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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur polisens förtroendekris har framställts i 
Sydsvenskan. 26 artiklar publicerade mellan 2009-02-05 och 2009-02-21 har analyserats
kvalitativ och kvantitativt. De kvantitativ inslagen har bestått av en mätning av olika aktörers 
utrymme i rapporteringen. Jag har med hjälp av denna mätning försökt göra en bedömning av 
de olika aktörernas delaktighet som medkonstruktörer vid rapporteringen. Resultaten från den 
kvantitativa delen har även använts för att pröva teorierna kring primary definers och 
hierarchy of credibility. Vidare har artiklarna analyserats kvalitativt med hjälp av kritisk 
diskursanalys samt John B Thompsons teorier gällande den medierade offentligheten och den
nya synlighetens bräcklighet. 

De olika aktörerna har delats in i fem grupper - polisen, aktör från rättsmyndighet, politiskt 
tillsatt aktör, allmänheten samt övriga aktörer. Huvudresultaten visar en ensidig rapportering 
när det gäller vilka aktörer som kommer till tals. Elitkällor uttalar sig 1,4 gånger per artikel 
och icke-elitkällor endast 0,73. En skillnad som skulle kunna vara ännu större om en artikel 
som innehöll hela 9 källor från allmänheten togs bort. Resultatet skulle då ha visat att icke-
elitkällor uttalar sig endast 0,4 gånger per artikel mot elitkällornas 1,44 gånger per artikel. 
Detta innebär att 78 procent av aktörsförekomsterna är elitkällor och att allmänheten endast 
förekommer 0,08 gånger per artikel.

Polisen är den aktör som dominerar. 16 av 26 artiklar innehåller uttalanden gjorda av en aktör 
som representerar polisen. 21 av dessa uttalanden är gjorda av en person i chefsposition. 
Enligt teorierna om primary definers så är det poliser i chefsposition som bestämmer vilken 
bild som reproduceras i media och ramar in hur polisens förtroendekris skall debatteras.

När det gäller de olika aktörsgruppernas definiering av händelserna så har jag tolkat det som 
att den juridiska gruppen i huvudsak definierar händelserna som ett juridiskt problem. Det 
politiska bidraget har enligt min tolkning handlat om att positionera sig politiskt och att 
utnyttja möjligheten att komma till tals i den offentliga sfären. Allmänheten och övriga 
aktörer har varit lågt representerade och jag har gjort tolkningen att dessa aktörers åsikter inte 
är något som värderas särskilt högt av media. 

Det är polisen egen bild av händelserna som dominerar i rapporteringen. Aktörerna som 
uttalar sig gör det på ett ofta omsorgsfullt sätt där de visar upp en enad front. Ändå blir bilden 
som uppvisas splittrad. Att tala om en isolerad händelse och om enskilda skurkar inom polisen 
blir inte trovärdigt i sammanhanget. 
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1 Inledning

Nyhetsmedierna – dagspressen, radion, televisionen och Internet förser oss medborgare med
information och kunskap om det som ligger utanför vår direkta vardagliga erfarenhet. Det är i 
stor utsträckning utifrån denna kunskap och information som vi bygger vår uppfattning om 
samhället och dess institutioner. Medierna har även som uppgift att ge oss en plattform för vår 
tids offentliga rum. Denis McQuail skriver i Mass Communication Theory att

The media are now probably the key institution of the public sphere, and it’s 
’quality’ will depend on the quality of media.1

Medierna fyller även en granskande funktion. Som medborgare är vi beroende av denna 
kritiska granskning av exempelvis olika samhällsinstitutioner eftersom den i många fall utgör 
grunden för vår demokrati. Nyhetsmedierna styr i stor utsträckning vad vi vet något om och 
påverkar hur vi värderar och bedömer detta. Medias rapportering kan således både bygga upp 
och rasera förtroendet för både företeelser, organisationer och institutioner. Detta är såklart 
något som många aktörer är medvetna om och PR (Public Relations) är något som ingår som 
en naturlig del i alltfler verksamheter och organisationer. En undersökning visar exempelvis 
att PR-branschen i Sverige totalt omsatte 48,9 miljarder kronor 20082. Medieforskaren Martin 
Eide beskriver denna medvetenhet om vikten att hantera media som ”In a way, every social 
institution is today a media institution.”3

Medias rapportering och granskning av polisens verksamhet är något som angår och är av vikt 
för den enskilde medborgaren. Samtidigt har denna rapportering alltså också en potential att 
påverka vår bedömning av myndigheten och dess verksamhet. SOM-institutet (Samhälle 
Omvärld Massmedia) vid Göteborgs universitet visade i en rapport 2008 att polisen var en av 
de institutioner som befann sig i den absoluta toppen när det gäller förtroende från 
allmänheten.4 Samtidigt är ”polisnyheter” något som tilltalar tidningsläsarna. När läsarna
rangordnar olika nyheter så hamnar nyheter om sådant som berör polisen (olyckor och brott) 
överst på listan gällande vad man läser mest av. Samma läsare bedömer att dessa nyheter 
hamnar på tredje plats när det gäller viktighet5. 

Forskaren John B Thompson menar att de elektroniska mediernas utveckling har förvandlat 
den offentliga sfären. Bland annat har det skapats en ny typ av synlighet där det framförallt är 
makthavarna som underkastas synligheten. Detta kan enligt Thompson leda till att:

en indiskret handling eller omdömeslös kommentar, om den registreras och 
vidarebefordras […], kan få ödesdigra konsekvenser.6

Samtidigt innebär detta enligt Thompson att de som utövar makt försöker hantera sin 
synlighet. Att synas är inget alternativ det är ett krav enligt Thompson. Men vilka är det då 

                                               
1 Mc Quail, Denis, Mass Communication Theory, 2005, sid 566
2 Sveriges Informationsförening, 
http://www.sverigesinformationsforening.se/branschen/statistik/informationsindex.aspx, 2009-04-20
3 Eide, Martin, Encircling the Power of Journalism, Nordicom Review, 2007, sid 22f
4 Rönnerstrand, Björn, Johansson, Susanne, SOM Förtroende för myndigheter, Riks-SOM-undersökningen 1986-
2007, Rapport nr 2008:25, 2008, sid 20
5 Strid, Jan, Läst och viktigt, 2005
6 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 177
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som får tillgång till det offentliga rum som media skapat? Vems definition av världen är det vi 
lägger vår tillit till när vi exempelvis bedömer en verksamhet som polisens?

1.1 Skånepolisen kritiseras
I februari 2009 uppmärksammades den svenska polisen för flera fall av främlingsfientlighet, 
diskriminering och rasism. Det var framförallt polisen i Skåne som fick hård kritik. Jag har i 
min uppsats utgått från Sydsvenskans rapportering på Internet kring det som de har kallat 
Polisens förtroendekris. Det som Sydsvenska kom att kalla för förtroendekris började vid en 
rättegång mot två ungdomar från Rosengård i Malmö. Ungdomarna var anklagade för 
våldsamt upplopp efter att bland annat ha kastat sten mot polisen vid en demonstration i 
december 2008 i Rosengård.7 I rätten visades en polisfilm som skulle användas som bevisning 
mot ungdomarna men i bakgrunden kunde man bland annat höra hur poliser kallade 
demonstranterna för ”apedjävlar” och ”blattedjävlar”. En annan demonstrant skulle få 
”duktigt med stryk”. 

Polisens uttalanden anmäldes men åtalen lades ner eftersom man menade att yttrandena hade 
gjorts i en liten grupp och inte var menade att spridas8. Det fördes även diskussion kring 
varför polisen som filmade eller den som skötte utredningen som filmen ingick i inte
informerade sina chefer. Det var slutligen åklagarmyndigheten som slog larm när de fick 
filmen som visades i rätten och sedermera cirkulerade i diverse media.9

Efter att Sydsvenskan avslöjat denna händelse så avslöjades ytterligare två händelser gällande 
rasistiskt språkbruk. Det ena fallet handlade om att en chef inom Landskronapolisen mejlade 
ut en efterlysning internt där han beskrev den efterlyste som ”En neger iklädd militärgrön 
jacka”.10 I det andra fallet hade polisen använt de fiktiva namnen Neger Negersson och Oskar 
Neger i materialet till en intern utbildning.11 Slutligen framkom en händelse där två 
Malmöpoliser hade filmat en hälsning med en knarkpåverkad man på psykakuten. Filmen 
skickades sedan vidare till en kollega som fyllde år.

Min uppfattning är att rapporteringen kring dessa händelser har varit ensidig och att det är få 
aktörer från allmänheten som har fått komma till tals. Min hypotes är att det finns en inbyggd 
svårighet när det gäller att bedriva granskande journalistik kring polisens verksamhet. Jag tror 
att en anledning till detta är att polisen är en viktig källa för journalisterna i deras vardag när 
de rapporterar om exempelvis olyckor och brott. Jag tror även att det finns en svårighet 
eftersom polisen blir expert på sin egen verksamhet som dessutom är sluten i jämförelse med 
många andra institutioner. Även om det finns aktörer förutom media som har till uppgift att 
kontrollera polisens verksamhet så är det bara polisen som kan tala om hur exempelvis 
arbetsförhållandena ser ut. Jag tror därför att polisen i stor utsträckning blir medskapare av 
den bild som skapas kring dem i media. Jag tror även att omständigheterna kring och sättet 
som polisens uttalanden vid den första händelsen offentliggjordes på har påverkat hur 
händelserna har framställts i media. Detta eftersom det ger en känsla av ”tjuvlyssna” på någon
och dels för att ingen inom polisen hade reagerat i ett tidigare skede.

                                               
7 Åtal efter kravaller I Rosengård, Dagens Nyheter, http://www.dn.se/nyheter/sverige/atal-efter-kraveller-i-
rosengard-1.484160 2009-01-23
8 Flera uppmärksammade fall av främlingsfientlighet inom polisen, Dagens Nyheter, 2009-02-20
9 ”Polischefen kände till filmens innehåll”, Sydsvenskan, 2009-02-06, kl 01.30
10 Polis efterlyste ”neger” i mejl, Sydsvenskan, 2009-02-11
11 ”Neger Niggersson” figur i polisens internutbildning, 2009-02-07
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1.2 Syfte och frågeställning
I följande uppsats vill jag undersöka hur det som Sydsvenskan har kallat polisens 
förtroendekris har framställts. Jag vill även undersöka vilka som uttalar sig kring detta i 
rapporteringen och vilken utsträckning
. 
För att uppfylla uppsatsens syfte så har jag arbetat utifrån följande frågeställningar.

Vilka aktörer kommer till tals och i vilken omfattning?
Hur definierar de olika aktörerna polisens förtroendekris?
Vad berättar texterna om polisen och samhället?
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2 Bakgrund och tidigare forskning
Jag kommer i följande avsnitt att redogöra för det händelser som ligger till grund för de 
artiklar som jag har valt att analysera i min uppsats. Jag kommer kort att redogöra för polisens 
uppdrag, mål, förutsättningar samt värdegrund. Detta gör jag för att ge en förståelse för vilka 
förväntningar och krav som finns på polisen samt hur verksamheten bedrivs och granskas. Jag 
avslutar avsnittet med att återge en liten del av den forskning som gjorts gällande polisen i 
media.

2.1 Polisen i Sverige – några fakta

2.1.1 Uppdrag och mål
Polisens uppdrag beskrivs i Polislagen (1984:387). Enligt den skall Polisen bland annat 
förebygga brott, övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, göra brottsutredningar och 
bedriva spaning. Varje år kompletteras polisens uppdrag genom ett så kallat regleringsbrev 
som utfärdas av regeringen. 2009 skall polisen bland annat:

 Bidra till att brottsligheten minskas, både genom egna insatser och genom medverkan 
i brottsförebyggande verksamhet

 Öka antalet uppklarade brott

 Det brottsutredande arbetet skall få en förbättrad effektivitet och kvalitet

 Antalet poliser skall ökas till 20 000 senast 2010 

 Polisens service och tillgänglighet skall förbättras

Mäns våld mot kvinnor, grovt organiserad brottslighet och insatser mot våld i offentliga 
miljöer är särskilda uppdrag som anges inom ramen för detta.12

2.1.2 Så granskas polisen
Polisens befogenheter är stora. Därför är tillsyn och kontroll av polisens arbete viktig för 
demokratin och rättssäkerheten. Följande instanser finns för att säkra detta.

Rikspolisstyrelsen – granskar genom en särskild inspektionsverksamhet polisarbetet så att 
detta bedrivs i överensstämmelse med uppdragen från riksdag och regering. Det skall 
därigenom säkras att arbetet är effektivt och uppfyller de uppsatta kraven på rättssäkerhet. 

Justitieombudsmannen - är riksdagens kontrollorgan för offentlig verksamhet.
Justitieombudsmannen skall se till att medborgarna behandlas på ett korrekt sätt samt att 
myndigheter och tjänstemän följer lagar och förordningar.

Riksrevisionen - granskar all statlig verksamhet är en myndighet under riksdagen. En 
oberoende granskning bidra till god resursanvändning och en effektiv förvaltning i staten. 

Justitiekanslern - Justitiekanslern är regeringens kontrollorgan för offentlig verksamhet13.

                                               
12 Polisen, http://www.polisen.se/Om-polisen/Om-Polisen-i-Sverige/Polisens-uppdrag/, 2009-04-22, kl 18.55
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Polisnämnden - bevakar medborgarnas intressen i polisverksamheten. I polisnämnden ingår, 
utöver polisledningen, företrädare för samtliga riksdagspartier. Även åklagarmyndigheten och 
arbetstagarorganisationer är representerade. 

2.1.3 Polisens värdegrund
Polisen har sedan den 27 januari 2009 en nationell värdegrund. På polisen hemsida kan man 
läsa att värdegrunden är något som skall genomsyra hela verksamheten och på sikt märkas i 
vardagen för medborgarna.14 Nedan anges värdegrunden så som den återges på polisens 
hemsida.

Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Vi genomför vårt 
uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara:

 Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om 
allas lika värde. 

 Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och 
ständig utveckling. 

 Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och 
stödjande.15

2.2 Tidigare forskning
Esther Pollak skriver i sin avhandling En studie i medier och brott16 att inom 
medieforskningen har intresset varit koncentrerat till representationen och effekterna av våld. 
Hon skriver vidare att det har riktats kritik mot den bristfälliga forskningen kring exempelvis 
medierepresentationen av brott och brottslighet.17 Oftast har det fokuserats på hur offer 
och/eller gärningsmän har konstruerats i samband med olika händelser. 

När det gäller forskning om polisen och polisens arbete och hur detta konstrueras i media så 
är den i princip obefintlig förutom en forskningsstudie från Växjö universitet. Studien är 
gjord på uppdrag av Rikspolisstyrelsen 200818 och behandlar hur polisens verksamhet 
rapporteras och gestaltas i nyhetsmedierna. Jag kommer att redogöra kort för den i följande 
avsnitt. 

2.3.1 Konstruktionen av polisen och polisens arbete i media
I rapporten så konstateras det som jag tidigare har nämnt att nyheter om och med polisen är 
populära bland läsarna. Att bevaka och rapportera om polisen är en självklar rutin för 

                                                                                                                                                  
13 http://www.polisen.se/Om-polisen/Om-Polisen-i-Sverige/Polisens-uppdrag/Sa-granskas-polisen/, 2009-04-22, 
kl 19.00
14 Ibid.
15 Polisen, http://www.polisen.se/Om-polisen/Om-Polisen-i-Sverige/Polisens-uppdrag/Ny-vardegrund-utgar-
fran-medarbetarna/, 2009-04-22, kl 19.00
16 Pollack, Esther, En studie i medier och brott, 2001
17 Ibid. 10
18 Palm, Göran, Skogersson, Renée, Hjältar, blåljus och säkerhet – konstruktionen av polisen i nyhetsmedierna, 
2008
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nyhetsmedierna. Nyheter om polisen värderas högt på redaktionerna eftersom de både fångar 
publikens intresse och dessutom ofta är dramatiska och således har högt läsvärde19.

Enligt rapporten så är huvuddelen av nyheterna gällande polisen så kallade ”raka” 
nyhetsberättelser. Detta innebär att nyheten inte innehåller några värderingar utan att den 
berättar om polisens vardagsarbete. Sju av tio (70 procent) nyhetstexter i undersökningen 
ansågs vara neutrala beskrivningar av polisens arbete och en knapp femtedel klassades som 
negativa nyheter. Uttalat positiva värderingar ansågs 14 procent av artklarna innehålla.20 I 
rapporten sammanfattar man detta som att den typiska bilden av polisen i media är den om 
”Polisen som gör sitt jobb och gör det (efter omständigheterna) på ett bra sätt.”21 Negativa
nyheter om polisen handlar nästan uteslutande om enskilda poliser som har gjort sig skyldiga 
till brott eller om en ineffektiv organisation. 

Författarna till rapporten menar även att det är en ganska liten del av artiklarna som faktiskt 
kan sägas vara granskande. Huvudsakligen rör det sig om artiklar som är resultatet av en 
utredning eller anmälan och som inte har något redaktionellt ursprung. ”Felande polismän blir 
nyheter liksom bristande effektivitet eller misshushållning med resurser” – detta förändrar 
inte den övergripande bilden av polisen enligt rapporten. En anledning till detta tros vara 
polisen är med och styr konstruktionen av sig själva.22

Journalistiken om polisen är händelsestyrd på det sättet att artikeln ofta bygger på något som 
redan har hänt. ”Larmet går, polisen rycker ut, reportern kommer till platsen […] och så är 
nyhetsarbetet igång”23. Vidare visar denna rapport att mer än var femte nyhetsinslag har 
tillkommit på grund av polisens eget initiativ – presskonferenser, rapporter, 
informationsmöten med mera. Allt detta förstärks enligt rapporten av att den vanligaste 
vinkeln är det vardagliga arbetet – tre av fyra artiklar har denna vinkel.

Enligt rapportens författare är studiens viktigaste slutsats den att det är polisen tillsammans 
med nyhetsreportrarna som sätter mediernas dagordning. Som nyhetskälla ifrågasätts polisen 
ytterst sällan och därmed inte heller polisens verklighetsbeskrivningar. Detta anses först och 
främst bero på att polisen är expert på sig själva – ”det vill säga vem kan uttala sig bättre om 
det polisen gör än polisen själva?”24 Polisen definierar både problem och situationer och det 
blir därmed polisens ”värld” som presenteras för läsaren, lyssnaren och tittarna. ”Man har 
makt över bilden av sig själv. Poliskunskap helt enkelt.25”

Jag kommer i följande avsnitt att presentera uppsatsen teoretiska ramverk.

                                               
19 Palm, Göran, Skogersson, Renée, Hjältar, blåljus och säkerhet – konstruktionen av polisen i nyhetsmedierna, 
2008, sid 160
20 Palm, Göran, Skogersson, Renée, Hjältar, blåljus och säkerhet – konstruktionen av polisen i nyhetsmedierna, 
2008, sid 160
21 Palm, Göran, Skogersson, Renée, Hjältar, blåljus och säkerhet – konstruktionen av polisen i nyhetsmedierna, 
2008, sid 161
22 Palm, Göran, Skogersson, Renée, Hjältar, blåljus och säkerhet – konstruktionen av polisen i nyhetsmedierna, 
2008, sid 160
23 Ibid. sid 161
24 Ibid. sid 165f
25 Ibid. sid 167
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3 Teoretiskt ramverk
Polisens uppdrag och roll som offentlig myndighet är något som granskas och ifrågasätts av 
olika aktörer i och av media. För att få en förståelse för vad det innebär för en offentlig 
myndighet som polisen att bli granskad och synliggjord av medierna så kommer jag 
inledningsvis att i avsnitt 3.1 återge John B Thompsons teorier om den medierade 
offentligheten och den så kallade nya synlighetens bräcklighet. Vilka är det som får tillgång 
till det offentliga rum som media skapar och vilka får möjlighet att uttala sig och synas? Vad 
innebär det för hur en händelse framställs i media? För att få en förståelse för detta så kommer 
jag i avsnitt 3.2 att återge teorier kring journalisters användning av källor och så kallade 
primary definers. Jag kommer också kort att beröra aktörers medvetenhet och utnyttjande av 
medielogik.

Slutligen kommer jag i avsnitt 3.4 att redogöra för Norman Faircloughs teorier om diskurser 
och texters potential att konstruera betydelsesystem, sociala relationer och identiteter. Jag 
kommer även att redogöra för Faircloughs modell för kritiskt diskursanalys som även är den 
metod som jag kommer att använda mig av vid bearbetningen av mitt material. Utifrån detta 
kommer jag att analysera vilka diskurser som skapas kring händelserna.

3.1 Den medierade offentligheten
John B Thompson – engelsk sociolog – har i sin bok Medierna och moderniteten delvis utgått 
ifrån Habermas skrifter när han analyserar förhållandet mellan media och det industriella 
samhällets utveckling. Thompson menar att media har spelat en viktig roll för utvecklingen av 
de moderna institutionerna.

Till skillnad från exempelvis Baudrillard så menar Thompson att de moderna massmedierna 
inte förnekar oss rätten till kritiskt tänkande utan tvärtom ger oss tillgång till information vi 
aldrig annars hade kunnat nå.26

Thompson menar vidare att mediernas utveckling har gett upphov till vad han kallar nya 
former av medierad offentlighet. Han menar att före denna utveckling så var händelsers och 
individers offentlighet kopplad till en gemensam plats. Händelser blev offentliga endast 
genom att de skedde eller iscensattes inför individer som var fysiskt närvarande. Detta kallar 
Thompson för ”den samtidiga närvarons traditionella offentlighet”. Denna samtidiga närvaros 
offentlighet innebar samtidigt att den var dialogisk. Med det menar Thompson att de som 
framträdde gjorde det inför andra som i princip kunde bidra till händelsen genom olika 
åskådarbeteenden – exempelvis bua, applådera, vissla eller tala. 

Den nya medierade offentligheten innebär att handlingar och händelser inte längre är 
kopplade till en gemensam plats utan kan spelas in och vidarebefordras till olika aktörer
oberoende av tid och rum. Detta innebär alltså att händelser kan bli offentliga utan samtidig 
närvaro av andra människor. Dessa nya former har inte helt tagit över den roll som den 
traditionella samtidiga närvarons offentlighet har spelat. Fortfarande förekommer exempelvis 
demonstrationer och politiska debatter ansikte mot ansikte och dessa händelser förblir viktiga 
inslag i det moderna samhället. De nya formerna har däremot fått allt större genomslagskraft 
och har gradvis börjat ersätta de traditionella formerna.27 Thompson återger faserna av denna 
utveckling och jag kommer kort att återge dessa i följande avsnitt.

                                               
26 Giddens, Anthony, Sociologi, 2007, sid 465
27 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 158f
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3.1.1 Offentlighetens förvandling
Men hur har då offentligheten förvandlats genom utvecklingen av elektroniska medier? 
Thompson tar TV som exempel och menar att precis som de tryckta medierna frikopplar den
offentligheten från den gemensamma fysiska platsen och den dialogiska kommunikationen.
TV skapar dessutom en ny relation mellan synlighet och offentlighet som är speciell på grund 
av den visuella rikedomen. Ljud och bild kombineras vilket gör det möjligt för mottagarna att 
både se personer och höra och se handlingar och händelser. Även om den förnyade 
kopplingen mellan offentlighet och synlighet i viss mån liknar den traditionella offentligheten 
så finns det viktiga skillnader. Handlingar och händelser som är synliga på TV är synliga för 
ett mycket större antal individer. Dessa befinner sig dessutom i spridda kontexter. 
Offentligheten i TV skiljer sig dessutom såtillvida att synfältet som erbjuds sträcker sig längre 
bort, ibland till platser långt bortom vardagsvärlden. Tittaren kan heller inte välja synvinkel 
och har nästintill ingen kontroll över urvalet. En tredje skillnad ligger i att de individer som 
syns och hörs i TV inte själva kan se sin publik. 28

Kommunikationsmediernas utveckling och omvandling gör det följaktligen möjligt för ett 
fåtal att uppträda inför många och för många att samla information om ett fåtal. Thompson 
menar att det tack vare medierna är främst de som utövar makt snarare än de som makten 
utövas över som underkastas synlighet.

De politiska konsekvenserna av omvandlingen innebär enligt Thompson att de som utövar 
politisk makt försöker hantera sin synlighet inför andra. Detta är i och för sig inget nytt menar 
han men kommunikationsmediernas utveckling har gjort att reglerna för detta har ändrats. Det 
innebär exempelvis att man nu måste bekymra sig över hur man framställs inför en publik 
som inte är fysiskt närvarande.29

Denna ”omsorgsfulla framställning av sig själv inför avlägsna andra”30 som Thompson 
uttrycker det är idag inte så mycket ett alternativ som ett krav för både potentiella och faktiska 
politiska ledare. Att avstå från synlighet i medierna skulle kunna ge upphov till misstro eller 
rent av vara en politisk självmordshandling.31

3.1.2 Den nya synlighetens bräcklighet
Synligheten som medierna har skapat har också blivit en källa till ett speciellt slag av 
bräcklighet. Den kan vara svår att kontrollera och kan om man tappar greppet om den leda till 
problem. Denna oförmåga att kontrollera synligheten har gjort att politiska ledare ständigt 
måste vara på sin vakt och kontrollera både yttranden och handlingar32. Detta eftersom 

en indiskret handling eller omdömeslös kommentar, om den registreras och 
vidarebefordras till miljoner tittare, kan få ödesdigra konsekvenser.33

Denna bräcklighet kan undersökas ytterligare genom att rikta in sig på olika problemkällor. 

                                               
28 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 162f
29 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 169f
30 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 173
31 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 173f
32 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 176
33 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 177
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Thompson ger exempel på fyra typer av händelser som kan leda till problem: framträdandet 
som går snett, skandalen, fadäsen och utbrottet samt läckan. Dessa fyra utesluter inte varandra 
utan kan under vissa omständigheter överlappa varandra eftersom exempelvis en läcka kan 
leda till en skandal.

Fadäser och utbrott tillhör de vanligaste källorna till problem. De blir en vittnesbörd om en 
individ som inte behärskar situationen eller sina handlingar, yttranden och känslor. Fadäser 
och utbrott är naturligtvis vanligt förekommande i vardagen men med de elektroniska 
kommunikationsmedlen kan de ses och höras av miljontals människor och visas ett oräkneligt 
antal gånger för en allt större krets. Detta leder till offentliga uppvisningar i brist på 
självkontroll och inkompetens inför en enorm publik som kan bedöma händelserna i detalj.
Detta kan få konsekvenser både för de som blir ertappade och för de som tar del av 
händelserna. Fadäser och utbrott är emellertid inget som alltid leder till katastrof eftersom det 
ofta finns ett team av medhjälpare vars uppgift bland annat är att begränsa skador.34

När det gäller offentliga framträdanden som går snett så skiljer det sig något från det som 
gäller för fadäsen och utbrottet. Bland annat så kan individen ha kontroll över sitt beteende 
men det kan förekomma missbedömningar om hur framträdandet kommer att uppfattas och 
tas emot av mottagarna. Eftersom mottagarna inte är närvarande så kan inte den person som 
framträder kontrollera mottagarnas reaktioner och anpassa sitt beteende efter det. En eventuell 
feedback skulle i bästa fall ge en möjlighet att mildra de negativa konsekvenserna av ett 
framträdande som är på väg att gå snett. Riskerna för att något går fel blir än större om det 
finns skillnader i exempelvis värderingar och intressen mellan den som framträder och den 
som nås av budskapet.35

När det gäller läckan och skandalen så kan de uppfattas som ett sammanbrott i försöken att 
styra de främre och bakre regionernas beteenden. Den information och de beteenden som 
individer försöker dölja – det vill säga reservera för de bakre regionerna - blir plötsligt synliga 
för ett stort antal mottagare. Ofta handlar det om information och beteenden som genom att de 
offentliggörs undergräver den bild som exempelvis en individ egentligen vill visa. Läckan är 
ett avsiktligt avslöjande och har oftast en mer begränsad räckvidd än skandalen. Insidern –
den som gör avslöjandet – vet att det kan uppstå problem om han eller hon identifieras som 
källa. Detta accepteras som ett pris som måste betalas för något som enligt insidern bör 
tillhöra den offentliga sfären.

Enligt Thompson så kan många av de skandaler som får stor uppmärksamhet idag förstås 
utifrån de skiftande gränslinjerna mellan offentligt och privat. Aktiviteter som hållits hemliga 
och bara kunde utföras under den premissen avslöjas eller synliggörs genom media och 
skandalen är ett faktum.

Det är dessutom det offentliga avslöjandet av det som inte kunde ha utförts öppet som 
karaktäriserar skandalen och ger upphov till det typ av offentligt ramskri som skandalen är.
Vanligtvis så förutsätts det att det finns en uppsättning normer eller förväntningar och att 
dessa överträds för en skandal skall kunna uppstå. Dessa varierar från ett sociohistoriskt 
sammanhang till nästa och vad som räknas som skandalöst är beroende på rådande 
förväntningar och normer.

                                               
34 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 176f
35 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 179f
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Thompson skriver vidare att det är vanligt att försöka skära av källan till problemet vid en 
skandal som hotar att undergräva exempelvis stödet för politiska ledare. Man försöker genom 
att tona ned de skadliga konsekvenserna se till att andra högre upp i hierarkin inte dras in i 
affären.36

Alla de problem som här har tagits upp är företeelser som visar att även om individer försöker 
styra sin synlighet i medierna så går denna inte att kontrollera fullt ut. Ett av skälen till detta 
är med vilken omfattning man idag kan producera och överföra budskap. 

Det kan vara svårt att till fullo förstå innebörden av den medierade synlighetens 
konsekvenser. Å ena sidan kan det göra det svårare för maktutövare att utöva makt i 
hemlighet. Det ger å andra sidan upphov till en bräcklighet i den politiska sfären och kan leda 
till misstro och cynism. Detta är något som idag präglar människors attityder till politiker och 
politiska institutioner.37

3.2 Vilka definierar världen i media?/Vilka får uttala sig och hur 
ofta?
Traditionellt sett så är nyhetskällornas roll i journalistiken av stor betydelse. Genom fakta och
åsikter påverkar källorna nyheternas kvalitet samtidigt som medierna är en informationskanal 
för källornas intressen.38

Anders Sahlstrand återger i sin avhandling De synliga, Nyhetskällor i svensk 
storstadsmorgonpress en sammanfattning av vad han anser vara medieforskningens 
uppfattning om nyhetskällornas roll.

 Nyhetskällan och nyhetshändelsen är egentligen olika aspekter av något som i grunden 
är sammanlänkat. 

 Nyhetskällorna påverkas och anpassas till mediernas sätt att fungera och utgör en slags 
institution. 

 Medierna är beroende av att källorna levererar information och yttranden. 
 Källorna är i sin tur beroende av medierna för publicitet och uppmärksamhet.39

”News is a product of transaction between journalists and their sources.”40 skriver Ericson m 
fl. och det finns flera forskare som hävdar att det är journalisternas relation till källorna som 
avgör hur bilden som nyheterna förmedlar slutligen kommer att se ut. Ericsson med flera 
hävdar till och med att det är relationen mellan källor och journalister som är grunden till den 
verklighetsbild som förmedlas nyheterna och inte de verkliga händelserna.41

3.2.1 Mäktiga medier eller mäktiga källor - Primary Definers – Polisen 
som expert på sig själva
Lars-Åke Larsson skriver i sin bok Opinionsmakarna – En studie om PR-konsulter, 
journalistik och demokrati – att makthavare inom näringsliv, myndigheter och politik har ett 

                                               
36 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 180f
37 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 184f
38 Sahlstrand, Anders, De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress, 2000, sid 11
39 Ibid. sid 12
40 Ericson m fl, Negotiating Control, A Study of News Sources, 1989, sid 377
41 Ericson m fl, Negotiating Control, A Study of News Sources, 1989, sid 377
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övergripande inflytande som primary definers. Med detta menas att de har ett stort inflytande 
över hur verkligheten definieras42.

Teorin om att källan i vissa sammanhang blir primary definer och journalisten endast
secondary definer utarbetades redan under 1970-talet av bland annat Stuart Hall. I boken 
Policing the Crisis, Mugging, the State, and Law and Order hävdas det att medierna många 
gånger blir den instans som reproducerar det som de mäktiga i samhället har definierat. Detta 
blir möjligt bland annat eftersom media inte alltid hittar sina egna nyheter utan är mer eller 
mindre beroende av nyheter från olika källor.

Vissa av dessa källor gör sig själva synliga med hjälp av bland annat pressmeddelanden och 
PR-agenter. Andra aktörer är kända för att ständigt vara förknippade med händelser som har 
nyhetsvärde – exempelvis rättsväsendet. En anledning till detta anses vara kravet på media att 
vara opartiska, balanserade och objektiva i sin rapportering. Detta medför bland annat att det 
måste finnas en distinktion mellan fakta och åsikter och att dessa kommer från erkända källor. 
Dessa källor kan vara erkända eller godkända bland annat för sin makt eller position inom en 
institution men även på grund av sin status. En annan typ av erkänd källa är experten. Detta 
leder i längden till att media ständigt vänder sig till mäktiga personer i samhället för att få 
”säkra” uttalanden. 

Hall m fl menar vidare att det som var tänkt att leda till att säkra och främja opartiskhet och 
professionalitet i rapporteringen leder till att verkligheten definieras helt enligt dessa källors 
önskemål och premisser.43 Detta i sin tur leder till något som har kallats för hierarchy of 
credibility. Detta innebär att de som befinner sig i makt- eller statuspositioner och erbjuder 
sina åsikter om kontroversiella ämnen har större sannolikhet att få uttala sig. Deras åsikter 
och definitioner av verkligheten har dessutom stor sannolikhet att bli accepterade som sanna 
och rätta eftersom de anses ha tillgång till mer exklusiv information än resten av 
befolkningen. Dessa mäktiga talesmän – primary definers – kommer följaktligen att bli 
överrepresenterade och de befintliga maktstrukturerna i samhället reproduceras symboliskt via 
medierna.44

En undersökning av fördelningen av källor i svensk storstadsmorgonpress visade exempelvis 
att 77 procent av de muntliga källorna var män. 64 procent var elitkällor – vilket visar att det 
är en brist på representativitet både när det gäller könsfördelning icke-elitkällor.45

En annan viktig implikation av detta beroendeförhållande är att dessa primary definers får 
chansen att definiera hur ett ämne eller en händelse skall definieras och/eller debatteras redan 
från början. Detta tenderar att styra all följande rapportering om ämnet i fråga.46

Once race relations in Britain have been defined as a ’problem of numbers’ […] then 
even liberal spokesmen, in proving that the figures for black immigrants have been 

                                               
42 Larsson, Lars-Åke, Opinionsmakarna – En studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati, 2005, sid 29
43 Hall, Stuart m fl, Policing the Crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 57f
44 Hall, Stuart m fl, Policing the Crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 58f
45 Sahlstrand, Anders, De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress, 2000, sid 153
46 Hall, Stuart m fl, Policing the Crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 58f. sid 58f
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exaggerated, are nevertheless obliged to subscribe, implicitly, to the view that the 
debate is ‘essentially about numbers’.47

En primär definition av ett problem sätter således effektiva gränser och ramar in vad som är 
problemet och vad som är relevant och inte.48

När det gäller nyheter som rör kriminalitet och brott så är medierna starkt beroende av de 
institutioner och myndigheter som handhar dessa ärenden. Polisen och rättsinstanserna har 
näst intill monopol inom detta område när det gäller källor. Även om det kanske finns flera 
grupper som har kontakt med kriminalitet så är det bara polisen som har den professionella 
expertisen när det gäller arbetet med att bekämpa den. Det är just denna dubbla expertis som 
Hall med flera menar innebär att det finns en extra tilltro till polisens talesmän. De skriver 
vidare att det naturligtvis inte bara är tilltron till polisens som gör dem till primary definers 
utan även det faktum att just detta område är extra slutet från insyn.49

3.2.2 Medierna och makten
Martin Eide skriver i Encircling the Power of Journalism att ”In a way, every social 
institution is today a media institution.”50 Han menar att medias makt och nära relation med 
maktutövare inte skall underskattas. Han skriver vidare att varje social aktör som vill komma
någonstans måste känna till hur medierna och medielogiken fungerar. Att tänka som en 
journalist är inte längre något som är reserverat för journalistkåren, att vara medietränad är 
mer regel än undantag. Att uppnå ett mål handlar mer och mer om att kunna dra fördelar av 
media och medielogiken för att på så sätt få tillgång till det offentliga rummet.51 Eide menar 
att denna ständiga närvaro av medielogik leder till en speciell typ av makt som är mer indirekt 
och dold.

3.3 Begreppet diskurs
Enligt Fairclough så används begreppet diskurs allmänt inom många olika discipliner och det 
görs ibland på ett förvirrande sätt. Han menar att det kan vara till hjälp att urskilja två 
huvudsakliga betydelser. Den ena betydelsen hör hemma inom språkliga studier där begreppet
diskurs i huvudsak syftar till att man ser på språkets användning som en social praktik -
verkliga människor som interagerar med varandra i naturliga situationer. Den andra 
betydelsen hör hemma inom post-strukturalistisk social teori där diskurs ses som en social 
konstruktion av verkligheten. En form av kunskap och ett sätt att tala som ger betydelser 
utifrån ett bestämt perspektiv. Fairclough ger Foucaults arbeten som exempel på denna typ av 
användning av begreppet diskurs. Han skriver vidare att hans egen användning av begreppet
diskurs inkluderar båda dessa betydelser och att han dessutom försöker att föra dem 
samman.52

3.3.1 Kritisk diskursanalys
Norman Fairclough skriver i sin bok Media Discourse att det faktum att förhållningssättet 
benämns som kritiskt är ett erkännande om att våra sociala praktiker och användningen av 

                                               
47 Ibid. sid 59
48 Ibid. sid 59
49 Ibid. sid 68f
50 Eide, Martin, Encircling the Power of Journalism, Nordicom Review, 2007, sid 22f
51 Ibid. sid 22f
52 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995, sid 18



13

språket är förbundna av ett förhållande mellan orsak och verkan. Han menar vidare att detta 
inte är något som vi är medvetna om under normala omständigheter. Förhållandet mellan 
användandet av språket och utövandet av makt är det som oftast är oklart för människor. De
språkliga konventionerna i ett samtal mellan läkare och patient eller en intervjusituation 
mellan en reporter och en politiker är exempel på detta. I båda dessa situationer existerar en 
mängd ideologiska antaganden om kunskap, relationer, identiteter och rättigheter som tas för 
självklara. Dessa språkliga praktiker - som tas för självklarheter - är formade enligt rådande 
maktförhållanden och överenskommelser mellan olika grupper av människor. Det är de till 
synes normala hos dessa praktiker hjälper till att upprätthålla de ojämna maktstrukturerna. 

Att se på språkets användning som en social praktik antyder att det är ett sätt att agera. Det 
antyder även att språket är ett socialt och historiskt situerat sätt att agera som står i ett 
dialektiskt förhållande till andra aspekter av det sociala. Med dialektiskt förhållande menar 
Fairclough att språket är socialt format men även socialt formande eller konstituerande. Den 
kritiska diskursanalysen utforskar spänningen mellan dessa två sidor av språkbruk – det 
socialt formade och det socialt formande – snarare än att välja sida för den ena eller den 
andra.53

Språkbruk innebär oberoende av vilken text det handlar om att sociala identiteter, sociala 
relationer, kunskaps- och betydelsesystem konstrueras. Detta innebär att varje text lämnar sitt 
eget bidrag till att forma dessa aspekter av samhället och kulturen. Användandet av språket är 
dessutom konstituerande på ett konventionellt sätt vilket hjälper till att reproducera och 
upprätthålla sociala identiteter, relationer, system av kunskap och betydelser men även på ett 
kreativt sätt vilket hjälper till att förändra dem. Det är inte alltid så lätt att hitta en given 
diskurs i en text eftersom det kan finnas en blandning av olika typer av diskurser. Ibland är 
det ett sätt att tala som ger betydelse utifrån ett visst perspektiv. En intervju av en politiker 
kan exempelvis innehålla inslag som påminner om en personlig konversation samtidigt som 
den bitvis mer liknar ett politiskt tal. 

Diskurser är det språk som är förknippat med och som används inom en viss social/diskursiv 
praktik. Det är ett sätt att ge betydelse åt något utifrån ett visst perspektiv exempelvis ett 
feministiskt. Ett annat exempel kan vara sättet att prata om hälsa och sjukdom inom den 
traditionella medicinska diskursen och den homeopatiska. 

3.3.2 Kritisk diskursanalys som metod
Kritisk diskursanalys av en kommunikativ händelse innebär enligt Fairclough att relationerna 
mellan tre olika dimensioner av händelsen undersöks – texten, den diskursiva praktiken och 
den sociokulturella praktiken.54

Enligt Fairclough så kan varje medietext belysas med frågor. Exempelvis om hur texten dels 
representerar omvärlden – textens ideationella funktion. 
Vilka identiteter som skapas för de involverade – textens identitetsfunktion. 
Samt vilka relationer som konstrueras mellan de som är involverade i texten – textens 
relationella funktion.55

                                               
53 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995, sid 54ff
54 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995, sid 57
55 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995, sid 5
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Texten eller den kommunikativa händelsen kan exempelvis vara en text i en tidning, ett tal i 
radio eller en kombination av tal och bild i tv. 
I en analys kan man också intresseras sig för och ta hänsyn till de diskursiva och 
sociokulturella praktikerna. Med detta menas processerna som ingår i textproduktion och 
konsumtion – diskursiv praktik. Med sociokulturell praktik menar Fairclough de sociala och 
kulturella omständigheter som händelsen är en del av. Det kan förstås som den verklighet som 
finns runt omkring oss – den värld eller kultur som vi lever i. De olika delarna påverkar och 
påverkas av varandra. Exempelvis så ger den sociokulturella praktiken en grund för den 
diskursiva praktiken vilket i sin tur påverkar hur en text utformas och formuleras. Texten i sin 
tur ger återverkningar på både den diskursiva och den sociokulturella praktiken.56

I det första steget så undersöks textens egenskaper. En analys av texten kan göras med hjälp 
av olika lingvistiska analyser. Det kan innebära att man bland annat ser närmare på ordval och 
meningsuppbyggnad. En textanalys innebär att både textens betydelse och form undersöks. 
Som tidigare nämnts så förespråkar Fairclough en multifunktionell syn på texten. En 
utgångspunkt blir således att varje text har en potential att konstruera kunskaps-
/betydelsesystem, sociala relationer och identiteter. Detta innebär att man i en analys kan 
fokusera på hur diskurser kommer till uttryck genom representationer, relationer och 
identiteter. Man bör i sin analys vara medveten om både närvaro och frånvaro av olika 
aspekter. Exempelvis kategorier av deltagare, konstruktionen av deltagarnas identitet och 
deras inbördes relationer. Jag kommer att mitt tillvägagångssätt under avsnitt 4.3.

Steg två i analysen handlar om att undersöka den diskursiva praktiken – länken mellan texten 
och den sociokulturella praktiken – och tvärtom - eftersom processen är dubbelriktad. Den 
diskursiva praktiken inbegriper flera olika aspekter av processerna kring textens produktion 
och konsumtion. Av dessa är några av mer institutionell karaktär. Det kan exempelvis handla 
om redaktionella rutiner och procedurer vid textproduktionen. Andra processer är av mer 
diskursiv karaktär och omfattar bland annat det sätt på vilket texten transformeras under 
produktion och konsumtion. Detta kan handla om universella och underförstådda antaganden 
hos producenter och läsare, dessa kan vara av både medveten och omedveten natur. I min 
studie är granskande journalistik den diskursiva praktik där texten produceras och konsumeras
Jag har i min undersökning valt att placera aktörerna/källorna samt journalisternas 
användning av dess i produktionsprocessen som den del som representerar och är länken i den 
diskursiva praktiken. Den diskursiva praktiken skulle kunna vara den nivå i min undersökning 
som besvarar och analyserar vilka som får uttala sig och varför.

I det tredje och sista steget av analysen behandlas den sociokulturella praktiken. Här placeras 
texten och den kommunikativa händelsen och den diskursiva praktiken in i ett bredare socialt 
och kulturellt perspektiv.57 Vilka universella antaganden kan identifieras i texten? Bidrar den 
diskursiva praktiken till att upprätthålla diskursordningen i den bredare sociala praktiken – det 
vill säga reproduceras en diskursordning. Eller skapas social förändring genom att 
diskursordningen transformeras? Döljs eller förstärks ojämlika maktförhållanden i samhället 
eller ifrågasätts de genom att framställas på ett nytt sätt. Med andra ord – vilka är den 
diskursiva praktikens politiska, sociala och ideologiska konsekvens? Fairclough menar att det 
inte räcker med en diskursanalys för att besvara dessa frågor. Det är nödvändigt att använda 
sig av någon annan relevant teori, exempelvis genusteori, för att belysa den sociokulturella 
praktiken.58

                                               
56 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995, sid 57
57 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995, sid 62
58 Winther Jørgensen/Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 2000, sid 90
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4 Metod och material
Jag kommer i följande avsnitt att motivera val av metod och material. Jag kommer även att
beskriva mitt tillvägagångssätt vid analysen. 

Inom samhällsvetenskapen skiljer man mellan kvantitativa och kvalitativa metoder. När det 
gäller textanalys så framställs den kvalitativa textanalysen som en metod som försöker fånga 
och förstå texters bakomliggande innebörd.59 Kvantitativ innehållsanalys beskrivs som ett 
verktyg som är användbart när man försöker besvara frågor om förekomst av olika typer av 
innehåll.60

Min uppsats är en blandning av dessa ansatser eftersom jag bland annat vill undersöka hur 
händelserna har framställts i Sydsvenskans rapportering men även vill veta i vilken 
utsträckning olika aktörer har uttalat sig. De kvantitativa inslagen i uppsatsen handlar således 
om att mäta olika aktörers utrymme i rapporteringen för att på så sätt försöka bedöma deras 
delaktighet som medkonstruktörer vid rapporteringen.

Vilka är det som får tillgång till det offentliga rum som media skapar och vilka som får 
möjlighet att uttala sig och synas i media? Jag kommer också att använda de kvantitativa 
resultaten till att pröva teorierna kring primary definers och hierarchy of credibility.

4.1 Kritisk diskursanalys
I Metodpraktikan skriver Esaiasson att man kan urskilja två typer av kvalitativa 
frågeställningar för textanalys. Dels finns det den systematiserande som syftar till att klargöra 
tankestrukturer, logiskt ordna innehåll i texter eller att klassificera en texts innehåll. Den 
andra typen innebär att något granskas kritiskt. Detta kan göras med hjälp av ideologikritik, 
idékritisk analys eller med hjälp av en diskursanalys.61 Diskursanalysen utmärks bland annat 
av uppfattningen att språket är med och formar verkligheten. Mänskliga uttryck och texter 
anses ha en stor betydelse för hur människor uppfattar världen. Diskursanalysen 
uppmärksammar aspekter som är svåra att hitta stöd för genom systematiska empiriska 
undersökningar eftersom dessa ofta tas för givna.62

I den kritiska diskursanalysen finns följaktligen ett kritiskt kunskapsintresse, ett slags 
misstänksamhet mot den aktuella medietexten. Nyhetstexter produceras och existerar i 
samhället och det är samhället som utgör textens orsak. Samtidigt förhåller det sig så att 
nyhetstexter och media påverkar samhället både i kulturell, politiskt och ideologisk 
bemärkelse. Det är antagandet om den ömsesidiga relationen som är viktig att uppmärksamma 
i en kritisk diskursanalys.63 Jag har utifrån uppsatsens syfte bedömt att kritisk diskursanalys är 
en lämplig metod vid analysen av mitt material. 

De diskursiva praktiker där texter produceras och konsumeras ses som en viktig form av 
social praktik som bidrar till att den sociala världen inklusive sociala identiteter och sociala 

                                               
59 Østbye, Helge m fl, Metodbok för medievetenskap, 2004, sid 64
60 Esaiasson, Peter m fl, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2007, sid 224
61 Esaiasson, Peter m fl, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2007, sid 238
62 Esaiasson, Peter m fl, Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2007, sid 239
63 Ekström, Mats, Larsson, Lars-Åke, Metoder i kommunikationsvetenskap, 2000, sid 195
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relationer konstitueras. Det är således genom de diskursiva praktikerna som kulturell och 
social förändring äger rum. Syftet med den kritiska diskursanalysen är att påvisa sociala och 
kulturella fenomen och förändringsprocesser genom att belysa den lingvistisk-diskursiva 
dimensionen. Det förutsätts samtidigt att det finns samhälleliga fenomen som inte är av 
lingvistisk-diskursiv karaktär.64

                                               
64 Winther Jørgensen/Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 2000, sid 67
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4.1.1 Metodkritik
Winther Jørgensen och Phillips uttrycker det som att det ligger en naturlig svårighet i att 
undersöka diskurser som man själv är nära och har en åsikt om. Detta skulle i så fall innebära 
att man som forskare ofta är en naturlig del av den kultur och dess betydelsesystem som man 
valt att undersöka. Det innebär även att man delar många av de självklarheter som man vill 
avslöja i sitt material. Därför gäller det att man försöker att ställa sig utanför sina personliga 
åsikter så att inte ens egna värderingar kommer till uttryck i en analys.65

När det gäller kritiken mot Faircloughs kritiska diskursanalys så skriver Winther Jørgensen 
och Phillips att det största problemet är gränserna mellan diskursanalysen och de sociala 
praktikerna inte görs tydlig. Dessutom ges inga riktlinjer för vilka former av sociologisk eller 
kulturteori man skall eller kan använda. Rent praktiskt så innebär det ett problem att påvisa 
vad som påverkar vad i det intima samspelet mellan text och social praktik.66 Jag anser att 
detta inte innebär något problem för min undersökning eftersom fokus ligger på texten och 
vilka diskurser som framträder i den. När det gäller kritiken om att Fairclough inte ger några 
handfasta råd vid val av teorier så ser jag inte heller detta som ett problem. Fairclough
förklarar i sin bok Analysing Discourse. Textual analysis for social research att vi behöver 
särskilda kunskaper för att vi i en text skall upptäcka underförstådda antaganden som i vissa
fall grundar sig på ideologier. Han påpekar även att detta är något som är specifikt för varje 
text och dess innehåll.67 Min åsikt är således att varje forskare – anpassat efter den enskilda 
uppgiftens syfte och frågeställning - måste ta ställning till vilka teorier som kan vara till hjälp
vid genomförandet av forskningsuppgiften.

4.2  Material och urval
Jag har analyserat 26 artiklar som har publicerats på Sydsvenskans webbsida. Samtliga av 
dessa artiklar har publicerats någon gång mellan 2009-02-05 och 2009-02-21.

Undersökningens avgränsning i tid har således styrts av Sydsvenskans rapportering. 
Urvalet har gått till så att jag har analyserat de artiklar som Sydsvenskan själva har samlat på 
en sida med rubriken Polisens förtroendekris.68 Samtliga artiklar med undantag av 
huvudledare och två debattartiklar från kulturredaktionen har analyserats. Anledningen till att 
jag har valt bort dessa artiklar är att jag strävat efter att studera endast den objektiva 
rapporteringen och inte journalistens eller redaktionens åsikter och definitioner av 
händelserna.

4.3 Tillvägagångssätt
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för arbetsgången vid analysen av mitt material. 

I den kvantitativa delen så har jag undersökt vilka aktörer som förekommer och med vilken 
frekvens de förekommer. Jag har vid en första genomläsning av materialet räknat och delat in
de aktörer som har kommit till tals i fem olika grupper. Den juridiska, den politiska, polisen, 
allmänheten och övrigt. Detta har gjorts med hjälp av hur aktörerna har identifierats med 
bland annat titlar – textens identitetsfunktion. 

                                               
65 Winther Jørgensen/Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 2000, sid 28
66 Winther Jørgensen/Phillips, Diskursanalys som teori och metod, 2000, sid 93
67 Fairclough, Norman, Analysing Discourse. Textual analysis for social research, sid 55f
68 Sydsvenska Dagbladet, http://sydsvenskan.se/system/topicRoot/Polisens_f_rtroendekris/, 2009-04-21, kl 17.30
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Jag har sedan bestämt dessa aktörers sociala position med hjälp av hur de har identifierats i 
texterna. Jag har utifrån detta vidare klassificerat dem som elit- eller icke-elit källa. Denna del 
av undersökningen besvarar vilka som har uttalat sig om händelserna och visar även vems 
perspektiv som har dominerat vid rapporteringen. Jag redovisar och analyserar detta under 
avsnitt 5.1. 

Jag har vidare utifrån de olika aktörsgrupperna gjort en innehållsanalys för att söka besvara 
hur de olika aktörerna har definierat händelserna. Jag har sedan utifrån detta gått vidare i 
diskursanalysen för att söka besvara och diskutera vad rapporteringen kring polisens 
förtroendekris berättar om samhället, kulturen och polisen – den sociokulturella aspekten.

När det gäller att identifiera diskurser i en text så föreslår Fairclough att man som ett första 
steg skall koncentrera sig på att identifiera de huvudsakliga teman som finns representerade i 
texten.69 Jag har utifrån dessa gjort en mer närgången lingvistisk analys av uttalanden och 
perspektiv utifrån aktörernas grupptillhörighet. Jag har vid analyserna exempelvis
koncentrerat mig på ordval och beskrivningar. Vad lyfts fram och vad förs till bakgrunden 
eller exkluderas? Fairclough menar att det är viktigt att se både på det som finns i texten och 
på det som inte finns eftersom alla texter är en kombination av vad som faktiskt sägs –
explicita meningar – och vad som lämnas osagt – implicita meningar. Implicita meningar i en 
text handlar ofta om universella antaganden om ”sakers” natur.70 Det kan dels vara en form av 
gemensam förståelse för hur världen fungerar och som gör det möjligt för oss att 
kommunicera. Det kan även vara en dold form av maktutövande, eftersom dessa 
underförstådda antaganden ofta är av ideologisk natur men framställs som om de vore 
universella sanningar. Det är just dessa underförstådda antaganden som är svåra att upptäcka 
eftersom de ofta är så självklara för oss. Fairclough menar att de ofta hör till en särskild 
diskurs med dess särskilda antaganden om exempelvis vad som är möjligt och vad som 
existerar. Han påpekar dock att en text inte per automatik innehåller ideologiska 
ställningstaganden. 71

Jag kommer slutligen att presentera mina resultat och slutsatser i följande avsnitt 5 samt
diskutera dessa under avsnitt 6.

                                               
69 Fairclough, Norman, Analysing Discourse. Textual analysis for social research, sid 129
70 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995, sid 103f
71 Fairclough, Norman, Analysing Discourse. Textual analysis for social research, sid 55
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5 Resultatredovisning och analys
I följande avsnitt kommer jag att redogöra för de resultat som har framkommit i min 
undersökning. Inledningsvis kommer jag att i avsnitt 5.1 att redovisa och analysera vilka 
aktörer som har kommit till tals i rapporteringen kring polisens förtroendekris. Jag kommer 
vidare under avsnitt 5.2 att göra en djupare textanalys baserad på de olika aktörernas 
uttalanden. 

5.1 Aktörer/källor i rapporteringen
En analys av aktörerna är av stor vikt för att få en förståelse för ur vilket/vems perspektiv en 
händelse har definierats. Det är också denna del som representerar en del av den diskursiva 
praktiken genom att påverka produktionsprocessen.

Jag kommer i följande avsnitt att redovisa och analysera vilka aktörer som kommit till tals i 
rapporteringen och i vilken frekvens dessa aktörer har förekommit. Med komma till tals
menar jag att aktören i fråga har blivit refererad eller citerad i en artikel. Med frekvens menar 
jag en viss typ av aktörs förekomst i artiklarna och alltså inte antalet uttalanden. 

Jag har även delat in aktörerna i elitkällor och icke-elitkällor. Vid indelningen av aktörerna 
har jag använt mig av Anders Sahlstrands definition. Han definierar elitkällor dels som en 
administrativ elit som utgörs av representanter för stat och kommun, chefspersoner inom 
myndigheter, riksdagsledamöter mm. En ekonomisk elit med högre chefer på större företag, 
styrelseledamöter i större koncerner/företag samt slutligen en kulturelit bestående av forskare, 
läkare, kulturpersonligheter samt journalister.72

5.1.1 Polisen som aktör/källa
Polisen är den aktör som kommer till tals oftast i det analyserade materialet. 16 artiklar av 26
(61,5 %) innehåller uttalanden från en aktör som representerar polisen. Ofta förekommer flera 
olika aktörer från polisen i samma artikel vilket gör att talesmän från polisen förekommer 
totalt 24 gånger i de 26 artiklarna. 21 (87,5 %) av dessa är en aktör som befinner sig i någon 
slags chefsposition. Jag har klassat dessa som elit-källor. Endast 3 gånger förekommer det 
uttalanden gjorda av personer inom polisen som inte adresseras/identifieras i texten som 
chefer. Dessa aktörer har jag klassat som icke-elitkällor.

Nedan redovisar jag de titlar som har förekommit och vid hur många tillfällen dessa har 
förekommit.

Representanter från polisen/förekomst
Elitkällor
Chefsjurist polisen 1
Polismästare 2
Rikspolischef 4
Biträdande länspolismästare 3
Polisinspektör/värdegrundsutbildare 2
Informationschef 1
Polisförbundets ordförande 1
Värdegrundsansvarig Rikspolisstyrelsen 1

                                               
72 Sahlstrand, Anders, De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress, 2000, sid 137
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Närpolischef 2
Chef polisområde väst1
Länspolismästare 2
Polisintendent 1
Totalt förekomst 21

Icke-elitkällor
Utbildningsansvarig 1 (icke-elit)
Polisassistent 2  (icke-elit)
Totalt förekomst 3

5.1.2 Aktörer/källor som representerar rättsmyndighet
Åtta artiklar (30 %) innehöll uttalanden av en aktör som representerar en rättsmyndighet. Jag 
har klassat samtliga aktörer inom denna grupp som elit-källa.

Aktörer som representerar en rättsmyndighet/ förekomst
Elitkällor
Åklagare 2
Chefsåklagare 4
Chefsrådman 1
Rektor vid Domstolsakademien 1
Total förekomst 8

5.1.3 Politiskt tillsatta aktörer/källor
Sex artiklar (23 %) innehöll uttalanden från en politiskt tillsatt aktör. Jag har klassat samtliga 
av dessa aktörer som elit-källa.

Politiska aktörer/ förekomst 
Elitkällor
Ordförande Polisnämnden ordförande 2 
Riksdagsledamot 1
Ledamot justitieutskottet 1
Justitieminister 1
Riksdagsman 1
Total förekomst 6

5.1.4 Aktörer/källor från allmänheten
Två artiklar (7,7 %) innehöll uttalanden från aktörer som representerar allmänheten. Jag har 
klassat samtliga av dessa aktörer som icke-elitkällor.

Allmänheten/ förekomst
Icke-elitkälla
Gymnasieelever 9 
Boende Rosengård 2
Total förekomst 11
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5.1.5 Övriga aktörer
Aktörer från denna grupp har förekommit i tre artiklar (11,5 %). Jag har räknat en av dessa
aktörer som elit-källa och fem som icke-elit. Anledningen till att jag har räknat ordföranden i 
Jämlikhet för afrosvenskar som en icke-elitkälla är antagandet om att ordförandeskapet inte är 
en heltidssysselsättning.

Övriga aktörer
Elitkälla
Verksamhetschef psykiatri 1
Total förekomst 1

Icke-elitkälla
Värdar Lugna gatan 3
Ordförande Jämlikhet för afrosvenskar 1
Styrelsemedlem Jämlikhet för afrosvenskar 1
Total förekomst 5

5.1.6 Analys av aktörer
Av samtliga aktörer som kommer till tals i artiklarna så är den övervägande delen så kallade 
elitkällor. Detta uttrycks genom titlar som bestämmer de olika aktörernas sociala position och 
identitet i artiklarna. Detta är textens identitetsfunktion för att använda Faircloughs termer. 
Jag har tolkat att identifieringen med hjälp av titlar har en förstärkande effekten på
trovärdigheten och blir en garanti för att det som aktören uttalar sig om är korrekt – detta helt 
enligt Hall et al. teori om primary definers och medias användning av experter.73

Detta blir extra tydligt när det är fråga om så kallade expertutlåtanden.  Ett exempel är när 
ordförande i polisnämnden Björn Lagerbäck får en ”dubbel” identitet i en artikel. Han gör ett 
uttalande om att han anser att uttalandena på filmen kan bero på att poliserna var stressade 
och rädda. I samband med detta uttalande så nämns det att han har mångårig erfarenhet som 
psykolog.74  

I medeltal så förekommer det uttalanden från 2,1 olika källor/aktörer per artikel. 
Elitkällor förekommer 36 gånger (65,4 %) och icke-elitkällor 19 gånger (34,5 %) i de 26
artiklarna. När det gäller resultatet för elitkällor ligger det väldigt nära det resultat som Anders 
Sahlstrand presenterade i sin avhandling där fördelningen var 64 procent.75

Detta innebär i medeltal att det förekommit 1,4 elit-källor per artikel och 0,73 icke-elitkällor
per artikel. Detta blir enligt min tolkning något missvisande eftersom 9 av de icke-elitkällor 
som uttalade sig gjorde det i en och samma artikel.76 Om just denna artikel skulle uteslutas så 
skulle det innebära att icke-elitkällor uttalar sig/förekommer endast 0,4 gånger per artikel och 
att allmänheten uttalar sig 0,08 gånger per artikel.

Den kan tyckas ojämna fördelningen mellan elit och icke-elitkällor är även det något som 
följer mönstren för hierarchy of credibility och överrepresentationen av dessa primary
definers som tillhör samhällets övre skikt. Detta innebär enligt min tolkning både att 

                                               
73 Hall, Stuart et al., Policing the Crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 57f
74 Politiker ställer polisen till svars i eftermiddag, Sydsvenska, 2009-02-05,
75 Sahlstrand, Anders, De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress, 2000, sid 153
76 “Är man polis måste man kunna hantera det”, Sydsvenskan, 2009-02-05
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elitkällorna har fått större möjlighet att uttala sig och att det är deras åsikter och definitioner 
av händelserna som har haft störst chans att bli accepterade som sanna och rätta i 
rapporteringen kring polisens förtroendekris.77

Polisen är den aktör som dominerar i artklarna. 16 artiklar av 26 (61,5 %) innehåller 
uttalanden från en aktör som representerar polisen. Detta är enligt min tolkning något som är 
naturligt i detta sammanhang eftersom det är polisen som granskas. Dessutom är polisens 
verksamhet enligt Hall et al. en myndighet som är sluten från insyn78 vilket gör det svårare för 
alternativa aktörer att uttala sig. 

När det gäller aktörer från polisen så är det i 87,5% av fallen en person i chefsposition som 
uttalar sig. Två av aktörsgrupperna - aktörer från rättsmyndighet och aktörer som är politiskt 
tillsatta – är aktörer som enligt min tolkning/uppfattning har som uppgift att granska och 
bedöma polisens arbete. Jag har därför bedömt det som rimligt att dessa aktörer uttalar sig i 
sina roller som exempelvis åklagare och justitieminister. Men detta menar jag att det inte 
finns några tecken på att dessa aktörer har uttalat sig enbart på grund av sin sociala status utan 
att de faktiskt har bidragit med sin profession.

När det gäller hur allmänheten representeras och kommer till tals i materialet så är det något 
som jag tolkar som utmärkande. Allmänheten uttalar sig i endast två artiklar och som jag 
nämnde tidigare så är 9 av dessa aktörsförekomster i en och samma artikel.

I följande avsnitt kommer jag att redovisa och analysera hur de olika aktörsgrupperna har 
definierat och uttalat sig i rapporteringen kring polisens förtroendekris.

5.2 Aktörernas definition av polisens förtroendekris

5.2.1 Polisen uttalar sig
I en artikel publicerad den 15 februari kan man läsa: 

Några röster från enskilda polismän hade kanske varit på plats? En analys av vad 
rasistiska uttalanden bottnar i kanske?79

Jag är benägen att hålla med. Det finns endast två stycken aktörer som representerar den 
”vanliga” polisen i artiklarna. Dessa båda aktörer har uttalat sig i en och samma artikel. Det 
blir av naturliga skäl svårt att se något mönster av hur denna grupp definierar händelserna. Jag 
kommer ända att återge några uttalanden och försöka analysera vad det är för bilder som 
framträder.

Det finns inget direkt uttalat i denna artikel gällande orsaken till det inträffade. Med detta 
menar jag exempelvis att man inte försöker förklara varför uttalandena gjorde på filmen. 
Däremot är det ingen av de ”vanliga” poliserna som tror att poliserna på filmen var ute efter 
att misshandla någon på riktigt. Den frånvarande aspekten är något som Fairclough anser vara 
viktig eftersom den ofta döljer eller innebär att det finns en underförstådd överenskommelse 
om något. Jag har tolkat det som att det har att göra med kulturen inom poliskåren och att 

                                               
77 Hall, Stuart m fl, Policing the Crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 57f
78 Hall, Stuart m fl, Policing the Crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 52
79 Språket ändrades när han blev polis, Sydsvenskan, 2009-02-15
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uttalanden av det slag som vi hört från filmen inte är något ovanligt. Detta är också något som 
framkommer i texten.

Björn Holmberg har med stigande irritation läst artiklarna om polisens 
förtroendekris. Han ser en debatt där allt tycks vara svart eller vitt. Där klyftan 
mellan poliserna som sa ”blattajävlar” och deras chefer – som påstår att de aldrig 
hade hört något liknande under sina år i kåren – verkar enorm.80

Att språket är speciellt inom kåren syftas det på redan i rubriken ”Språket ändrades när han 
blev polis”81 Jag tolkar det som att en av poliserna definierar händelsen som en fadäs som 
utmynnar i en skandal enligt Thompsons termer. I detta fall skulle det enligt min tolkning 
handla om ett sätt att tala internt bland poliser. Plötsligt blir detta något som massor av 
människor kan ta del av. Enligt Thompson krävs det vanligen också att det finns ett antal 
normer eller förväntningar som överträds.82

–  Ni sade förut att poliser tyckte att det var klumpigt agerat av poliserna i filmen. 
Klumpigt att säga så när kameran var på, eller att säga så överhuvudtaget?
– Mer att kameran var på, säger Björn Holmberg.83

Enligt Thompsons resonemang så skulle man kunna säga att detta leder till en skandal. 
Skandalen blir ett faktum när försöken att styra främre och bakre regioners beteende bryter 
samman.84

Vid skandaler är det vanligt att man försöker skära av källan till problemet – i det här fallet 
poliserna som uttalar sig på filmen – för att andra högre upp i hierarkin inte skall dras med i 
affären.85 I en artikel som publiceras den 5 februari kan man läsa att: 

De tre poliserna som identifierats förflyttas med omedelbar verkan till andra 
arbetsuppgifter, där de inte har någon direkt kontakt med allmänheten.86

Rikspolischef Bengt Svensson uttalar sig:

– Jag är heligt förbannad […] om ordvalet står för attityder och värderingar hos dem 
som fäller orden är de personerna inte välkomna inom polisen, klargör Svensson. 
Men han tillägger att han därmed inte vill föregripa de utredningar som nu görs i 
Rosengårdsärendet.87

Enligt Thompson så är det tack vare medierna de som utövar makt och inte de som makt 
utövas över som underkastas synlighet. Han menar att det medför att makthavarna försöker att 
hantera sin synlighet något han kallar den omsorgsfulla framställningen av sig själv inför 

                                               
80 Språket ändrades när han blev polis, Sydsvenskan, 2009-02-15
81 Språket ändrades när han blev polis, Sydsvenskan, 2009-02-15
82 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 180
83 Språket ändrades när han blev polis, Sydsvenskan, 2009-02-15
84 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 180
85 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 180
86 Poliser tas ur tjänst, , Sydsvenskan, 2009-02-05 kl 15.39
87 ”Poliser tas ut tjänst, Sydsvenskan, 2009-02-05 kl 15.39
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avlägsna andra.88 Enligt Eide så är idag på sätt och vis varje institution en medieinstitution. 
Han menar att det är mer regel än undantag att människor är medietränade.89 Detta är något 
som jag tycker mig se tydligt i denna aktörsgrupps uttalanden. Jag har tolkat dessa uttalanden
som väldigt enade och inövade. Detta är något som enligt min tolkning framträder tydligt och 
bland annat beror på ett antal ord som ständigt dyker upp i artiklarna. De som uttalar sig har 
dess begrepp gemensamt och ändvänder dem på ett likartat sätt. Det handlar om 
värdegrunder, förtroenden, dialog, närvaro och att man från polisledningen fördömer det 
hela. 

En annan förklaring att dessa ord upprepas beror säkerligen också på att man har använt sig 
av text från pressmeddelanden som polisen har skickat ut. Traditionellt sett så är ju också 
media beroende av att källorna levererar information och yttranden och källorna är också 
beroende av att få uttala sig.90 En annan anledning är säkerligen den som jag nämnde tidigare 
om att de flesta personer i dessa positioner är medietränade. ”För polisledningen gäller det nu 
att återskapa sitt förtroende hos allmänheten”91, ”- Det är viktig att vi får till ett förtroende.”92

Det framställs också som att ”Den allvarligaste konsekvensen är, […] att förtroendet för 
polisen skadas.”93 ”Vi har jobbat hårt med dialog och närvaro […]detta underlättar inte 
direkt.”94

Det finns även en starkt enad front när det gäller att tala om händelserna som en isolerad 
företeelse. ”Jag påstår att det är en isolerad företeelse”95 sa exempelvis Hans Nordin 
biträdande länspolismästare i Skåne. Rikspolischefen uttrycker det som att:

Han tror inte att ordvalet i polisbussen på Rosengård speglar någon utbredd 
inställning inom poliskåren. Tvärtom säger han att nyheten spritt förstämning hos 99 
procent av kåren.96

I en annan artikel kan man läsa att ”Under sina trettio år som polis har han aldrig hört något 
liknande”97Det finns även ett citat från samma pressmeddelande där polismästare Ulf Sempert 
säger att ”Jag har själv redan haft ett långt samtal med en av dem och han är djupt olycklig 
över vad han själv har sagt.”98 Jag tolkar även detta uttalande som ett sätt att visa att det 
handlar om enskilda ”skurkar” inom polisen. Länspolismästare Eva Årestad Radner säger att 
”- Jag tror inte att det förekommer bland alla poliser, utan det är enstaka individer som kanske 
inte valt rätt yrke.”99

Åsa Berggren, koordinator i värdegrundsfrågor ger sin syn på anledningen till de 
uppmärksammade händelserna.

                                               
88 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 173
89 Eide, Martin, Encircling the Power of Journalism, Nordicom Review, 2007, sid 22f. (Se även Altheide, Snow)
90 Sahlstrand, Anders, De synliga. Nyhetskällor i svensk storstadsmorgonpress, 2000, sid 11
91 ”Det är en väckarklocka”, Sydsvenskan, 2009-02-14
92 ”Det är en väckarklocka”, Sydsvenskan, 2009-02-14
93 ”En isolerad företeelse”, Sydsvenskan, 2009-02-05
94 ”En isolerad företeelse”, Sydsvenskan, 2009-02-05
95 ”Neger Niggersson” figur i polisens internutbildning, Sydsvenskan, 2009-02-07 
96 ”Poliser tas ur tjänst”, Sydsvenskan, 2009-02-05, kl 15.39
97 ”Oberoende utredning tillsätts av Rikspolischefen”, Sydsvenskan, 2009-02-07
98 Polis tas ut tjänst, Sydsvenskan, 2009-02-05 kl 15.39
99” Neger Niggersson” figur i polisens internutbildning, Sydsvenskan, 2009-02-07
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”Poliserna har funnit sig i en speciell och svår situation, men det ursäktar inte att 
man går så långt över alla gränser.”100 ”Vi måste vara medvetna om att det vi säger 
och gör ska tåla allmänhetens granskning.”101

Hon förklarar vidare att ”Bland poliser som uttrycker sig så här finns en kultur som frodats 
och som inte är hälsosam. […] I en arbetsgrupp där det här klimatet är accepterat är de svårt at 
sätta ner foten.”102

Thompson nämner att det kan leda till svårigheter när offentligheten inte längre innebär en 
samtidig närvaro. Åse Berggren pekar ut lite av problematiken i sitt uttalande om 
medvetenhet.  Är man i uniform och/eller i tjänst så är man också en offentlig person. Det 
förväntas att beteendet är anpassat efter de främre regionerna. Jag har även tolkat det som att 
möjligheten till att säga ifrån är svår bland resten av kåren. Både för dem som är fysiskt 
närvarande och för de som inte är det. Det blir ett offentligt uppträdande utan dialog. Det 
fanns ingen publik som vågade eller kunde tillrättavisa de beteenden som visades upp.103

Jag har bara hittat en artikel där en aktör från polisen uttalar sig om det juridiska kring 
händelserna. Det är Polisintendent Bengt-Åke Malm som säger i en artikel att ”Alltså det är 
inte alls säkert att det som har sagts är något olagligt.” 104 Min tolkning av detta är att det är 
en oövertänkt kommentar som sägs i ett pressat läge. Det juridiska är nämligen något som är 
synnerligen frånvarande i denna kategori.  Det finns heller inga uttalanden som försöker 
förklara händelserna – att det skulle finnas någon yttre påverkan. Rikspolischefen säger 
istället att ”- Det går aldrig, aldrig att försvara sådana uttalanden.”105

Att polisen har jobbat och fortsatt jobbar med värdegrunder är något som kommer fram i flera 
artiklar. Enligt en talesman från polisen så pågår det ”en levande och omfattande diskussion 
om hur man ska uttrycka sig om andra människor.”106 Martin Permén som leder polisens 
värdegrundsarbete vid Rikspolisstyrelsen anser till exempel att den efterlysning som 
skickades ut via mejl var ett exempel på en olycklig beskrivning av en mörkhyad man.

– Det är konstigt att en polis gör en sådan beskrivning när alla vet att vi inte ska 
använda ordet neger, säger Permén.107

I en annan artikel kan man läsa att en miljonsatsning på polisens värdegrunder precis är 
avslutad.108 Länspolismästare Eva Årestad säger att ”- Jag är jättebesviken. […] Det vi lagt 
ner de senaste åren har inte fått fäste.”109  Rikspolischefen menar att

”Det här är egentligen ingen utbildningsfråga utan något som varje polis ska ha med 
sig i grunden. Det är folkvett det handlar om”.

                                               
100 Miljonsatsning på polisers värdegrunder precis avslutad, Sydsvenskan, 2009-02-06 01.30
101 Ibid.
102 Ibid. 
103 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 158f
104 ”Polischefen kände till filmens innehåll”, Sydsvenskan, 2009-02-06, kl 01.30
105 “Det är en väckarklocka”,  Sydsvenskan, 2009-02-14
106 Förstell: Polisen försökte hitta den som skrivit, Sydsvenskan, 2009-02-07
107 Polis efterlyste “neger” i mejl, Sydsvenskan, 2009-02-11
108 Miljonsatsning på polisers värdegrund precis avslutad, Sydsvenskan, 2009-02-06
109 “Jag är jättebesviken, Sydsvenskan, 2009-02-21
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Jag har tolkat det som att det ur de uttalanden som jag har redovisat och analyserat framträder 
en bild av polisen som en splittrad kår. Precis som i många andra organisationer så känner 
inte cheferna till/eller vill inte veta hur ”fotfolket” har det och hur klimatet är. Å ena sidan så 
talar man om utbildning och värdegrundsfrågor vilket ger en bild av att detta är något man i 
högsta grad är medveten om. Å andra sidan försöker man definiera själva händelserna som en 
isolerad händelse. Det allvarligaste skadad framställs som att det är polisens förtroende som 
har skadats. Den frånvarande aspekten blir i högsta grad hur människor som hört dessa 
uttalanden påverkas och vad konsekvenserna av att ta del av uttalandena blir.

5.2.2 Den juridiska aspekten
Jag har tolkat det som att denna grupp av aktörer har en viktig roll som källa i det analyserade 
materialet och för vilken bild som träder fram kring det inträffade. Dessa aktörer fyller medias 
behov av experter för säkra uttalanden och är även tänkta att främja opartiskhet vid 
rapporteringen enligt Hall et al.110 Av naturliga skäl handlar denna grupp av aktörers sätt att 
definiera händelsen i just detta fall kring huruvida polisens uttalanden är ett brott eller inte.

I flera fall så är det också tydligt att dessa personer uttalar sig i strikt juridisk mening som 
experter. Detta förtydligas på olika sätt i texterna exempelvis genom att helt enkelt skriva i 
text att ”Sven-Erik Alhem citerar ur lagboken”111 eller genom att citera ”- Rent juridiskt är det 
synnerligen tveksamt […].”112

Först ut att kommentera händelsen i Sydsvenskan efter det att filmen från 
Rosengårdsupploppen offentliggjorts var Sven-Erik Alhem, före detta överåklagare. I artikeln 
kan man läsa att hans bedömning av händelsen är att ”det männen säger på filmen är sannolikt 
inte brottsligt.” 113 Jag tolkar formuleringen som att den är tillspetsad. Det är däremot svårt att 
förstå om det är Alhem eller journalisten som har styrt formuleringen så att vi som läsare skall 
tolka att det som sägs av poliserna inte är brottsligt. 

– Så vitt jag förstår har det här skett i enrum mellan poliser. Det är absolut inte 
förbjudet att uttrycka sig i enrum. Det är inte någon avsikt mellan de som pratar att 
detta ska offentliggöras på något sätt. Och i enrum kan man tillåtas säga de mest 
dumma saker så länge det inte berör den man pratar om.114

Jag har tolkat ovanstående uttalande som ett rent juridiskt resonemang utan personliga 
värderingar eller åsikter från Alhem. Även om det huvudsakliga fokuset i artikeln ligger på 
det rent juridiska så infinner sig också en del spekulationer och bedömningar som jag tolkar 
som personliga.

Det blir väldigt bekymmersamt här […] det är lätt att det här är förstärkningsord. 
[…] Frågan är om det är så långtgående.115

Jag tolkar detta uttalande som Alhems personliga syn på anledningen till det inträffade och 
det helt enkelt inte är något att bry sig om. På journalistens påstående om att han alltså 

                                               
110 Hall, Stuart m fl, Policing the Crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 57f
111 ”Inte förbjudet att uttrycka sig i enrum”, Sydsvenskan, 2009-02-05
112 Malmöpoliser filmade hälsning med knarkpåverkad, Sydsvenskan, 2009-02-10
113 ”Inte förbjudet att uttrycka sig i enrum”, Sydsvenskan, 2009-02-05, 11.57
114 ”Inte förbjudet att uttrycka sig i enrum”, Sydsvenskan, 2009-02-05, 11.57
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bedömer det som att poliserna inte har haft som avsikt att utföra misshandeln svarar han 
återigen att han tror att det bara är förstärkningsord ”Frågan är om de är så långtgående.”

Han fortsätter: 

För mig är det här väldigt tragiskt, men mer ur allmänmänskligt perspektiv än 
straffrättsligt. […] jag tror att folk undrar hur det är ställt. Det blir en besk smak i 
munnen.116

Dagen efter Alhems uttalanden intervjuas Kristian Augustsson - åklagare vid riksenheten för 
polismål. Vi som läsare får veta att åklagaren har inlett en förundersökning eftersom ”han på 
rak arm inte kan avfärda uttalandena som lagliga.”117 Jag tolkar den journalistiska 
formuleringen som att läsarna skall förstå att detta hänvisar Alhems uttalanden dagen innan 
men att frågan är mer komplicerad än vad den då framställdes. ”- Jag behöver göra lite 
undersökningar för att konstatera om detta är ett brott eller inte.”118

Senare samma dag publiceras en artikel som tala om att förundersökningen mot poliserna har 
lagts ner och Augustsson säger: 

– Vi har tagit in uppgifter om hur situationen var vid det här tillfället och vad de här 
polismännen hade för uppgifter för att se om man kunde koppla uttalanden med att 
de skulle göra något ingripande i en myndighetsutövning.119

Anledningen till att undersökningen läggs ner är enligt artikeln att poliserna bara var 
närvarande för att filma och inte skulle göra något ingripande i en myndighetsutövning samt 
att som Augustsson uttrycker det:

Det skulle kunna falla under hets mot folkgrupp. Men eftersom det är bara tre 
personer som hör vad som sägs så är det inte tillräckligt många för att det ska falla 
under spridningsrekvisitet som krävs för hets mot folkgrupp.120

Ständigt återkommer det hänvisningar till det som har inträffat som att det inte är brottsligt på 
grund av det var så få närvarande eller för att spridningen har varit begränsad. Jag har tolkat 
det som att det är den juridiska bedömningen men ibland är det svårt att urskilja vad som är 
faktiska juridiska uttalanden och bedömningar och vad som är personliga åsikter. Min 
bedömning är att detta blir ett problem bland annat på grund av att dessa åsikter har en stor 
chans att bli accepterade som det rätta. Enligt Hall et al. tenderar det även att styra den 
följande debatten och rapporteringen och definiera vad som är problemet.121

5.2.3 Den politiska aspekten
Flera av aktörerna som har uttalat sig i denna ”aktörsgrupp” tillhör instanser som har till 
uppgift att granska polisens arbete däribland polisnämnden.

                                               
116 ”Inte förbjudet att uttrycka sig i enrum”, Sydsvenskan, 2000-02-05, kl 12.21
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120 Förundersökning mot poliser nerlagd, Sydsvenskan, 2009-02-06, kl 16.09
121 Hall, Stuart m fl, Policing the Crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 57f
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Jag tolkar det som att även aktörerna i denna grupp på flera ställen talar om händelserna som 
att det är polisen som har kommit till skada och att detta blir den primära definieringen122 av 
problemet. En aktör säger exempelvis att han är ”orolig för polisens rykte hos de tio-tolv 
procent av befolkningen som har utländsk bakgrund. Det har skadats allvarligt.”123

Enligt min tolkning av materialet framkommer inga åsikter gällande varken det juridiska eller 
det moraliska/etiska kring händelserna.

Justitieminister Beatrice Ask uttalar sig dessutom om händelsen och anledningen till den som 
ett misstag.

Jag blev fruktansvärt upprörd när jag hörde det detta på nyheterna i morse. […] Varje 
gång en polis gör ett misstag, och det här är inte ett misstag, det är ett grovt misstag, 
så får hela organisationen lida för det.124

Jag tolkar Beatrice Asks uttalande en personlig åsikt angående det inträffade även om det inte 
framgår några detaljer om varför eller vad hon bedömer som ett misstag.

Björn Lagerbäck (FP) uttalar sig i egenskap av ordförande för polisnämnden och även han 
”befarar att polisernas kommentarer kommer göra stor skada för polisen.”125 Det finns även 
ett sätt att tala – eller som Fairclough säger språklig praktik126 - bland dessa aktörer där de på 
ett underförstått sätt markerar sin maktposition. Det skapar även effektivt en relation mellan 
de som är involverade i texten – något som Fairclough kallar textens relationella funktion.127

Exempelvis så säger Lagerbäck (i egenskap av ordförande för polisnämnden) på ett ställe att:

Jag vill ha svar på det pågående värdegrundsarbetet hur omfattande det är, och hur 
man tar hand om poliser som har varit med i våldsamma situationer, hur man arbetar 
med debriefing och liknande.128

Det finns en tydlig politisk diskurs när den här aktörsgruppen uttalar sig. Det är ett bra 
exempel på vad Thompson kallar medierad offentlighet129 och det pågår en i högsta grad en 
politisk debatt även om en är medierad. Precis som Fairclough nämner så är det i bitvis en 
vanlig intervju som sedan plötsligt mer liknar ett politiskt tal.130 Flera av aktörernas 
uttalanden kan tolkas som politiska ”utspel” som görs av aktörer väl medvetna om hur media 
och dess logik fungerar. Detta är något som Eide menar leder till en indirekt makt som är 
dold. I en artikel uttalar sig exempelvis en riksdagsledamot som säger sig kräva att 
justitieministern tar tag i frågan om polisvåld.131

                                               
122 Hall, Stuart m fl, Policing the Crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 57f
123 Analys: Svensk polis bara för vita?, Sydsvenskan, 2009-02-10
124 Polis tas ut tjänst, Sydsvenskan, 2009-02-05 kl 15.39
125 Politiker ställer polisen till svars i eftermiddag. Sydsvenskan, 2009-02-05
126 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995, sid 54f
127 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995, sid 5
128 Politiker ställer polisen till svars i eftermiddag. Sydsvenskan, 2009-02-05, kl 12.20
129 Thompson, John B, Medierna och moderniteten, 2001, sid 158f
130 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995, sid 54ff
131 Analys: Svensk polis bara för vita?, Sydsvenskan, 2009-02-08
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Enligt Eide så handlar det om att kunna dra fördelar av media på ett medvetet sätt för att få 
tillgång till det offentliga rummet.132 Jag tycker mig se tydliga tendenser till det i ett av 
Lagerbäcks uttalanden gällande hur förtroendet är för Ulf Sempert. Han säger 

Frågan är viktig, inte minst för att flera stora poliskommenderingar står för dörren de 
kommande veckorna.133

Jag har tolkat uttalandet som en tydlig vink om att många poster inom polisen är politiskt 
tillsatta och att saker kan förändras snabbt. Även Lagerbäck gör ett uttalande kring vad han 
tror kan vara anledningen till händelserna på filmen. I en artikel får man veta att Lagerbäck 
har mångårig erfarenhet som psykolog och att han

anser att uttalandena kan ha sin grund i att poliserna var stressade, frustrerade och 
rädda under upploppen.134

Min tolkning av detta är att Lagerbäcks funktion och identitet som källa blir dubbel i 
sammanhanget. Efter att först ha uttalat sig i egenskap av ordförande i polisnämnden så 
backas hans (som jag tolkar det) personliga åsikter upp av hans tidigare erfarenhet som 
psykolog. Lagerbäcks sätt att definiera händelserna och orsakerna till dem har stora chanser 
att bli accepterade som rätta och sanna och kan också som tidigare nämnt påverka den 
fortsatta debatten och rapporteringen.135

5.2.4 Den vanliga medborgarens röst
Som jag tidigare redovisat under avsnitt 5.1.4 så var andelen aktörer från denna kategori låg. 
Endast elva stycken. Dessutom var det bara två artiklar vilket gör det omöjligt att göra någon 
reliabel tolkning och analys. Jag kommer ändå att kommentera några saker som jag har lagt 
märke till när jag jämför hur dessa aktörers röster har använts.

En sak som dominerar är att de vanliga aktörernas röster ofta används till kommentarer som 
egentligen inte värderar händelserna eller mer fungerar som en slags utfyllnad. Exempel på 
det är i en artikel där både rikspolischefen och närpolischefen kommer till tals så är 
kommentarerna som citerats från allmänheten ”- Polisen trakasserar oss. De stoppar vår 
familjebil nästan dagligen och påstår att vi har granater.”136 och ”- Jag sade till honom att det 
tar för lång tid för polisen att komma hit.”137 I en av artiklarna finns överhuvudtaget inga 
kommentarer kring de debatterade händelserna.

I en artikel finns citat från nio olika gymnasieungdomar. Här finns några kommentarer som 
jag har tolkat som åsikter kring varför polisen gjorde uttalandena. Som läsare får man veta att 
”Någon påpekar att polisen har ett väldigt utsatt jobb och att sakerna sades i ett jobbigt 

                                               
132 Eide, Martin, Encircling the Power of Journalism, Nordicom Review, 2007, sid 22f
133 Polisnämnden i nytt möte med polisledningen, Sydsvenskan, 2009-02-06
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135 Hall, Stuart m fl, Policing the Crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 57f
136 ”Det är en väckarklocka”, Sydsvenskan, 2009-02-14
137 ”Det är en väckarklocka”, Sydsvenskan, 2009-02-14
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läge.”138 En annan röst säger ”- Polisen är också människor. Det kan ha hänt något så att de 
fick ett utbrott.”139 ”Bara för att de på filmen säger så, betyder inte att alla gör likadant.”140

Min tolkning av ovan citerade kommentarer är att de är starkt färgade av kommentarer från 
tidigare rapportering i media. En tolkning skulle således kunna vara att de så kallade primary 
definers (aktörer från polisen i detta fall) har definierat hur händelserna skall definieras och 
debatteras och att detta avspeglas i allmänhetens diskussioner och åsikter.

5.2.5 Övriga aktörer
Även denna kategori har varit så lågt representerad att jag har ansett det omöjligt att göra en 
utförlig analys. Jag kommer därför bara att ge några korta kommentarer.

I denna kategori så finns det bland annat aktörer som representerar Lugna Gatan. I likhet med 
kategorin med aktörer som representerar allmänheten så tolkar jag det som att det som citeras 
inte är något som tas riktigt på allvar. Både artiklarna och uttalandena fungerar lite som en 
utfyllnad enligt min tolkning. Det blir en hel del citat som jag tolkar som ”lösa” kommentarer 
– ingen egentlig värdering av det som har hänt. Exempelvis ”Det har nog förstört mycket av 
det förtroende som Rosengårdspolisen har byggt upp.” och ”- Blatte har man ju hört många 
gånger.”141 ”Det kanske finns ungdomar som blir lite ledsna och arga.” 142

                                               
138 ”Är man polis måste man kunna hantera det”, Sydsvenskan, 2009-02-05
139 ”Är man polis måste man kunna hantera det”, Sydsvenskan, 2009-02-05
140 ”Är man polis måste man kunna hantera det”, Sydsvenskan, 2009-02-05
141 Lugna Gatan: ”Hatet blir större”, Sydsvenskan, 2009-02-06
142 Lugna Gatan: ”Hatet blir större”, Sydsvenskan, 2009-02-06
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6 Slutsats och avslutande diskussion
Det som motiverade mig att göra denna studie var min uppfattning om att rapporteringen 
kring det som Sydsvenskan har kallat Polisens förtroendekris var ensidig. Jag utgick från en 
hypotes att det fanns en svårighet att bedriva granskande journalistik kring polisens arbete. 
Mina resonemang kring detta var bland annat att polisen är en viktig källa för journalisterna i 
deras dagliga rapportering kring exempelvis brott och olyckor. Jag hade även en misstanke 
om att det låg en svårighet i det faktum att polisen i form av expert är de enda som kan uttala 
sig om sina arbetsförhållanden, även om det finns andra aktörer som har till uppgift att
granska deras arbete. Resultatet av detta - antog jag – borde leda till att polisen till stor del blir 
medskapare av sig själva i media. 

Efter att ha läst igenom samtliga artiklar kring händelserna samt sorterat och räknat de aktörer 
som kommit till tals så konstaterade jag att min hypotes gällande en ensidig rapportering 
tycktes stämma. Åtminstone om man tittar på fördelningen av de aktörer som har kommit till 
tals. Enligt mina beräkningar har så kallade elitkällor uttalat sig 1,4 gånger per artikel och 
icke-elitkällor 0,73 gånger per artikel. Skillnaden skulle kunna vara ännu större. Om en artikel 
som innehöll 9 aktörer143 från allmänheten togs bort så skulle resultatet istället bli 1,44 
elitkällor per artikel och 0,4 icke-elitkällor per artikel. Ett resultat som skulle visa att 78 % av 
aktörsförekomsterna är elitkällor och att allmänheten eller den helt vanliga medborgarens röst 
endast förekommer 0,08 gånger per artikel. 

Det finns stöd från flera håll att makthavare inom exempelvis myndigheter och politik har ett 
övergripande inflytande som primary definers och att det leder till det som kallas hierarchy of 
credibility.144 Åsikterna kring detta har som jag nämnt tidigare varit att medierna blir den 
instans som reproducerar de mäktiga personernas definition av samhället.145 Dessa människor 
har dessutom en mycket större chans att överhuvudtaget komma till tals i det offentliga rum 
som media skapar. Enligt min tolkning är detta något som stämmer överens med hur 
källanvändningen ser ut i detta fall oavsett om den ovan nämnda artikeln räknas bort eller 
inte.

Vilka är då dessa primary definers som så uppenbart har haft tillfälle att föra fram både sina 
professionella och personliga åsikter i den medierade offentligheten? Ur vems perspektiv 
definieras världen och polisens förtroendekris? Inför min analys så sorterad jag in de aktörer 
som förekom med uttalanden i fem olika grupper - polis, rättsmyndighet, politisk tillsatt, 
allmänhet och övrigt.

Polisen är den aktör som dominerar. 16 av 26 artiklar innehåller uttalanden gjorda av en aktör 
som representerar polisen vilket blir 0,9 uttalanden per artikel. Jag har tolkat det som helt 
naturligt att polisens andel aktörer blir hög eftersom det är polisen som granskas. Det som jag 
däremot tycker sticker ut är att av dessa aktörsförekomster så är 21 av polisens sammanlagda 
24 gjorda av en person i chefsposition. Uttalanden av en ”vanlig” polis förekommer bara tre 
gånger. Enligt teorierna kring primary definers och deras påverkan på världsbilden så är det i 
detta fall poliser i chefsposition som bestämmer vilken bild som reproduceras i media och 
ramar in hur polisens förtroendekris skall debatteras.

                                               
143 ”Är man polis måste man kunna hantera det”, Sydsvenskan, 2009-02-05
144 Larsson, Larsåke, Opinionsmakarna – En studie om PR-konsulter, journalistik och demokrati, 2005, sid 29 
och Hall et al., Policing the crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 58f
145 Hall et al., Policing the crisis, Mugging, the State, and Law and Order, 1978, sid 57f
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När det gäller aktörsgrupperna rättsmyndighet och politiskt tillsatta så har jag som jag tidigare 
nämnt tolkat det som att dessa aktörer tillhör instanser som på olika sätt har till uppgift att 
granska och bedöma polisens arbete. Jag har därför vidare tolkat att ingen av dessa aktörer har 
använts i något annat syfte än att få säkra och opartiska uttalanden. Jag har - för att förtydliga 
mina resonemang - inte kunnat hitta någon artikel när någon av dessa aktörer har fått uttala 
sig och lämna åsikter endast på grund av sin statusposition i samhället. Jag har i samtliga fall 
uppfattat det som att anledningen till att de tillfrågas för uttalanden är just den professionella 
rollen som exempelvis åklagare.

Det som jag däremot ser som en risk är att dessa aktörer ändå fäller kommentarer som kan 
tolkas som personliga och det är inte alltid lätt att veta när så är fallet. På sätt och vis så skulle 
man här kunna föra in Thompsons påpekande om att den medierade offentligheten bland 
annat innebär att vi inte själva väljer synvinkeln. Thompson tar TV som exempel men jag 
skulle vilja översätta eller byta ut mediet mot en redaktionell text. Som läsare har vi heller 
ingen möjlighet att välja vinkel vid exempelvis frågor. Vi har heller ingen kontroll över 
urvalet – vi vet inte vad journalisten eller redigeraren valde bort vid textproduktionen i det 
som Fairclough benämner den diskursiva praktiken. (Vi har heller inte haft möjlighet att se 
hur situationen vid polisens uttalanden var – men vi fick ta del av uttalandena.) Oavsett om 
aktörerna i den juridiska gruppen för fram åsikter som är personliga eller inte så har dessa 
åsikter en stor chans att bli accepterade som de rätta och riktiga. Att det fungerar så beror 
enligt Hall et al. på dessa aktörers höga status. Dessutom tenderar resten av befolkningen att 
göra en bedömning om att dessa personer har tillgång till mer exklusiv information än andra.

Det finns ytterligare en implikation gällande mediernas användning av primary definers. 
Enligt Hall et al. är de har en stor möjlighet att redan från start bestämma hur något skall 
debatteras och definieras. För att kunna ge ett exakt svar på om så är fallet vid rapporteringen 
kring polisens förtroendekris så skulle jag ha behövt göra en textanalys som redovisar när och 
hur olika aktörer uttalar sig längs en tidslinje. Till det har det inte funnits någon tid och det är 
heller inget som stämmer överens med min frågeställning. Jag har istället utgått från att de 
olika aktörerna helt enkelt har en egen definition som de för fram enligt mina resonemang 
ovan. Jag har däremot inte gått på djupet för att utröna om de aktörer som uttalat sig först är 
de som har styrt den följande rapporteringen och debatten. Ett helt ovetenskapligt resonemang 
– eller gissning - kring om det skulle kunna vara så talar för att så skulle kunna vara fallet. För 
att ta ett exempel så borde det rimligen vara så att aktörer från rättsinstanser används i början 
för att utröna om ett brott har begåtts eller inte. Beroende på vad som framkommer så 
anpassas rapporteringen efter detta. Det borde i så fall även kunna stämma för hur exempelvis 
polisen väljer att uttala sig i en inledningsfas. Hur har då de olika aktörsgrupperna definierat 
händelserna och vilken bild är det som framträder?

Jag har tolkat det som att aktörerna i den juridiska gruppen i huvudsak har definierat 
händelserna som ett juridiskt problem och slutligen kommit fram till att det inte har begåtts 
något brottsligt. Fairclough menar att det är viktigt att i en analys vara medveten om både 
frånvaro och närvaro av olika aspekter.146 Jag har tolkat det som att den etiska aspekten är 
något som är synnerligen frånvarande i denna aktörskategoris definition av händelserna. Detta 
är naturligtvis å ena sidan naturligt eftersom aktörerna har en roll som juridiska experter. 
Fairclough menar att det i språkliga konventioner ligger många underförstådda antaganden 
om bland annat kunskap och rättigheter. Dessa bygger på överenskommelser och 

                                               
146 Fairclough, Norman, Media Discourse, 1995, sid 17f
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maktförhållanden och är något vi inte alltid är medvetna om.147 Att tala om en händelse helt 
utan att diskutera etik och moral hör så att säga till de språkliga praktikerna. Detta har enligt 
Fairclough en konstituerande effekt på det sociala.148 Det skulle i sig kunna medföra en risk 
på så sätt att aktörerna i denna grupp ramar in vad som är problemet och vad som skall 
debatteras. Om så är fallet riskerar den etiska diskussionen och en eventuell anpassning av 
lagen att kvävas. 

Sammantaget har jag tolkat det som att det ur de juridiska aktörernas definition av polisens 
förtroendekris träder fram en bild av en ”klumpig” och något ointelligent poliskår som helt 
enkelt inte klarar av eller har förstånd att styra sin synlighet. ”- Det går inte att 
kompetensutbilda bort denna typ av företeelse”149 är en kommentar kring detta. Polisen 
framstår som extra ”dum” eftersom deras syfte med filmen var tänkt att användas som 
bevismaterial i en rättegång. Poliser som egentligen vet att det de gör är fel men eftersom de 
har gjort det när de tror att ingen utomstående hör och ser så är det inget brottsligt. ”För att det 
ska anses vara brottsligt att uttala sig kränkande mot en folkgrupp måste yttrandet få en viss 
spridning.”150 Delvis blir det ett problem som kan förstås utifrån gränslinjerna mellan vad som 
är privat och offentligt enligt Thompsons definition.151 Problemet är att poliserna vid samtliga 
tillfällen har varit i tjänst – det vill säga de har varit offentliga personer. Jag har även tolkat 
det som att det finns en tydlig närvaro av de ”problem” som den nya tekniken och den 
medierade offentligheten har medfört. Den nya synligheten och den nya tekniken har gjort att 
de befintliga lagarna känns föråldrade. Jag har tolkat det som att det i vissa fall framträder en 
bild av juridiken som något löjeväckande och hopplöst gammaldags. Juristerna är fortfarande 
tvungna att resonera enligt den gamla typen av offentlighet där allt skedde och iscensattes för 
individer som var fysiskt närvarande. Ett exempel på resonemang är Chefsåklagare Kristian 
Augustsson som säger att ”[…] eftersom det är bara tre personer som hör vad som sägs så är 
det inte tillräckligt många […]”152  Juristerna och journalisterna verkar egentligen förstå att 
det är så det är - både handlingar och händelser kan spelas in och vidarebefordras till andra 
oberoende av tid och rum – den bild man får av polisen är att de inte alltid förstår det. 

Det politiska bidraget när det gäller att bidra till att definiera polisens förtroendekris handlar 
enligt min tolkning mest om att utnyttja möjligheten att komma till tals i den offentliga sfären. 
Fram träder enligt min tolkning en bild av ett samhälle fullt av politiska spel och aktörer som 
är duktiga på att styra sin egen synlighet och framhäva sina egna syften. Detta är något som 
Thompson menar leder till en bräcklighet i den politiska sfären - något som i sin tur kan leda 
till misstro och cynism.153 Aktörerna gör enligt min tolkning inga egna bedömningar gällande 
händelserna utan använder sina uttalanden till att positionera sig med hjälp av språkliga
praktiker.154 Det som Fairclough kallar textens relationella funktion155 skapar en effektiv 
relation mellan de som är involverade i texten. Ett exempel är Lagerbäcks uttalande (i 
egenskap av ordförande för polisnämnden) när han kräver ett svar på bland annat det 
pågående värdegrundsarbetet.156 I en artikel uttalar sig exempelvis en riksdagsledamot som 
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säger sig kräva att justitieministern tar tag i frågan om polisvåld.157 Jag har tolkat detta som 
ett exempel på ett politiskt ”utspel” gjort av en aktör väl medveten om media och dess logik.

Både gruppen aktörer innehållande allmänhetens/den vanliga medborgarens röst och gruppen 
med övriga aktörer har varit lågt representerade i rapporteringen. Det har därför som jag 
tidigare nämnt varit i stort sett omöjligt att göra en analys av aktörernas bidrag till hur 
polisens förtroendekris har framställts. Utifrån det låga antalet representanter så gör jag ändå 
tolkningen att exempelvis allmänhetens åsikter inte är något som värderas särskilt högt av 
media. Jag har även tolkat de få uttalanden som finns som att de mest fungerar som ett slags 
utfyllnad. Jag tyckte mig också se en viss tendens till att uttalandena bland aktörer från 
allmänheten var ”färgade” av uttalanden som gjorts av andra aktörer i andra grupper. Både 
det som återges om att ”Någon påpekar att polisen har ett väldigt utsatt jobb och att sakerna 
sades i ett jobbigt läge.”158  och ”Det kan ha hänt något så att de fick ett utbrott.”159 är 
uttalanden som stämmer väl överens med Björn Lagerbäck definition kring orsak och verkan. 
Kanske finns det här en möjlighet att Lagerbäcks funktion som primary definer faktiskt har 
ramat in och påverkat hur händelsen skall definieras? Min personliga – men ej prövade 
bedömning – är att det finns en stor sannolikhet att så är fallet.

Jag kommer att avsluta min analys och diskussion med att återge och diskutera den 
dominerande aktörens definition av polisens förtroendekris – nämligen polisens egen bild. Att 
”vanliga” poliser som uttalar sig har varit något ovanligt är något som jag redovisat tidigare. 
Jag har även konstaterat att det följaktligen är chefernas definition som är den som dominerar. 
Ändå träder en bild fram av poliskåren fram som är annorlunda än den enade front som annars 
dominerar. Bland annat har jag tolkat det som att det finns en kultur inom polisen som bland 
annat innebär att uttalanden av det slag som kunde höras på filmen inte är något ovanligt. Att 
den nu berömda filmen var tänkt att användas som bevis i en rättegång och det faktum att 
ingen reagerade på språket är i sig ett bevis för detta anser jag. Det som kanske är lite ovanligt 
är hur uttalandena på filmen plötsligt blir något som massor av människor kan ta del av. Alla 
Thompsons definitioner för vad som kännetecknar en skandal stämmer in. Bland annat 
handlar om normer och förväntningar som överträds. Dessutom är det som utförs/uttalas 
något som inte skulle kunna utföras helt öppet i offentligheten.

Cheferna skär av källan till problemet – det vill säga de ”skyldiga” poliserna. De uppvisar en 
enad front när de som Thompsons uttrycker det - omsorgsfullt framställer sig själva inför oss 
– publiken – avlägsna andra. Det handlar om värdegrunder, förtroenden, dialog, närvaro och 
att man från polisledningen fördömer det hela. Min bedömning är att ordet förtroende är det 
som förekommer oftast. Det är även det som Sydsvenskan har valt att samla rapporteringen 
kring - nämligen det som de kallar polisens förtroendekris. Kanske är det så att det är polisen 
som har varit primary definer när rubriken sattes? Min tolkning är att polisen även har 
definierat händelsen och på så sätt styrt rapporteringen helt enligt teorierna om primary 
definers. 

Det framställs också som att ”Den allvarligaste konsekvensen är, […] att förtroendet för 
polisen skadas.”160 Detta är egentligen också något som är en förutsättning för att en 
myndighet som har våldsmonopol skall kunna fungera i en demokrati. Det måste ha 
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förtroende hos befolkningen. Frågan är om den vanlige medborgaren uppfattar det på det 
sättet när nästan ingen från allmänheten kommer till tals? Jag saknar helt det resonemang som 
Thompson omnämner att även den som tar del av en händelse påverkas på något sätt.

Att tala om händelserna som en isolerad händelse och om enskilda skurkar inom polisen 
känns inte trovärdig när det samtidigt framhävs i uttalanden att polisen har satsat miljoner på 
värdegrundsutbildningar och exempelvis uttalanden som dessa ”slinker” igenom. ”- Jag är 
jättebesviken. […] Det vi lagt ner de senaste åren har inte fått fäste.”161 Att polisen har jobbat 
och fortsatt jobbar med värdegrunder är något som kommer fram i flera artiklar. Jag tolkar 
detta som att man har varit högst medveten om hur det ser ut internt. 

Det finns stora skillnader i hur de olika grupperna har haft möjlighet att uttala sig vid 
rapporteringen. Enligt Thompson så är det tack vare medierna de som utövar makt och inte de 
som makt utövas över som underkastas synlighet. Han menar dessutom att de moderna 
massmedierna inte förnekar oss rätten till kritiskt tänkande utan tvärtom ger oss tillgång till 
information som vi aldrig annars kunnat nå. 

Jag är å ena sidan beredd att hålla med i båda påståendena. Å andra sidan kan jag starkt 
ifrågasätta i vilken utsträckning man som makthavare egentligen underkastas synlighet när 
man samtidigt är den som definierar hur denna synlighet framställs i den samtidiga rollen som
primary definer. Kanske är polisen i detta fall ett extremfall? Eller kanske riskerar debatten
och rapporteringen att låsa sig vid att den största skadan är att förtroendet för polisen är 
skadat? Eller uteblir diskussionen pågrund av en föråldrad lag som tillåter nästan vad som 
helst bara det inte finns ett uppsåt att fler personer än tre skulle nås? Det borde i så fall 
innebära att polisens förtroendekris skulle kunna definieras som att det var en skandal att det 
blev offentligt – inte att det hade hänt.

Ett budskap skrivet med blyerts är lättare att ändra än ett skrivet med bläck, och ett 
yttrande inspelat på band är svårare att förneka än ord utbytta i det dagliga 
interaktionsflödet.162
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Oberoende utredning tillsätts av Rikspolischefen, 2009-02-07

Analys: Svensk polis bara för vita? 2009-02-08
Skånepolisen JO-anmäls, 2009-02-08

Malmöpoliser filmade hälsning med knarkpåverkad, 2009-02-09
Skånepolisen hotas av stämning för hets, 2009-02-09

Polisskandaler en facklig katastrof, 2009-02-09
Utbildningsmaterial klassas som hets mot folkgrupp, 2009-02-10

Polis efterlyste ”neger” i mejl, 2009-02-11
”Det är en väckarklocka”, 2009-02-14

Språket ändrades när han blev polis, 2009-02-15
Polischefen: Det stämmer inte, 2009-02-15

Polishögskola anmäler sig själv, 2009-02-21
”Jag är jättebesviken”, 2009-02-21


