anser vara de viktigaste 
samhällsproblemen har frågan om ”lag och ordning” under hela 
2000-talet - tillsammans med bland annat sjukvård, skola och sys-
selsättning - tillhört de fem viktigaste områdena.79 Nästan alla 
medborgare instämmer i att lag och ordning och att bekämpa 
brottslighet är mycket/ganska viktiga samhällsmål; lag och ordning 
är alltså en grundläggande samhällsfråga och ett viktigt samhälls-
problem. I lag och ordning ingår förstås polisen som en självklar 
del och mätningar visat att förtroendet för polisen är högt bland 
medborgarna, polisen kan luta sig emot hög legitimitet.  

I SOM-undersökningen (Samhälle, Opinion, Media), Det nya Sve-
rige, från Göteborgs universitet undersöks just förtroendet för poli-
sen.80 Polisen som samhällsinstitution – polismyndigheterna och 
det polisen representerar – har näst högst förtroende bland de 21 
samhällsinstitutioner som undersöks, 57 procent av de över 3 000 
tillfrågade medborgarna uppger att de har mycket/ganska stort för-
troende för polisen. Det är lägre än sjukvårdens 67 procent men 
högre än (nummer tre) universitet/högskolor med 53 procent. 

––––––––– 
79 Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (2007): ”Det nya Sverige”. Ur: Holmberg, Sören & Weibull, 

Lennart: Det nya Sverige. Trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle. SOM-rapport nr 41. 
Göteborgs universitet 

80 Sandstig, Gabriella (2007): ”Förtroendet för polisen 1986-2006”. Ur: Holmberg, Sören & Weibull, 
Lennart: Det nya Sverige. Trettiosju kapitel om politik, medier och samhälle. SOM-rapport nr 41. 
Göteborgs universitet. 
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Man mäter också förtroendet för institutionerna med ett så kallat 
balansmått – man drar bort andelen som svarar ganska litet/mycket 
lite förtroende från dem som svarar ganska/mycket stort förtroende 
– och då får polisen som institution + 42. Det betyder att polisens 
förtroende i balanstermer bara passeras av sjukvården (+56) och 
universitet/högskolor (+46).

I SOM-undersökningen studerar man också inställningen till poli-
sen som yrkesgrupp genom att fråga: ”Allmänt sett, hur stort för-
troende har du för det sätt på vilket följande (yrkes)grupper sköter 
sitt arbete?” Också här ligger polisen högt, som yrkesgrupp rankas 
man (balansmått) som nummer två (+47). Högst är förtroendet för 
sjukvårdens personal (+75).81 Kvinnor har ett högre förtroende för 
polisen än män (+50 jämfört med + 33), däremot syns inga större 
skillnader när det handlar om ålder eller utbildning, förtroendet 
ökar i takt med ökad utbildningsnivå. Ett tydligt mönster är att för-
troendet ökar ju högre samhällsklass man anser sig tillhöra: tjäns-
temän har högre förtroende för polisen än arbetare, lägst förtroende 
finns hos företagare. Polisen har alltså – både som institution och 
som yrkesgrupp – ett stort förtroende bland allmänheten, legitimite-
ten för verksamheten är hög. 

En delvis annan bild av förhållandet mellan polis och allmänheter 
träder fram i mätningen Svenskt Kvalitetsindex 2007, en mätning 
som beskriver brukares och konsumenters värdering av centrala 
samhällsområden; sjukvård, skola, kommunal service och, som 
sagt, polisen.82 Undersökningen bygger på drygt 8 000 intervjuer 
med människor som haft direktkontakt med, respektive egen erfa-
renhet av, någon/några av de studerade verksamheterna. De som 
drabbats av brott – tillgrepps- respektive våldsbrott – är mer miss-
nöjda med polisens utredning än någonsin tidigare. Polisens betyg 
ligger på en rekordlåg nivå och förändringen mellan 2006 och 2007 
ligger på en rekordhög nivå. Polisen ligger i botten på nöjdhetsin-
dexet med siffran 47,9, i topp finns tandvården med indexet 76,4.83

Det är förstås aningen vanskligt att jämföra en tandläkares arbete 
med polisutredningar men faktum kvarstår att missnöjet med poli-
sens utredningsverksamhet bland dem som drabbats av brott är stor. 

Men, och det är intressant, undersökningen visar också att de som 
drabbats av brott ändå är lojala med polisen – lojalitet är här unge-
––––––––– 
81 Lägst förtroende har journalister i dagspressen (-21) och lågt förtroende har också journalister i ra-

dio/tv (+4). Förutom journalister i dagspress är det enbart ytterligare två grupper som har negativ 
förtroendebalans, rikspolitiker (-8) och företagsledare (-2). Samtliga siffror rör år 2006. 

82 Mer att läsa om indexet finns på hemsidan: www.informationsindex.se 
83 Indexet kan variera mellan 0 och 100 och 2006 fick polisen ”betyget” 52,1, d v s 4,2 enheter bättre 

än år 2007. 
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fär detsamma som förtroende. Värdet för förtroendet ligger på 
knappt 70 och det är inte särskilt långt ifrån den offentliga sjukvår-
dens värde (75) som, jämfört med polisen, har ett mycket högre 
nöjdhetsvärde – 68,6. 

Det tycks alltså vara så att både polisen och polisarbetet har högt 
förtroende – och därmed hög legitimitet – hos svenskarna. Om det-
ta har något samband med medierapporteringen är svårt att säga, en 
av de intervjuade informatörerna funderar så här: 

Förtroende har man inte bara, det måste man ju vinna varje 
dag. Fast jag tror att folk har förtroende för de funktioner i 
samhället man är beroende av. Man vill ha förtroende för att 
sjukvården gör det dom ska, och utbildningen och polisen li-
kaså – och alltså har man det. Så egentligen kanske vi har 
högre förtroende än vi förtjänar, fast då är vi nog inte en-
samma om det. Men att förtroende skulle vara oberoende av 
vår kommunikation, det tror jag inte. 

Och att förtroende och synlighetsarbete – Public Relations - hänger 
samman vittnar inte minst kommunikationsbranschens utbildnings-
konsulter om och då gäller det i stor utsträckning mediearbete – 
goda medierationer. Medierelationer handlar om att skapa positiv 
publicitet men också om att kunna hantera kriser i form av negativ 
publicitet. 

Synlighetskriser och läckor 
Länspolismästaren i Stockholm, Carin Götblad, fick utstå hårdhänt 
granskning i medierna i början av år 2006. Det handlade om hennes 
roll i en misstänkt olaglig polisoperation på Gotland när hon var 
länspolismästare där. Pressen blev så stor att hon vände sig till PR-
firman JKL AB i Stockholm för att – enligt Dagens Nyheter – få 
hjälp med omvärldsanalys och att hantera felaktiga publiceringar i 
massmedierna.84 Enligt de fakturor som tidningen publicerat kosta-
de konsulten 161 000 kronor för tjänster som betecknas som; ”lö-
pande analys och möten ang. Polisens opinionsmiljö”. Om detta 
var väl investerade pengar undandrar sig vår bedömning, men Göt-

––––––––– 
84 Wierup, Lasse (2006): ”Götblad anlitade dyr konsult för att hantera pressen”. Dagens Nyheter, 24 

september 2006. 
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blad blev sedermera utsedd till Årets Chef 2007 med följande mo-
tivering:85

”Hon vann för sitt moderna och tydliga ledarskap i en kom-
plex verksamhet och för att hon på en utsatt tjänst visat stort 
personligt mod. Genom att förena yrkesskicklighet och med-
mänsklighet har Carin Götblad vunnit såväl medarbetarnas 
som allmänhetens respekt.”

I organisationers behov av – och arbete med – synlighet finns också 
en risk, risken att synas på fel sätt. Historien ovan är ett exempel på 
detta. Den brittiske samhällsvetaren John B Thompson beskriver 
den moderna synligheten, i synnerhet den televiserade, som bräck-
lig; ett felsteg, en felsägning, en felaktig ”bild” kan få stora konse-
kvenser för en persons eller en organisations trovärdighet och legi-
timitet.86 Därför växer behovet av att kunna styra synligheten. 
Därmed växer betydelsen av kommunikationsexperter, men också 
betydelsen av att dessa skall kunna hantera synlighetskriser. Inte 
sällan uppstår synlighetskriser ur interna konflikter och motsätt-
ningar i organisationen, policykonflikter. Men det kan också handla 
om att någon vill ge offentlighet åt oegentligheter eller missförhål-
landen. I båda fallen kan det vara naturligt att vända sig till medier.  

Det händer alltså att uppgifter som är negativa ”läcker ut” och ge-
nom medierna blir offentliga. I vår genomgång av nyhetsartiklarna 
om polisen och polisens arbete har vi sett att negativa beskrivningar 
förekommer i 17 procent av materialet (se kapitel 3). Mer än hälf-
ten av de negativa artiklarna handlar om enskilda poliser som be-
gått tjänstefel eller brott. Det är sällsynt att polisen själv värderar 
sitt arbete – och sin organisation – negativt (5 procent av nyhetstex-
terna), men det förekommer.  

Ett exempel på en negativ nyhet hämtar vi från Sydsvenskan den 30 
april där vi får veta att en polis (anonym) går till attack mot polis-
myndigheten i Skåne och anmäler den till JO. Tidningen skriver: 

”Skånepolisens kamp mot brottsligheten skadas av jäv efter-
som flera polismästare är gifta med varandra. Det anser en 
anonym Malmöpolis som anmält sin myndighet till både JO 

––––––––– 
85 Se: www.chef.se 
86 Thompson, John B (2001): Medierna och moderniteten. Daidalos 
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och JK. Länspolismästaren avfärdar farhågorna – det är han 
ensam som bestämmer.” 

Detta är en typisk ”läcka”, oftast har sådana högt nyhetsvärde efter-
som det visar på konflikter och motsättningar och inte sällan också 
innehåller en över- och underordning, en polarisering mellan mäk-
tiga (som missbrukar makt) och mindre mäktiga (som blir utsatta 
för maktmissbruk). Här har alltså ett synlighetsproblem uppstått, 
något som kan skada legitimiteten. Alla organisationer vill förstås 
se till att intern kritik och missnöje stannar i organisationen. Också 
detta kan vara en fråga om kommunikation. En av informatörerna 
säger så här: 

Vårt informationsarbete har blivit allt mer professionellt över 
tid, numera är ju inte informatörstjänsterna hos oss ett ned-
trappningsuppdrag. Medvetenheten har vuxit om kommunika-
tionens betydelse både som styrinstrument – internt och ex-
ternt – och som förtroendeskapande. Men fortfarande märker 
man att inte alla helt förstår kommunikationens strategiska 
betydelse.

Kommunikationens strategiska betydelse som styrinstrument pekar 
alltså den här informatören på och det aktualiserar värdet av samtal 
och dialog som ledningsinstrument. Vi har i arbetet med och analy-
serna av nyhetstexterna sett att när poliser talar om brister och pro-
blem i arbetet ”skjuts” orsakarna ofta uppåt, till exempel i form av 
resursbrist. Det tycks vara så – och det bekräftas också av våra in-
tervjuer - att man i polisorganisationen är, som någon uttrycker det, 
”uppåtprojicerande, problem i jobbet projiceras uppåt, mot led-
ningen”. Detta gör behovet av ett öppet kommunikationsklimat än 
viktigare, inte minst för att hantera internt missnöje. Det kan ut-
tryckas så här: 

För en enskild polis som är missnöjd är steget inte särskilt 
långt till att snacka med en journalist. Därför måste man se 
till att steget är ännu kortare att ta upp missnöjet internt. Om 
man inte vill att en polis skall uttrycka sitt missnöje till en 
journalist vad gör man då? Jo, man fixar en kommunika-
tionsväg som han eller hon tycker är ännu bättre, ännu enk-
lare. På så sätt kan man undvika negativ publicitet. 

En öppnare organisation, alltså. Som vi tidigare sett värderas öp-
penhet högt, att förknippas med tillgänglighet och ”genomskinlig-
het”, och det innebär bland annat att alla skall ha rätt att uttrycka 
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sina uppfattningar. Öppenhet är ett positivt värdeord för polisen 
och en central del i det vi kallat den moderna folkligheten. Till och 
med en så ”hemlig” organisation som Säkerhetspolisen betonar det-
ta. I en intervju i Dagens Nyheter säger Anders Danielsson, säker-
hetspolischef:87

”Tilltron till oss stärks av att vi så öppet som möjligt redovi-
sar den kunskap och information vi har. Vi behöver avdrama-
tisera och avmystifiera vårt arbete.” 

Mer kunskaper om medier behövs 
Våra intervjuer med informatörer hos polisen bekräftar också denna 
bild av öppenhetens betydelse. En organisation med ett öppet kli-
mat , med en tydlig kommunikationskultur, kan lättare hantera in-
terna konflikter och internt missnöje. Ett annat skäl är att slutenhet 
och tystnad i sig kan ge upphov till något negativt, en känsla av att 
man har något att dölja, ett tredje är att slutenhet och tystnad kan 
resultera i att man tappar initiativet i förhållande till medierna och 
journalisterna, man tvingas bli reaktiv istället för proaktiv. 

Är det tyst så uppstår lätt spekulationer och den bollen kan 
man nästan aldrig vända på. Därför måste vi vara offensiva 
och öppna, inte gräva ner huvudet i sanden och säga: ”Inga 
kommentarer”. Informerar vi direkt slipper vi hamna i ur-
skuldandets dike.

 Några munkavlar får vi inte ha, men känner man sig ovan 
och obekväm så skall man hänvisa till mig. Alla har rätt att 
tala med journalister, men man måste inte om man inte vill, 
då kan man styra över till informatören. 

Vi uppmuntrar våra medarbetare att ha kontakter med medi-
erna. Men man måste också ha något slags ansvarskänsla, 
man bör till exempel inte uttala sig om ärenden man inte har 
att göra med. Det är inte heller fel med viss försiktighet, 
ibland.

I förhållande till medierna betonas detta med öppenhet och till-
gänglighet allra starkast. Vi har redan varit inne på betydelsen av 
––––––––– 
87 Tenfält, Torbjörn (2007): ”Säpo skall utöka personskyddet”. Dagens Nyheter, 21 juli, sidan 10. 
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detta som en del i polisens legitimitetsarbete – för att på olika håll i 
samhället få stöd för verksamheten. Kan polisen påverka mediernas 
dagordning - eller rent av bestämma den - blir det förstås lättare att 
visa fram den goda bilden av sig själv. Utgångspunkten kan beskri-
vas så här:88

”Allmänheten blir tryggare ju mer den vet om polisarbetet. 
För att nå allmänheten bör vi inom polisen söka samverkan 
med medierna. Att få en fråga om Polisen – t ex från medier-
na – innebär en möjlighet att nå allmänheten med fakta om 
vårt arbete. Den möjligheten ska vi alltid ta tillvara med en 
hög åtkomlighet för dem som frågar.” 

I dokumenten och i våra intervjuer betonas behovet av ett profes-
sionellt mediearbete, ett mediearbete som kan sammanfattas med 
tre nyckelord: service, tillgänglighet och kunskap. I grund och bot-
ten handlar det om att göra sig nyhetsmässig. Visserligen är poli-
sen, som en av informatörerna uttrycker det; ”oerhört intressant – 
vi säljer”, men allra bäst är förstås om man också kan kontrollera 
det som upplevs som intressant. Av det skälet har polisen – som 
alla andra moderna organisationer – skaffat sig kunskaper om hur 
nyhetsredaktioner fungerar och hur reportrar tänker och arbetar. En 
del av informatörstjänsterna inom polisen innehas av före detta 
journalister, man har också kurser och ordnar utbildningar om me-
dier och man försöker dra lärdomar av både positiva och negativa 
erfarenheter av medieuppmärksamhet. Men det går, enligt informa-
törerna, uppenbarligen att göra mer: 

I ett mediesamhälle är det oerhört viktigt att komma ut på 
rätt sätt och det kräver kunskap om hur journalistik fungerar. 
Och vi behöver nog bli ännu mer professionella här. Det be-
hövs mer medieträning inom kåren, i all synnerhet för poliser 
i arbetsledande ställning. 

Ju mer information vi ger desto mer efterfrågas. Och det stäl-
ler allt högre krav på oss inom polisen. Det behövs fler in-
formatörer, mer mediekunskap och det är en stor brist att inte 
medier tas upp mer systematiskt på polisutbildningarna. Vet 
man inte hur medier jobbar och hur journalister tänker – då 
får man lätt problem i jobbet. 

––––––––– 
88 Cassel, Claes (2000): Polisen i pressen. Rikspolisstyrelsen (sidan 37). 
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Informatörerna ser, naturligt nog, medierna som en viktig arena. På 
denna arena vill man helst finnas så ofta som möjligt och helst på 
sina egna villkor. Man kan åstadkomma detta på många sätt, genom 
att ge service i form av ständiga uppdateringar om vad som händer 
och genom att ständigt vara tillgänglig för kommentarer och för 
analys. Som vi såg i förra kapitlet är polisens webbsidor viktiga för 
den snabba nyhetsrapporteringen, men man tillhandahåller också 
mängder med statistikuppgifter och annat bakgrundsmaterial. Det 
är viktigt att få dessa vardagskontakter med redaktioner och report-
rar att fungera och ju större kunskap man har om redaktionernas 
sätt att arbeta, nyhetsvärderingen och nyhetstänkandet, desto san-
nolikare är det att mediekontakterna fungerar friktionsfritt.

I det stora hela är jag imponerad över journalisternas arbete, 
de är måna om att allt skall bli rätt, de är hederliga, helt en-
kelt. Men samtidigt ser jag ju vilken press de arbetar under. 
Och det vi sysslar med är ju inte alltid helt lätt att förstå i 
alla detaljer. Det kan därför lätt bli fel och ibland missar 
dom det som jag kan tycka är det riktigt viktiga för samhället 
och för medborgarna. Detta ställer allt högre krav på oss och 
på vår information. 

Mer granskning efterfrågas 
Då och då avbryts det vardagliga av en större händelse, något som 
kommer att sysselsätta redaktionerna under en längre tid – där dra-
matiken växer och där polisens roll kan komma att journalistiskt 
undersökas och behandlas mer ingående och kanske mer kritiskt. 
Sådana händelser har ofta sin egen logik, en logik som kan skapa 
publicitetsproblem. Det fungerar ungefär så här: 

Dag ett, då är reportrarna ute för att hitta fakta, dom vill 
veta vad som hänt och lyssnar i stort till vår version. Dag två, 
då kommer frågan: Varför? Nu kommer ofta det kritiska an-
slaget; hur kunde det hända, varför blev det så här, vem bär 
ansvaret? Dag tre, historien växer. Även om vi nu blir utsatta 
för kritiska frågor måste vi samarbeta med medierna annars 
riskerar vi att tappa kontrollen över händelseutvecklingen 
när journalisterna söker efter information och uttalanden. 
Genom samarbete kan vi åtminstone undvika några negativa 
beskrivningar.  
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Det finns bland polisen en kritik mot jakten på dramatik, något man 
kopplar till den allt hårdare konkurrensen på mediemarknaden. Kri-
tiken handlar om att dramatiken riskerar att ”skymma” mer viktiga 
aspekter eller frågor, att dramatiken lever sitt eget liv. I synnerhet 
gäller detta, menar man, om flera medier arbetar med samma nyhet, 
då är det svårt för en reporter eller ett medium att ”stiga av” även 
om man ser att händelsen eller frågan inte ”är värd all den upp-
märksamhet den får”.

Det finns en utbredd negativ inställning till journalister bland 
en del poliser – inte minst de som är nya i jobbet. Och jag 
tror att det kan bero just på att detaljer eller mindre viktiga 
saker ibland kan blåsas upp och dramatiseras. Ibland känner 
man inte igen sig i medierapporteringen och det kan skapa 
både otrygghet och en negativ inställning till medierna. 

Alltså kan inte ens det mest vältrimmande mediearbete garantera 
inflytande över nyhetsdagordningen; informationskontroll är aldrig 
något absolut. Det perspektiv polisen vill ge blir inte automatiskt 
journalistens eller redaktionens. Även om polisens expertis är efter-
frågad och – det visar vår genomgång av nyhetsartiklarna i kapitel 
3 – ganska sällan ifrågasätts, är det en självklarhet för varje krimi-
nalreporter att syna och kritiskt värdera polisens insatser och verk-
samhet. Också polisen betonar vikten av mediernas kritiska upp-
drag Det synsättet är förstås självklart – att en mäktig och ”tung” 
myndighet som polisen officiellt skulle säga något annat vore inte 
särskilt klokt. Intressant är dock att det bland informatörerna finns 
uppfattningar om att det granskas för lite och att granskningen av 
polisen ibland sker på ”fel” områden. 

Den kritik som riktas mot oss, den förtjänar vi oftast. Men 
ibland är journalisterna för okritiska mot dom som kritiserar 
oss. Men det vore naturligtvis inte bra om vi inte blev grans-
kade och då får man svälja en och annan överdriven nyhets-
vinkel. 

Ibland förvånar det mig att journalistiken inte är mer kritisk, 
att man inte undersöker vår verksamhet mer. Oftast stannar 
det vid en enskild polis som gjort fel. Det är förstås inte ovik-
tigt, men ibland saknar jag att medierna inte går mer in på 
djupet, försöker komma åt grundläggande problem och struk-
turer. Men grävande tar tid och kostar pengar, det är väl där 
det ligger. 
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Denna sista kommentar från en av de intervjuade informatörerna är 
typisk. Man vet hur medierna och journalistiken fungerar. Man vet 
också att den egna verksamheten är nyhetsmässig, den passar me-
diernas nyyhetsvärderingsprinciper. Därför ser man också medierna 
som en viktig arena, både för information till allmänheten och som 
ett medel för självpresentation. Det gäller då att i så stor utsträck-
ning som möjligt kunna påverka vad som hamnar på arenan och 
hur detta – den egna verksamheten – beskrivs, värderas och be-
döms. Detta skapar ett behov av ett allt mer professionaliserat me-
diearbete och att polisen ser betydelsen av detta står klart. Man 
öppnar upp sin verksamhet, förbättrar sin service gentemot redak-
tionerna och reportrarna och, inte minst, man försöker sprida kun-
skaper om hur medierna fungerar och arbetar i hela polisorganisa-
tionen. Man ser sin betydelse som nyhetskälla och man är medve-
ten om vad detta betyder för frågan om det vi kallat positiv synlig-
het.

I förra kapitlet kunde vi se att kriminalreportrarna också uppfattade 
att polisens mediearbete blivit allt mer professionellt. Men ändå 
tycks detta inte ha fått genomslag i den bild av polisen som träder 
fram i nyhetsrapporteringen. Den moderna folkliga polis som vi 
menar är den önskvärda synlighet polisen som myndighet eftersträ-
var, är undanskymd i nyheterna. Den önskade bilden överensstäm-
mer alltså inte med den verkliga bilden. Till detta återkommer vi i 
nästa kapitel, det kapitel som avslutar den här studien. 
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Kapitel 9: Hjältar, blåljus 
och säkerhet 

- konstruktionen av polisen i nyheterna

”Här är en nyhet: Sverige har inte upplevt någon brottsex-
plosion de senaste åren. De allra grövsta våldsbrotten har 
tvärtom minskat. Ändå ökar mediaexponeringen kring brotts-
lighet, och brottsbekämpning blir allt viktigare som politisk 
profilfråga. Varför är vi så kapitalt ointresserade av fakta 
när det kommer till brottslighet?” 

Den frågan ställer journalisten och författaren Mattias Hagberg i en 
artikel i tidskriften Ord&Bild.89 Han menar att vårt samhälle är be-
satt av brott och pekar på litteraturen, tevetablåerna och biograf-
programmen, där blodiga, bestialiska våldsbrott populariseras som 
aldrig förr. Sak samma gäller nyhetsmedierna som ständigt – och 
allt mer - rapporterar om misshandel, våldtäkt, brottsyndikat. Vi har 
också blivit räddare, konstaterar Mattias Hagberg och hänvisar till 
undersökningar som visar att vi svenskar blivit räddare för att utsät-
tas för brott. Och mitt i allt detta står polisen. 

Vår studie – Hjältar, blåljus och säkerhet – ger inget svar på frågan 
om rapporteringen om brott ökar i nyhetsmedierna, men det är lätt 
att konstatera att polisen och det polisen gör (och ibland inte gör) är 
mycket nyhetsmässigt. Vi har i de föregående kapitlen velat visa 
hur denna nyhetsmässighet ser ut; vilka bilder och beskrivningar av 
polisen man ser i nyhetsrapporteringen; i vilka sammanhang poli-
sen förekommer; hur polisen gestaltas genom speciella språkliga 
beskrivningar. Det är detta vi menar med konstruktionen av poli-
sen.

När vi som läsare, lyssnare och tittare möter polisen och polisens 
arbete i nyheterna möter vi förstås inte de ”verkliga” poliserna, vi 
––––––––– 
89 Hagberg, Mattias (2007): ”Det fobiska samhället”. Ord&Bild 1/2007 
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möter berättelser om dem. Men inte vilka berättelser som helst, 
utan berättelser som har producerats under speciella förhållanden, i 
medieföretag/industrier och som språkligt har konstruerats efter de 
regler och rutiner som finns i dessa företag, det är alltså fråga om 
en social konstruktion. Det betyder inte att dessa berättelser inte är 
”sanna”, ty det är de. Det som har hänt har hänt, det som är gjort är 
gjort, det som sagts har sagts. Nyheter är fakta inte fiktion (även 
om det förstås kan finnas felaktiga uppgifter och misstolkningar i 
dessa nyheter). Men nyhetsberättelser är inga avspeglingar av nå-
gon verklighet, de är just berättelser om och från denna verklighet. 
Och det är dessa berättelser vi har velat berätta om i den här studi-
en. I denna avslutande del tänker vi sammanfatta och diskutera de 
som vi tycker är de tydligaste och intressantaste resultaten om poli-
sen i nyheterna. 

Vi har redan konstaterat att polisen är nyhetsmässig och att bevaka 
och rapportera om polisen ingår som en självklar rutin för alla ny-
hetsmedier. Nyheter om och från polisen är också högt värderade 
nyheter på redaktionerna eftersom de inte sällan är mycket drama-
tiska och fångar nyhetspublikens intresse – de har högt läsvärde. 
Men de är också förhållandevis billiga att producera eftersom det 
oftast rör sig om enskilda händelser som inte kräver att reportrarna 
”gräver ner sig” i dokument och utredningar (även om detta också 
förekommer). Att rapportera om polisen är en typisk händelsestyrd 
journalistik.

Huvuddelen av nyheterna är så kallade ”raka” nyhetsberättelser 
som utan värderingar berättar om polisens vardagsarbete. Cirka sju 
av tio analyserade nyhetstexter är just neutrala beskrivningar av det 
polisen gör, en knapp femtedel (17 procent) är negativa nyheter, 
medan uttalat positiva värderingar återfinns i 14 procent av materi-
alet. När det gäller de negativa nyheterna utgörs de till största delen 
av berättelser om en enskild polisman som gjort sig skyldig till 
brottslig verksamhet, och nyheter om ”otillräckliga resurser” eller 
dåligt fungerande organisation. Det är inte en negativ bild av poli-
sen och polisens arbete som träder fram i nyhetsrapporteringen. 
Den typiska nyhetsbilden är snarast den om polisen som gör sitt 
jobb och gör det (efter omständigheterna) på ett bra sätt. Man fång-
ar brottslingar, håller ordning och tar hand om vår medborgerliga 
trygghet så gott det nu går. Så kan man sammanfatta vardagsjour-
nalistiken om polisen. 

Men journalisternas och medierna kritiska granskning? Jo, den 
finns där om än i ganska liten utsträckning, en av tjugo artiklar kan 
karaktäriseras som en kritiskt granskande artikel. Huvuddelen av de 
granskande artiklarna har inte sitt ursprung på redaktionerna eller 
hos journalisterna utan är ett resultat av till exempel en utredning, 
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en anmälan, en JK-granskning. Polisen är förstås nyhetsmässig 
också när man själv begår brott, gör fel eller inte sköter det man 
skall. Felande polismän blir nyheter liksom bristande effektivitet 
eller misshushållning med resurser. Men detta förändrar inte den 
mer övergripande bilden av polisen. En anledning till detta kan 
vara att polisen är med och styr konstruktionen av bilden av sig 
själv, men mer om detta senare. 

Konkreta händelser i vardagen 
Journalistiken om polisen är extremt händelsestyrd, tre av fyra ar-
tiklar/inslag har sitt ursprung i att något har hänt. Larmet går, poli-
sen rycker ut, reportern kommer till platsen – kanske med fotograf 
– och så är nyhetsarbetet igång. I nästan hälften av artiklar-
na/inslagen är det larm, utryckningar och ingripande från polisens 
sida, samt det dagliga samtalet med polisen, som initierat nyhetsbe-
rättelsen. Så blir polisen omskriven, men man nöjer sig inte med 
det. Mer än var femte nyhetsinslag har tillkommit på initiativ av 
polisen själv genom presskonferenser, informationsmöten, utgiv-
ning av rapporter eller genom direktkontakt med en reporter. Det 
rör sig om en journalistik i hög grad på polisens villkor, en reaktiv 
journalistik. 

Detta förstärks av att den vanligaste nyhetsvinkeln just har det var-
dagliga arbetet, där ute på fältet som utgångspunkt; det är polisen 
som griper in, som arbetar förebyggande och som övervakar och 
håller ordning. Tre av fyra nyhetstexter om polisen har denna vin-
kel. Texterna är konkreta, de äger verkligen rum på en konkret 
plats; brottsplatsen, olycksplatsen, Stora torget, Gågatan, Våran 
Kiosk, Linåkerskolan. Det är en nära, igenkännande och lokalt ori-
enterad journalistik, med polisen i centrum, med polismännen i hu-
vudrollen.

Mannen i händelsernas centrum 
Ty det rör sig om män, av de enskilda poliser vi identifierat med 
namn i texterna är 334 män och 51 kvinnor. Alla gör samma, man-
liga, saker; kvinnorna är egentligen manliga. Också för dem gäller 
”djävlar anamma” för att nu citera en utbildningsledare på en av 
polisutbildningarna. I något enstaka fall har vi funnit en något an-
norlunda rollfördelning, men då handlar det om att de kvinnliga po-
liserna träder in i en typisk kvinnoroll, tröstande, milt tillrättavisan-
de, vårdande. 
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Vi ser en man på plats och det är en tyst, fysisk man. Poliser pratar 
förstås, men deras tydligaste attribut är handlandet, att man gör nå-
gonting. Visst kan man tala folk till rätta, men det är den fysiska 
uppenbarelsen, parad med utrustningen, som ”gör” polisen. Ingen 
scenbild utan rekvisita; helikoptrar, motorcyklar, polishundar, 
tjänstevapen, hjälmar och batonger. Särskilt tydligt kommer detta 
fram på de fotografier som illustrerar de större nyhetsartiklarna – 
uniformerade poliser med dragna tjänstevapen vid bilen. Taktik och 
teknik förstärker denna bild av den fysiskt handlande polisen. Poli-
sen är också ensam i arbetet, inte nödvändigtvis en enskild polis-
man, men polisen arbetar ensam, ibland samarbetar man med det 
sociala eller skolan, eller allmänheten, men mestadels arbetar poli-
sen ensam. 

En uniformsklädd man på brottsplatsen eller där det offentliga mö-
tet eller demonstrationen skall äga rum, med tjänstevapen och bil, i 
färd med att ingripa eller ordna. Så kan man sammanfatta den mest 
frekventa bilden av polisen och hans arbete i nyhetsberättelserna. 

Steget är nu inte långt till hjältarna och till hjältehistorierna och de 
finns där. Ibland i form av ett rent personporträtt som av en ensam 
sheriff som tyst och systematiskt bekämpar oordningen i ett tidiga-
re närmast laglöst land. Ibland handlar detta laglösa land om en fy-
sisk plats, ibland om en företeelse som spritsmuggling. Resultatet 
är detsamma, ordningen återställs eller införs. En annan hjältetyp är 
den listige, en problemlösare som gillrar fällor för brottslingarna, 
som lägger pussel och kan nysta upp ett virrvarr av trådar. Och ef-
tersom motståndarna är välorganiserade och oftast har omfattande 
resurser – inte minst tekniska – till sitt förfogande krävs det verkli-
gen list för att överlista dem – ett verkligt detektivarbete. En tredje 
hjältetyp är den lite mjukare hjälten, en pedagog, en som tar om 
hand. De här hjältarna kan faktiskt tala människor till rätta, de kan 
med leenden och skratt ordna och kontrollera. Sådana hjältar kan 
till exempel röra sig bland stökiga fotbollsfans och genom sin blot-
ta närvaro och sitt goda rykte, skapa lugn. 

Polisens uppdrag 
Hjältarna reflekterar de bilder av polisens organisation och uppdrag 
som synliggörs i nyhetstexterna. Det berättas om en organisation 
som mobiliserar alla tänkbara krafter i kampen mot oordningen, d v 
s de som på olika sätt stör ordningen. Genom hårdare tag, ökade 
kontroller och nolltolerans ska polisen komma till rätta med yrkes-
kriminella, rattfyllerister och demonstranter. Det är polisens kamp. 
En ensam kamp, där polisen riskerar att förlora om resurserna inte 
är de rätta.
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Det berättas också om en föränderlig organisation. Ordning kan 
kanske upprätthållas med hjälp av insatsstyrkor men nya hotbilder 
och den organiserade brottsligheten kräver något annat. Polisen ska 
reformeras och effektiviseras genom nytänkande, obegränsade re-
surser och förändrade arbetsmetoder. När Rikspolisstyrelsen talar 
om strategiskt arbete och dialog förespråkar dock poliserna ’på fäl-
tet’ konkreta lösningar – ”mindre snack” och ”mer verkstad”.

Osäkerhet och risker 
I journalistiken om polisen på plats och i arbete – i händelsernas 
centrum – träder också ett samhälle fram. Men det är ett samhälle 
som sällan ”går utanför” själva händelsen, ett ohistorisk och be-
gränsat samhälle - ett risk- och osäkerhetssamhälle. Det är ett sam-
hälle som domineras av oordning och brist på disciplin; bilister hål-
ler inte hastighetsbegränsningarna, demonstranter håller sig inte till 
de uppgjorda demonstrationsvägarna och lyder inte polisens order, 
ligor och ungdomsgäng bryter mot den i förväg fastlagda ordning-
en, o s v - människor blir därigenom otrygga eftersom samhäl-
let/vardagen är osäkert. Polisens roll är att återställa ordningen, el-
ler att disciplinera.  

Riskerna är ofta vetenskapligt belagda, med statistik och siffror 
från polisens egna studier som oftast får stå oemotsagda eller 
okommenterade – det är sanningen. Oordningsproblemen kopplas 
av polisen själv till brist på resurser (personal och pengar saknas), 
att medborgarna inte vill vittna och att ”bovarna” ofta har ett för-
språng eftersom polisen inte får använda de nödvändiga metoderna 
(t ex buggning). Problemen beror mycket sällan på polisens sätt att 
arbeta eller på sättet att organisera sin verksamhet, problemen 
kommer alltid utifrån. 

 Mitt i detta risksamhälle står polisen och försöker – trots bristande 
resurser och inte sällan oförstående politiker – hålla ordning. Även 
om polisen samarbetar med sociala myndigheter, skola, åklagare 
och, ibland, den enskilde medborgaren, framstår ändå polisen som, 
vi tidigare sett, ensam i ”räddningsarbetet”. Polisen får därmed i 
nyheterna rollen av ordningsman och ibland rollen som fältherre 
(krigsmetaforerna är vanliga). 

Det är ett svart-vitt, polariserat samhälle, på ena sidan de ”goda” 
medborgarna, på den andra de ”onda” krafterna och mitt emellan 
dem står polisen med sina säkerhetslösningar. Och det är mycket 
sällan vi får veta något om orsakerna bakom hoten, osäkerheten 
och oordningen. Ibland får vi veta att alkohol och droger spelar en 
roll, ibland berättas det om ungdomar från så kallat utsatta förorts-
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områden, ibland får den utifrån kommande organiserade brottslig-
heten – maffian – en central roll, men några samhälleliga, sociala, 
politiska och historiska, ramar ges inte. På så vis saknas samhället i 
berättelserna. 

Synligheten som paradox 
Nyheter ger oss kunskaper om samhälleliga förhållanden, om so-
ciala fenomen och om olika världar. Nyheter om polisen är inget 
undantag, de ger oss, som vi redan sagt, kunskaper om hur samhäl-
let ser ut. Som tidningsläsare, radiolyssnare och tevetittare får vi 
dock en mycket speciell kunskapskarta, där vissa avsnitt av ”ter-
rängen” är mer tydliga och mer framträdande än andra. Polisen är 
själv i hög grad inblandad i att rita denna karta. 

När vi lägger sista handen vid denna rapport är medierapportering-
en om kriminalitet och samhällshot intensiv. ”Våldsvågen rullar 
vidare i Göteborg”, skriver Svenska Dagbladet i en stort uppslagen 
artikel över två sidor. Det rör sig enligt tidningen om en stad i krig; 
”kriminella gäng slåss om den undre världen.”90  Och Stock-
holmskollegan Dagens Nyheter rapporterar i en lika stort uppslagen 
artikel från Sjöbo i Skåne. Det handlar om mc-gänget Bandidos och 
deras supportrar och tidningen inleder med att konstatera: ”Medan 
riksdagspartierna bråkar om hur kampen mot den organiserade 
brottsligheten ska föras drabbas kommun efter kommun av nya 
kriminella gäng”.91

Några dagar tidigare har länspolismästare Carin Götblad på DN-
Debatt varnat för att unga människor i Sverige begår allt grövre 
brott och hon varnar för den tilltagande ungdomskriminaliteten.92

Ytterligare några månader tillbaka – också denna gång på DN-
Debatt – har polisförbundets ordförande Jan Karlsen presenterat en 
rapport om den allt effektivare organiserade brottsligheten och po-
lisens oförmåga att handskas med denna.93 För att klara morgonda-
gens krav på brottsbekämpning måste polisen utvecklas: ökad kun-
skap om andra kulturer, ökade språkkunskaper så att polisen bättre 
kan samverka över gränserna, kunskap om andra länders lagar och 
praxis, kunskap om internationell rätt är, enligt Karlsen, några av 
de framtida kraven. 

––––––––– 
90 Svenska Dagbladet den 17 november 2007. 
91 Dagens Nyheter den 17 november 2007. 
92 Dagens Nyheter, DN-Debatt den 12 november 2007. 
93 Dagens Nyheter, DN-Debatt den 29 maj 2007. 
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I allt detta finns en paradox och en motsättning, något som vi också 
sett i vår studie. Då handlar det om polisens synlighet; om hur man 
vill bli sedd och hur man syns. Vi tycker oss se – i dokument och 
intervjuer – en önskad bild av polisen som vi kallat folkligt mo-
dern. Det polisförbundet förespråkar i debattartikeln överensstäm-
mer till viktiga delar med den önskade bilden av en polis där inte 
alltid det fysiska och det uniformerade står i centrum; en mjukare, 
mer mångsidig och mångfacetterad, intellektuell och analytiskt po-
lis – inte så mycket av polismakt.

Men samtidigt varnar polisen själv för de allt ökande farorna och 
hoten, både mot enskilda och mot samhället, och i nyhetsjournalis-
tiken träder – som vi sett – en helt annan bild fram. Där domineras 
bilden av det fysiska, av det starka, just av polisen som makt. Och 
det är polisen själv som presenterar denna bild. Och ju mer denna 
makt betonas desto mer dramatiskt blir det och desto mer nyhets-
mässig blir polisen.   

Sett ur perspektivet av en annorlunda bild av polisen i medierna, 
kan man säga att polisen är fången i sin egen traditionella bild av 
sig själv; ju bättre man är på att vara en makt, desto större upp-
märksamhet får man som just en sådan makt. Häri ligger paradox-
en. Detta för oss över till hur konstruktionen av polisen i nyheterna 
går till. 

Polisen som medförfattare och regissör 
Det är journalisten, reportern, som gör nyheten och som med sina 
kunskaper och rutiner ”överför” en händelse till en nyhet. Men det 
betyder inte att han eller hon gör det ensam. Polisen finns inte en-
bart i texten som en aktör som omtalas och beskrivs och som ibland 
kritiskt granskas. Polisen är också en oerhört viktig nyhetskälla, 
någon som kan berätta och tolka. Det betyder att polisen också del-
tar i nyhetsarbetet på ett mer aktivt sätt. I nästan sju av tio nyhets-
texter vi undersökt finns en aktiv representant från polisen, en per-
son som uttalar sig om och lämnar kommentarer till det inträffade. 
Vanligast är det att polisbefälen får denna roll, men också ”vanli-
ga” poliser och polisens press- och informationsansvariga kommer 
till tals. Polisen får också stort utrymme att berätta om sin egen 
verksamhet, i hälften av nyhetstexterna kan polisen definiera vad 
polisarbete är och vad det innebär att vara polis. Dessutom får man 
möjlighet – i var fjärde artikel/inslag – att ge exempel på lösningar, 
metoder och åtgärder till de problem som uppstått. 

Definitionerna av polisen och polisens arbete – den kunskap om 
polisen i samhället vi får via nyheterna – görs gemensamt av jour-
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nalister och poliser, men från skilda utgångspunkter. Journalisterna 
har sina yrkeskrav på sig och polisen har sina, vilket innebär att 
man har skilda intressen. Men det finns också ett gemensamt syn-
sätt, nämligen det som handlar om polisens samhälleliga roll, eller 
om polisen som institution.  

Det finns vissa ”förhållanden” eller fenomen i samhället som vi säl-
lan ifrågasätter, som vi uppfattar som en naturlig del av vår tillvaro, 
ja, nästan av naturen givna. Och dessa självklarheter, dessa naturli-
ga förhållanden bildar också grund för den journalistiska rapporte-
ringen av samhället, de är, för att tala med den amerikanske medie-
forskaren Daniel Hallin, ”beyond dispute” – de är utom all diskus-
sion, de är obestridliga.94 De utgör konsensus, något alla är överens 
om, något som vi alla (eller i alla fall nästan alla) och alltid (i alla 
fall nästan alltid) har som en gemensam grund, det inte ifrågasatta.  

Det gäller sådant som demokrati för styrning och som marknad för 
fördelning av resurser, och som polisens roll för vår trygghet i 
samhället. Detta är vad Daniel Hallin kallar en sfär av konsensus – 
om detta strider vi inte. Denna konsensus bildar också utgångs-
punkten för nyhetsrapporteringen om polisen. Och här är polisen 
expert på sig själv, här kan ju inte polisen som polis ifrågasättas. 
Som expert blir det naturligt att polisen blir det medieforskningen 
brukar kalla en ”primary definer”, d v s någon som har legitimitet 
och rätt att berätta hur något ”ser ut” eftersom man just är expert på 
detta. 

Däremot kan polisens arbete med detta det samhälleliga uppdraget 
ifrågasättas; om man gör rätt eller fel, om man missköter uppdra-
get, om man, helt enkelt, missbrukar sin makt. Här finns, om vi 
fortsätter med Hallins termer, en sfär av legitima konflikter. Här 
kan finnas – och finns – olika uppfattningar om polisens vardagsar-
bete och hur detta sköts, här finns aktörer som värderar polisens ar-
bete, politiker, andra experter, medborgare och, förstås, journalis-
ter. 

På så sätt blir polisen en del i konstruktionen av sig själv, man är 
medförfattare till berättelsen och deltar i regin av vardagsdramat. 
Så kan man säga att polisen i hög grad är med och bestämmer ny-
hetsbilden av sig själv. Det betyder alltså inte att journalister, kri-
minalreportrarna i detta fall, fungerar som spökskrivare åt eller är 
megafoner för polisens intressen. Nej, det är helt enkelt så att vem 
kan uttala sig bättre om det polisen gör än polisen själv? När poli-
sen får definiera situationer, problem och problemlösningar, när po-
––––––––– 
94 Hallin, Daniel C (1986): The ’Uncensored War’: The Media and Vietnam. Oxford University Press 
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lisens bedömningar är självklara och auktoritativa, då polisen är 
expert på sig själv, då kommer också polisen att bli en aktiv delta-
gare i nyhetskonstruktionen.
Polisen är alltså med och sätter mediernas dagordning – både vad 
som skall beskrivas och hur. Därmed blir det också polisens 
”värld” som presenteras för läsaren, lyssnaren, tittaren. Oavsett roll 
och gestaltning är polisen delaktig, till och med tongivande, i ge-
staltningen av polisen. Eller med andra ord; man har makt över bil-
den av sig själv. Poliskunskap, helt enkelt. Det är därför det blir 
mycket hjältar, blåljus och säkerhet. 
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