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Abstract 
 
Polisen i Sverige har ett relativt högt förtroende bland allmänheten (BRÅ, 2007). Det är av 

stor vikt att polisen har ett stort förtroende i samhället, för att samarbetet mellan polis och 

allmänhet skall fungera väl samt att brott skall anmälas (BRÅ, 2007). Men efter händelser 

som den i Rosengård, december 2008, ligger det nära till hands att fundera över hur samhället 

ser på polisen. Antagligen påverkas allmänhetens förtroende negativt då enskilda poliser 

uttalar sig så starkt nedsättande om andra människor som i detta fall. Medias intensiva 

rapportering gör att få undkommit händelsen i Rosengård.  

 

Syftet med följande studie var att beskriva allmänhetens förtroende för polisen samt hur detta 

kan påverkas av medias rapportering. Vidare avsåg författarna att besvara följande 

frågeställning; Kan polisen som organisation samt enskilda poliser genom sitt agerande 

påverka samhällets förtroende för polisen i helhet?  

 

Studien genomfördes i form av en litteraturgranskning där relevant litteratur granskats och 

diskuterats av författarna.  

 

Som teoretisk referensram användes Agenda Setting av (Dearing & Rogers, 1992) som 

beskriver medias påverkan i samhället. Av resultatet framgår att media har dagordningsmakt, 

då media styr vilken slags information och kunskap nyhetspubliken skall få ta del av (Palm & 

Skogersson, 2008). Rapportering om en organisations verksamhet, oavsett om rapporteringen 

är sann eller ej, påverkar allmänhetens förtroende för organisationen (Sandstig, 2008 hänvisar 

till Palm, 2005). Vidare framgår att enskilda händelser, med enskilda individer, kan påverka 

förtroendet för en hel organisation i sin helhet. Det är därför viktigt hur organisationen väljer 

att bemöta enskilda händelser samt hur man kommunicerar sin verksamhet i media (Palm & 

Skogersson, 2008).  

 

 

  

 

 



Innehållsförteckning 

 

Inledning      1 - 2 

Syfte       2 

Frågeställning     3 

Metod      3 

Teoretisk referensram     

 Agenda setting     3 - 4 

Resultat      

 Förtroendet för polisen    4 - 6 

 Medias påverkan     6 - 8 

 Polisorganisationens agerande och allmänhetens förtroende  8 - 9 

 Den enskilde polisen och allmänhetens förtroende  9 - 10 

 Polisens värdegrund     10 

Diskussion      

 Förtroende     10 - 12 

 Media      12 - 14 

 Organisationen     14 - 16 

 Den enskilde polismannen    16 - 17 

Intresse för studien samt framtida forskning   17 - 18 

Kritik till studien     18

  



Justitieministern blev fruktansvärt upprörd, rikspolischefen 

förbannad. De filmade kravallpoliserna som pratar nedsättande om 

invandrare väcker starka reaktioner även utanför Rosengård. 

 

” Den lille apajäveln. Ska jag göra han steril när jag får tag på honom?” 

 

”Ja, han ska ha sig duktigt med stryk så han inte kan stå på benen.” 

 

”Jag håller med han gubben på Ica; ni är komna till fel kommun, 

blattajävlar.” 

 

Svenska Dagbladet 2009-02-06 

 

Ovanstående citat är hämtade ur en artikel publicerad av Svenska Dagbladet i februari 2009 

som skildrar en händelse som utspelades i Rosengård, december 2008. Det är antagligen få 

som undsluppit att ta del av denna händelse som det återkommande rapporterades om under 

ett par månader i början av året. De nedsättande och stötande orden som citeras ovan, 

uttalades av poliser som deltog i kravallerna i Rosengård. Allt började den 15 december då 

polisen beslutade att slå till mot en ockuperad källarmoské i Rosengård. Timmarna efter 

började bråken, sedan följde ett antal dagar med våldsamma protester, kravallpolis, 

stenkastning, bränder och upplopp. Den 18 december 2008, skriver Aftonbladet; ” Här brinner 

Rosengård, upplopp i natt – stenkastning mot polisen”.  

 

Polisen i Sverige har ett relativt högt förtroende bland allmänheten, och hamnar bland de 4 

främsta myndigheterna och institutionerna i landet vad gäller förtroende (BRÅ, 2007). Det är 

av stor vikt att polisen har ett stort förtroende i samhället, för att samarbetet mellan polis och 

allmänhet skall fungera väl samt att brott skall anmälas (BRÅ, 2007). Men efter händelser 

som den i Rosengård, ligger det nära till hands att fundera över hur samhället ser på polisen. 

Antagligen påverkas allmänhetens förtroende negativt då enskilda poliser uttalar sig så starkt 

nedsättande om andra människor. Medias intensiva rapportering gör att få undkommit 

händelsen i Rosengård.  

 

Enligt BRÅ (2007) är polisen den myndighet i Sverige som media, i störst utsträckning 

skildrar i sin nyhetsrapportering. Dessa nyheter har ett högt nyhetsvärde och många tar del av 
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dem (Palm & Skogersson, 2008). Studier om massmedia och kommunikation menar att media 

har en påverkan på samhället och dess invånare. Utifrån detta vill vi bland annat studera hur 

händelser som den i Rosengård, kan påverka allmänhetens förtroende och bild av såväl 

enskilda poliser som organisationen i sin helhet. Men varför är detta intressant?  

 

Samhället har höga förväntningar på polisen som organisation. Det är därför viktigt att polisen 

har ett högt förtroende bland invånarna då polisen kan ses som en grundläggande faktor för 

demokratin (Brå, 2007). Den allmänna opinionen formas till stor del av media, så även bilden 

av polisen. Det är därför viktigt att polisen är medveten om hur man förmedlar sin egen 

verksamhet i media, då detta påverkar allmänhetens förtroende för såväl organisationen som 

enskilda polismän (Sandstig, 2007). Detta är även viktigt för enskilda poliser då deras 

agerande kan påverka allmänhetens bild av polisen i stort (Elliot, 1997). Exempel kan vara 

händelsen i Rosengård, som kan antas ha skadat förtroendet för polisen. Tidigare studier visar 

att den samhälleliga opinionen i stor utsträckning påverkas av enskilda händelser, snarare än 

trender (Holmberg & Weibull, 2004).  

 

Samhället har höga krav på polisen som organisation och det ställs moraliska krav på den 

enskilde polismannen. Med detta i tankarna upplevs följande studie som intressant då det är 

av stor vikt att alla inom polisen är medvetna om hur deras egna men även andras agerande, 

samt hur man bemöter händelser som den i Rosengård, kan påverka förtroendet för polisen 

bland allmänheten.  

 

 

Syfte 
 

Med följande studie avser författarna att beskriva allmänhetens förtroende för polisen samt 

hur detta kan påverkas av medias rapportering. 
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Frågeställning 
 

Utöver studiens syfte används följande frågeställning; 

 

Kan polisen som organisation samt enskilda poliser genom sitt agerande påverka samhällets 

förtroende för polisen i sin helhet?  

 

 

Metod  
 

Följande studie har genomförts i form av en litteraturstudie (Denscombe, 2000), vilket 

innebär att relevant litteratur granskats och analyserats. Insamlad data redovisas som resultat i 

löpande text under resultatdelen.  

 

Den litteratur som använts är hämtad från Universitetsbiblioteket vid Umeå Universitet med 

sökfunktionen Album. Sökord som användes; polis, förtroende, media, påverkan m.fl.   

 

Studien utgår ifrån en teoretisk referensram hämtad från forskning kring media och medias 

inflytande i samhället. I diskussionsdelen diskuteras resultatet utifrån författarnas egna tankar 

och åsikter samt den teoretiska referensramen. Författarna exemplifierar med citat ur 

publicerade tidningsartiklar. Dessa är hämtade från Universitetsbiblioteket vid Umeå 

Universitet med sökfunktionen Artikelsök. Sökningarna begränsades utifrån den aktuella 

händelsen i Rosengård, december 2008. Sökord som användes; polis, rosengård, malmö m.fl.  

 

 

Teoretisk referensram 
 

 Agenda Setting 

Agenda setting teorin beskriver medias inflytande på allmänheten, genom att de väljer vad 

som är av nyhetsvärde, hur mycket utrymme det skall ges samt hur en viss sak skall 

framställas. Med detta påverkar de den publika agendan. Media gör ett val, de sätter en 

agenda för dagen för publiken att tycka någonting om. Då publiken reagerar skapas en publik 

agenda. Medias dagordning påverkar den publika agendan som i sin tur kan påverka den 
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politiska agendan som kan leda till ett politiskt handlande eller att till exempel nya lagar 

stiftas. Även andra aktörer kan använda media som arena för att förmedla budskap eller 

påverka den allmänna opinionen (Dearing & Rogers, 1992). 

 

Den mediala agendan mäts vanligtvis i mediala analyser av mediebevakningen. Publik agenda 

mäts i sin tur genom opinionsmätningar. Den politiska agendan mäts genom politisk handling, 

budgetanslag och instiftande av nya lagar och förordningar med mera (Dearing & Rogers, 

1992). 

 

Utifrån vad man ser, hör och läser från media tillsammans med den egna uppfattningen och 

erfarenheter skapas en bild i en given fråga och frågan blir meningsfull för mottagaren 

(Dearing & Rogers, 1992 hänvisar till Neuman, Just, Crigler, 1992). 

 

 
 

Figur 1. The Agenda-Setting Process (Demby & Olofsson, 2009 fritt från Dearing & Rogers, 

1988 ref i Dearing & Rogers, 1996). 

 

 

Resultat 
 

Förtroendet för polisen 

Förtroende kan enligt Elliot (1997) definieras som en förväntan på att en institution arbetar för 

medborgarnas bästa och inte missbrukar sin maktposition. Brå (2007) nämner att förtroende 

för rättskedjan är en grundläggande del i ett demokratiskt samhälle.  
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SOM-institutet (2006) bedömer att samhället har särskilda förväntningar på polisen då denna 

grupp är en central del av rättssamhället. Vidare nämns att samhällets institutioner och 

förtroendet för dessa kan ses som en grundläggande del i ett demokratiskt samhälle. En tydlig 

skillnad mellan väl fungerande demokratier och diktaturer ligger i hur rättssäkert, effektivt 

och förtroendefullt rättsväsendet fungerar (Brå, 2007 hänvisar till Goldsmith, 2005).  

 

Rättsväsendet har ett särskilt ansvar för rättstryggheten och rättssäkerheten för enskilda 

individer (Prop 2004/05:1), men om medborgarna inte litar på rättsväsendet finns en stor risk 

för att färre brott anmäls till polisen. Likaså är allmänhetens förtroende för rättsväsendet 

viktigt för polisens legitimitet och möjlighet att arbeta effektivt (Brå, 2007 hänvisar till 

Goldsmith, 2005). 

 

En studie genomförd av SOM-institutet (2006) visar att samhällets förtroende för polisen är 

relativt högt. Endast landets universitet och sjukhus uppvisar ett högre förtroende bland 

respondenterna som deltog i den aktuella undersökningen. Av deltagarna svarade 57 % att de 

hade ett stort förtroende för polisen medan 15 % svarade att de hade ett litet förtroende. 28 % 

svarade att de varken hade stort eller litet förtroende för polisen. Brå skriver i en rapport från 

2007 att förtroendet för polisen har varit relativt konstant och inte ökat sedan mitten av 1980-

talet. Dock finns tendenser att nivån minskat en aning mellan åren 2002 och 2006 (SOM, 

2006., Holmberg & Weibull, 2004). Trots detta toppar polisen listan bland aktörerna i 

rättskedjan vad gäller förtroende från allmänheten (BRÅ, 2006).    
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Figur 2. Fråga som ställts: ”Allmänt sett, hur stort förtroende har du för det sätt på vilket 

följande grupper sköter sitt arbete?” Urvalet är 6 000 personer fr.o.m. år 2000 (SOM-

rapport, 2006). Av figur 2 framgår att 57 % av respondenterna har ett stort förtroende för 

polisen.  

 

I rapporten från Brå (2007) framgår att förtroendet för polisen skiftar mycket lite mellan olika 

sociala klasser i samhället, dock uppvisar kvinnor och yngre ett något högre förtroende än 

män och äldre, för polisen.     

 

Medias påverkan 

Då människor uppskattar hur mycket tid de ägnar åt någon form av media, blir resultatet över 

6 timmar om dagen. Idag kan nyheter konsumeras 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan och 

nyheter anses vara viktigt för vår vardagskunskap. Polisen har högt nyhetsvärde, ca en 

fjärdedel, 26 % av artiklarna får utrymme på tidningarnas förstasidor. Polisen väntar inte bara 

på att bli omskriven utan kontaktar i 22 % av artiklarna själva en reporter, håller 

presskonferenser eller informationsmöten. Polisen är en aktiv initiativtagare till att det 

rapporteras i media om myndigheten, vilket innebär att polisen bidrar till att sätta 

dagordningen i media (Palm & Skogersson, 2008). 

 

Polisen är medieindustrins favoriter. Palm och Skogersson (2008) beskriver hur polisen och 

polisens arbete beskrivs dagligen i tidningar, radio och tv. Det berättas både stort och smått 

om polisen och om vad de gör. I Tv-serier och filmer skildras poliser som slåss, hjälper till 

eller jagar bovar som i t ex Beck, Wallander m.fl. Palm och Skogersson (2008) skriver även 

att tidningsläsare rangordnar nyheter om brott och straff mycket högt och nyheter om sådant 

som rör polisens verksamhet hamnar i topp när det gäller vad man läser mest om i tidningar.  

 

”Agenda setting” eller dagordningsfunktion kallar medieforskningen den prioritering som 

medierna gör åt oss. Medierna tar fram vad de anser som extra viktigt att veta någonting om 

och det är den information medborgarna får ta del av och ta ställning till. Medierna har 

dagordningsmakt, vad media rapporterar om styr vilken slags information och kunskap 

nyhetspubliken får (Palm & Skogersson, 2008).  

 

Eftersom media många gånger är människors enda eller åtminstone huvudsakliga källa till 

information och kunskap, är allmänheten beroende av de som har kontrollen över 
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informationen och avgör vad som skall bli nyheter. De avgör vad som skall bli nyheter och 

hur dessa nyheter skall presenteras. De har alltså möjligheten att fastställa speciella bilder 

eller perspektiv av verkligheten (Palm & Skogersson, 2008 hänvisar till Mathiesen, 1986). 

 

Nyheter är varor, inte avspeglingar av verkligheten och det nyhetsmedierna producerar är till 

för att säljas (Palm & Skogersson, 2008 hänvisar till Hamilton, 2004). 

 

Palm och Skogersson (2008) skriver om hur medierna är betydelsefulla för att bygga upp ett 

förtroende eller förstärka trovärdigheten och tilliten för viktiga samhällsföreteelser, 

institutioner och organisationer. Men medierna kan även förstöra och rasera ett förtroende och 

tillit.  

 

Rapporteringen kring det som rör polisens verksamhet och funktion angår i hög grad den 

enskilde medborgaren och mediekonsumenten, därmed påverkas också hans/hennes syn på 

bedömningen av verksamheten, inte minst ur trovärdighetssynpunkt (Palm & Skogersson, 

2008). 

 

Palm och Skogersson (2008)  beskriver hur medierna har framställningsmakt, hur 

mediepubliken får någonting presenterat för sig och hur det presenteras har stor betydelse för 

hur budskapet uppfattas. De skriver bland annat om en artikel ur Göteborgsposten (den 11 

januari 2006) som hävdar att poliser ljuger i domstolar. Där används ord och uttryck som ”alla 

poliser måste få en grundmurad känsla för vad som är rätt och fel”, vilket gör att det öppnas 

upp för tolkningar om att detta är ett stort problem inom poliskåren. De jämför med att 

författaren till artikeln istället skulle ha skrivit ” de poliser som inte...” vilket inte bidrar till 

slutsatsen att alla poliser ljuger och saknar känsla för rätt och fel. 

 

Palm och Skogersson (2008) skriver även om hur landets alla polismyndigheter har 

bemanning dygnet runt för att ge service till nyhetsredaktioner och journalister. På 

rikspolisstyrelsens hemsida återfinns namn, telefonnummer och e-mail till personer som kan 

lämna information till nyhetsreportrar.  

 

Ett återkommande resultat i modern medieforskning är att publiken inte är okritiska 

”mottagare”, vilket tycks vara det implicita antagandet i exempelvis undersökningar som 

hävdar att rapportering om brott ökar rädslan och otrygghet bland människor. Tvärtom tycks 
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publiken hantera medierna på ett aktivt och kreativt sätt. Publiken kan vara skeptisk mot 

rapporteringen istället för att vara en okritisk måltavla som suger i sig den information som 

anrättas (Åkerström, 2008). 

 

Den moraliska upprördheten och information från medierna kan antas ge upphov till 

vardagsprat, ”smal talk indignation”, på samma sätt som det talas om väder och vind, höjda 

matpriser och annat av gemensamt intresse. Skandaler får exempelvis sin kraft genom det 

moraliskt upprörande, men blir till skandaler först när detta upprörande ges offentlighet. Detta 

räcker emellertid inte för att producera en skandal, publiken måste också reagera. Gör den inte 

det blir rapporteringen bara en rapportering (Åkerström, 2008). 

 

Förtroendet för samhällsinstitutioner kan naturligtvis också påverkas av händelser som 

erhåller stort medialt utrymme. Att domstolarna fick se sitt förtroendekapital sänkas med 16 

procentenheter mellan år 2004 och 2005 kan sättas i samband med den i media 

uppmärksammade skandalen, där en enskild domare prickades för samröre med en 

prostituerad. Tillfälliga skandaler tenderar dock att påverka förtroendet främst i korta 

perspektiv. Vid mätningar året efter konstaterades att domstolarna återvunnit sitt förtroende 

och mer därtill (SOM-rapport, 2008:25). 

 

Polisorganisationens agerande och allmänhetens förtroende 

Allmänhetens bild av och förtroende för polisen i sin helhet påverkas antagligen till stor del 

av polisens uppfyllande av operativa mål, som att beivra brott (Sandstig, 2008). Rapportering 

om en organisations verksamhet, oavsett om rapporteringen är sann eller ej, påverkar 

allmänhetens förtroende för organisationen (Sandstig, 2008 hänvisar till Palm, 2005). Brå 

(2007) nämner i en rapport att förtroendet för exempelvis polisen påverkas av allmänhetens 

bedömningar av organisationens verksamhet och kvalitet.  

 

Förtroendet för polisen som yrkesgrupp är relativt högt i Sverige (Sandstig, 2008). Då polisen 

och dess verksamhet har ett högt nyhetsvärde (Palm & Skogersson, 2008) och ofta nämns i 

media (Brå, 2007) är det viktigt hur organisationen framställer sig själv och sin verksamhet. 

Elliot (1997) menar att hur en organisation väljer att kommunicera sin verksamhet och 

framställa sig själv, i stor grad påverkar samhällets bild av organisationen. Studier visar att 

negativa erfarenheter av exempelvis polisen påverkar förtroendet negativt (Sandstig, 2008 

hänvisar till Skogan, 2006) och enskilda händelser påverkar opinionen i större utsträckning än 
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trender (Holmberg & Weibull, 2004). Det är därför viktigt hur organisationen väljer att 

bemöta enskilda händelser samt hur man kommunicerar sin verksamhet i media (Palm & 

Skogersson, 2008). Enligt Palm och Skogersson (2008) har fler och fler organisationer insett 

detta, så även polisen som i allt större utsträckning agerar i media.  

 

Holmberg och Weibull (2004) menar att förtroendet för en organisation, exempelvis polisen, 

bland annat påverkas av organisationens värderingar och samtida händelser. Vidare nämner 

de att enskilda händelser påverkar förtroendet och den allmänna opinionen oavsett hur 

organisationen fungerar i sin helhet. Det är dock viktigt ur förtroendesynpunkt hur 

organisationen bemöter enskilda händelser och väljer att kommunicera dem i media (Sandstig, 

2008 hänvisar till Palm, 2005).   

 

Den enskilde polisen och allmänhetens förtroende 

Att vara polis ställer många gånger höga moraliska krav på den enskilde tjänstemannen, en 

polis kan inte bete sig hur som helst (Sandstig, 2008). Elliot (1997) menar att bilden av och 

förtroendet för polisen formas utifrån egna erfarenheter av polisen. Negativa upplevelser 

tenderar att påverka förtroendet i större utsträckning än positiva. I samband med negativa 

erfarenheter påverkas förtroendet för polisen negativt, dock påverkas förtroendet inte i lika 

stor utsträckning vid positiva erfarenheter (Sandstig, 2008 hänvisar till Skogan, 2006). De 

flesta saknar dock egna erfarenheter av att vara i kontakt med polis (Elliot, 1997).      

 

När det gäller allmänhetens förtroende för samhällsinstitutioner i helhet kan detta påverkas 

tydligt av enskilda händelser som får stort mediautrymme (Åkerström, 2008). Holmberg och 

Weibull (2004) nämner att enstaka händelser många gånger formar den allmänna opinionen i 

större utsträckning än trender. Det är därför viktigt hur sådana händelser bemöts och 

kommuniceras i media av organisationen i sin helhet (Sandstig, 2008 hänvisar till Palm, 

2005). 

 

Holmberg och Weibull (2004) nämner att människor i regel har svårt att skilja på sak och 

person när det är poliser som är inblandade i olika händelser. Som tidigare nämnts påverkas 

allmänhetens förtroende av enskilda händelser som får stort mediautrymme, och händelser 

med enskilda tjänstemän inblandade kan påverka förtroendet för hela institutionen (Johansson 

& Rönnerstrand, 2008). Ett exempel på detta är när domstolarna i landet sänkte sitt förtroende 
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bland allmänheten med 16 % mellan åren 2004-2005 då en domare prickades för samröre med 

en prostituerad (Johansson & Rönnerstrand, 2008).   

 

Polisens värdegrund 

I januari 2009 fastställde polisen sin gemensamma värdegrund, som en ledstjärna för alla 

anställda i organisationen. Ledorden ”engagerade”, ”effektiva” och ”tillgängliga” skall 

ständigt vara närvarande och en del av polisens verksamhet.  

”Min målsättning är vi ska använda värdegrunden för att utveckla oss själva och 

verksamheten. Men att ta fram en värdegrund är bara början. Det är nu Polisen ska gå från 

ord till handling, syftet är att värdegrunden ska användas som ett arbetsverktyg för att göra 

svensk polis ännu bättre” 

   Stefan Strömberg (Rikspolisstyrelsen, 2009) 

Värdegrunden ska också användas för att stärka bra bemötanden och motverka felbeteenden 

(Rikspolisstyrelsen, 2009). 

 

Diskussion 
 

 Förtroende 

Polisen i Sverige har ett relativt högt förtroende bland allmänheten och placerar sig bland de 

fyra främsta samhällsinstitutionerna i landet vad gäller förtroende (Brå, 2007). Vi upplever att 

det är viktigt med ett starkt förtroende och att allmänheten litar på och känner att de kan vända 

sig till polisen när de är i behov av det. Med ett lågt förtroende för polisen antar författarna att 

människor i mindre utsträckning vänder sig till polisen med följden att färre brott anmäls och 

klaras upp, vilket även Brå (2007) tar upp som en effekt av lågt förtroende. Som vi ser det är 

polisen i grunden beroende av allmänheten för att på ett legitimt och effektivt sätt utföra sitt 

arbete.  

 

I en rapport av Brå (2007) nämns samarbete mellan samhälle och rättskedjans institutioner 

som någonting oerhört viktigt och som en grundläggande del av ett demokratiskt samhälle. 

Palm (Brå, 2007 hänvisar till Palm, 2005) sträcker sig ytterligare och säger att skillnaden 

mellan en väl fungerande demokrati och en diktatur är hur väl och rättssäkert rättskedjan 
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fungerar. Författarna upplever att polisen har ett relativt gott rykte i Sverige vilket styrks av 

mätningar gjorda av både Brå (2007) och SOM-institutet (2006). Det finns antagligen flera 

anledningar till detta, men en tänkbar anledning är att polisen ses som ett naturligt inslag i 

samhället. Elliot (1997) menar att de flesta saknar egna erfarenheter av direkt kontakt med 

polis, men vi upplever att allmänheten är så van vid att se poliser så det är helt naturligt med 

en polisbil som passerar förbi på gatorna. Dessutom rapporteras det ständigt om polisen i 

media vilket gör att myndigheten är ett återkommande inslag i vardagen. Palm och 

Skogersson (2008) skriver att polisen är medieindustrins favoriter. Dessa två faktorer kan vara 

bidragande till det relativt goda förtroende som polisen har i landet.  

 

I en rapport från Brå (2007) framgår det att rättskedjan över lag har ett högt förtroende bland 

allmänheten och att polisen är ledande bland dessa aktörer vad gäller förtroende. Vi tror att 

det beror på att polisen är mer förekommande i människors vardag och mer frekvent 

rapporteras om i media jämfört med exempelvis landets domstolar och åklagarmyndigheter. 

Allmänheten känner helt enkelt till polisen och deras verksamhet mer och berörs också i 

större utsträckning av deras verksamhet än andra myndigheter i rättskedjan.      

 

Det känns som en självklarhet att samhället och medborgarna ställer höga krav på polisen som 

organisation och enskilda tjänstemän, vilket även SOM-institutet (2006) nämner. I proposition 

2005/05:1 står det att polisen har ett särskilt ansvar utifrån rättssäkerhet och rättstrygghet. 

Polisen har befogenheter som andra saknar och med befogenheter följer skyldigheter och ett 

stort ansvar. Givetvis ställer allmänheten höga krav på polisen och man förväntar sig att 

myndigheten och verksamma inom den inte missbrukar sin ställning.  

 

Holmberg och Weibull (2004) redovisar statistik som visar att förtroendet för polisen minskat 

en aning mellan åren 2002 och 2006. Bortsett från denna minskning är förtroendet i princip på 

en konstant nivå sedan mitten av 1980-talet enligt Brå (2007). Vi har valt att inte fördjupa oss 

nämnvärt i diskussioner kring detta men antar att förtroendet för polisen är korrelerat till hur 

allmänheten upplever att polisen utför sitt arbete. Resonemanget styrks av Sandstig (2008) 

som menar att allmänhetens förtroende till stor del är kopplat till hur väl polisen uppfyller sina 

operativa mål, som att exempelvis beivra brott. Utan att gå in på om den faktiska 

brottsligheten ökar eller inte, antar vi att allmänheten i många fall värderar polisen efter hur 

man upplever att brottsligheten utvecklas i landet och vad polisen gör åt det. Vi återkommer 
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senare med vår bild av medias roll i rapportering av polisen, deras arbete och hur 

rapporteringen kan tänkas påverka allmänhetens syn på polisen.      

  

 Media 

Brå (2007) skriver i sin rapport att polisen är den myndighet som skildras mest i media. Palm 

och Skogersson (2008) skriver även de om att polisen har ett högt nyhetsvärde och att 22 % 

av artiklar om polisen hamnar på förstasidan. Vi har resonerat kring varför man är så 

intresserad av just polisen, varför så många sitter på söndagskvällarna och följer Beck, 

Wallander och alla andra polisserier som ständigt går att hitta i någon kanal. Polisen ses 

kanske som moralens väktare, en organisation med tjänstemän som följer och övervakar 

samhällets regler. De flesta hyser antagligen en viss respekt för polisen, för vem saktar inte in 

med bilen och blir en exemplarisk bilförare då en polisbil ligger bakom. Diskussioner har 

även förts kring polisens arbetsuppgifter och närhet till en värld som de flesta inte kommer i 

kontakt med. Som polis möter du människor i utsatta situationer och människor med ett 

kriminellt leverne med flera. I arbetet finns våld närvarande med inslag av händelser som kan 

ses som farliga. Kanske är det den okända världen och våldet i polisens ”vardag” som lockar 

allmänheten, det är en dragning till spänning helt enkelt. Detta kan vara bidragande faktorer 

till det högra nyhetsvärde som polisen håller.   

   

Media sätter en dagordning, vad som är av nyhetsvärde och publiken gör det till sin agenda 

(Dearing & Rogers, 1992, Palm & Skogersson, 2008). Media skapar alltså den allmänna 

opinionen menar Sandstig (2007). Men varför rapporterar media så ofta om polisen, är det 

bara för att sälja? Det anser Hamilton (Palm & Skogersson, 2008 hänvisar till Hamilton, 

2004) som menar att nyheter inte är avspeglingar av verkligheten utan varor som är till för att 

säljas. Är det bara därför media sätter polisen på dagordningen, för att tjäna pengar eller anser 

de att polisen har ett högt nyhetsvärde och att andra nyheter inte är lika viktiga för oss? Media 

är vår enda eller åtminstone huvudsakliga källa till information som Mathiesen (Palm och 

Skogersson, 2008 hänvisar till Mathiesen, 1986) skriver och menar att de som har kontrollen, 

alltså mediamakare avgör vad som skall bli nyheter och hur dessa nyheter skall presenteras. 

Sätter media agendan efter vad som säljs eller tar de hänsyn till och tänker på vad 

nyhetspubliken bör veta och viken information vi bör få? Eller är det egentligen vi som publik 

som sätter medias agenda efter vad som konsumeras, vilket media anpassar sig efter. De sätter 

då agendan efter försäljningssiffror istället för andra nyheter som eventuellt har större 

betydelse och som man borde behöva information om. Vi upplever att de media skriver om 
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polisen ofta är stora sensationsnyheter, brott och straff intresserar människor i stor 

utsträckning vilket även Palm och Skogersson (2008) nämner.   

 

Även polisen sätter dagordningen genom att hålla presskonferenser och ha bemanning dygnet 

runt för att förse media med information om händelser (Palm & Skogersson, 2008). Detta kan 

vara ett sätt att själva bestämma över vad som skall sägas i media och att man har chansen att 

ge sin bild av verksamheten. Polisen är därmed en del av processen i framställandet av 

dagordningen som sätts i media. Detta nämner Dearing och Rogers (1992) som en möjlighet i 

Agenda Setting. Polisens bemanning för att bemöta media är även en samhällsservice och 

polisen inser att ett högt förtroende är viktigt och man vill själv vara med och skapa bilden av 

att polisen gör ett bra jobb. Människor skall känna sig trygga med att de får hjälp om de 

vänder sig till polisen. Tyvärr kan också enskilda händelser påverka förtroendet negativt och 

skapa opinion kring polisen och andra organisationer (Holmberg & Weibull, 2004). Efter 

händelsen i Rosengård 2008 sänktes antagligen förtroendet för polisen relativt mycket. Det 

talades mycket om händelsen i olika medier och många ställer sig starkt emot de rasistiska 

uttalanden som gjordes, både allmänhet i och utanför Rosengård har antagligen påverkats 

mycket av händelsen vilket kan ha gett en negativ bild av polisen. Skogan (Sandstig, 2008 

hänvisar till Sandstig, 2006) skriver att en positiv erfarenhet av polisen inte påverkar 

förtroendet särskilt åt något håll medan en negativ erfarenhet påverkar förtroendet för polisen 

negativt. Det kan vidare kopplas till att media har en betydelsefull roll i att bygga upp 

förtroendet för polisen men de kan även förstöra och rasera ett förtroende och tillit.  

 

Att man påverkas av vad media rapporterar är inte konstigt när man ser till forskning kring 

hur mycket tid man ägnar varje dag åt olika medier. Nyheter kan konsumeras 24 timmar om 

dygnet, 7 dagar i veckan och uppskattningsvis ägnas 6 timmar om dagen åt olika medier 

(Palm & Skogersson, 2008). Hur ska man då ställa sig till att det som uttrycks i olika medier 

kanske inte alltid är sant, ofta kan artiklar vara dramatiserade, som till exempel ”Rosengård 

brinner”. Vi har flertalet gånger hört debatter om hur historier kring kändisar som blivit 

felciterade och omskrivna på ett felaktigt sätt. Ett exempel är skådespelaren Mikael 

Persbrandt som till och med stämde en kvällstidning för felaktiga uppgifter. Hur mycket 

felaktigt skrivs i media om polisen och hur stor del av denna felrapportering påverkar 

förtroendet. Tyvärr påverkar rapporteringen förtroendet, det spelar ingen roll om uppgifterna 

är sanna eller falska skriver Palm (Sandstig, 2008 hänvisar till Palm, 2005).  
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De enskilda uttalanden som gjordes i Rosengård i december 2008 som citerades i början av 

arbetet har antagligen påverkat förtroendet för polisen relativt mycket. Vid sökning på 

tidningsartiklar om händelsen gavs en mängd träffar och författarna minns den omfattande 

rapporteringen i både TV och radio när händelsen blev offentlig. Om inte media hade skrivit 

om och uppmärksammat händelsen hade det kanske aldrig hade blivit en skandal, då 

allmänheten aldrig fått en chans att reagera. Vart man än vände sig under denna intensiva 

rapporteringsperiod hörde man folk som kommenterade uttalandet om ”apajäveln”, och 

många påpekade att polisen är rasistisk och diskussioner fördes kring att de aktuelle poliserna 

inte borde få jobba kvar. Åkerström (2008) skriver om att skandaler får sin kraft genom den 

moraliska upprördheten, men blir till skandaler först när de ges offentligt. Det är precis vad 

som hänt i detta fall, någon har kraftigt reagerat på de uttalanden som gjordes när videofilmen 

med poliserna spelades upp i Tingsrätten och media offentliggjorde den. Åkerström (2008) 

skriver även att det inte bara krävs en offentlighet för att en skandal skall bli till utan att 

publiken måste reagera. Modern medieforskning säger att publiken kan vara skeptisk till 

rapportering och hantera media på ett aktivt och kreativt sätt istället för att vara okritiska 

måltavlor som suger i sig all information som tidigare forskning har sagt (Åkerström, 2008). I 

samband med händelsen i Rosengård var så fallet, publiken reagerade starkt och man kan utan 

tvivel tala om en ”riktig skandal”. 

  

Organisationen 

Holmberg och Weibull (2004) nämner att förtroende för en organisation eller liknande 

påverkas av organisationens egna värderingar som förs ut till allmänheten, den allmänna 

opinionen samt enskilda händelser som utspelas. Vi anser att det är oerhört viktigt för en 

organisation som polisen att förmedla sin verksamhet på ett öppet sätt. Det är viktigt att 

allmänheten får korrekt information direkt från polisen så att tolkningar och missförstånd kan 

undvikas. 

 

Palm och Skogersson (2008) skriver att polisen är mediaindustrins favoriter som det ständigt 

rapporteras om. Sandstig (2007) fortsätter och poängterar vikten av hur en organisation väljer 

att kommunicera sin verksamhet via exempelvis media. Beroende på hur den egna 

verksamheten framställs kan förtroendet för organisationen påverkas. Utifrån detta anser vi att 

det är viktigt att polisen själva är öppna och väljer att kommentera händelser som 

uppmärksammas i media. Som Elliot (1997) tar upp så saknar de flesta egna direkta 

erfarenheter av polisen, därmed är det rimligt att anta att många skapar sig en bild av polisen 
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via exempelvis media. Det är oerhört viktigt att polisen aktivt kommenterar och tar avstånd 

från exempelvis ageranden som uppvisades av poliserna i Rosengård, december 2008. 

Beroende på hur polisen i helhet med ledning i spetsen väljer att kommunicera en sådan 

händelse i media antar vi att allmänhetens förtroende kan påverkas, ett resonemang som 

styrks av Sandstig (2007). Rikspolischefen Stefan Strömberg uttalade följande, år 2006; 

 

”Bilden av oss påverkar våra förutsättningar och våra förutsättningar påverkar i sin tur 

bilden av oss, och så snurrar det ständigt på. Därför behöver vi arbeta strategiskt med 

kommunikation. Att skapa bra bilder utåt handlar om verksamhetsnytta” 

 

   Stefan Strömberg (Rikspolisstyrelsen, 2009) 

 

I samband med händelser som den i Rosengård, som uppmärksammas i media och människor 

reagerar starkt på, måste polisen tydligt ta ställning till det som skett. Palm och Skogersson 

(2008) nämner också det då de lyfter fram hur viktigt det är för organisationer att 

kommunicera sin verksamhet i media. Fler och fler inser vilket stort inflytande media har och 

vikten av medias rapportering för den egna organisationen (Palm och Skogersson, 2008).  

 

Som tidigare nämnt tror vi att polisen måste vara tydliga i sin framställning exempelvis i 

samband med händelser som den i Rosengård. Palm och Skogersson (2008) skriver om att fler 

och fler blir medvetna om medias betydelse, vilket även gäller polisen. Rikspolischef Stefan 

Strömberg var enligt oss snabb och tydlig med att både kommentera Rosengårdshändelsen 

samt att ta avstånd från de uttalanden som de enskilda poliserna gjort. Vi anser att det är ett 

riktigt sätt att agera för att upprätthålla ett gott förtroende för polisen.  
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Figur 3: Rikspolischefen kommenterar uttalande i Malmö (Rikspolisstyrelsen, 2009).  

 

Sandstig (2008) nämner att egna, negativa erfarenheter påverkar förtroendet för en 

organisation negativt. De flesta av oss var dock inte med i Rosengård den där kvällen i 

december 2008. Holmberg och Weibull (2004) skriver att allmänheten har svårt att skilja på 

sak och person när det handlar om polisen. Därför är det viktigt att polisen med Stefan 

Strömberg i spetsen i det här fallet tydligt tar avstånd i media från det inträffade. Allmänheten 

måste se att det är enskilda poliser som fällt dessa nedvärderande kommentarer, inte polisen 

som organisation.  

 

 Den enskilde polismannen 

Holmberg och Weibull (2004) menar att när polisen är inblandade i en händelse kan 

allmänheten ibland ha svårt att skilja på sak och person. Kopplat till händelsen i Rosengård, 

upplever vi att just detta kan ha varit en effekt av de uppmärksammade uttalanden som 

enskilda poliser gjorde. Vår uppfattning är att de enskilda poliserna i detta fall försämrade 

allmänhetens bild och skadade förtroendet för polisen i helhet. Enskilda poliser beter sig 

klandervärt, helt enkelt riktigt dåligt, men allmänheten ser inte de givna poliserna som 

individer utan som just poliser. Detta kan ha skadat förtroendet för hela polisen som 

organisation. Resonemanget styrks av Elliot (1997) som menar att agerande från enskilda 

individer kan påverka förtroendet för en hel organisation. Detta är oerhört viktigt att ha med 
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sig i yrket som polis, en yrkesroll som ständigt har allmänhetens och medias blickar riktade 

mot sig. Allmänheten har höga krav på polisen som Brå (2007) nämner och det är viktigt att 

leva upp till dem.  

 

Ett exempel på en uppmärksammad händelse som påverkade förtroendet för en hel 

organisation, är domarskandalen som nämns i en rapport av SOM-institutet (2008:25). Där det 

uppdagades att en domare haft samröre med en prostituerad. Domaren i sig är en enskild 

individ och hans agerande som privatperson borde kanske inte ha någon betydelse för 

domarkåren i helhet. Men precis som för poliser har domare allmänhetens blickar riktade mot 

sig. Domarens agerande påverkade förtroendet för hela domstolsväsendet väsäntligt, vilket 

tog tid att återuppbygga. Holmberg och Weibull (2004) nämner att enskilda händelser många 

gånger påverkar förtroende för en viss organisation i större utsträckning än trender gör. Som 

sagt, allmänheten ställer krav på både polisen i helhet och enskilda tjänstemän. Poliserna i 

Rosegård som fällde de starkt nedvärderande och rasistiska orden i december 2008, skadade 

inte enbart sitt eget anseende utan antagligen förtroendet för polisen i helhet.   

 

 

Intresse för studien samt framtida forskning 
 

Denna studie är av intresse för såväl polisorganisationen i sin helhet som enskilda poliser, för 

att synliggöra att olika ageranden påverkar allmänhetens förtroende. Med felaktiga beteenden 

motarbetar polisen sig själv i slutändan. Utan allmänhetens förtroende försvåras polisens 

arbete och organisationens legitimitet kan ifrågasättas. Det som polisen gör, lyfts fram då 

denna yrkesgrupp kan ses som ”medieindustrins favorit”.  

 

En enskild polis som agerar klandervärt, skadar inte enbart sitt eget förtroende utan påverkar 

allmänhetens syn på polisen i sin helhet. Alla dras över en kam. Det är viktigt att poliser är 

medvetna om att ett dåligt bemötande sänker förtroendet. Ett bra bemötande kanske inte höjer, 

men i alla fall bibehåller förtroendet på en konstant nivå. Det krävs mycket arbete för att öka 

ett förtroende och därmed arbetar polisen i motvind efter händelser som den i Rosengård. Vid 

sådana händelser krävs det att organisationen går ut och bemöter problemet på ett tydligt och 

konkret sätt i media. Allt för att allmänhet skall se att polisen inte accepterar exempelvis 

uttalanden av de slag som fälldes av de enskilda poliserna i Rosengård, december 2008.   
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För att utveckla kunskapsläget och arbeta vidare utifrån exempelvis denna studie finns 

flertalet intressanta områden att se till. Exempelvis, vad händer inom polisorganisationen i 

dagsläget vid felaktiga beteenden och finns det tydliga riktlinjer för tillvägagångssätt då 

enskilda poliser agerar som i Rosengård? Författarna ser gärna en fördjupning kring givna 

händelser och hur dessa kan ha påverkat förtroendet för polisen i sin helhet. Vidare finns 

intresse kring vad som händer med enskilda poliser som begår fel i tjänsten, hur de upplever 

omgivningens samt den egna myndighetens bemötande. Slutligen kan det utifrån polisens 

värdegrund vara intressant att studera attityder och vilka diskussioner som förs kring etik och 

moral med mera inom polisen. Ifrågasätts exempelvis kollegor som agerar klandervärt eller 

passerar sådant tyst förbi? 

 

För signifikanta och generaliserbara resultat kring exempelvis allmänhetens förtroende för 

polisen efter enskilda händelser, är kvantitativa metoder tillämpliga. Författarna ser dock 

gärna att kvalitativa studier görs för att ge en mer nyanserad och djupare bild av hur allmänhet 

uppfattar polisen efter händelser som den i Rosengård.  

 

 

Kritik till studien 
 

Studien har genomförts i form av en litteraturgranskning där författarna har fördjupat sig i 

tidigare forskning. Utöver detta har ytterligare undersökningar inte genomförts, därmed bidrar 

studien endast marginellt till att utveckla det aktuella kunskapsläget. Avsikten är dock att 

skapa tankar kring det studien tar upp samt eventuellt lägga en grund för framtida forskning. 

 

Resultatet bygger på granskning och sammanställning av tidigare forskning och relevant 

litteratur. Bakgrundmaterialet kan ses som något begränsat och för att vidga studiens 

perspektiv ytterligare bör granskningens kvantitet utökas.        
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