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Titel  

Förtroendeskapande och dess konstanta spel – En kritisk diskursanalys 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Massmedium utgör en viktig informationskanal för individen i samhället av idag. Det är allmänt 

känt att massmedier påverkar opinionsbildningen i samhället, dock inte i vilken utsträckning. 

Massmediers nyhetsförmedling öppnar antalet olika tolkningsmöjligheter vilka kan påverka 

förtroendet både positivt och negativt beroende på individens egna erfarenheter och i vilken 

utsträckning individen är beroende av massmedier i sin åsiktsbildning. Då förtroende konstant 

och regelbundet måste omförhandlas och aldrig får tas för givet har journalisten och 

massmediumet en avgörande betydelse i individens åsiktsbildning. Detta i och med att 

journalistens makt att genom språk och framställning i massmedier kan påverka den allmänna 

opinionen, vilken sedermera utgör en av grunderna i förtroendeskapandet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Förtroende, tillit, massmedium, polismyndigheten, socialt kapital, demokrati 
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Inledning 
Hösten 2006 uppgav flera massmedier med hänvisning till Svenskt kvalité index, SKI att 

medborgarna i jämförelse med andra samhällsverksamheter hade lägst förtroende för polisen. 

SKI:s undersökning visade att brottsoffer var fortsatt missnöjda med polisen i fråga om 

brottsutredningar och att förtroendet för dem var kvar på samma låga nivå som de senaste två 

årens undersökningar. SKI menade i sitt pressmeddelande gällande undersökningen att polisen är 

utsatt för besparningar och reformer samtidigt som de måste förankra ett förtroende hos 

allmänheten.1 Inom samhällsforskningen är en återkommande fråga huruvida och i vilken 

utsträckning massmedium påverkar opinionen och den enskilde individen. Massmedier utgör en 

viktig roll inom de flesta samhällsområden då de utgör viktiga informationskanaler för den 

enskilde individen.2 Den före detta chefsredaktören för Dagens Nyheter, Herbert Tingsten, 

beskriver sambandet mellan demokrati, opinioner och förtroende genom citatet att:  

 
opinionerna förutsätter en demokrati, likväl som demokratin förutsätter opinioner; det är här fråga 

om olika sidor om samma sak3. 

 

Frågan som kvarstår är dock vilken betydelse massmedium har ifråga om påverkan gällande 

opinioner och hur massmedier indirekta och/eller direkta uttalande kring förtroende för olika 

samhällsverksamheter kan påverka den enskilde individen och i förlängningen demokratin?  

 

1. Syfte  

Syftet med studien är att utifrån en kritisk diskursanalys studera hur polismyndigheten framställs i 

tidningarna Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar under året 2006. Författarna avser 

vidare att se hur tidningarnas språkbruk och framställning gällande polismyndigheten kan tänkas 

påverka allmänhetens förtroende för polismyndigheten. Detta för att erhålla en djupare förståelse 

för grunden till allmänhetens förtroende för polismyndigheten.  
  

                                                 
1 Svenskt Kvalitetsindex, 
http://www.kvalitetsindex.se/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=172, 070131 kl. 23.00 
2 Stig Hadenius & Lennart Weibull, Massmedier- Press, Radio & TV i förvandling (Stockholm 1999) s. 11  
3 Herbert Tingsten, Demokratiens problem (Stockholm, 1945) s. 102 
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1.1 Frågeställningar 
Relevanta frågeställningar för studien och dess syfte är:  

1. Vilka ärenden, sammanhang och ordval sammankopplas polismyndigheten med i de 

utvalda tidningarna? 

2. Inom vilken eller vilka diskurser kan analyserna av artiklarna placeras? 

3. I vilka större samhälleliga diskurser kan de genom analysen framkomna diskurserna 

placeras in? 

 

1.2 Material 
Studiens empiriska material har utgjorts av tidningsartiklar i Östgöta Correspondenten och Norrköpings 

Tidningar. Artiklarna hämtades på respektive tidningars hemsidor och sökorden ”polis” och 

”Östergötland” användes för att begränsa urvalet. 4 Författarnas val av sökord gjordes även för 

att artiklarna skulle vara av hög relevans för studien. I urvalet har alla artiklar innehållande de 

valda sökorden ingått därför innehåller studiens material nyhetsartiklar såväl som ledare och 

debattartiklar. Författarna kommer hädanefter att använda sig av förkortningen Corren för Östgöta 

Correspondenten och förkortningen NT för Norrköpings Tidningar. Corren är Östergötlands största 

dagstidning och ägs till största delen av Familjen Ridderstad via AB Corren Intressenter.5 NT ägs 

av Erik och Asta Sundins stiftelse.6 Båda tidningarna karaktäriseras av att utgöra lokala 

morgontidningar.  

 

1.2.1 Presentation av tidningsartiklar 
Artiklarna som utgör materialet till denna studie hämtades från NT:s och Correns hemsidor. 

Artiklarna publicerades under året 2006 och är till antalet 16 stycken. Artiklarna behandlar 

polismyndigheten både utifrån att polismyndigheten själv har fått komma till tals och att 

journalister och allmänhet kommenterat och kritiserat myndigheten. Vidare behandlar artiklarna 

generellt händelser, politiska beslut rörande polismyndigheten och polisens arbete lokalt och 

regionalt. I ett antal av artiklarna har polisen kommenterat uppgifter och kritik, dock har detta 

inte gjorts i alla artiklar. 

 

                                                 
4 www.corren.se och www.nt.se, 060122, kl. 11.35 till 12.00 
5 Östgöta Correspondenten, www.corren.se/kundtjanst/omcorren/meromcorren/, 070312, kl.16.54 
6 Norrköpings Tidningar, www.nt.se/GEN_NT.asp?mnuMnuID=0&mnuParid=2165, 070312, kl. 17.17 
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1.3 Avgränsningar 
För att skänka studien relevans valde författarna att avgränsa materialet, detta för att möjliggöra 

en djupare analys vilket inte är möjligt om materialet är för omfattande. Författarna valde att 

enbart se till Östergötlands polisdistrikt och endast behandla artiklar gällande året 2006. 

Avgränsningar som gjorts avseende artiklarna är att författarna valde att endast studera 

Östergötlands två största dagstidningar Corren och NT. Författarna har vidare studerat nio artiklar 

från Corren och sju artiklar från NT. Av de sammanlagda artiklarna som författarna fann 

innehållande sökorden ”polis” och ”Östergötland” gjordes sedermera ett slumpmässigt urval där 

samtliga tidningsartiklar innehållande de valda sökorden utgjorde populationen.7 Urvalsmetoden 

innebar att författarna lottade ut 16 artiklar ur hela populationen, vilka således utgör studiens 

empiriska material.8 Detta gjordes då författarna anser att detta kan anses skänka studien 

tillförlitlighet då författarna inte kan sägas medvetet har styrt resultatet genom urvalet av 

artiklarna.  

 

Författarna gjorde ett medvetet val genom att enbart se till tidningsartiklar rörande år 2006, detta 

då författarna ansåg att en tidsavgränsning var nödvändig för att artiklarna skall kunna relateras 

till en gemensam samhällstid. Med detta avser författarna att polismyndigheten står i nära relation 

med rådande samhällsstruktur, politik och händelser och påverkas således av den aktuella 

samhällstiden. Författarna anser att de valda avgränsningarna bidrar till att en djupare analys och 

reflektion har kunnat göras, vilket är ett av de kriterier som ställs för en god reliabilitet och 

därmed god forskning.9 Vidare finner författarna att avgränsningarna möjliggör att studiens 

resultat och resultatet av SKI:s undersökning kan relateras till och jämföras med varandra då de 

spänner över samma tidsperiod, vilket de anser är intressant att studera i ett vidare perspektiv.  

 

1.4 Etiska reflektioner 
Författarna anser inte att studiens material utgör ett etiskt känsligt sådant eftersom artiklarna är 

offentliga och finns tillgängliga för allmänheten på respektive tidningars hemsidor. Därför finner 

författarna att det inte är etiskt tveksamt att publicera artikelförfattarnas namn. Detta har 

författarna gjort som en källhänvisning för att öka studiens genomskinlighet. Författarna finner 

ingen metodologisk poäng att namnge artikelförfattarna men finner att tillförlitligheten ökar 
                                                 
7 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Malmö, 2002) s. 104 
8 Bryman, (Malmö, 2002) s. 104f 
9 Göran Bergström & Kristina Borèus, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys (Lund, 2000) s. 
37f 
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genom en källhänvisning till artikelförfattaren. I vissa fall har författarna valt att ta med aktörers 

befattning men inte respektive namn på dessa eftersom författarna inte anser att detta är av 

relevans för studiens syfte.  

 

1.5 Disposition 
Författarna har valt att strukturera studien enligt följande; först behandlar författarna förtroende 

och profession som begrepp och redogör också för hur de valt att använda sig av begreppen i 

nedanstående text. Därefter följer en beskrivning av metod och tillvägagångssätt och även en kort 

redovisning kring tidigare forskning. Under kapitel 5 behandlar författarna massmedier och 

relationen sändare – mottagare och vilken påverkan massmedier kan sägas ha på den enskilde 

individen. I kapitel 6 redogörs för polismyndigheten och dess uppgifter. I efterföljande kapitel 

redovisar författarna för studiens analys och de fyra övergripande diskurser som framkommit 

genom denna. Dessa är Polismyndigheten mot regeringen och staten, Inom polisen, Moderaterna och folkpartiet 

mot socialdemokraterna och Myndigheter och organisationer mot polisen. Författarna har valt att diskutera 

det framkomna resultatet från varje diskurs och samlat detta under kapitlet 7.5, Förtroendets 

betydelse för samhället. Därefter följer en diskussion av analysen utifrån förtroende, 

förtroendeskapande och profession. Avslutningsvis följer en sammanfattning av studien och dess 

resultat.   

 

2. Teori och begreppsdiskussion 

2.1 Förtroende 
Förtroende är ett begrepp som har flertalet innebörder. Generellt vet rimligtvis de allra flesta 

individer vad detta begrepp innebär men författarna har vid närmare granskning av begreppet sett 

att detta kan tolkas på flera olika sätt. Detta innebär att begreppet är svårdefinierat då det 

inrymmer en mångtydlighet och kan med fördel inte beskrivas med en snävt avgränsad eller 

entydig innebörd.  

 

Genom litteraturgenomgången har ett antal olika förklaringar av begreppet förtroende 

framkommit för författarna. Nedan redogör därför författarna sin förklaring till begreppet.  

Författarna har under tiden för skrivandet av denna studie sett att begreppet förtroende i viss 

litteratur anses synonymt med tillit något som det istället i annan litteratur särskiljs mellan. Om 

detta beror på att en del av den litteratur som författarna tagit del av översatts från bland annat 
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tyska och engelska till svenska och att detta därför skulle kunna förklaras som ett problem 

gällande översättningen kan författarna enbart spekulera om. Författarna menar dock att 

begreppet förtroende kan anses vara synonymt med tillit då detta även anses av flertalet av 

författarna till den litteratur som författarna av denna studie tagit del av. Bland annat anses dessa 

begrepp vara synonyma av Ulf Gometz, professor vid Juridiska institutionen vid Göteborgs 

Universitet, som beskriver förtroende på följande sätt: 

 
Övertygelsen att man kan lita på någon eller någonting, övertygelsen att man äger annans/andras 

tillit.10

 

Författarna kommer således i nedanstående text att använda sig av båda begreppen. Att detta 

görs vill författarna klargöra då bland annat Robert D. Putnam använder begreppet tillit, men 

övrig litteratur som hänvisat till Putnam har använt begreppet förtroende, varför även författarna 

anser sig kunna göra detta.11  

 

En definition gällande begreppet förtroende har gjorts av förtroendekommissionen (SOU 

2004:47). Samhällsvetenskapen skiljer mellan realkapital, humankapital och socialt kapital varav 

det senare bygger på förtroende mellan samhällets aktörer. Med hänvisning till detta definierar 

förtroendekommissionen förtroende som ”den förväntan beträffande andra medlemmarna av en 

gemenskap som uppstår när denna gemenskap präglas av konsekvent, hederligt och 

samarbetsinriktat beteende grundat på allmänt accepterade normer” (SOU 2004:47, s. 13).12  

På ett liknande sätt definierar Putnam förtroende och menar även, i likhet med 

förtroendekommissionen, att socialt kapital bygger på förtroende, då detta enligt Putnam anses 

vara den viktigaste komponenten i det sociala kapitalet.13 Förtroende kan således även ses som ett 

uttryck för en tillägnad hållning vilken bottnar i erfarenhet och kan genom densamma förändras 

både positivt och negativt. En ökning av förtroende kan skapas av positiva erfarenheter medan 

negativa erfarenheter kan leda till en minskning av förtroendet.14 Vilket innebär att förtroende 

                                                 
10 Ulf Gometz, ”Med uppdrag att skapa förtroende” i Johansson, Inga-Lill; Jönsson, Sten, Solli Rolf  (red) Värdet av 
förtroende (Lund, 2006) s. 106 
11Bl. a av Gometz, i Johansson, Inga-Lill; Jönsson, Sten, Solli Rolf (red), (Lund, 2006) & Christina Grandien, Lars 
Nord & Jesper Strömbäck, Efter flodvågskatastrofen. Svenska folkets åsikter om och förtroende för myndigheter, 
medier och politiker, (Stockholm, 2004) 
12 Gometz, i Johansson, Inga-Lill; Jönsson, Sten, Solli Rolf  (red), (Lund, 2006) s. 105  
13 Robert D. Putnam, Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien,(Stockholm, 1996) 
14 Hanne Nörreklit & Lennart Nörreklit, ”Nya förändringar i förtroende och etos – case-study Danmark” i Inga-Lill 
Johansson, Sten Jönsson, Rolf Solli, Värdet av förtroende (Lund, 2006) s. 423 
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inte är något konstant utan skapas, omvärderas och utvecklas i en konstant process varför det är 

viktigt att inte se förtroende som något absolut. Förtroende riskerar annars att ses som motsatsen 

till misstroende och att begreppen befinner sig på varsin sida på en skala. En sådan skala tenderar 

att låsa fast den process vari förtroende skapas genom den andres hållning och intentioner.15 

Niklas Luhmann, professor i sociologi, menar att förtroende handlar om att individen i processen 

där detta skapas, vilket är nuet, måste ta ut framtiden i förskott. Detta då en individ genom att 

visa förtroende även handlar som om framtiden vore säker.16  

 

Vidare menar Luhmann att individer måste utnyttja generaliserade förtroenden för att klara av det 

dagliga livet.17 Det generaliserade förtroendet kan även relateras till tunn tillit det vill säga den 

tillit som finns mellan två människor som enbart hälsar på caféet och massiv tillit, den tillit som 

finns mellan två individer som känner varandra ingående. Den sist nämnda tilliten kan relateras 

till det generaliserade förtroendet där två personer med massiv tillit till varandra kan komma att 

samtala kring ett ämne och på så vis föra över den enes erfarna upplevelser på den andre vilket då 

blir till ett generaliserat förtroende hos den andre.18 Individer söker konstant efter det som anses 

går att lita på och när detta har funnits kan individen, enligt Hanne Nörreklit, professor i 

internationell ekonomi vid Handelshögskolan i Århus, och Lennart Nörreklit, docent i filosofi 

och vetenskapsteori vid Aalborg Universitet, uträtta mer eftersom individen har förtroende för 

förutsättningar. Då individen besitter detta förtroende behöver denne inte vidta omfattande 

kontroll- och försiktighetsåtgärder och förtroendet skapar även en grund för gemenskap, samliv 

och samvaro.19 Ett liknande resonemang för även Putnam som menar att gemenskap och 

samarbete förutsätter ett förtroende men att gemenskap och samarbete även skapar ett 

förtroende individer emellan.20  

 

Författarna finner i likhet med Harald Grimen, att Luhmanns gränsdragning mellan personligt 

förtroende och systemförtroende överensstämmer med sociologen Anthony Giddens teorier om 

förtroende. Giddens har dock utvecklat och populariserat Luhmanns teorier ytterliggare.21 

Giddens menar att personlig tillit kan anses vara en förväntan på individer och deras respektive 
                                                 
15 Nörreklit & Nörreklit, i Inga-Lill Johansson, Sten Jönsson, Rolf Solli, (red), (Lund, 2006) s. 423 
16 Niklas Luhmann, Förtroende – en mekanism för reduktion av social komplexitet (Göteborg, 2005) s. 19ff 
17 Luhmann, (Göteborg, 2005) 
18 Robert Putnam, Den ensamme bowlaren: den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse 
(Stockholm, 2006) s. 143 
19 Nörreklit & Nörreklit, i Inga-Lill Johansson, Sten Jönsson, Rolf Solli, (red), (Lund, 2006) s. 424 
20 Putnam, (Stockholm, 1996) 
21 Luhmann, (Göteborg, 2005), kap. 6 och 7 
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omdöme. Denna tillit skapas i relationen mellan två individer genom en personlig kontakt. 

Skapandet av opersonlig tillit sker exempelvis genom förväntningarna och förutsägbarheten som 

individen har till institutioner och hur aktörerna inom dessa använder sig av rutiner, regler och 

förväntningarna som finns på dem. Giddens menar vidare att en uppdelning dem emellan inte 

kan göras då det personliga livet är tätt sammankopplat med abstrakta system.22

Även detta är något som Putnam menar då han för en diskussion kring vikten av det sociala 

kapitalet.23

 

Författarna har valt att främst relatera resultatet i analysen till generaliserade förtroenden. Detta 

då författarna menar att flertalet individer i samhället inte har några personliga erfarenheter av 

polismyndigheten varför massmedia och den sociala praktiken blir betydelsefull. Det 

generaliserade förtroendet innefattar enligt Putnam fler individer, grupper av individer eller 

institutioner än de individer, grupper av individer eller institutioner som en enskild individ har 

personlig erfarenhet av. Det specifika förtroendet innefattar istället de individer, grupper av 

individer och institutioner som individen själv har egna erfarenheter av.24  

 

2.2 Professionsteori 
Författarna avser även att relatera studiens material till teorier kring professioner, vilka enligt 

dessa och forskning inom området förklarar profession som yrken baserade på komplex och 

avancerad kunskap, kunskap som alla individer inte har tillgång till.25 Författarna finner att teorier 

kring detta område kan sättas i relation till förtroende och tillit eftersom de anser att det finns ett 

samband mellan ovanstående. Graden av profession kan ses utifrån följande fyra kriterier: 

 

1. I vilken mån en egen systematisk teori utvecklats inom yrket 

2. I vilken mån en professionell auktoritet har förvärvats inom yrket i relation till samhälle 

och klienter  

3. I vilken mån yrket erhållit en officiell auktorisation exempelvis genom legitimation 

4. I vilken mån yrkesgruppen utformat egna etiska regler, kultur och värdegemenskap26  
                                                 
22 Anthony Giddens, Modernitetens följder (Lund, 1996) kap. 4  
23 Robert Putnam, Bowling alone (New York, 2000) 
24 Putnam, (Stockholm, 2006) s. 143 
25 Lennart G Svensson Professionella arbetsorganisationer. Arbetsvillkor och kompetensutveckling i universitets- och IT-sektorn. 
(Göteborg 2002) s. 15 
26 Uno Westerlund ”Professionalisering och polarisering” i Donald Broady (red) Professionaliseringsfällan: 
vuxenutbildning, arbetsdelning, yrkeskunnande (Stockholm, 1986) s.13 
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Dessa kriterier finner författarna att polismyndigheten uppfyller och kan således enligt författarna 

anses utgöra en profession. Därför finner författarna professionsteorier vara relevanta för denna 

studie. 

 

Lennart G Svensson menar att många professionella yrken och verksamheter i samhället har lagt 

sig till med nya förhållanden och villkor för den egna professionen för att bibehålla sin legitimitet. 

Detta har skett bland annat på grund av de förändringar som skett i samhället som lett till 

exempelvis krav på professionalism, förändringar i ledarskap och arbetsförhållanden. Vidare 

menar Svensson att professionalism har ett starkt samband med förtroende till abstrakta system 

och institutioner och såväl till tillit till den individuella professionens praktik.27   

 

Svensson menar att professionalism kan ses som ett resultat av kunskap och en rådande kultur 

där det finns ett etiskt förhållningssätt som en följd av högre utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Dessa faktorer kan i förlängningen komma att skapa legitimitet vilket också på senare tid har 

kommit att uppmärksammats. Kopplingen mellan professionalism och kunskap både individuellt 

och organisatoriskt kan innebära att professionen blir legitim. Med legitimitet avser Svensson den 

process i vilken ett socialt system är rättfärdigat av dess medlemmar och makten att bestämma 

ges således av medlemmarna till de bestämmande instanserna.28 Vidare skriver Svensson med 

hänvisning till bland annat Luhmann att legitimitet är nära sammanbundet med förtroende vilket 

i sin tur är nära sammanbundet med socialt kapital. Denna koppling görs även av Putnam som 

författarna valt att relatera sitt material till. 29 Sammanhanget är relevant för studien då skapandet 

av förtroende inom yrkesgrupper och verksamheter samt skapandet av förtroende i dess 

motsvarande sociala institution kan ses som en indikator på det allmänna förtroendet i samhället. 

Sammanhanget legitimitet – förtroende - socialt kapital står ständigt inför utmaningar och måste 

således också anpassa och förändra sig efter de nya förutsättningarna.30  

 

                                                 
27 Lennart G Svensson “New professionalism, Trust and Competence: Some Conceptual Remarks And Empirical 
Data” i Current Sociology 2006:54, s. 579 
28 Svensson, Current Sociology 2006:54, s. 580 
29 Svensson, Current Sociology 2006:54, s. 581, Putnam, (New York, 2000) & Putnam, (Stockholm, 1996) 
30 Svensson, Current Sociology 2006:54, s. 581 
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3. Metod 
I författarnas syfte ligger att utifrån en kritisk diskursanalys studera hur Corren och NT under året 

2006 framställde polismyndigheten. Författarna ser på diskurs som "ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen".31 Diskursanalys kan utgöra ett av de verktyg som kan användas vid forskning 

av samhällsfenomen. Inom diskursanalys är, oavsett inriktningen, språket det centrala. Därför 

lämpar sig diskursanalys väl inom forskning kring makt och maktordning eftersom diskursanalys 

som metod belyser språket som en begränsande faktor för individens sätt att tänka och handla. 

Språket bidrar således till att forma verkligheten och att inte återge den samma.32 Med 

diskursanalys som metod kan de strukturer som upprätthåller ordningen i samhället ifrågasättas, 

detta genom metodens möjlighet att ifrågasätta det för givet tagna.33 Denna möjlighet leder till ett 

synliggörande av alternativa synsätt och tillvägagångssätt. Diskursanalysen kan således ses som en 

länk mellan olika strukturer, praktiker och system och kan därmed skapa en förbindelse mellan 

mikro- och makroperspektiv.34  

 

I boken Diskursteori som teori och metod tar Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips upp tre 

olika inriktningar inom diskursanalys vilka är diskurspsykologi, diskursteori och kritisk 

diskursanalys vilken den sist nämnda främst förknippas med sociolingvisten, Norman Fairclough. 

Författarna till denna uppsats har valt att använda metoden kritisk diskursanalys eftersom de 

finner den kritiska diskursanalysen som lämplig för studiens material och syfte. Den kritiska 

diskursanalysen påminner som metod om individers sociala praktik. Inom Faircloughs kritiska 

diskursanalys är det viktigt att diskurs förstås som en form av social praktik som bland annat 

reproducerar och förändrar identiteter och sociala relationer, exempelvis maktrelationer. Detta 

eftersom den aktuella diskursen formas av andra sociala praktiker. Fairclough menar således att 

diskurs står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner.35 Fairclough har utvecklat 

en tredimensionell modell vilken utgörs av diskursiv praktik, en textanalytisk del och en social 

praktik. Dessa delar skall särskiljas och analyseras enskilt samtidigt som forskaren måste ta hänsyn 

till alla tre dimensionerna. Modellen lämpar sig väl för empirisk forskning om kommunikation 

och samhälle och syftar till att ge en helhetsbild av den studerade diskursen.36 Eftersom metoden 

belyser hur texten är bunden till effekter och orsaker som individer annars eventuellt inte är 
                                                 
31 Marianne Winther Jorgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) s. 7  
32 Bergström & Borèus, (Lund, 2000) s. 221f 
33 Winther Jorgensen & Phillips, (Lund, 2000) s. 56 
34 Winther Jorgensen & Phillips, (Lund, 2000) s. 28 
35 Winther Jorgensen & Phillips, (Lund, 2000) s. 71 
36 Winther Jorgensen & Phillips, (Lund, 2000) s. 73ff 



 12

medvetna om.37 Modellen underlättar för forskaren att relatera framkomna resultat till ett större 

sammanhang.  

 

Författarna finner att den kritiska diskursanalysen är en unik metod i och med dess förmåga att 

ifrågasätta det förgivet tagna och även i och med dess flexibilitet. Det finns inga fasta direktiv 

inom metoden vilket leder till att forskaren själv kan göra aktiva och reflexiva val. På så vis kan 

metoden anpassas till studiens syfte och inte vice versa.38 Författarna finner att metoden är 

lämplig för denna studie då den belyser hur olika problem formuleras, konstrueras och ger 

indikationer på hur problemen uppkommit samt vilka konsekvenser detta kan komma att leda till 

för individ och samhälle, vilket ligger i författarnas syfte.39

 

3.1 Tillvägagångssätt 

Författarna har främst använt sig av Faircloughs tredimensionella modell, vilken som ovan 

nämndes utgörs av textanalytisk del, diskursiv praktik och social praktik.40 Denna modell utgör 

den analytiska ram som ligger till grund för nedanstående studie.  

 

I de olika dimensionerna av modellen, som i sin tur utgör den kritiska diskursanalysen, har 

författarnas analys skett i enlighet med Fairclough, det vill säga med olika fokus.41 Vid den 

textanalytiska dimensionen har analysen skett genom att studera textens egenskaper där 

författarna främst har sett till de röster som talar, återkommande ord och ämnen samt hur dessa 

artikuleras i artiklarna. Författarna har sedermera funnit samband vilka placerats inom olika 

diskurser som alla ligger inom ramen för mediediskursen. Vid analys av den dimension som 

utgörs av den diskursiva praktiken har författarnas strävat efter att förstå den framkomna 

diskursen genom att relatera den till existerande diskurser. Detta på grund av att de redan 

existerande diskurserna utgjort grunden vid författandet av de texter som utgör materialet för 

denna uppsats. I den tredje dimensionen, det vill säga social praktik, har författarnas fokus vid 

analysen legat vid att koppla samman de diskurser som framkommit vid analysen med teorier och 

därmed existerande diskurser kring förtroende och profession. 

 

                                                 
37 Norman Fairclough, Media discourse, (London, 1995) s. 54 
38 Winther Jorgensen & Phillips, (Lund, 2000) s. 28 
39 Fairclough, (London, 1995) s. 54 
40 Fairclough, (London, 1995) s. 59 
41 Norman Fairclough, Discourse and Social Change (Cambridge, 1992) s. 73 
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Författarna har främst använt sig av analysverktyg från den andra dimension som utgörs av den 

diskursiva praktiken. Detta då denna dimension främst ser till relationen mellan texten och den 

sociala praktiken vilket innebär att resultatet av författarnas analys kan sägas återge den sociala 

praktiken, vilket ligger i författarnas syfte.42  Analysverktygen har utgjorts av intertextualitet, 

interdiskursivitet och diksursordning. Intertextualitet som verktyg innebär att författarna har 

reflekterat över, om och i så fall hur artiklarna bygger på uttalanden från andra texter.43 Bland 

annat har artiklarna byggt på intervjuer eller hänvisningar till andra/tidigare publicerade artiklar, 

undersökningar eller aktörer. Artiklarna kan således sägas innehålla en inbyggd historicitet i 

artiklarna. Interdiskursivitet är en form av intertextualitet och ser till om det i en text finns inslag 

eller röster från flera olika diskurser. Hur diskurserna förhåller sig till varandra kan ge information 

och tecken om en eventuell diskursförändring i den sociala praktiken. Författarna finner att detta 

utgör en intressant aspekt för andra mer omfattande studier inom ämnet.44 Diskursordning kan 

utgöra ett analysverktyg då det kan användas som en avgränsade ram i analysen. Eftersom 

författarnas syfte har varit att se hur allmänhetens förtroende påverkas av tidningarnas 

framställning av polismyndigheten fann de detta som ett lämpligt analytiskt verktyg. Således har 

författarna valt att ha förtroende som en avgränsande ram i analysen och har i densamma letat 

efter konkurrerande och eniga diskurser för att se eventuella underliggande budskap i artiklarna.45   

 

Genom att författarna använt ovanstående tillvägagångssätt i fråga om metoden vill författarna se 

om och i så fall hur den sociala praktiken påverkas av diskursordningen i den diskursiva praktiken 

och i förlängningen textens utformning och produktion.  

 

4. Tidigare forskning

Författarna har funnit en avsaknad gällande tidigare forskning inom detta specifika område. Den 

forskning som författarna har tagit del av är områden såsom förtroende, institutioner, 

medievetenskap och profession. Inom dessa områden återfinns god och väl genomförd tidigare 

forskning. Dock bygger forskningen gällande förtroende hos allmänheten för institutioner och 

myndigheter samt massmedia på analyser av bland annat analyser av surveyundersökningar vilka 

således bygger på statistisk. Författarna har funnit en brist på forskning innehållande sambandet 

                                                 
42 Fairclough, (London, 1995) s. 59f 
43 Fairclough, (Cambridge, 1992) kap. 4 
44 Fairclough, (Cambridge, 1992) kap. 4 
45 Fairclough, (London, 1995) s. 55 
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individ-förtroende-media-polismyndighet. Eftersom författarnas syfte med studien är att utifrån 

en kritisk diskursanalys studera hur Corren och NT under året 2006 framställde polismyndigheten 

anser de att den forskning som de tagit del och funnit relevant också är applicerbar på materialet. 

Givet detta har författarna använt denna typ av tidigare forskning för att relatera sina framkomna 

resultat. 

 

5. Massmedium 

5.1 Den svenska massmediehistorien 
Den svenska medietraditionen har sin grund i en frihetlig syn på mediers uppgifter. Olika regler 

har utvecklats vilka understryker att massmedia har ett socialt ansvar. I en beskrivning samlar 

1972 års pressutredning medias roll till fyra huvuduppgifter. Dessa punkter kom även 1974 års 

radioutredning samt Tidningsutgivarna, Sveriges Radio och Svenska journalistförbundet att ställa 

sig bakom. De fyra huvuduppgifterna är: 

 

1. Information. Massmedierna har betydelse ifråga om både medborgares och politikers 

information gällande händelser i samhället 

2. Kommentar. Medierna skall kommentera och analysera vad som händer i samhället 

3. Granskning. Medierna är allmänhetens företrädare och skall således ansvara för granskning 

och kontroll av olika makthavare i samhället (media kan här förklaras utgöra en tredje 

statsmakt) 

4. Gruppkommunikation. Massmedierna har betydelse för kommunikationen inom och mellan 

olika organisationer och grupper 

 

I 1994 års medieutredning har dessa punkter utvecklats och förändrats till huvudsakligen tre 

uppgifter, vilka är: information, granskning och forum för debatt. Detta för att informationsförmedling 

ansågs överordnad de tre övriga uppgifterna eftersom det är genom denna som massmedia får sin 

betydelse.46

 

5.2 Massmedier av idag 
Givet är att människors förtroende för media, politiker, politiska institutioner och myndigheter 

påverkas av media, dock är det inte klart i vilken utsträckning och till vilken grad. Vid avsaknad 
                                                 
46 Hadenius & Weibull, (Stockholm, 1999), s. 36 
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av egna erfarenheter lägger individer en större betydelse vid massmedias rapportering gällande 

förtroendet för olika personer, institutioner och organisationer. Massmedias utveckling har 

således bidragit till att individers åsiktsbildning och förtroende för olika personer, institutioner 

och organisationer har så kallat mediealiserats. Med detta uttryck menas att massmedia i mångt 

och mycket filtrerar och påverkar informationsflödet som bland annat ligger till grund för 

individers åsiktsbildning och förtroende.47 Massmedier filtrerar individers informationsflöde 

eftersom individer inte själva kan ta del av allt som händer runt omkring dem. Individer använder 

sig därför av massmedier för att sålla bland informationsflödet som bland annat ligger till grund 

för kunskaper och värderingar. 48 Kunskaper och värderingar som individer tillägnar sig 

förmedlas således genom olika massmedier varför massmedia kan liknas vid en gatekeeper.49 

Detta eftersom de har en betydande roll för vilken information individer erhåller. Faktorer som 

personliga erfarenheter av omvärlden, kunskaper som individer erhållit från andra individer har 

givetvis också betydelse men det är en relativt liten del av omvärlden som individer kan bevaka på 

detta sätt.50 Massmedier kan därför till stor del förklaras utgöra individers förlängda sinnen.51

 

Grundfrågan för området medie- och kommunikationsvetenskap är vilken roll massmedier av 

olika slag, både traditionella kanaler och andra kanaler, spelar för individers möjligheter att 

orientera sig om sin omvärld. Rörande opinionsbildningen finns en vetskap om att massmedier 

har en stark påverkan, men inte i vilken utsträckning.52 Sverige av idag kan liknas vid en 

mediealiserad demokrati. I krisberedskapsmyndighetens rapport menas att Sverige utgör: 

 
en demokrati i vilken hela samhällslivet och de politiska processerna ständigt genomsyras av 

mediernas makt och mediernas urval, presentation, form, rytm, tempo och innehåll.53  

 

Det går därför inte längre, enligt krisberedskapsmyndigheten, att bortse från medierna när syftet 

är att studera människors förtroende för politiker och myndigheter.54 Framgångar respektive 

bakslag inom politiken förklaras ofta genom mediernas sätt att rapportera och återge händelser 

inom den politiska diskursen. Dagspressen har på senare tid kommit att utgöra en del av 

                                                 
47 Grandien, Nord & Strömbäck, (Stockholm, 2004), s. 21f 
48 Grandien, Nord & Strömbäck, (Stockholm, 2004), s. 21f 
49 Martyn Hammersley & Paul Atkinson, Ethnography- principles in practice (London, 1995) s. 63f 
50 Grandien, Nord & Strömbäck, (Stockholm, 2004), s. 21f 
51 Hadenius & Weibull, (Stockholm, 1999), s. 12 
52 Hadenius & Weibull, (Stockholm, 1999), s. 9 
53 Grandien, Nord & Strömbäck, (Stockholm, 2004), s. 33 
54Grandien, Nord & Strömbäck, (Stockholm, 2004), s 33  
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individers sociala kommunikationsprocess eftersom massmedia fungerar som en grundläggande 

informationskanal mellan individer men också inom och mellan sociala nätverk och andra 

samhällsaktörer.55 Därmed verkar massmedium i den sociala praktiken samtidigt som de återger 

den. 

 

Den traditionella dagspressen utgör en viktig roll inom de flesta samhällsområden och är 

betydelsefullt för samhällets individer trots de snabba förändringarna och den konstanta 

utvecklingen som samhället genomgår samt det ökade lönsamhets-, och vinstintresset. 

Kommunikationsprocessen där massmedium utgör sändaren till vilken NT och Corren tillhör 

skiljer sig från övriga kommunikationsmodeller då en direkt kontakt mellan sändare och 

mottagare saknas.56  

 

Den massmedierade kommunikationen beskrivs som en masskommunikationsprocess på grund 

av att den kännetecknas av ett stort antal mottagare till det budskap som förmedlas. Detta 

innebärande att massmedias budskap går genom en så kallad medieorganisation som påverkar 

budskapets utformning.57 Medieorganisationen hanterar informationen i två steg varav det i det 

första görs ett urval av händelser och ämnen, och i det andra en sammanställning och 

bearbetning av materialet. Resultatet blir ett utbud som sedan publiken tolkar utifrån sina egna 

erfarenheter och/eller sina föreställningar. Det samlade utbudet i ett enskilt medium, som 

exempelvis en lokal dagstidning, utgörs av en större komplexitet än budskapet i en personlig 

kommunikation. Eftersom mottagarna inte nödvändigtvis tar del av samma innehåll och även om 

de i vissa fall skulle ta del av samma material tolkas det ofta på olika sätt. Tolkningen är beroende 

på olika faktorer, exempelvis vilken kontext mottagaren befinner sig i och dennes personliga 

erfarenheter. För att mottagaren skall tolka budskapet korrekt det vill säga som avsändaren avser, 

krävs att sändaren av budskapet och mottagaren har en gemensam kod, det vill säga en kulturell 

kontext där bland annat texten, rubriker, bilder och mediets nyhetsprinciper ingår. 58 I annat fall 

riskerar mottagaren att misstolka sändarens budskap. Karaktäristiskt för det moderna samhällets 

kommunikationssystem är således sammanfattningsvis de stora mediernas viktiga roll som 

producenter av information.59  

 

                                                 
55 Hadenius & Weibull, (Stockholm, 1999), s. 9 
56Hadenius & Weibull, (Stockholm, 1999) 
57Hadenius & Weibull, (Stockholm, 1999), s. 14 
58 Hadenius & Weibull, (Stockholm, 1999), s. 15 
59 Hadenius & Weibull, (Stockholm, 1999), s. 14 
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6. Polismyndigheten 

6.1 Polisens uppgifter 
Polisens främsta uppgifter består i att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, bedriva 

spaningsarbete, göra brottsutredningar och arbeta för att förebygga brott. Polisens uppdrag 

beskrivs i polislagen (1984:387), där det står att arbetet ska ses som ett led i samhällets 

verksamhet för att främja rättvisa och trygghet och syfta till att upprätthålla allmän ordning och 

säkerhet. Arbetet skall även syfta till att försäkra allmänheten annan hjälp och skydd. 

Regeringen kompletterar årligen polisens uppdrag genom det så kallade regleringsbrevet, där 

målen för polisverksamheten beskrivs.60 Polisen styrs av riksdagen, regeringen, 

justitiedepartementet och rikspolisstyrelsen, vilka alla har olika uppgifter för att styra polisens 

arbete och verksamhet. Riksdagen bestämmer genom lagar polisen övergripande arbetsuppgifter 

och hur dessa skall genomföras. Dessa kompletteras genom antalet förordningar, föreskrifter och 

direktiv. De lagar och förordningar som styr polisens arbete är polislagen (1984:387), 

Polisförordningen (1998:1558), Polisdatalagen (1998:622), Förvaltningslagen (1986:223), Lag om 

misstankeregister (1998:621), Förordningen med instruktion för Rikspolisstyrelsen (1989:773) 

och Polisutbildningsförordningen (1999:740). I polisens övergripande mål ingår att försäkra 

enskilda individers rättsäkerhet och rättstrygghet vilket regeringen 2007 också angett i deras 

budgetproposition (2006/07:1) som mål för rättsväsendet. Det är främst polislagen (1984:387), 

polisförordningen (1998:1558), förordningen med instruktion för Rikspolisstyrelsen (1989:773) 

och polisutbildningsförordningen (1999:740) som återger riktlinjerna för att uppfylla dessa mål. 

De mest generella lagarna är polislagen och polisförordningen. Polislagen behandlar bland annat 

polisens olika uppgifter, befogenheter och riktlinjer för samarbete med andra myndigheter. 

Polisförordningen har regeringen utfärdat och den beskriver bland annat ramarna för den lokala 

och regionala polismyndighetens utformning.61 Polisen granskas regelbundet och konstant av 

rikspolisstyrelsen, justitieombudsmannen, riksrevisionen och justitiekanslern, vilket är viktigt för 

rättsäkerheten och demokratin då polisen har stora befogenheter.62

 

6.2 Polismyndigheten i Östergötland 
Polismyndigheten i Östergötlands län är en av 21 polismyndigheter i landet och består av 13 

kommuner och drygt 410 000 innevånare. Polismyndigheten består av 880 anställda av vilka cirka 
                                                 
60 Polisen, http://www.polisen.se/inter/nodeid=5646&pageversion=1.jsp, 070403, kl. 20.00 
61 Polisen, http://www.polisen.se/inter/nodeid=5648&pageversion=1.jsp, 070403, kl. 19.48 
62 Polisen, http://www.polisen.se/inter/nodeid=5655&pageversion=1.jsp, 070403, kl. 19.52 
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670 är poliser.63 Polisen i Östergötland skriver för varje år en egen verksamhetsplan, vilken 

bygger på regeringens budgetproposition, regleringsbrev, rikspolisstyrelsens 

planeringsförutsättningar och uppföljningen av tidigare års verksamhetsplaner. Målsättningen 

som polismyndigheten har är att utveckla samarbetet och öka kontakterna mellan polisen och 

andra myndigheter, kommuner och landsting i länet. Polismyndigheten har som ett övergripande 

mål att öka tryggheten och minska brottsligheten och menar att för att detta skall uppnås krävs 

ett effektivare samarbete inom polismyndigheten och mellan polismyndigheten och andra 

myndigheter. De finner även att för ett fortsatt högt förtroende hos allmänheten krävs att fler 

brott klaras upp och då främst de så kallade mängdbrotten.64

  

7. Analys av tidningsartiklar 
Genom författarnas analys av artiklarna som skett genom att använda sig av kritisk diskursanalys 

och analysverktygen intertextualitet, interdiskursivitet och diskursordning har det framkommit att 

artiklarna präglas av en negativ ton. Att författarna har använt förtroende som en avgränsande 

ram i analysen innebär att fokus legat vid vad artiklarna säger gällande allmänhetens förtroende 

för polismyndigheten. Ofta kommer främst en part till tals genom att aktuell artikel är i form av 

ett debattinlägg, en intervju eller av granskande karaktär. Författarna har i analysen utgått från 

analysverktyget intertextualitet, detta för att få en övergripande bild av artiklarnas uppbyggnad. 

Med detta avser författarna att vad som är den grundläggande källan i artiklarna är, förutom i 

debattartiklarna och notiserna, andra texter i form av intervjuer eller tidigare publicerade artiklar.  

I debattartiklarna och notiserna grundas istället intertextualiteten på bland annat undersökningar 

och tidigare uttalanden. Genom interdiskursivitet som analysverktyg har författarna funnit att 

innehållet i flertalet av de enskilda artiklarna kan relateras till olika diskurser beroende på 

kontexten och vem som uttalat sig i artiklarna. Somliga artiklar kan därför representera flera 

diskurser samtidigt. Genom författarnas analys har det sammanlagt framkommit fyra mer 

framträdande diskurser genom valda analysverktyg och förtroende som avgränsande ram. 

Författarna finner att dessa fyra diskurser är centrala för studiens syfte och har därför valt att 

presentera analysen utifrån dessa. Samtliga fyra diskurser karaktäriseras av att vara kritiska och 

handla om skuldbeläggning, att en part intar försvarsposition och därigenom skuldbelägger och 

för över ansvaret på en annan part. De fyra diskurserna författarna fått fram genom analysen är: 

 

                                                 
63 Polisen, http://www.polisen.se/inter/nodeid=3968&pageversion=1.jsp, 070403, kl. 12.32 
64 Polisen, www.polisen.se, Polismyndighetens verksamhetsplan 2006 
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1. Polismyndigheten mot regeringen och staten 

2. Inom polisen 

3. Moderaterna och folkpartiet mot socialdemokraterna65 

4. Myndigheter och organisationer mot polisen 

 

Författarna har valt att återge analysen i rubrikform med avsikt att för läsaren göra studiens 

analysdel överskådlig. Författarna har således valt att skriva analysen i ovannämnda ordning.  

 

7.1 Polismyndigheten mot regeringen och staten 

Genom analys av artiklarna har författarna kunnat urskilja en diskurs där polisen intar en 

försvarsposition och lägger ansvar på överordnade maktstrukturer, dessa representerade av lagar, 

riksdag och styrande regering. Återkommande ord har inom denna diskurs varit exempelvis 

ansvar, etik, styrning, resursfördelning och prioriteringsfrågor.  

 

Den första diskursen har karaktäriserats av att polismyndigheten hänvisar till att de är styrda 

uppifrån, att de således inte själva styr över myndigheten. Detta exemplifieras genom uttalandet 

att: 

 
ytterst är det politikerna som kan ändra det här. De fördelar resurserna och kan ändra 

bestämmelser.66  

 

Att polismyndigheten hänvisar på detta sätt kan leda till en vetskap hos allmänheten att det i 

förlängningen inte är polismyndigheten som beslutar om prioriteringar och tillgänglighet. Det är 

således enligt polismyndigheten inte de själva som är ansvariga och kan således inte beskyllas för 

konsekvenserna av regeringens riktlinjer. Tydliggöranden likt detta är viktigt i fråga om det 

generaliserande förtroendet för polismyndigheten. Allmänheten får genom diskursen en vetskap 

om att polisen tvingas arbeta efter regeringens riktlinjer varpå det generaliserande förtroendet för 

polismyndigheten upprätthålls genom förståelsen av och vetskapen om att problemet i denna 

fråga ligger utanför polismyndigheten. Framställningsformen eller retoriken i denna diskurs kan 

således sägas syfta till att upprätthålla det generaliserade förtroendet för polismyndigheten. 

Författarna kan dock inte svara på vilka effekterna blir av diskursens framställning i de båda 

tidningarna.  
                                                 
65 Socialdemokraterna utgjorde vid artiklarnas publicering den styrande regeringen 
66 Jenny Eriksen, Polisens tid går åt till tvångstransporter, Östgöta Correspondenten, 060615 
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I en av artiklarna rapporterar Corren kortfattat om att östgötapolisens tid går åt till 

tvångstransporter av bland annat ungdomar som omhändertagits enligt Lagen om Vård av Unga, 

LVU. Ett eventuellt nytt lagförslag skulle ge polisen rätten att inte utföra dessa vid resursbrist. 

Det som ges mest utrymme i artikeln är enligt författarna hur polisen ”tvingas lämna sina 

uppdrag” på grund av att lagen säger att de är skyldiga att prioritera att transportera 

tvångsomhändertagna.67  Artikelförfattaren låter chefen för ordningspolisen i Östergötland 

komma till tals genom ett antal, vad författarna upplever som citat tagna ur sitt egentliga 

sammanhang. Författarna upplever dock citaten som lättförståliga och med strakt vokabulär men 

att de vid en djupare reflektion upplevs som ofullständiga. Ordningschefen berättar om hur 

polismännen känner sig ”frustrerade när de tvingas lämna sina uppdrag” och att ”det här är 

slöseri mot resurser” samt ”vi behövs i stan i stället”.68 Detta tyder på en frustration inom 

polismyndigheten då de varje vecka tvingas ”lägga polisarbetet på gatan åt sidan för att utföra 

transporter av tvångsomhändertagna”.69 Diskursen visar på en möjlighet och en chans för 

polismyndigheten att nå ut med en förklaring till varför de inte alltid finns till hands för 

allmänheten. Ordningschefen kritiserar gällande lag och hur polisen tvingas till prioritering, att 

poliskåren känner ett ansvar och en vilja att göra sitt jobb men att de är utsatta för politikermakt. 

Artikelförfattaren ger varken socialtjänsten eller politikerna utrymme att utrycka sig i artikeln eller 

chansen att förklara varför lagen är utformad som den är. Artikelförfattaren poängterar att 

tidningen tidigare tagit upp problemet med handräckningsärenden, det vill säga tvångstransporter, 

och skriver att ”Östergötlands poliser påtalat problemet många gånger på olika ledningsnivåer”.70 

Detta visar en tydlig intertextualitet inom diskursen då detta, uttalat av artikelförfattaren, är ett 

problem som vid tidigare tillfällen behandlats i tidningen. Diskursens framställning genom 

ovanstående citat kan symbolisera polismyndighetens brist på egentlig verkan, att de själva inte 

har någon beslutsrätt i fråga om ärendet och i viss mån tas det inte heller någon hänsyn till 

polismyndighetens egna åsikter och erfarenheter. Detta betonas ytterligare genom att författarna 

finner att artikelförfattaren framställer polisen som engagerade och med stor vilja men att de 

dock är relativt verkningslösa gällande tagandet av beslut. Vilket tydliggjordes genom ovan 

nämnda citat där politikerna beskrivs som dem som ytterst fördelar resurser och kan ändra 

bestämmelser. 

 
                                                 
67 Eriksen, Östgöta Correspondenten, 060615 
68 Eriksen, Östgöta Correspondenten, 060615 
69 Eriksen, Östgöta Correspondenten, 060615 
70Eriksen, Östgöta Correspondenten, 060615 
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Kopplat till Svenssons teori om legitimitet kan polisens egen legitimitet ifrågasättas inom denna 

diskurs då polisens professionalism och kunskap såväl individuellt som organisatoriskt inte 

respekteras och/eller tillvaratas. Eftersom förtroende och legitimitet anses kunna vara 

sammanbundna kan båda begreppen och dess innebörder anses vara hotade då de ifrågasätts 

inom diskursen.71 Författarna anser att ordningschefens citat exemplifierar denna diskurs och den 

skuldbeläggning som karaktäriserar artiklarna som framkommit genom analyserna av de samma. 

Då det av citaten kan urskönjas att polisen framhållit sina önskemål och åsikter men att dessa inte 

besvarats av högre instanser visar ytterligare på att förtroendet för polisen konstant ifrågasätts 

från olika håll. Ett ifrågasättande av polisens kunskaper leder till tveksamheter ifråga om polisens 

professionalism vilket i sin tur kan komma att påverka allmänhetens förtroende.72

 

Ett annat exempel på hur denna diskurs betonar att polismyndigheten ligger under regeringens 

ansvar kommer till uttryck genom en diskussion kring polisutbildningen och att det är 

regeringens ansvar att kvalitetssäkra denna. Diskursen blir här till ett försvar för 

polismyndigheten genom att de belyser att polismyndigheten faller under regeringen. En av 

artiklarna beskriver relationen mellan polisen och regeringen med ett citat från ordföranden på 

polisförbundet i Östergötland att det är regeringens ”uppdrag att ge oss rätt verktyg”.73 Dessa 

verktyg ska syfta till att polismyndigheten kan uppfylla regeringens mål om bland annat fler 

synliga poliser vilket polisförbundet själva menar leder till en ökad trygghet bland allmänheten. 

Författarna vill mena att ett ökat antal synliga poliser rimligtvis också skulle öka de personliga 

mötena mellan enskilda individer och poliser. Detta skulle långsiktigt kunna innebära att fler 

enskilda individer skulle erhålla en personlig erfarenhet av polisen vilket påverkar förtroendet för 

den samma, det vill säga den massiva tilliten för polisen. I det fall de synliga poliserna inte skulle 

öka riskerar den tunna tilliten som, enligt Putnam, utgör ett oumbärligt redskap för samhället att 

försvinna.74  

 

Då det ligger i regeringens mål för polisen att säkerställa tryggheten för den enskilde individen 

framställs det i diskursen att detta inte kan ske om bland annat polisutbildningen kortas ner 

eftersom de mjuka frågorna som etik och brottsofferbemötande riskerar att försvinna.75  Detta 

kan enligt ordföranden för Östergötlands polisförbund resultera i att de ”mjuka frågorna som i 

                                                 
71 Svensson, Current Sociology 2006:54, s. 581 
72 Svensson, Current Sociology 2006:54, s. 581 
73 Thomas Agnevik, För dåligt utbildade poliser måste sitta inne, Norrköpings Tidningar 061227 
74 Putnam, (Stockholm, 2006) s. 149 
75 Polisen, www.polisen.se, Polismyndighetens verksamhetsplan 2006 
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slutändan skapar trygga och humana poliser plockas bort”.76 Enligt professionsteorin så är frågor 

om etik grundläggande för att upprätthålla en professionalism inom yrkeskåren.77 En 

grundläggande utbildning kan ses nödvändig för att ledningen skall få ett förtroende för de 

anställda, i detta fall poliserna. Således kan förtroendet minska inom polisorganisationen om 

utbildningen kortas ner och inte uppfyller uppsatta kriterier. Att polisarbetet sker i enlighet med 

polisens uppsatta mål och riktlinjer skapar förtroende inom organisationen och sker bland annat 

genom professionalism varför den är viktigt att upprätthålla.78 En annan konsekvens av att 

polisutbildningen inte tilldelas tillräckliga resurser av regeringen är enligt en undersökning som 

polisförbundet gjort att ”en kortare utbildning i första hand attraherar unga män som dras till 

farliga utmaningar”.79 Här visas ytterliggare exempel på den intertextualitet som finns inom denna 

diskurs, artikelförfattaren hänvisar kortfattat till en tidigare undersökning utan att ge vidare 

information om denna. Författarna finner citatet intressant, det är ordförande i polisförbundet 

som uttalar sig varför denne rimligtvis borde ha kunskap och erfarenheter som kan styrka 

uttalandet. I en djupare analys undrar dock författarna vad ordföranden grundar detta uttalande 

på, det framkommer att uttalandet bygger på resultat från en undersökning. Frågan författarna 

ställer är emellertid hur det framkommit att en kortare utbildning skulle attraherar unga män som 

dras till farliga utmaningar. Stämmer detta är det enligt författarna en möjlig konsekvens att det 

skapar ett ifrågasättande och hos mottagarna i fråga om den framtida poliskåren. Detta eftersom 

de anser att professionalismen riskerar att försvinna om poliskåren består av unga män dragna av 

de farliga utmaningar som ingår i yrket. Och som ovan nämndes är professionalism en grundsten 

för förtroende vilket i förlängningen även skulle riskera att gå förlorad.80  

 

Författarna anser att denna diskurs belyser hur polismyndigheten anser sig vara underordnade 

lagar, förordningar, andra myndigheter och instanser vilket skapar en frustration och ett behov av 

att rättvärdiga sig själv. Diskursen påvisar hur polismyndigheten vill förklara deras handlande 

genom att bland annat hänvisa till lagen om LVU samt regeringens ansvar för polisutbildningen. 

Det vill säga att problemen således inte är skapade av polismyndigheten själv och därmed inte 

heller kan lösas av den samma. Analysen av textmaterialet visar polismyndighetens möjligheter till 

att använda massmedier för att försvara och ge sin syn på olika frågor framkommit, bland annat 

genom att i de båda tidningarna själva skriva insändare och inlägg eller genom att vara tillgänglig 

                                                 
76 Agnevik, Norrköpings Tidningar 061227 
77 Svensson, Current Sociology 2006:54, s. 580 
78 Svensson, (Göteborg, 2002), s. 18 
79 Agnevik, Norrköpings Tidningar 061227 
80 Svensson, (Göteborg, 2002), s. 18 
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för intervjuer och kommentarer. Författarna anser att det är denna information som bland annat 

är viktig att belysa från polisen sida, vad de gör och vad som ligger utanför deras ramar. Eftersom 

förtroendet inte är konstant måste polisen regelbundet informera om vad som ligger inom deras 

befogenheter och vad som ingår i deras yrkesutövning för att allmänheten skall kunna få en 

korrekt grund för sitt eventuella förtroende gentemot polisen.81

 

7.2 Inom polisen 
Författarna har även genom sin analys funnit en diskurs kring polisen ur den egna myndighetens 

perspektiv. Denna diskurs sammanfaller till stor del med diskursen gällande polismyndigheten mot 

regeringen och staten. Återkommande ord och begrepp som denna diskurs bygger på är samverkan, 

kompetens, resursbrist, rekryteringsproblem, omstruktureringar, brottsförebyggande arbete, 

prioritering, effektivitet, förtroende och engagemang.  

 

Diskursen som bygger på dessa ord och begrepp skuldbelägger andra myndigheter och 

institutioner för hur myndigheten sköts men innehåller även ett försvar för den egna 

myndigheten utan att någon tydlig skuldbeläggning sker. I detta avseende påminner denna diskurs 

således om polismyndigheten mot regeringen och staten, polisen även inom denna diskurs skuldbelägger 

andra och högre instanser för hur polismyndigheten styrs. Som ovan nämndes bidrar detta till att 

gemene man kan komma att bibehålla förtroendet för polisen då diskursen tydliggör att 

eventuella brister inom myndigheten inte främst beror på den samma utan snarare på 

omständigheter och instanser utifrån.82

 

I denna diskurs framställer dock polismyndigheten den egna myndigheten och då främst 

polismännens arbete ur ett positivt perspektiv trots att myndigheten ur dess eget perspektiv som 

en följd av bland annat besparingar tvingas handskas med resursbrist, rekryteringsproblem och 

omstruktureringar. I de artiklar som utgör denna diskurs framställs det att det inte enbart är de 

ekonomiska förutsättningarna inom polismyndigheten som ensamt kan förklara den resursbrist 

som de själva anser råder inom myndigheten. Orsaken till resursbristen är enligt dem delvis 

beroende på den rekryteringsbrist som råder av poliser vilket beror på statens prioriteringar och 

utformning av polisutbildningen. Författarna anser att detta återigen visar på den skuldbeläggning 

som finns inom samtliga diskurser, här exemplifierat av att det är regeringens ansvar att lösa 
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rekryteringsbristen av poliser. De poliser som kommer till tals inom denna diskurs påvisar dock 

polismännens kompetens och att det primära är kvalité och inte kvantitet. Diskursen visar att det 

finns en interdiskursivitet då flera röster i form av olika aktörer inom polisen gör sig hörda.    

Ett exempel på hur polisen påvisar den egna kompetensen och kvalité framför kvantitet gör den 

biträdande närpolischefen i Corren:  

 
Visst, är det färre poliser idag än tidigare, men det är ändå 160 jävligt duktiga poliser som jobbar 

med det här och de är betydligt bättre utbildade idag, det kan man aldrig ta ifrån dem.83

 

Uttalandet belyser att polisen själva anser sig vara kompetenta och professionella i sitt arbete, att 

det trots resursbrist till följd av besparingar finns vilja och kompetens att utöva vad som 

kännetecknas som gott polisiärt arbete. Författarna menar att detta citat väl belyser hur 

polismyndigheten genom artikeln försöker att understryka en professionalism genom att påvisa 

att det finns en kompetens inom den egna myndigheten trots exempelvis de besparingar som de 

utsatts för.84 Som nämnts i teorikapitlet menar Svensson att professionalism har ett starkt 

samband med förtroende till abstrakta system och institutioner och såväl till tillit som till den 

individuella professionens praktik.85 Om ett förtroende existerar från allmänhetens sida skulle 

detta innebära bättre förutsättningar för polismyndigheten att uppnå de för myndigheten 

uppställda målen.86 Författarna är medvetna om att enbart ett förtroende från allmänheten 

ensamt rimligtvis inte skulle kunna skapa perfekta förutsättningar, utan för detta skulle det även 

krävas ett förtroende för polismyndigheten från exempelvis regeringen sida.  

 

Författarna finner denna diskurs som den som mest präglas av en genuin positivitet gentemot 

polismyndigheten eftersom diskursen främst ser till det positiva inom den samma.  Detta genom 

att det framhålls att polismyndigheten trots resursindragningar faktiskt kan utföra vad som 

kännetecknas som ett gott polisiärt arbete. Att polismyndigheten enligt den egna uppfattningen 

har, trots neddragningar, kunnat upprätthålla professionalism menar de själva bero på att de 

omprioriteringar som skett, dels på grund av neddragningar, inom myndigheten har gett goda 

resultat. Polismyndigheten erkänner dock att de idag inte hinner med att utföra samma mängd av 

uppgifter som tidigare. Trots detta erkännande menar myndigheten att de omprioriteringar som 

skett och som lett till att tid till somliga uppgifter inte hinns med, tvingat dem att enbart lägga 

                                                 
83 Jenny Eriksen & Erik Höjer, Allt färre närpoliser i Linköping, Östgöta Correspondenten, 060412 
84 Svensson, Current Sociology 2006:54, s. 580 
85 Svensson, Current Sociology 2006:54, s. 579 
86 Luhmann, (Göteborg, 2005) s. 46f  



 25

resurser på sådant som ”leder någonstans”.87 Författarna har funnit att detta resonemang 

genomgående präglar samtliga fyra diskurser. Resonemanget tyder på att det finns en 

intertextualitet då författarna kunnat urskönja hur artiklarna bygger på varandra och att de kan 

härleda uttalanden kring detta till en redan rådande diskurs i samhället. Den rådande 

samhällsdiskurs som författarna härleder dessa uttalanden till är den kring ekonomi och 

besparingar. Enligt författarna skulle detta kunna utgöra en rimlig förklaring till varför artiklarna 

inte utförligt förklarar riktlinjer och konsekvenser för besparingar inom polismyndigheten.   

 

Resurser inom polismyndigheten som tidigare lades på skolundervisning angående bland annat 

narkotika, har dragits in då myndigheten själva inte tror att sådan verksamhet verkar 

förebyggande mot brott. I stället fokuseras polismyndighetens arbete på sådant som med 

biträdande närpolischefens ord till artikelförfattaren ”leder någonstans”.88 Fokus ligger således på 

att arbete som utförs även skall slutföras. Författarna menar att då polisens arbete blivit allt mer 

resultatinriktat, som en konsekvens av exempelvis de nya krav som ställs på myndigheten som en 

följd av bland annat den förändring som samhället kommit att genomgå och fortfarande 

genomgår. Detta kan resultera i att vissa frågor och uppdrag helt bortses från, vilka rimligtvis 

främst skulle vara de ”mjuka frågor” som ordföranden i polisförbundet nämnde inom den 

ovanstående diskursen.89 Huruvida skolundervisning utförd av polisen, vilket författarna anser 

tillhöra dessa mjuka frågor, verkar brottsförebyggande eller inte kan författarna inte ta ställning 

till. Trots detta menar de att det mötet som skolundervisningen ger upphov till mellan polis och 

allmänhet, i detta fall skolelever, skulle kunna utgöra en plattform för den personliga erfarenhet 

som skapar det som Putnamn kallar massivt förtroendet.90 Om polismyndigheten inte längre 

kommer att behandla liknande frågor och uppdrag så mister således polismyndigheten ett av de 

tillfällen där ett personligt möte mellan dem och allmänhet sker, något som författarna anser 

borde ligga i deras intresse då det är en av de grundläggande faktorerna för förtroende.  

 

Polisen framhäver även i flertalet av artiklarna att olika samarbeten mellan dem och andra 

institutioner och myndigheter i brottsförebyggande syfte har påbörjats vilka har gett positivt 

resultat. Att samarbeten anses som effektiva för samhället är något som Putnam diskuterar. Han 

menar att för att ett samarbete skall kunna fungera måste bland annat ett förtroende parterna 

emellan finnas. Förtroende är den viktigaste komponenten i det sociala kapitalet och skapar 
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således en grund för samarbete. Samarbetet i sin tur leder till att förtroendet utvecklas och skapar 

förutsättningar för nya samarbeten vilket ökar förtroendet. Putnam menar således att det ena 

påverkar det andra och minskar inte vid ett användande utan att de båda snarare ökar.91 Således 

kan de samarbeten som finns mellan polismyndigheten och andra institutioner och myndigheter 

resultera i att ett förtroende dem emellan växer men samtidigt att detta ökar förtroendet hos 

allmänheten då ytterligare nätverk skapas och förtroende dem emellan skapas. Ett samarbete 

mellan polis och försäkringsbolag med hjälp av media har genom påtryckningar på bilindustrin 

fått dem att se vikten av att utveckla billås och kodnycklar som är ”omöjliga att snabbt forcera”.92 

Att polisen har haft hjälp av media i detta ärende torde visa på vad som nämndes i 

massmediekapitlet, att massmedia påverkar allmänheten och kan då rimligtvis i förlängningen 

komma att påverka exempelvis företag. Hur stor denna påverkan är diskuteras bland annat av 

Jesper Strömbäck och Stig Hadenius, vilka menar att det inte går att mäta hur stor massmedias 

påverkan egentligen är, men att den i viss grad påverkar kan ses som ett faktum.93  Samarbetet 

mellan polis, försäkringsbolag och media har enligt polismyndigheten själva lett till att antalet 

bilinbrott och bilstölder har minskat vilket påvisar att brottsförebyggande arbete ger resultat. Att 

fallet är sådant vid alla typer av brott stämmer inte enligt diskursens bild. Bland annat ökar, enligt 

artikelförfattarens återberättelse av planeringschefens på östgötapolisen uttalanden, antalet 

anmälningar om våld. Denna ökning förklaras av polismyndigheten troligtvis bero på 

myndighetens satsning att patrullera längst med Ågatan i Linköping, vid vilken flertalet av stadens 

krogar finns. Planeringschefen på östgötapolisen framhåller även att den minskning som skett 

gällande antalet anmälda stöldbrott inte tros bero på en ovilja hos allmänheten att anmäla brott.94 

Författarna reflekterade här över ordvalet ”ovilja”.95 Huruvida det går att mäta överhuvudtaget 

och om det existerade en utpräglad ovilja att anmäla brott så torde det innebära att 

polismyndigheten inte förankrat förtroende i någon vidare mening hos allmänheten. Förtroendet 

till polisen vore i detta extremfall tämligen begränsat. Oviljan att anmäla brott till följd av 

bristande förtroende och eventuell misstro gentemot polismyndigheten skulle kunna resultera i 

sociala fällor. Innebärande att individers beteende styrs av andra individers tänkbara beteende, 

vilket innebär att anmäler inte du så anmäler inte jag logik, även kallade den sociala fällans logik.96 
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Författarna menar att de endast kan spekulera om syftet med ordvalet men att ordvalet visar på 

att det inte nödvändigtvis finns en vilja att anmäla brott men inte heller en ovilja. Således lämnar 

östgötapolisens planeringschef tolkningsmöjligheterna öppna att tro att det är polismyndighetens 

brottsförebyggande arbete som ligger till grund för det ökade antalet våldsanmälningar. Inom 

denna diskurs framställer polisen den egna myndigheten som lyckad på grund av att den lyckats 

bibehålla en kompetens och professionalism samt kunskaper kring orsaker som kan frambringa 

brott trots neddragningar och besparingar inom polismyndigheten. Författarna tycker återigen att 

detta exemplifierar att hur polismyndigheten framställs i artiklarna bidrar till hur diskursen 

sedermera kommer att påvisa att de besitter den gedigna kunskap och erfarenhet som krävs för 

att utgöra en profession och således underbygger förtroende hos allmänheten.97

 

Bilden som artikelförfattarna återger i denna diskurs gällande polisen om den egna myndigheten 

är dock inte bara positiv och försvarande utan behandlar även polisens egen oro och känsla av 

ansvar inför den situation som råder främst under sommarmånaderna. Situationen som präglas 

av, vad författarna tolkar som en resursbrist som kräver att omflyttningar av personal inom 

myndigheten sker på bekostnad av de mindre orterna, vilka till viss del under denna tid saknar 

polisbemanning. Orsaken till att situationen ter sig sådan framgår enligt diskursen som till största 

delen en ekonomisk förklaring. Att de mindre orterna i länet under vissa tidsperioder saknar 

polisbemanning förklaras även som ett samhälleligt strukturellt problem då ”det är svårt att 

rekrytera poliser till ytterområdena”.98 I denna diskurs försvarar sig polismyndigheten genom 

konstaterandet att ett samhälle med en polis i varje korsning inte är att föredra. Författarna anser 

att detta kan relateras till Putnams resonemang om att samhällen präglade av tvång oftast är 

mindre effektiva, kostsammare och obehagligare än de samhällen där tillit upprätthålls med andra 

medel. I detta fall skulle polisen för individen ständigt utgöra en övervakare och den traditionella 

friheten skulle komma att omdebatteras.99  

 

I vissa av de uttalanden som ges i artiklarna inom denna diskurs kan således den ekonomiska 

faktorn utgöra en förklaring till den resursbrist som polisen själva menar råder inom 

myndigheten. Denna åsikt är dock inte den mest framträdande utan den mest framträdande är att 

myndigheten försvarar sig själva genom förklaringar kring hur de styrs ovanifrån.100 Genom 

analysen fann författarna att detta utgjorde en sådan stor del av resultatet att det tillåts utgöra en 
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egen diskurs, vilken redogörs för under rubriken Polisen mot regeringen och staten. Detta visar på en 

tydlig interdiskursivitet i denna diskursordning, det vill säga att när författarna använt förtroende 

som ram i analysen har det framkommit att diskurserna står i ett nära förhållande till varandra. 

Genom interdiskursivitet har författarna funnit att det finns inslag av röster från olika diskurser 

som motsäger varandra men som trots detta sammanfaller under denna diskurs. I den aktuella 

diskursen existerar bland annat negativa röster inom polisen mot polismyndigheten. I dessa fall 

uttrycks en ineffektivitet inom den egna gruppen och en osynlighet för allmänheten vilket, om så 

är fallet, påverkar förtroende negativt. Detta på grund av att inga personliga erfarenheter kan 

erhållas då polismyndigheten är osynlig för allmänheten.101  

 

Inom denna diskurs anser dock författarna att polisen själva försöker att förmedla positiva 

egenskaper och utvecklingsmönster inom den egna myndigheten. Detta leder emellertid till att 

det tidvis bortses från de negativa egenskaperna och utvecklingsmönstren som presenterats i 

diskursen. Att detta inte framkommer tydligare anser författarna kunna bero på att aktörer inom 

denna diskurs är just poliser och därmed tillhörande polismyndigheten och vill således inte 

kritisera sig själva. Huruvida detta görs medvetet eller omedvetet är inte för denna studie av 

intresse utan att detta sker bidrar till att en positiv bild förmedlas vilket kan komma att leda till 

positiva effekter i form av ett generaliserat förtroende hos allmänheten för polismyndigheten. Att 

detta sker bidrar även till att polismyndigheten upprätthåller en professionalism inom 

yrkeskåren.102

 

7.3 Moderaterna och folkpartiet mot socialdemokraterna 
Denna diskurs liknar Polismyndigheten mot regeringen och staten men aktörerna utgörs istället av 

enskilda aktörer inom moderaterna och folkpartiet vilka lägger ansvaret för polismyndigheten och 

skulden för brister inom den samma på socialdemokraterna som vid artiklarnas publicering 

utgjorde den sittande och styrande regeringen. Återkommande ord i denna diskurs är ansvar, 

löften och uppgiftsfördelning. I analysen har författarna tagit hänsyn till att publicering av 

artiklarna skedde strax innan regeringsvalet 2006 vilket också utgör en intertextualitet inom 

diskursen. 
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Författarna anser att en artikel särskilt exemplifierar diskursen gällande skuldbeläggande från 

moderaterna och folkpartiets håll mot socialdemokraterna. Artikelförfattaren och tillika 

folkpartisten skriver: 

 
En rädsla utan motstycke råder och man är rädd på gatan, i skolan, på arbetsplatser, på restaurangen 

eller puben. Många åtnjuter sig inte längre friheten att röra på sig [… ] ansvaret ligger på den styrande 

regeringen och om hur den s-styrda rättsmyndigheten fungerar103

 

Uttalandet är positivt för allmänhetens generaliserande förtroende för polismyndigheten eftersom 

myndigheten fråntas ansvaret vilket istället läggs på den då socialdemokratiska regeringen. Inom 

denna diskurs poängteras, liksom föregående diskurs, regeringens ansvar för att medborgarna 

skall känna trygghet. Ett citat som författarna menar väl beskriver den rådande problematiken i 

denna diskurs är att socialdemokraterna ”visar som alltid sin välkända nonchalans”.104 Vilket är 

ett tecken på den interdiskursivitet som finns inom denna diskurs då uttalandet kan härledas till 

en politisk diskurs inte minst då artikel publicerades innan valet 2006. Genom artikelförfattarens 

val att använda ordet ”välkända” förutsätter denne en viss förkunskap för den politiska diskursen 

hos läsaren även om ordvalet kan vara ett led i det politiska spelet och ingår i dess jargong.105 

Inom diskursen menar folkpartiet och moderaterna att regeringen ”bantar och slimmar” 

polismyndigheten och att resultatet blir, enligt dem, att polisen kommer att få mer skrivarbete 

och synas allt mindre offentligt.106 Detta påverkar allmänhetens generaliserade förtroende för 

polismyndigheten negativt, då det, som författarna tidigare nämnt, är viktigare för 

polismyndigheten att framhäva vad de egentligen utför desto mindre de syns offentligt. Detta för 

att förankra ett generaliserat förtroende hos allmänheten. Denna diskurs behandlar enligt 

författarnas tolkning inte främst polismyndigheten utan karaktäriseras av att vara ett politiskt 

inlägg för att få fram de egna politiska förslagen. Intressant att tillägga är att i en av de artiklar 

tillhörande denna diskurs signerar artikelförfattaren med sitt namn och sin partitillhörighet som 

sig bör, men att denne även lagt till sin yrkestitel, vilken är jurist. Författarna finner detta 

intressant då de upplever att artikelförfattaren kan tänkas vilja lägga extra tyngd på att denne är 

jurist eftersom yrket kan innebära att ett visst generaliserat förtroende förankras hos allmänheten 

då jurist ingår i en profession.107 Genom att artikelförfattaren framhäver sin yrkestitel och därmed 
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sin profession ökar, enligt författarna rimligtvis, dennes trovärdighet hos läsaren eftersom 

professionen bygger på kunskap, yrkeserfarenhet och etik.108 Att yrkestiteln skrivs ut kan således 

liknas vid en teknik för att skapa trovärdighet. 

 

Ett exempel på intertextualitet i diskursen är att en av artikelförfattarna hänvisar till en 

undersökning gjord av länsförsäkringar. Undersökningen visade på att 35 procent av de 

tillfrågade anger att de undviker att gå ut ensam på kvällar och nätter, för kvinnor är siffran 53 

procent. Författarna anser att denna hänvisning och de slutsatser som artikelförfattaren gör inte 

kan anses vara tillförlitliga. Detta då exempelvis undersökningens population, frågeställning, 

svarsalternativ, svarsfrekvens och bortfall inte redovisas. Författarna anser dock genom sin analys 

att artikelförfattaren hänvisar till undersökningen för att erhålla en ökad trovärdighet. Inom 

diskursen skuldbeläggs den då socialdemokratiska regeringen genom att diskursen hävdar att 

regeringen svikit statens mest grundläggande uppgift, det vill säga att sörja för medborgarnas 

trygghet, vilket är ett av de uttalade målen för polismyndigheten och dess verksamhet.109  

Författarna tolkar i sin analys att en av artikelförfattarna i sin strävan att bevisa påståendet att 

medborgarna inte känner trygghet och därmed bevisa att socialdemokraterna misslyckats i sin 

förda politik genom att använda ord som ”fiasko”110. Författarna anser att artikelförfattaren 

genom val av liknande ord som ”fiasko” tydliggör sin misstro mot den socialdemokratiska 

regeringen.111 Enligt Luhmann skulle detta kunna innebära, i de fall mottagaren av denna diskurs 

redan är negativ till socialdemokraternas förda politik, att deras negativa bild förstärks. Luhmann 

menar att det är lättare att omvandla förtroende till misstro än misstro till förtroende, att 

individer erfarenhetsmässigt har det svårt att ta sig ur negativa spiraler då individen har 

förutfattade meningar och därmed blir ”mer beroende av mindre information”.112 Författarna anser 

således att en vidare hänvisning borde ha skett av artikelförfattaren för att öka tillförlitligheten. 

Denna diskurs präglas av ett starkt vokabulär från artikelförfattarna och enligt författarna finns 

tendenser till att se enkla orsaker till större samhällsproblem som exempelvis att ”arbetslöshet 

och utanförskap leder till många tragedier”.113 Författarna menar dock att detta inte utgör en 

bakomliggande orsak men anser inte heller att detta är den enda orsaken till tragedier som i 
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exemplet. Författarna anser att citatet snarare är ett exempel från den politiska diskurs som 

försiggår och expanderar under valår. En artikelförfattare skriver även att regeringen på alla sätt 

försöker ”mörka” vilket påminner om den första diskursen under rubriken Polismyndigheten mot 

regeringen och staten, där polisen lade skulden på regeringen.114 I denna diskurs lägger dock 

moderaterna och folkpartiet, istället för polisen, ansvaret och skulden på den då 

socialdemokratiska regeringen. Skillnaden mellan diskursen Polismyndigheten  mot regeringen och staten 

och denna diskurs gällande skuldbeläggning är att polisen inom denna diskurs helt fråntas 

ansvaret för de upplevda rådande problemen, medan polismyndigheten i den första själva 

frånsäger sig ansvaret genom att skuldbelägga högre instanser. Dock fråntas polismyndigheten i 

båda dessa diskurser ansvar och det generaliserande förtroendet kan upprätthållas hos 

allmänheten, såvida förskjutningen gällande skuldbeläggning mellan de olika parterna inte 

upptäcks av mottagaren. 

  

7.4 Myndigheter och organisationer mot polisen 
I den fjärde och sista diskursen har det varit framträdande hur arbetet inom polismyndigheten 

enligt utomstående myndigheter och organisationer missköts av den egna myndigheten. 

Ifrågasättande av polismyndighetens egna synsätt och bedömning gällande olika ärenden finner 

författarna vara karaktäriserande för denna diskurs. Denna diskurs är således den enda av de fyra 

framkomna diskurserna där polismyndigheten tydligt beskylls för att vara ansvariga för eventuella 

brister inom myndigheten. Återkommande ord i artiklarna som denna diskurs bygger på är 

resursbrist, bristande samarbete från polismyndighetens sida, negativ kritik och rekryteringsbrist. 

 

Länsrätten och landstinget i Östergötland menar i diskursen att polismyndigheten inte utför sitt 

arbete på, ett för dem, tillfredställande sätt. Att detta sker, menar länsrätten och landstinget enligt 

analys av artiklarna, ligger på polismyndighetens bord. Landstinget som organisation menar att 

polismyndighetens arbete borde vara att med ”kraft” ingripa då brott begås.115 Kritiken mot 

polismyndigheten är således att myndigheten inte med ”kraft” ingripit i ett fall där en av 

organisationens anställda uppger sig ha utsatts för förföljelser/trakasserier.116 Således kritiseras 

polismyndigheten för att inte utföra sitt arbete på ett för landstinget korrekt sätt. Författarna 

anser att artikeln typifierar denna diskurs vilken har en negativ påverkan på det generaliserade 

förtroendet hos allmänheten. Detta särskilt om mottagaren redan tidigare har en negativ bild av 
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polismyndigheten. Enligt författarnas tolkning av Luhmann, underblåser detta eventuell misstro 

gentemot myndigheten, vilken tenderar att ytterliggare förstärkas i socialt umgänge.117 I analysen 

finner författarna att landstinget således kan sägas angripa polisens egna synsätt och bedömning 

gällande detta fall, vilket i sin tur kan komma att leda till att polismyndigheten ses som en 

myndighet utan professionell profil och personal. Genom att landstinget på detta sätt ifrågasätter 

polismyndigheten ifrågasätts också deras professionalism.118  

 

Gällande interdiskursivitet i diskursen finns inslag och röster från andra diskurser vilka till största 

del inte motsäger varandra. I artikeln som utgör exemplet är det enbart landstinget och 

artikelförfattaren som kommer till tals och polismyndigheten själva ges inte utrymme att bemöta 

kritiken som riktas mot dem. Författarna menar att detta lämnar ett utrymme för subjektiva 

tolkningar från läsarna till varför polismyndigheten inte, enligt landstinget, med ”kraft” har 

ingripit i detta ärende.119  Orsaken till att polismyndigheten inte bemöter kritiken framkommer 

inte utan artikelförfattaren avslutar artikeln med en fråga till landstinget: ”Har ni fått något svar 

på brevet?”, och landstingets svar är ”Nej”.120 Att utrymme för subjektiva tolkningar lämnas 

anser författarna kunna vara ett problem vilket författarna tror kan komma att riskera att 

polismyndigheten framställs negativt hos gemene man. Att något svar på brevet från landstinget 

inte har lämnats av polismyndigheten kan rimligtvis, enligt författarna, bero på flertalet orsaker. 

Författarna finner att artikelförfattaren kunde ha kontaktat polisen för att besvara kritiken och 

om så gjordes borde detta ha noterats i den färdigställda artikeln för att undvika detta utrymme 

för subjektiva tolkningar. De subjektiva tolkningarna borde, enligt författarna, rimligtvis kunna 

verka både positivt och negativt avseende på förtroende beroende vem mottagaren är och vilken 

bild och tidigare erfarenhet denna har av polismyndigheten.121   

 

I analysen finner författarna även att länsrätten framställs ha en negativ inställning till polisens 

arbete och artikuleras på ett liknande sätt som exemplet med landstinget. Ett tydligt exempel på 

detta framkommer i en artikel där länsrätten kritiserar polismyndigheten gällande ärendet av ett så 

kallat ”engångsinsläpp” av kroggäster på två av Linköpings krogar som polisen inrättat men som 

länsrätten upphävt vid två tillfällen.122 Även denna artikel är ett exempel på hur 
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polismyndighetens professionalism ifrågasätts av utomstående inom denna diskurs. I artikeln 

framkommer att länsrätten inte delar polismyndighetens uppfattning om ordningsproblemen 

kring dessa krogar. Länsrätten uttrycker i sin dom att: 

 
Polisen har inte i någon nämnvärd omfattning beivrat förbudet mot alkoholförtärning utomhus. 

Polisen har uppenbarligen bristande resurser.123

 

 Länsrättens omdöme gällande polismyndighetens arbete kommenteras av artikelförfattaren som 

”syrligt”.124 Detta tycker författarna tyder på en interdiskursivitet då artikelförfattarens egen 

subjektiva uppfattning av citatet framkommer vilket kan komma att påverka läsarens egen 

bedömning av diskursen.125 Att artikelförfattaren uttrycker länsrättens omdöme av 

polismyndigheten som ”syrligt” kan, enligt författarna, ses som att artikelförfattaren till viss del 

försvarar polismyndigheten mot länsrättens kritik och förhållandet mellan artikelförfattaren och 

länsrätten skulle således kunna ses som ambivalent.126 Författarna har i sin analys genom att 

använda interdiskursivitet som analysverktyg funnit detta som ett exempel inom diskursen där 

aktörerna inom diskursen går mot varandra.  

 

Diskursen kan rimligtvis sägas framställa en bild till läsaren som en myndighet utan professionell 

profil och personal. Vad författarna menar är att länsrättens förtroende för polismyndigheten kan 

diskuteras eftersom ett ifrågasättande av polismyndighetens professionalism görs. Ifrågasättandet 

sker genom att länsrätten upphävt domen vid två tillfällen och därmed bortser från 

polismyndighetens professionalism i frågan. Detta menar författarna i sin analys är rimligt 

eftersom polismyndigheten torde vara de som har störst inblick, kunskap och erfarenhet i frågan 

då de utgör den myndighet som står närmast problemet. Författarna menar att diskursen 

undergräver allmänhetens generaliserade förtroende för polismyndigheten då diskursen 

uppmärksammar att det finns skäl för misstro gentemot polismyndigheten. De läsare som har en 

positiv bild av polismyndigheten genom detta skulle kunna få ett skäl till att ompröva sitt 

generaliserade eller specifika förtroende för polismyndigheten. Detta skulle enligt Luhmann 

kunna innebära att läsaren väljer att bibehålla sitt förtroende eller att denne väljer att misstro 

polismyndigheten. De läsare som redan innan de mottagit artikeln har haft en negativ bild eller 
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erfarenhet av polismyndigheten får genom diskursen ytterliggare argument för sin misstro och 

som Luhmann menar hamnar de djupare i den negativa spiralen.127

 

Inom diskursen är aktörerna överens om att det finns ett ordningsproblem kring Linköpings 

krogar, rösterna går emellertid isär angående orsakerna och ansvaret kring detta. 

Polismyndigheten förklarar att detta inte främst beror på ekonomiska faktorer som 

resursproblem, vilket länsrätten framhåller. De menar att det snarare beror på bristen av 

nyutexaminerade poliser att anställa. Detta exemplifierar den skuldbeläggning som författarna 

tycker präglar flertalet av artiklar och därmed samtliga fyra diskurser. I denna diskurs framgår det 

genom att polismyndigheten lägger över ansvaret på regeringen på ett liknande sätt som i 

diskurserna Polisen mot regeringen och staten och Inom polisen. Författarna har i sin analys 

uppmärksammat med hjälp av analysverktygen att denna diskurs ger polismyndigheten litet eller 

inget utrymme för förklaring och/eller bemötande av den kritik som riktas mot dem. Således 

anser författarna att ett dubbelsidigt perspektiv till de aktuella händelserna i diskursen inte ges, 

vilket i denna diskurs leder till att läsaren till största del endast får länsrätten och landstingets eller 

tidningens perspektiv i frågan. Författarna anser att denna diskurs visar på hur övriga 

organisationer och myndigheter frånsäger sig eventuellt eget ansvar för aktuella händelser, genom 

att skuldbelägga polismyndigheten. Frågan blir således till ett problem inom polismyndigheten 

som polismyndigheten själva måste arbeta med för att upprätthålla ett fortsatt förtroende hos 

allmänheten.128

 

7.5 Förtroendets betydelse för samhället 
Författarna har genom sin analys kommit fram till att samtliga fyra diskurser, det vill säga 

Polismyndigheten mot regeringen och staten, Inom polisen, Moderaterna och folkpartiet mot socialdemokraterna 

och Myndigheter och organisationer mot polisen, karaktäriseras av skuldbeläggning. Eftersom 

skuldbeläggningen varit tydlig i samtliga diskurser finner författarna det lämpligt att samla denna 

diskurs och diskutera den under ett eget kapitel. 

 

Skuldbeläggningen inom diskurserna präglas av att den part som skuldbelägger och för över 

ansvaret på en annan part befriar sig själv från skuld och ansvar. Detta leder rimligtvis, enligt 

författarna, till konsekvenser gällande förtroendet för både den part som skuldbeläggs och för 

                                                 
127 Luhmann, (Göteborg, 2005) 
128 Giddens, (Lund, 1996) s. 116 
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den som skuldbelägger. I analysen har författarna kopplat diskursen kring skuldbeläggningen 

bland annat till Putnams teori kring det sociala kapitalets och därmed förtroendets betydelse för 

samhället. I Putnams teori framhålls vikten av förtroende mellan medborgarna för att de skall 

våga samarbeta, vilket alla tjänar på långsiktigt. Samarbete och således i förlängningen förtroende 

är vad som avgör hur demokratin i slutändan utformas och fungerar.129 Författarna menar att ett 

förtroende för polismyndigheten är av särskild stor vikt då det är den myndighet som skall 

övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och verka som ett led i samhällets verksamhet 

för att främja rättvisa och trygghet, vilket ligger i ramen för en rättvis demokrati.130 Författarna 

menar att om det inte existerar ett förtroende för polisen så blir denna inte legitim i allmänhetens 

mening och riskerar att bli en kontrollerande myndighet som inskränker friheter snarare än 

främjar dessa. Genom att polisen upprätthåller en professionalism inom myndigheten så 

legitimeras också denna. Författarna menar att genom att polismyndigheten uppfyller uppställda 

krav från samhället så blir myndigheten legitimerad. För att detta skall ske krävs att allmänheten 

kan förvänta sig att polismyndigheten utför sitt arbete och upprätthåller de krav som allmänheten 

ställer. Då alla enskilda individer tillhörande samhället inte av egen erfarenhet kan avgöra 

huruvida polismyndigheten utför arbetet enligt detta krävs det att det finns ett förtroende hos 

allmänheten för myndigheten.131 Att det finns ett förtroende hos allmänheten för 

polismyndigheten är särskilt betydelsefullt i krissituationer. Det är därför viktigt att förtroendet 

skapas, upprätthålls och kontrolleras kontinuerligt av myndigheter i vardagen.132 Därmed anses 

massmedier spela en betydande roll för förtroendeskapandet. 

 

8. Diskussion 
Samtliga fyra diskurser präglas av ett starkt vokabulär, både från artikelförfattare och andra 

medverkande aktörer. Författarna har i sin analys uppmärksammat att det i flertalet av artiklarna 

lämnas lite eller inget utrymme alls för polismyndigheten att besvara bemötande kritik. Detta 

anser författarna vara försvarbart i de debattartiklar och kortare notiser som utgör en del av 

materialet där enbart en röst höres, debattartikelförfattarna och författarna till de kortare 

                                                 
129 Putnam, (Stockholm, 1996) & Putnam, (New York, 2002) 
130 Robert A. Dahl, Demokratin och dess antagonister, (Stockholm, 1999) 
131 Sören Holmberg och Lennart Weibull, “Förtroendefall? i Land, Du välsignade? SOM-undersökningen 2000 Red. 
Sören Holmberg och Lennart Weibull, (Göteborg, 2000), s. 27 
132 Gunilla Jarlbro, Krisinformation ur: en kunskapsöversikt. (Stockholm, 1993) 
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notiserna. I de artiklar där hård kritik riktas mot en part lämnar artikelförfattarna i de olika 

diskurserna vid flera tillfällen inget utrymme för bemötande av kritiken och inte heller någon 

förklaring till varför kritiken inte bemöts. Författarna är medvetna om att artiklarna främst 

behandlar ett enskilt ämne ur ett perspektiv och är således medvetna om att lika mycket 

beaktande inte kan lämnas åt bemötande av kritik och således ur båda parters perspektiv.  

Representationen i texterna blir alltså sådan att en part närvarar i förgrunden medan de andra 

parterna närvarar i bakgrunden eller inte alls. Relationerna mellan deltagarna det vill säga 

artikelförfattaren, den intervjuade, experter, politiker och mottagaren till artiklarna är i flertalet av 

dessa ambivalenta. Denna ambivalens finns som författarna nämnde i bland annat diskursen 

Myndigheter mot polisen och då i relationen mellan artikelförfattaren och länsrätten. Författarna 

uppfattar där att artikelförfattaren till viss del försvarar polismyndigheten. En möjlig ambivalens 

har författarna även funnit i relationen mellan artikelförfattarna och mottagarna i de artiklar där 

det, som tidigare nämnts, av artikelförfattarna vid flertalet tillfällen lämnas ett stort utrymme åt 

mottagaren till egna reflektioner och subjektiva tolkningar av artikeln. I flertalet av artiklarna 

lämnar även artikelförfattaren uttalanden från den intervjuade, experter och politiker utan vidare 

hänvisning och författarna upplever uttalandena ibland vara tagna ur sitt sammanhang. Detta 

leder till att relationen mellan den intervjuade, experten och/eller politikern och mottagaren i 

dessa fall kan ses som ambivalent. En annan förklaring till ambivalensen kan, enligt författarna, 

vara ett medvetet val från tidningarnas sida för att undvika att ta ställning i de olika frågorna. 

 

Genom de olika analysverktygen har författarna funnit flera möjliga tolkningsmöjligheter varför 

de finner det värt att poängtera massmedias vikt av att ge mottagaren en verklighetstrogen bild 

som kan möjliggöra att individen fritt och självständigt kan ta ställning i olika samhällsfrågor.133 

Författarna har funnit att detta inte uppfylls i artiklarna som utgör materialet i studien. Detta 

eftersom hänvisningar till källor inte är korrekta och mottagaren inte ges möjlighet till en 

uppföljning av dessa, vilket författarna menar innebär att mottagaren inte heller fritt och 

självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. Vid analys av materialet har författarna även funnit 

att artikelförfattarna vid flera tillfällen förvirrar mottagaren genom att i artiklarna inte tydligt 

återge vad som är ett återberättat, uttalande eller citat. Detta innebär, enligt författarna att en 

sanningsenlig bild inte ges mottagaren. Författarna tror att detta kan bero på att journalismen 

utgör ett eget språk som används för att fånga uppmärksamhet.134 Media har utvecklats till att bli 

företag med vinstintresse i form av bland annat upplagesiffror, reklamintäkter och en ökad 

                                                 
133 Strömbäck, (Stockholm, 2001) s.163, Hadenius & Weibull, (Stockholm, 1999) s. 9 
134 Petersson, (Stockholm, 1996) s. 16 
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konkurrens vilka alla påverkas av den uppmärksamhet en tidning ges. Författarna finner det 

därför rimligt att anta att ägarskapet påverkar innehållet i mediediskursen och i förlängningen 

innehållet i enskilda artiklar.135 Således går idealet och verkligheten gällande massmedias uppgift 

skilda vägar då idealets värld skall ge mottagaren information så att de fritt kan ta ställning i 

samhällsfrågor medan huruvida detta sker i verklighetens värld kan diskuteras. I verklighetens 

värld innebär detta att mottagaren och således individens generaliserade förtroende för 

polismyndigheten blir allt mer negativt ju längre bort denne befinner sig från myndighetens 

praktik. Detta eftersom individen då blir beroende av massmedias bild av myndigheten i större 

utsträckning än om denne befinner sig nära myndighetens praktik. Massmedias bild av 

polismyndigheten utgör såldes en av grunderna för individens generaliserade förtroende för 

myndigheten.136 Därför menar författarna att massmediers bild måste vara korrekt och 

verklighetstrogen för att samtliga individer fritt skall kunna välja och ta ställning i samhällsfrågor. 

Författarna är medvetna om individens kompetens att söka sin uppfattning om polismyndigheten 

på annat håll men vill trots detta poängtera vikten av den bild som massmedier förmedlar. 

Författarna har tidigare poängterat att massmediers framställning av något specifikt påverkar 

enskilda individers uppfattning.  

 

Författarna har genom analysen funnit att de fyra diskurserna ibland motsäger varandra. 

Artiklarna indikerar emellanåt att relationerna mellan de olika aktörerna inte är stabila, då 

skuldbeläggningen konstant förs mellan de olika parterna. Att så sker innebär att gränserna 

mellan de olika diskurserna inom den diskursiva praktiken gällande den av författarna valda 

diskursordningen är skiftande. Därför kan författarna inte helt särskilja de fyra mer framträdande 

diskurserna från varandra då gränserna är skiftande. Genom att författarna reflekterade och såg 

till de konkurrerande och eniga diskurserna kunde de urskilja och se samband mellan de olika 

diskurserna. Författarna anser sig genom detta erhållit en större förståelse för mottagarnas olika 

tolkningsmöjligheter beroende på bland annat vilken strukturell nivå mottagaren väljer att tolka 

artiklarna.  

 

Den valda avgränsningen i fråga om det empiriska materialet, det vill säga att endast behandla 

artiklar från år 2006 möjliggjorde för författarna att se vissa samhällsmönster, däribland politikens 

användning av media som politisk arena. Några av artiklarna och då främst de som återfinns i 

diskursen Moderaterna och folkpartiet mot socialdemokraterna har ett tydligt politiskt syfte, det vill säga 
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att artiklarna även kan sägas ingå i en politisk diskurs. Inom den politiska diskursen måste en 

förförståelse finnas för det politiska spelet, i vilket det ingår att debattera, diskutera och göra det 

egna budskapet hört. Det måste därför noteras att denna diskurs utgörs bland annat av enskilda 

politiska aktörer som använder massmedia för att föra fram sitt politiska budskap. Analysen och 

den andra dimensionen i Faircloughs tredimensionella modell visar på den politiska arena som 

media utgör.137 I samhället av idag sker alltmer av kommunikationen mellan individer genom 

massmedia och Internet. Detta innebär att gränsen mellan politik och journalistik blir oklar. Att 

så är fallet innebär att massmedia kan ses som en politisk institution och journalistiken kan 

således ses som en politisk aktör.138 Författarna har vid användandet av interdiskursivitet som 

analysverktyg fått en större förståelse för den mötesplats och det verktyg som massmedia kan 

sägas utgöra, där olika röster kan göra sig hörda och föra fram budskap. Olika parter, däribland 

politiska partier och enskilda individer kan använda sig av exempelvis debattinlägg och insändare 

för att argumentera för att deras förslag och argument är bättre än de som tidigare presenterats.139 

Författarna har genom analysen och med hjälp av valda analysverktyg således funnit att 

människor utbyter åsikter som i denna studie sker i form av text. Genom utbytena kan individer 

utbyta erfarenheter och på så vis kunna komma att förändra eller påverka en annan individs 

åsikter. Här kan man i enlighet med Putnam göra en skillnad ifråga om massiv tillit och tunn tillit 

gällande det generaliserade förtroendet. Med massiv tillit menar Putnam, som tidigare nämnts, 

den tillit som finns till exempelvis nära vänner och med tunn tillit avser Putnam den tillit som 

finns mellan två individer som flyktigt hälsar på varandra. Författarna menar att det rimligtvis är 

så att den tunna tilliten är mer utbredd i samhället då alla enskilda individer sinsemellan inte på ett 

djupare plan kan lära känna varandra. Trots att det inte finns en massiv tillit personer emellan så 

kan den tunna tilliten skapa ett socialt kapital som leder till samarbete, engagemang och 

samhällsutveckling. Författarna vill återigen påpeka detta, då både den massiva och tunna tilliten 

påverkar allmänhetens förtroende för polismyndigheten. Författarna vill mena att allmänhetens 

tunna och massiva tillit gentemot polismyndigheten kompliceras om inte polismyndigheten 

uttalar sig kring vad de gör eller om de inte är synliga. Detta eftersom allmänheten i brist på 

direkt information som endast kan komma från polismyndigheten själva, kan komma att vända 

sig till de sociala nätverken, det vill säga de individer som anses vara nära vänner eller flyktiga 

bekanta.140 Ett ökat antal synliga poliser menar författarna rimligtvis skulle öka de personliga 

mötena mellan enskilda individer och polisen då det ökar de personliga erfarenheterna. I de fall 
                                                 
137 Fairclough, (London, 1995) s. 58f 
138 Strömbäck, (Stockholm, 2001) s. 36 
139 Petersson, (Stockholm, 1996) kap.1 
140 Putnam, (New York, 2000) s. 143-149 
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dessa möten skulle vara positiva ur den enskilde individens perspektiv skulle mötena kunna 

motverka den misstro som hyses eller som i framtiden kan komma att hysas för polisen. 

Författarna har i analysen nämnt att en individ som hyser misstro behöver mer information för 

att omvandla misstron till förtroende än den som redan hyser förtroende då den individen endast 

behöver upprätthålla förtroendet. Den individ som har förtroende har även en större förståelse 

för eventuella misstag. Luhmann menar att inga individer är så lätta att lura som de misstrogna.141 

Resultatet av författarnas analys har visat på att en skuldbeläggning parter emellan sker. 

Aktörerna kan således utnyttja de misstrogna individerna och underblåsa deras misstro genom 

olika argument och därmed leda dem i önskad riktning. Detta syns speciellt tydligt i diskursen 

moderaterna och folkpartiet mot socialdemokraterna, då ordval som ”fiasko” används av 

artikelförfattarna och därmed eventuellt underbygger mottagarens misstro, i detta fall mot 

socialdemokraterna.142

 

Författarna menar att det är av vikt att det finns ett förtroende hos allmänheten för massmedier 

och för andra informationskällor i det avseendet att informationen skall vara korrekt.143 Detta då 

massmedia utgör en för allmänheten viktig och omfattande informationskälla som samtidigt kan 

påstås besitta makt.144 Författarna anser dock att det inte är massmedias uppgift att upprätthålla 

allmänhetens förtroende för polismyndigheten genom att bland annat visa på att det existerar en 

professionalism inom myndigheten. Att detta inte är deras uppgift framkommer som nämndes i 

kapitlet Massmedia det vill säga att medias uppgifter är huvudsakligen information, granskning och 

forum för debatt.145 Författarna anser därför att det är polismyndigheten som själva måste 

upprätthålla ett förtroende hos allmänheten. Som tidigare nämnts måste polismyndigheten 

uppdatera allmänheten om deras arbetsuppgifter och inom vilka ramar de arbetar. 

Polismyndigheten bör således inte ta allmänhetens förtroende för givet då detta över tid kan 

förändras.146 Ett exempel på hur polismyndigheten via massmedia kan upprätthålla ett förtroende 

hos allmänheten görs i diskursen Polismyndigheten mot regeringen och staten där polismyndigheten 

förklarar varför de inte alltid kan finnas till hands då de enligt lag är skyldiga att utföra annat 

tidskrävande arbete. Genom detta kan allmänheten få förståelse för polisens agerande och 
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därmed förbise en del av konsekvenserna av agerandet. Detta kan i förlängningen ge upphov till 

en opinionsförändring gällande polismyndighetens uppgifter eftersom ett klargörande från 

myndigheten själva av vilka ansvarsområden de har kan resultera i att eventuella missförstånd 

undviks. De diskurser där polismyndighetens ickenärvaro kritiseras av olika parter skulle 

rimligtvis ha kunnat undvikas om ett klargörande angående arbetsuppgifter och ansvarsområden 

gjorts från polismyndigheten. Således skulle detta kunna underlätta för polismyndigheten i fråga 

om att förankra dess förtroende hos allmänheten. Att ett förtroende finns förankrat hos 

allmänheten för polisen är en förutsättning för att enskilda individer skall lämna uppgifter, 

utsagor och vittnesmål i olika polisärenden. Grundläggande för detta är således enligt Putnam 

därför egna och närståendes individers erfarenheter.147  

 

Författarna vill poängtera att det inte finns belägg för i vilken utsträckning resultatet är gällande 

för samhället i stort, de kan endast genom hänvisning till tidigare forskning och etablerade teorier 

visa på att resultatet i denna studie kan stödjas av dessa. Författarna nämnde i kapitlet Massmedia 

att olika mottagare tolkar texterna olika beroende på de erfarenheter och den kontext denne 

befinner sig.148 Hur individer eventuellt kunnat tolka artiklarna som utgjort materialet för studien 

faller således utanför studiens ram och resultatet visar därmed endast på tänkbara tolkningar hos 

mottagarna. 

 

9. Sammanfattning 
Genom analysen och de valda analysverktygen har författarna exemplifierat olika 

tolkningsmöjligheter och vilka konsekvenser dessa kan ge gällande allmänhetens förtroende för 

polismyndigheten utifrån vald litteratur. Författarna har delat upp resultatet av analysen i fyra 

diskurser utefter hur NT och Corren framställde polismyndigheten år 2006. De fyra diskurserna 

utgörs av Polismyndigheten mot regeringen och staten, Inom polisen, Moderaterna och folkpartiet mot 

socialdemokraterna och Myndigheter och organisationer mot polisen, vilka samtliga karaktäriseras av att 

handla om skuldbeläggning. Trots att en konstant skuldbeläggning parter emellan är tydlig inom 

alla fyra diskurser ger inte dessa en enhetlig bild av polismyndigheten. Detta då 

skuldbeläggningen parterna emellan, beroende på vilken part som talar framställer 

polismyndigheten både positivt och negativt. 
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Diskursen Polismyndigheten mot regeringen och staten karakteriseras av att polismyndigheten genom att 

hänvisa till högre instanser frigör sig själv från skuld gällande den kritik som framförs mot 

myndigheten. I diskursen, där polismyndigheten i bemötandet av kritiken mot myndigheten 

försvarar sig genom att hänvisa till att de är styrda av högre instanser och lagar kan de enligt 

författarna uppfattas vara verkningslösa. Detta eftersom polismyndigheten framhäver att det 

ytterst är politikerna som kan ändra förutsättningarna för myndighetens arbete. Författarna har 

funnit att polismyndighetens professionalism och kunskap ifrågasätts i diskursen av utomstående 

parter vilket kan innebära att dess legitimitet hotas. Diskursen blir ett exempel på hur 

polismyndigheten kan använda massmedia för att bemöta kritik vilket är viktigt då 

polismyndigheten konstant måste arbeta för att skapa och/eller upprätthålla ett förtroende hos 

allmänheten. Genom att upprätthålla en professionalism och ett förtroende hos allmänheten blir 

också yrkeskåren legitim vilket kan antas att yrkeskåren strävar efter.  

 

Författarna finner att diskursen Inom polisen sammanfaller med diskursen Polismyndigheten mot 

regeringen och staten då polismyndigheten även inom denna diskurs skuldbelägger andra instanser. I 

denna diskurs sker även ett försvar från polisens sida utan att någon tydlig skuldbeläggning sker. 

Den här diskursen kan i stället symbolisera en tyst skuldbeläggning eftersom det inte tydligt 

framgår vem som bär det yttersta ansvaret för rådande brister. Författarna finner att denna 

diskurs kan bidra till ett bibehållet förtroende hos allmänheten för polismyndigheten eftersom 

diskursen tydliggör att eventuella brister inom myndigheten av dem själva beskrivs vara ett icke 

strukturellt problem inom den egna myndigheten. I diskursen framställs polismyndigheten av 

dem själva som en profession då de framhäver polismännens gedigna kunskaper. Författarna har 

funnit att denna diskurs är den som av de fyra diskurserna främst förmedlar en positiv bild av 

polismyndigheten, då myndigheten själv framhåller att polismyndigheten med de förutsättningar 

som getts kan utföra vad som anses vara gott polisiärt arbete. Författarna har genom analysen 

funnit att polismyndigheten belyser vikten av samarbete i brottförebyggande syfte. Samarbeten 

har därför inletts mellan polismyndigheten och andra institutioner och myndigheter vilket också 

framhålls genom diskursen. Författarna finner att detta kan tyda på att ett förtroende finns 

samarbetsparterna emellan då detta krävs för att ett samarbete skall fungera. Positiva resultat 

tyder på att samarbeten mellan polismyndigheten och andra institutioner och myndigheter 

fungerat och att det således finns ett förtroende dem emellan. Författarna tycker att diskursen 

tydliggör hur polismyndigheten själva genom att använda massmedia som informationskanal 

framhäver att en kompetens och professionalism finns inom polismyndigheten. Att det inom 
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polismyndigheten enligt dem själva finns en professionalism möjliggör att ett förtroende för 

denna skapas och/eller upprätthålls hos allmänheten. 

 

 I diskursen Moderaterna och folkpartiet mot socialdemokraterna har författarna funnit att denna 

påminner om diskursen Polismyndigheten mot regeringen och staten gällande skuldbeläggningen men att 

aktörerna inom denna diskurs utgörs av enskilda politiska aktörer. I denna diskurs är artiklarnas 

språk kraftfullare vilket av författarna antas bero på att denna diskurs tillhör en politisk diskurs. 

Den politiska diskursen kan sägas vid publicerandet av artiklarna ha befunnit sig i en mer specifik 

diskurs eftersom publiceringstillfället skedde under ett valår, vilket kan vara en förklaring till 

varför språket och debatten av författarna funnits vara kraftfullt. Genom analysen anser 

författarna att artikelförfattarna inom diskursen försöker påvisa att socialdemokraterna och inte 

polismyndigheten är skyldiga till att grundläggande demokratiska värden, vilka många individer 

kan relatera till, inte efterlevs. Brister inom polismyndigheten framställs i diskursen, i likhet med 

diskursen Polismyndigheten mot regeringen och staten, ligga utanför polismyndighetens egna ramar och 

därmed kan ett förtroende hos allmänheten skapas och/eller upprätthållas.    

 

I diskursen Myndigheter och organisationer mot polisen, finner författarna genom analysen att det varit 

framträdande att utomstående myndigheter och organisationer finner att arbetet inom 

polismyndigheten missköts av polismyndigheten själva. Polismyndigheten framställs i diskursen 

ensamt ansvariga för upplevda brister inom myndigheten. Genom NT:s och Correns 

framställning av polismyndigheten i denna diskurs kan polismyndighetens förtroende hos 

allmänheten komma att påverkas negativt då professionalismen inom myndigheten ifrågasätts. 

Diskursen återger hur länsrätten vid två tillfällen avkunnat dom där de bortsett från 

polismyndighetens åsikter gällande ärendet. Detta tyder på att diskursen ifrågasätter 

polismyndighetens professionalism och förmedlar en negativ bild av myndigheten vilket kan 

undergräva allmänhetens generaliserade förtroende för myndigheten. Ifrågasättandet och den 

negativa framställningen av polismyndigheten kan även komma att underblåsa en eventuell 

misstro hos individer gentemot myndigheten. I båda dessa fall kan detta utvecklas och spridas 

genom den sociala praktiken.    

 

Författarna anser att NT och Corren i diskurserna Polismyndigheten mot regeringen och staten och Inom 

polisen framställer polismyndigheten som en myndighet vilken skyller tillkortakommanden inom 

den egna myndigheten på direktiv från styrande politiker. Värt att poängtera är att det enbart är 

inom diskursen Inom polisen som en positiv bild av polismyndigheten förmedlas då det framhävs 
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att yrkeskåren trots exempelvis besparingar lyckats upprätthålla en professionalism. Att diskursen 

inte kritiserar polismyndigheten i lika stor utsträckning som de övriga tre diskurserna kan bero på 

att aktörerna i diskursen mestadels utgörs av poliser. Författarna anser att NT och Corren i 

diskurserna Moderaterna och folkpartiet mot socialdemokraterna och Myndigheter och organisationer mot 

polisen, använder polismyndigheten som ett verktyg i diskussionen andra aktörer emellan. I 

diskursen Moderaterna och folkpartiet mot socialdemokraterna används polismyndigheten som ett 

verktyg för att föra fram det egna politiska budskapet och i den politiska diskursen som försiggår. 

Även i diskursen Myndigheter och organisationer mot polisen, används polismyndigheten som ett 

verktyg av utomstående myndigheter och organisationer för att frånsäga sig ansvaret för 

händelser inom den egna myndigheten eller organisationen. Dessa händelser kan bero på 

exempelvis strukturella problem inom den egna myndigheten eller organisationen. 

 

Då polismyndigheten konstant måste omförhandla dess förtroende hos allmänheten, och då 

massmedia utgör en grundläggande informationskanal för individen är det således av stor 

relevans för det generaliserade förtroendet hos individen hur polismyndigheten framställs i 

massmedia. Författarna har genom studien och litteraturen sett betydelsen av journalistens 

förmåga och möjlighet att påverka den allmänna opinionen vilken sedermera utgör en av 

grunderna i förtroendeskapandet.  
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