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 I

Sammanfattning 

 

Använder polisen i Sverige idag media för att förebygga brott? Kan polisen överhuvudtaget 

använda sig av media för att förebygga brott? Hur är kontakten mellan media och polisen?  

 

Det är några frågor som jag ska försöka besvara i denna rapport om polisen och media. 

Polisen har idag svårt att arbeta brottsförebyggande på grund av att de är upptagna med 

ingripandeverksamhet. Allmänheten får sämre insyn i polisarbetet och undrar vad polisen gör 

om dagarna när de bara sitter i sina bilar och ser sura ut. Hur ska polisen göra för att komma 

närmare allmänheten? 

Det finns i stort sett ingen forskning om hur polisen kan använda media för att förebygga 

brott. Det enda som finns skrivet om polisen och media är en bok som heter Polisen i Pressen. 

Den ger tips och råd om hur polisen ska bemöta media när ett brott har begåtts. 

Syftet med undersökningen är att öka kunskapen om hur polisen kan använda sig av media för 

att förebygga brott. 

 

För att få mer information än vad som finns att läsa har jag använt mig av den kvalitativa 

metoden och genomfört tre interjuver. Allmänhet, Media och Polis.  

Jag har sedan sammanställt intervjuerna för att kunna jämföra vilka likheter och olikheter som 

finns.  

 

Efter en tids forskning har en idé dykt upp, som visade sig ha funnits för 10-15 år sedan. Den 

blir resultatet av min undersökning om hur polisen kan använda media för att förebygga brott.  
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 

Anledningen till att jag har valt att skriva om polisen och media är att det är något som 

diskuterats relativt lite på skolan med tanke på den nästan vardagliga kontakten med media 

som polisen har idag. Då vi oftast kommer i kontakt med media är när något brott har begåtts 

och media är intresserade av att skriva om det. Då är det oftast så att journalister kommer ut 

till platsen och börjar fråga ut de poliser som finns på plats. Om denna kontakt med media och 

vad vi får säga finns det information om i en bok, Polisen i Pressen, som Claes Cassel, 

Polismyndigheten i Stockholms Län, har skrivit. Att använda media för att förebygga brott 

skriver Cassel dock inget om.  

Skapa en god kommunikation med allmänheten har alltid varit en viktig del för polisen, men 

hur fungerar detta i praktiken. Skriver media något om polisen som inte har med brott att 

göra. I de övergripande målen för polisens information till media står det bland annat att läsa 

följande ”hos allmänheten öka förståelsen för polisens verksamhet genom att förmedla 

kunskaper om Polisen och polisarbetets villkor”.
 1

  

Det kommer ständigt upp frågor som handlar om att allmänheten inte vet vad polisen sysslar 

med och avståndet mellan polis och allmänhet ökar. Detta kan ha sin naturliga förklaring i och 

med att det idag är färre poliser än tidigare vilket leder till att det är ett mindre antal poliser 

som träffar allmänheten ute på gatorna genom till exempel fotpatrullering. Därför måste 

kontakten med allmänheten öka på annat sätt och det skulle kunna vara genom media 

eftersom de flesta har dagstidning, radio eller tv. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med mina studier om hur polisen använder media är att försöka belysa hur polisen idag 

använder media för att förebygga brott. Vill även klarlägga medias syn på hur polisen 

använder media. Media är en resurs som polisen inte använder till fullo i dagsläget. Detta kan 

bero på att det inte finns någon information till poliser hur man ska gå till väga för att få 

                                                
1
 Polisen i Pressen, Claes Cassel, 2000:101 
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media att skriva det polisen vill samt att polisen inte har tid och ork att prata med pressen om 

hur detta skulle kunna gå till. Har även tänkt presentera ett förslag hur detta skulle kunna ske.  

 

1.3  Frågeställningar 

Den exakta frågan som jag vill få besvarad är: Hur använder polisen media för att 

förebygga brott?  

Närliggande frågor som jag också ska försöka besvara är; 

 Vad får man, som polis, säga till media?  

 Kan jag berätta för allmänheten vilka, för allmänheten intressanta arbeten, polisen ska 

göra i en närliggande framtid?  

 Vill media användas som en länk mellan allmänheten och polisen? 

Ovanstående ska jag försöka ta reda på genom att göra intervjuer med polisen, media och 

allmänheten. 

 

1.4  Definitioner 

Deduktiv metod en undersökning där man använder den traditionella 

forskningsmetoden (kvantitativ metod) och är hypotesprövande. 

Tyngdpunkten i undersökningen ligger i begreppsplanet, det vill 

säga från begreppsliga formuleringar i form av teorier, 

frågeställningar eller hypoteser.
2
 

 

Induktiv metod en undersökning som är kvalitativ och hypotesgenererande. 

Undersökningen börjar oftast med att man i empirin, samlar in 

data, för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser och 

teorier.
3
  

 

Informationsansvarig är alltid den sakansvarige. Denne kan under viss tid uppdra åt 

annan att informera om saken. Den som får ett sådant uppdrag 

                                                
2
 Backman Jarl, Rapporter och uppsatser, 1998:48 

3
 ibid. 
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handlar dock alltid efter informationsansvariges instruktioner. 

Myndighetschefen är ansvarig för polismyndigheten och är därmed 

den främste informationsansvarige där. 

 

Informationschef bör enligt RPS riktlinjer finnas vid varje polismyndighet för att på 

länspolismästarens uppdrag hantera interna och externa 

informationsfrågor. Efter lokal bedömning kan funktionen ha en 

annan benämning. 

 

Informationsstrategi beskriver hur målen i den övergripande informationsriktningen ska 

nås. Kan uttryckas i ett dokument. 

 

Pressregler sakansvariges beslut om en tillfällig informationsinriktning i ett 

aktuellt ärende. Reglerna anger normalt de begränsningar som kan 

gälla för informationen till följd av sekretess som anges i reglerna. 

Dessa sprids till medarbetarna i den omfattning som krävs – allt 

från en mindre grupp till hela myndigheten. 

 

Sakansvarig den som operativt har det direkta ansvaret (ibland även 

ledningsansvaret) för saken enligt regelverket, till följd av 

funktion, befattning eller efter delegation. 
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2 Teorianknytning 

Det finns idag inga teorier om hur man kan arbeta brottsförebyggande med media. Den 

information som finns om hur man ska bemöta media är boken Polisen i Pressen. Boken 

behandlar kontakten med media när ett brott har begåtts och media kommer till platsen för att 

få information.  

Bland det första som Claes Cassel tar upp är ärlighet och sanning. Ärlighet och sanning är 

något som är självklart i allt polisarbete och framför allt i kontakten med media. Om en polis 

skulle säga något som inte vore sant eller ärligt skulle det skada hela poliskårens rykte och 

förtroende.  

Något annat som Cassel tar upp i sin bok är att polisen ska vara åtkomliga och öppna inför 

media. Detta är också viktigt i den förebyggande verksamheten. Om polisen inte visar intresse 

för och är aktiva för kontakt med media kommer de inte att vara intresserade av polisen och 

där med inte skriva något.  

Claes Cassel skriver om hur polisen bör kontakta media. ”Pressmeddelandet bör vara den 

normala formen för Polisens information till medierna. Det bör spridas så att alla medier om 

möjligt får det vid samma tidpunkt”.
 4
   När det gäller information om brott som begåtts så är 

pressmeddelandet den bästa formen eftersom det är mycket kontrollerad information som når 

ut till medierna. Pressmeddelandet används även när det gäller att förebygga brott. Det är då 

oftast trafikpolisen som går ut med information. Ett exempel på hur polisen använder 

pressmeddelande i medierna är följande.  

 

”Lastbils- och taxiförare måste bli bättre på att använda bilbälte. Genom kontroller och 

bälteskampanjer kommer Polisen, Vägverket och NTF att rikta särskild uppmärksamhet mot 

taxi- och lastbilsförare under året. Mellan den 20 och 28 mars intensifierar polisen 

bältesövervakningen i hela landet”.
5
  

 

Texten är ett utdrag ur ett pressmeddelande från Rikspolisstyrelsen. Hela pressmeddelandet 

finns att läsa i bilaga 1. 

 

 

                                                
4
 Polisen i Pressen, Claes Cassel, 2000:81 

5
 Rikspolisstyrelsen, Pressmeddelande 
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Det går även att använda media i brottsförebyggande syfte efter att en insats har gjorts. Det är 

sällan det används men i fallet med att yrkesförare inte använder bilbälte gjordes det. 

Meddelandet visar på att polisen verkligen gör vad de säger att de ska göra.  

 

”417  lastbils- och 106 taxiförare bötfälldes för bilbältesbrott under polisens insatsvecka den 

20–28 mars. Insatsen var ett led i den kampanj för ökad bältesanvändning som genomförts 

två gånger per år sen november 2002 då böterna fördubblades till 600 kronor”.
6
 

 

Hela pressmeddelandet finns att läsa i bilaga 2.  

 

Sammanfattningsvis om teorianknytningen kan man säga att det inte finns någon forskning 

eller teori om hur man ska använda medier för att förebygga brott. Rikspolisstyrelsen 

använder oftast pressmeddelande när de vill gå ut med information som ska verka 

brottsförebyggande. Det finns lite tips och råd om polisens kontakt med media i Claes Cassels 

bok, som även i vissa delar går att använda i det brottsförebyggande arbetet. 

 

 

                                                
6
 Rikspolisstyrelsen, Pressmeddelande 
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3  Metod 

Eftersom det inte finns så mycket information om ämnet har jag valt att använda den 

kvalitativa metoden. Jag är intresserad av att få en djupare insyn i hur polisen använder media 

för att förebygga brott och anser att jag kan få det genom intervjuer.  

Om jag hade valt den kvantitativa metoden så hade jag inte fått den kunskap som behövs för 

att gå vidare med forskningen, jag hade då bara fått reda på vad den stora massan tycker. Den 

kvantitativa metoden kan istället användas i förlängningen då det kan vara intressant att veta 

vad allmänheten i stort tycker och vill veta om polisen. 

Eftersom jag inte har en klar hypotes om min forskning så använder jag mig av en induktiv 

metod. Jag har dock frågeställningar så det skulle kunna vara en deduktiv metod men 

eftersom jag inte har några tidigare teorier att gå efter anser jag att det är en induktiv metod. 

 

Förutom att göra intervjuer så har jag använt boken Polisen i Pressen för att kunna jämföra 

intervjuresultat och inhämta kunskap om vilka tips och råd som finns för polisen när det gäller 

mediehanteringen. Jag har även använt Rikspolisstyrelsens hemsida för att leta reda på 

pressmeddelande som är brottsförebyggande. 

 

3.1 Intervjupersoner 

Jag har begränsat undersökningen till att intervjua tre personer. Dessa personer, som jag valt 

att göra intervju med, representerar polisen, media och allmänheten. Anledningen till att jag 

bara har intervjuat tre personer är att det skulle ha behövts mycket mer tid om fler 

intervjupersoner hade använts i undersökningen. För att få en mer tillförlitlig rapport anser jag 

att det behövs mer intervjuer ur allmänheten eftersom det finns många olika synsätt bland 

svenska folket. 

 

Först valde jag att intervjua en person som fick representera allmänheten. Detta för att få en 

inblick i hur mycket allmänheten vet om polisen och deras arbete. Jag var också intresserad av 

att få veta vilken sorts information allmänheten vill ha om polisen. Det är även intressant hur 
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allmänheten får information om polisen för att veta i vilken form information bör komma ut 

till allmänheten. 

 

Informationschefen på Polismyndigheten i Västerbotten representerar polisen. Han har ett 

långt förflutet inom polisen och är van att arbeta brottsförebyggande. Här har målsättningen 

varit att få information om hur polisen idag når ut till allmänheten. Om det finns några regler 

som kan vara hämmande för möjligheten att använda media för att komma ut med 

brottsförebyggande åtgärder. Jag har även valt att fråga om hur relationen är mellan polisen 

och media.  

 

Representanten från medierna blev nyhetschefen på Västerbottens-Kuriren (VK). Här valde 

jag att ställa liknande frågor som jag ställde till polisen.  

 

Jag har själv valt vilka informanter som jag har velat intervjua eftersom jag ville få en så bra 

inblick i området som möjligt. Inom polisen så är länspolismästaren i varje polismyndighet 

informationsansvarig. Jag anser dock att i det i detta fall räcker med att intervjua 

informationschefen eftersom jag upplever att han har en närmare relation till medierna än vad 

länspolismästaren har. 
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4  Resultat 

Nedan följer en sammanfattning av intervjuerna 

 

4.1  Sammanfattning av intervjufrågor till Informationschefen på 

Polismyndigheten
7
 

 

Finns det regler som styr olika information till media? 

Vad gäller brottsförebyggande åtgärder så finns det inga regler. Det är mer en etisk kod som 

säger oss vad vi kan berätta. Risken är att den etiska koden för vad man ska säga eller inte är 

för stark.  

Det gäller att tänka på att inte bryta en eventuell sekretess. Vi avslöjar inte det som vi inte 

vill avslöja. Vi kan alltså bestämma själva när vi vill gå ut med information till media. 

Det viktigaste när vi säger något är att det är sanning och fakta. Inga värderingar eller egna 

tankar bör förmedlas om man talar för myndigheten. 

 

Finns det särskilda föreskrifter på myndigheten som styr informationsflödet till 

media? 

Nej! Eftersom det råder meddelarfrihet så kan man inte heller lagstifta om vad som bör 

sägas eller inte. Däremot så finns det tips & råd i boken Polisen och Pressen.  

Det står ju dock i Polislagen att vi ska förebygga brott. 

 

Vilket är det vanligaste sättet att informera media på? 

Det vanligaste sättet att kontakta media på är via telefon. Då polisen kontaktar journalisterna 

sker det ofta via telefon. Då gäller det att vara ödmjuk eftersom det är de som bestämmer 

vad som ska skrivas. Det går inte att säga åt en journalist vad han/hon ska skriva utan de är 

självständiga. En av deras uppgifter är dessutom att granska polisen. 

Pressmeddelande används ibland men det är ganska sällan. Pressmeddelande används då 

man vill styra vad som ska stå i tidningen. Kan även användas vid större händelser då det 

gäller att all media får information samtidigt. 

                                                
7
 Tjernberg Torgny, Polismyndigheten i Västerbottens Län 
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Vilka olika sorters information ger polisen till media? 

Vi kan ge media information bland annat vid nerläggningar då vi försöker förklara varför  

polisstationer läggs ner.  

 

Hur gör Polismyndigheten för att förmedla kunskaper om sitt arbete? 

För tillfället görs inget specifikt. Tidigare har till exempel radio varit på besök i polishuset 

och då gått runt och intervjuat olika personer om vilket arbete de för tillfället sysslar med. 

Det hade varit väldigt uppskattat, förutom av några anställda som hade varit mikrofonrädda. 

 

Hur är relationen mellan polis och media? 

Relationen mellan polisen och media är bra. Det kan vara lite spänt när det är en viktig 

förundersökning då sekretess råder och media inte får den information de vill ha, men i 

övrigt är det som sagt bra. 

 

Bjuds journalister in på samtal och information till polisstationen? 

Ja! Media bjuds in kontinuerligt. Då kan man diskutera om eventuella missnöjen hos 

pressen. Man kan ta upp eventuella problem som uppstått.  

 

Har ni någon informationsstrategi?  

Det finns idag ingen informationsstrategi. Det kan nog vara bra att ha en men man får akta 

sig så att inte meddelarfriheten försvinner. Det kan nog bli ett dokument som kommer att 

debatteras en hel del om ifall det skulle finnas. 

 

Borde polisen ha en egen spalt i tidningen där de kan ge information till allmänheten? 

Ja! Det är en bra idé. Förut, för ca. 10-15 år sedan, så fanns det något liknande. Där kunde 

polisen och media gå ut med information tillsammans. Det var mycket uppskattat av både 

polisen och pressen och det blev ett bra samarbete. 

Då fanns det också en arbetsgrupp som arbetade med media och brottsförebyggande arbete. 

Det fungerade utmärkt och man kom ut med mycket information. Pressen upplevde det som 

positivt och skrev mycket i tidningarna. 
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Övriga synpunkter/idéer om hur polisen kan använda media för att förebygga brott? 

Torgny berättar om exempel på brottsförebyggande åtgärder som vidtagits under åren som 

han har arbetat som polis. 

Exempel; 

För några år sedan var det väldigt vanligt att unga tjejer förfalskade sina pass för att kunna 

komma in på krogen. Efter att ha gjort ett antal utredningar var de tvungna att göra något för 

att stoppa trenden. Polisen gick då till pressen och fick dem att skriva och berätta om det 

inträffade och uppmanade föräldrar att kontrollera sina barns pass. Detta ledde till att 

föräldrarna bad att få se passen och när de var felaktiga så lämnade de in dem och fick nya 

som de sedan hade koll på. 

I det fallet kunde de minska antalet förfalskningar väsentligt. Det finns dock igen statistik på 

det men det blev betydligt färre anmälningar. 

 

 

4.2 Sammanfattning av intervjufrågor till Nyhetschefen på VK
8
 

 

Hur stor inblick har ni i polisens arbete? 

Vi har mycket stor inblick i polisens arbete fram till att förundersökningen inleds. 

Kontakten är väldigt bra och vi får oftast den information vi vill ha och ibland får vi även 

mer information än vad vi frågar efter. 

 

Vilket är det vanligaste sättet som polisen informerar pressen på? 

När polisen hör av sig till oss så sker det oftast genom telefon. Det är dock redaktionen som 

tar den mesta kontakten med polisen eftersom det är tidningen som vill ha information. Det 

är oftast det vakthavande befälet som vi ringer till för att få information.  

Det är sällan som det kommer pressmeddelande. 

 

 

                                                
8
 Sandberg Joakim, Västerbottens-Kuriren 
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Vilka olika sorters information får ni från polisen? 

Vi får alla möjliga sorters information. Vi får den information vi vill ha och som kan vara 

intressant att skriva om. 

 

Hur vanligt är det att polisen tar kontakt med er för att ge information om händelser 

där polisen har gjort ett ingripande? 

Det är sällan som polisen ringer in för att berätta om händelser. Det kan ju så klart vara svårt 

att ringa när man just gjort ett ingripande och då är det mer vårt jobb att ta kontakt med 

polisen. Men det är även sällan att de ringer och berättar om andra händelser. Exempelvis 

om Göteborgskravallerna och vilka återgärder polismyndigheten har gjort därefter. De 

ringer heller inte och ber oss skriva om nerläggningar av polisstationer. Om man tänker på 

vilket motstånd andra myndigheter gör när det är nerläggningar där. Ta landstinget som 

exempel. När det är nerläggningar där går personalen ut och protesterar högljutt, men inte 

de anställda inom polisen. Det är lite konstigt, kan kanske bero på att det är en stark 

kåranda, ovana och en stark hierarki. Det kan vara en försvarsmekanism att polisen inte 

säger något, meddelarfriheten fungerar dock bra inom polisen. Det är inte den som sätter 

gränser. 

 

Hur vanligt är det att polisen vill berätta om vad de kommer att göra? 

(Trafikkontroller m.m.) 

Det är sällan som polisen berättar om vad de ska göra. Det är inte ofta de kommer in med 

pressmeddelande om förebyggande åtgärder. Det är oftare så att vi får brottsförebyggande 

information när vi ringer och frågar efter en händelse eller liknande. Då kan det komma 

brottsförebyggande information från polisen, till exempel hastighetskontroller. 

 

Kan man använda media för att förebygga brott? Exempel? 

Ja det kan man absolut göra. Polisen borde berätta mer om hur dagsläget ser ut. De får gärna 

var mer ”brutala” i vad de säger så de väcker folk. Berättar de inget om vardagen så får 

allmänheten ingen information och då får inte folk veta vilka problem som finns i samhället. 

Joakim tror att folk vill veta mer om polisen och vad de gör.  
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Finns det några regler, från redaktionens sida sett, som kan begränsa det som trycks i 

pressen vad gäller polisens arbete? 

Det finns pressetiska regler som kan vara begränsande för av vi skriver i tidningen.  

 

Hur är relationen mellan pressen och polisen? 

Den är ansträngd vid förundersökningar. Vi vill då ha information men får ofta ingen på 

grund att polisen ofta hänvisar till förundersökningssekretessen. I övrigt så är det bara bra. 

Det kan vara en lite konstig relation ibland eftersom vi ena stunden vill ha information från 

polisen. Ibland kan det vara så att polisen blir granskad och då kan det bli lite konflikter 

men båda parterna tar det ofta bra och arbetar objektivt. 

 

Bjuds journalister in på samtal och information till polisstationen? 

Nej! Det händer inte så ofta vilket är konstigt med tanke på att polisen har allt att vinna 

genom att vara en öppen myndighet. 

Det skulle vara positivt att träffas och samtala och få information på polisstationen. 

 

Finns det möjlighet för polisen att få en egen del i tidningen som kan vara bestående? 

Det skulle i så fall vara en journalist som skriver. Annars tror jag att det lätt kan bli slentrian 

och falla bort. Det vore bra att skriva mer om brottsförebyggande saker. Det behöver inte 

bara vara om trafikkontroller och nykterhet. 

Joakim tror dock att det är bättre att polisen ringer oftare när de stött på något som är 

aktuellt att ta upp för allmänheten. 

 

Tror du att allmänheten skulle tycka att en sådan del var intressant? 

Vissa skulle nog tycka att det var intressant. 

 

Övriga synpunkter/idéer om hur polisen kan använda media för att förebygga brott?  

Polisen borde prata mer med journalister även att det inte hänt något särskilt. De skulle 

kunna ta en fika och prat mer allmänt för att få bättre samarbete och förståelse. Polisen 

borde berätta mer om var de står och vad de tycker om olika saker. Polisen på mindre orter 



Polisen & Media 
Anders Bengtsson 

05-03-04 

 

 13 

har oftare en bättre kontakt med journalister och får då mer nytta av media. Det vore 

effektivt att få en reporter att vara med på fältet. Det finns en massa myter om polisen som 

vi skulle kunna bevisa motsatser till. 

 

 

4.3 Sammanfattning av intervjufrågor till allmänheten
9
 

 

Vad vet du om polisens arbete idag? 

De gör utryckningar vid olyckor, har nykterhetskontroller och har trafikkontroller. 

De skriver rapporter på allt, verkar ta lång tid. 

Åker runt i sina bilar och ser hemska ut. 

 

Vad skulle du vilja att polisen arbetar med? 

Förebyggande verksamhet. Poliser ska synas. 

De ska finnas för att hjälpa och inte stå bakom sina sköldar och slå på folk som man ser på 

tv. De ska vara ute på skolorna och informera. Polisen borde arbeta mycket med ungdomar 

så de inte blir kriminella, börjar med droger eller förstör saker. 

Polisen ska ju så klart hjälpa till när det händer saker men det gör de redan på ett bra sätt. 

Polisen borde kunna påverka mer i rättegångar, man ska tro mer på polisen. Det är inte 

någon idé för polisen att gripa folk om de ändå inte blir dömda för det. Det är polisen som 

får skit när rätten friar folk. 

 

På vilket sätt får du information om polisens arbete idag? 

Genom tv, radio, tidningen och omgivningen/arbetskollegor. 

 

Vilken sorts information får du då? 

Det är mest negativa saker som att det är en massa nerdragningar och att det saknas resurser 

och att polisstationer läggs ner. 

Allmänheten klagar hela tiden på att det är för få poliser. 

De informerar också mycket om en massa utredningar men man hör sällan något resultat. 

                                                
9
 Johansson Birgitta, Lundbergs Tandtekniska 
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Vet du vad polisen gör innanför polishusets väggar? 

Nej! Har ingen aning. 

Antar att de utreder brott och skriver rapporter. Man har ju hört att de dricker kaffe och äter 

bullar. 

 

Vad skulle du vilja veta mer om vad gäller polisens arbete? 

Hur de prioriterar brott? Vad de åker på för larm i första hand och varför. Om de till 

exempel hellre kollar fortkörare än åker på inbrott. 

Det vore också kul att få veta hur de utreder brott. 

 

Kan polisen informera om brottsförebyggande åtgärder och i så fall vad för 

information? 

Ja, det vore bra om polisen informerar om förebyggande åtgärder. Har hört några olika så 

som att man ska tömma bilen själv annars gör tjuven det och att man inte ska ha plånboken i 

bakfickan. 

Det vore bra om polisen skulle informera om hur ungdomar blir när de är påverkade av 

droger samt om vad de gör på kvällarna när de är ute med kompisar på stan. Det vore en bra 

information till alla föräldrar så de blir lite mer medvetna om vad deras barn håller på med. 

Det är bra att man får information om att det ska vara fartkontroller, men det är ju dumt att 

man inte får fast de som brukar köra fort. 

Polisen borde visa mer att de finns. Röra sig mer på stan och berätta för allmänheten om vad 

de gör innanför väggarna på polisstationen. 

 

Skulle du tycka att det var bra om polisen hade en egen spalt i tidningen där de kan 

skriva och informera om saker? 

Det vore en jättebra idé! Förut så fanns det en liten notis varje dag om vad polisen gjort det 

senaste dygnet och det var intressant att läsa. 
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4.4 Sammanfattning av resultat 

Vid intervjuerna utgick jag från förutbestämda frågor. Frågorna är ställda runt omkring 

huvudfrågan för att försöka täcka upp allt som kan vara intressant.  

En nackdel med intervjuerna var att jag inte hade möjlighet att använda diktafon eller 

bandspelare. Det finns en risk att viktig fakta kan ha fallit bort eftersom det är svårt att hinna 

med att skriva allt som sägs vid intervjuer. Detta bör tas med i trovärdighetsbedömningen av 

undersökningen. Det finns nu bara en sammanställning av intervjuerna som jag har skrivit ner 

från mina egna anteckningar från intervjuerna. Det finns även en risk för att jag har övertolkat 

svaren på frågorna med anledning av att jag inte har kunnat lyssna på intervjuerna i lugn och 

ro. 

 

I en jämförelse av intervjuresultaten kan man utläsa att både polisen och pressen har, i de 

flesta fall, en gemensam uppfattning. Båda parterna tycker att de har ett gott samarbete med 

varandra. Men det finns även en del intressanta olikheter. Dessa kommer jag att behandla mer 

i diskussionen. 
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5  Diskussion 

I Cassels bok finns en del saker som mycket väl går att använda vid kontakten med media när 

det gäller förebyggande verksamhet. Exempel på detta är ärlighet, sanning, åtkomlighet och 

öppenhet. 

Jag anser att polisen måste använda ovanstående exempel när man använder media för att 

förebygga brott. Det går till exempel inte att gå ut i pressen med att polisen ska ha 

fartkontroller på E4: an och sedan inte ha några kontroller på E4: an utan kanske lägga dem på 

en annan väg. Då har man missbrukat sitt förtroende hos allmänheten. 

Pressmeddelande som används i brottsförebyggande syfte är bra men det är viktigt att texten 

är väl formulerad och att den är intressant. 

Texten i de bifogade pressmeddelandena upplever jag som inte särskilt uppmuntrande och 

motiverande. Det är i och för sig en brottsförebyggande text men jag anser att det görs på fel 

sätt. Det känns mer som ett hot eller tvång att använda bilbälte för annars kommer polisen att 

ge dig böter. Rikspolisstyrelsen borde istället ha gått ut med information om varför det är så 

viktigt att yrkesförare har bilbälte på sig och försökt motivera till att använda bilbältet oftare. 

Det är dock inget fel att samtidigt gå ut med information om att polisen tycker att det är en 

viktig fråga och därmed öka kontrollen av att bilbälte används.  

 

Av den kvalitativa undersökningen kan man göra vissa tolkningar. Med viss säkerhet kan man 

påstå att både allmänheten, pressen och polisen vill ha mer brottsförebyggande information i 

media. Både polisen och pressen tror att allmänheten till en viss grad vill ha mer information 

om vad polisen arbetar med.  

Enligt både Cassels bok, polisen och pressen så finns det inga hinder för användandet av 

brottsförebyggande åtgärder i media.  

Det som inte riktigt är klart är orsaken till varför polisen i dagsläget inte använder sig av 

medierna för att förebygga brott. Pressen tror att det kan bero på en kåranda, ovana och 

hierarki som gör att poliserna inte kontaktar media för att belysa olika problem i samhället. 

Polisen däremot tror att det beror på att det är en reducerad poliskår som idag inte har tid eller 

möjlighet att arbeta förebyggande i samma utsträckning som man gjorde förut.  
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På mina frågeställningar kan man dra följande slutsatser som intervjuerna har visat.  

Media är villiga att skriva mer om polisen under förutsättning att polisen berättar mer om 

deras arbete och olika problem som finns i samhället. Det är svårt att skriva om saker när man 

inte känner till dem eller inte vet om att det finns ett problem i samhället. 

Det finns inga lagar eller förordningar som hindrar att polisen berättar om saker som kan 

verka brottsförebyggande. Meddelarfriheten fungerar mycket bra inom polisen enligt både 

informationschefen på polisen och pressen. Det som kan vara ett problem är att det finns 

spärrar hos polisen eller någon form eller kåranda som gör att polisen inte ringer till pressen 

för att berätta saker. 

Polisen använder media för att förebygga brott. Det är dock väldigt sällan och det är i stort 

sett bara trafikavdelningen som använder media för att förebygga brott och då genom att till 

exempel informera om att de ska ha hastighetskontroller.   

 

Det som jag har kommit fram till i undersökningen är att polisen inte använder media för att 

förebygga brott i någon stor utsträckning. De har en god kommunikation och ett bra 

samarbete men utnyttjar det inte till fullo. Dessutom så vill allmänheten ha mer information 

om vad polisen arbetar med och vad som händer i samhället. Hur ska polisen då lyckas med 

att nå ut till det Svenska folket?  

 

Mitt förslag som har vuxit fram under tiden jag har arbetat med det här fördjupningsarbetet är 

att polisen borde ha en egen del i tidning där de tillsammans med media kan publicera olika 

artiklar och ge information till allmänheten. Tanken med detta är att det ska bli lättare för 

polisen att göra sig hörda i tidning samt att allmänheten ska veta var de kan hitta information 

om vad polisen arbetar med. Artiklarna bör handla om det brottsförebyggande arbete som sker 

i samhället. Exempelvis att det för tillfället är mycket stuginbrott eller att det är stökigt i vissa 

stadsdelar. Denna del bör journalisterna skriva om genom intervjuer med polis och allmänhet. 

Övrig information som kan ges på sidan i tidningen kan vara information om nya lagar eller 

svar på frågor från allmänheten. Det borde även vara möjligt att ha något som liknar TV 3: s 

program ”efterlyst” i tidningen, där polis kan be allmänheten om hjälp i utredningar. 
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Jag har ställt frågan om detta är möjligt till polisen, pressen och allmänheten och har fått lite 

olika respons.  

Personen ur allmänheten tycker att det verkar vara en jättebra idé. Eftersom hon upplever att 

det finns ett behov av att få veta mer om polisen kan tanken om att ha en informationsdel i 

tidningen vara en bra idé. 

Informationschefen på polisen tycker också att det är en bra idé. Det visade sig under 

intervjun att något liknande fanns för cirka 10 -15 år sedan. Detta hade då fungerat bra men 

upphörde på grund av nerskärningar i personalen. Det problem som kan finnas är att det 

skulle kräva att en person arbetade med detta på heltid. Det skulle innebära en kostnad men 

informationschefen tror att det skulle bli lönsamt i längden om man lyckades minska 

brottbenägenheten. Han tror även att allmänintresset skulle vara stort. 

Nyhetschefen på VK var lite mer skeptisk. Han tyckte att det skulle finnas en risk för slentrian 

och att det skulle rinna ut i sanden, med tyckte samtidigt att det var en bra idé. Det viktiga var 

att en journalist hade ansvaret för vad som skulle publiceras eller inte. Nyhetschefen tror inte 

att allmänintresset skulle vara jättestort av en sådan del i tidningen. 

 

Jag hoppas att polisen och medierna läser denna rapport och gemensamt kommer fram till hur 

de ska göra för att förebygga brott genom att använda media, för båda parter har allt att vinna 

och det verkar finnas ett allmänintresse. 
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Bilaga 1 

 

 

 

[2004-03-15 Rikspolisstyrelsen] 

Polisen intensifierar bälteskontrollen mot yrkesförare 

 

Lastbils- och taxiförare måste bli bättre på att använda bilbälte. Genom kontroller och 

bälteskampanjer kommer Polisen, Vägverket och NTF att rikta särskild 

uppmärksamhet mot taxi- och lastbilsförare under året. Mellan den 20 och 28 mars 

intensifierar polisen bältesövervakningen i hela landet. 

Visserligen har yrkesförare blivit bättre på att använda bilbälte men det räcker inte. Sedan 

bälteslagens undantag för taxi- och lastbilsförare togs bort 1999 har användningen bland 
tunga lastbilsförare ökat från 10 till drygt 30 procent och bland taxiförare från 30 till 75 

procent. Siffrorna är betydligt sämre jämfört med privatbilister.   
- Vi ser många yrkesförare slarva med bältesanvändningen. Taxi- och lastbilschaufförer och 

unga män i tätort är sämst på att använda bilbälte, säger Örjan Brodin, trafikansvarig på 
Rikspolisstyrelsen.  

Svenska Åkeriföretag och Taxiförbundet har i sina avsiktsförklaringar i nationell samling för 
trafiksäkerhet lovat att medlemmarna ska bli lika duktiga på att använda bilbälte som alla 
andra förare senast år 2004. Det är långt kvar innan målet är uppfyllt. 

Vägverkets och NTFs bälteskampanjer under år 2003 har i samarbete med polisens 
intensifierade övervakning resulterat i att bältesanvändningen ökat med fem procent i tätorter. 

Enligt forskare innebär den ökningen att cirka tio liv räddas per år.   
- Bältet är det enskilt viktigaste skyddssystemet i bilen. Om man använder bilbälte minskar 

risken för allvarliga skador vid en kollision med ungefär 50 procent. Därför är det oerhört 
viktig med effektiva bältespåminnarsystem i samtliga fordon. Innan de introduceras ligger det 

stor lönsamhet i samordnade aktiviteter, säger Monica Öhman, VD på NTF.   
 

Ytterligare upplysningar:  
Örjan Brodin, trafikansvarig, Rikspolisstyrelsen, tel 08-401 91 16, mobil 070-552 68 00 

Monica Öhman, VD, NTF, tel 08-705 59 01, mobil: 070-23 17 42 88. 

Claes Tingvall, trafiksäkerhetsansvarig, Vägverket, tel 0243-758 10. 
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Bilaga 2 

 

 

 

[2004-04-02 Rikspolisstyrelsen] 

Över 500 yrkesförare bötfällda 

 
417  lastbils- och 106 taxiförare bötfälldes för bilbältesbrott under polisens insatsvecka 

den 20–28 mars. Insatsen var ett led i den kampanj för ökad bältesanvändning som 

genomförts två gånger per år sen november 2002 då böterna fördubblades till 600 

kronor. 

Sammanlagt rapporterades 5592 trafikanter för att ej ha använt bilbälte.  
Sedan bälteslagen infördes år 1999 för lastbils- och taxiförare har användningen ökat från 10 

till 30 procent bland lastbilsförare och från 30 till 75 procent bland taxiförare. Det är dock 
långt kvar till målen om lika hög användning som för privatbilister, vilket är 90 procent. 

38 387 fick göra utandningsprov och  271 personer ertappades för drog- och rattfylleribrott. 
Förutom många andra trafikbrott så greps  bland andra en rånare, upptäcktes 9 stulna fordon, 

14 narkotikabrott samt 2 vapenbrott. 34 personer greps sammanlagt. 
- Taxiförarnas användning av bälte har en positiv trend men på lastbilssidan verkar det sämre. 

Övervakningen kommer att fortsätta, dels för att om möjligt motivera dessa förare till ökad 
bältesanvändning och dels för att förhindra och uppdaga annan brottslighet, säger Örjan 

Brodin, trafikansvarig på Rikspolisstyrelsen.  
-------------------------------------------------------------------------------------- 

Ytterligare information:  
Örjan Brodin, tel 08-401 91 16 eller 070-552 68 00. 
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