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Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida polisens webbpublicering av information om 

inträffade brott och olyckor är ett verktyg som journalister kan använda i sin rapportering om 

händelsenyheter. Detta studeras med orsak av att polisradion som tidigare gav journalister insyn i 

polisens verksamhet har stängts ned i och med införandet av kommunikationssystemet Rakel.  

Polisens webbplats har av Rikspolisstyrelsen pekats ut som det verktyg som i möjligaste mån ska 

ersätta polisradion som mediekanal. 

I studien jämförs sex län av olika storlek och som haft Rakel infört i länet sen olika långt tid 

tillbaka. Sex dagar för varje län undersöks, tre som kan antas vara ”hektiska” och tre vanliga, eller 

lugna, dagar. Varje dag undersöks uppdelad i fyra tidsintervaller, för att möjliggöra identifiering av 

skillnader mellan exempelvis natt och dag.

En jämförelse av polismyndigheternas webbpubliceringar med deras dygnslistor för samma 

dagar visar att information om i snitt 8 procent av alla händelser publiceras på polisens hemsida.  

Dessa händelser publiceras med en tidsfördröjning på i snitt tre timmar. Vidare visar studien att  

representationen av händelser på polisens webbplats inte överensstämmer med representationen av 

händelser på dygnslistorna. Slutprodukten av det urval polismyndigheterna är inte olikt 

nyhetsvärderingskriterierna som finns inom medierna, det vill säga att exempelvis dramatiska 

olyckor med personskada har en större chans att bli publicerade på polisens webb än trafikolyckor 

med vilt där ingen person skadats. 

Slutsatsen som dras från resultaten är att en för liten andel av de händelser som inträffar 

publiceras på polisens hemsida, och med för lång fördröjning, för att webbuppdateringarna ska vara 

ett fullgott verktyg för journalister i deras händelserapportering. Genom att applicera klassiska 

medieteorier så som gatekeepingteorin, nyhetsvärderingskriterierna och spegelteorin på polisen dras 

slutsatsen att Rakel i viss mån inneburit att polisen övertagit en del av mediernas 

gatekeepingfunktion. 

I studien diskuteras också möjliga effekter av en begränsad information från polisen. Där pekas 

bland annat ett försvårande för medier att granska statsmakten ut, men även möjliga ekonomiska 

konsekvenser för medier samt risk för spekulationer och otrygghet hos allmänheten. 

Till sist ges förslag till vidare studier inom området.

Nyckelord: 

Polis, Rakel, Internet, Journalistik, Brott, Gatekeeping, Nyhetsvärdering, Spegelteorin, 

Dagordningsteorin, Myndigheter, Medier. 
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Inledning

Polisradion har sedan 30-talet haft en plats på svenska nyhetsredaktioner. Det har gett journalister 

möjlighet att höra på larm om utryckningar och omedelbart själva skicka en reporter och fotograf 

till en brottsplats eller olycksplats. Idag har polisradion tystnat, för hösten 2011 infördes Rakel som 

ordinarie kommunikationssystem hos polisen i Sverige och ersatte därmed den analoga polisradion.1 

Ett skäl till att det digitala systemet Rakel infördes är att det inte kan avlyssnas av kriminella. Men  

även journalister stängs ute. 

 I ett projektarbete från Rikspolisstyrelsen inför Rakels införande pekas polisens hemsida ut som det 

verktyg som i första hand ska ersätta polisradion som en kanal för medieinformation. Hemsidan 

uppdateras manuellt av respektive läns informationsenhet, vakthavande befäl eller operatörer på 

länskommunikationscentralen.2 

 Endast en studie har tidigare gjorts på området. Undersökningen av Markus Dahlberg och Mattias 

Forsberg visar att informationen på polisens hemsida är ”bristfällig och många händelser publiceras 

aldrig”.3 Ett exempel på en händelse som aldrig publicerades på polisens webbplats är den 

trafikolycka som ledde till att Jonas Redmo avled. Detta var skälet till att vi valde att undersöka  

polisens webbinformation.

1.1. Problematisering

Exemplet Jonas Redmo

Den 19:e augusti 2011 blev 33-årige Jonas Redmo påkörd av en bil på Södermalm mitt i centrala  

Stockholm. Dagen därpå avlider han av sina skador. 

Tre dagar efter olyckan startas en Flashbacktråd med rubriken ”Olycka? Dödsfall?  

Renstiernasgata Åsögatan Stockholm”4. Signaturen Unawatuna har på trottoaren sett blommor och  

fotografier och undrar om någon vet vad som har hänt, ”kan inte hitta något om det på nätet”,  

skriver Unawatuna. Signaturen Chantre skriver: ”inte ens polisens hemsida har något om den här  

olyckan”. Unawatuna svarar: ”Ja, varför har de inte skrivit om det!? Känns som det minsta man  

kan göra är att vara öppen med det så att vi alla tar det försiktigare i trafiken”. 

En vecka efter Jonas Redmos död uppmärksammas olyckan för första gången i de traditionella  

1 MSB, ”Polisen avvecklar sina gamla radiosystem – Rakel nu ordinarie.”
2 Polismyndigheten i Norrbotten, Policy för polismyndighetens mediarutiner (2010), s 3. 
3 Dahlberg & Forsberg (2010), s 8.
4 Flashbacktråden ”Olycka? Dödsfall? Reinstiernsgata Åsögatan Stockholm” (2011)
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medierna. Kulturskribenten Ann Persson skriver i en krönika i Dagens Nyheters bilaga ”På Stan”  

att hon på väg till jobbet sett blommorna vid korsningen. ”Vad har hänt?” inleder Ann Persson,  

och fortsätter ”framme på jobbet googlar jag, men hittar inga artiklar. Ringer i stället till polisen.  

Inte för att få veta vems felet var. Utan för att få det bekräftat - att det inträffat en trafikolycka med  

dödlig utgång mitt i stan”5. 

Polisen har en serviceskyldighet som är konkretiserad  i förvaltningslagens 4§.6 Där står det att 

myndigheter ska lämna upplysningar om sin verksamhet i den utsträckning som är lämplig med 

hänsyn till frågans art, den enskildes behov och myndighetens verksamhet.7 Enligt riktlinjerna för 

polisens mediearbete ska polisen vara ”öppen, uppriktig, snabb och tillgänglig i sina kontakter med 

medier”8. Ett syfte med detta är att ”öppenheten och ärligheten utåt skapar trygghet, visar vilket gott 

arbete polisen gör och ökar trovärdigheten” skriver Johansson och Eriksson (2004)9 och fortsätter 

”kan polisen ge sin bild av en viss händelse innan någon annan gör det är det större chans att 

händelsen rapporteras mer korrekt utifrån våra riktiga och kontrollerade fakta”.10

Exemplet Jonas Redmo fort. 

Dagarna efter Jonas Redmos död spekuleras det i Flashback-tråden om hur olyckan inträffat och  

varför inga medier rapporterar om den. ”Kan det ha att göra med sjukvårdens i det här fallet  

dåliga insatser?”, undrar signaturen Svettis. Chantre skriver: ”Kan det vara ett självmord?”,  

”Kanske var polisen som körde på han?” skriver Puddle. Sola skriver: ”som jag fattat det blev han  

påkörd på trottoaren”. Enligt signaturen Missthing ska ”bilen ha kört sjukt fort och föraren  

verkade mer eller mindre obrydd”, Maxisol skriver: ”Polisen förhörde en kvinna som verkade vara  

en turist, det kan förklara fortkörningen”. Signaturen Nietzschesson tror att vakthavande befäl  

”varit typ bakfull” och därför inte uppdaterat listan med aktuella händelser på polisens hemsida,  

eller att händelsen ”mörkats” för att ”någon person ska skyddas från uppmärksamhet”.11

JO har poängterat vikten av medias roll i ”att lämna medborgarna korrekt information om vad som 

sker hos myndigheterna och att påtala missförhållanden i samhället.”12 Att en person dör mitt på 

dagen när han går över gatan i centrala Stockholm är en händelse som normalt blir en nyhet.  I fallet 

5 Persson, Ann (2011-08-27). ”Åsögatan 08.00”.
6 SFS 1986:223
7 4§ SFS 1986:223
8 Rikspolisstyrelsen (2009). Riktlinjer för polisens mediearbete, s 2. 
9 Johansson, A & Eriksson, L. (2004). Polisens möte med pressen, s 4. 
10  Johansson, A & Eriksson, L (2004) s 6. 
11 Flashbacktråden ”Olycka? Dödsfall? Reinstiernsgata Åsögatan Stockholm” (2011)
12 JO 67:308, Johansson & Eriksson, s 5. 
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med Jonas Redmo hinner det spekuleras vilt på nätforum innan det skrivs en nyhetsartikel om 

olyckan. Än idag13 finns det inte någon information om händelsen på Polisens hemsida. 

Exemplet Jonas Redmo fort.

En dryg vecka efter olyckan skrivs den första notisen om händelsen,”Tragisk trafikolycka på  

Åsögatan”14 är rubriken i Södermalmsnytt. Detta följs senare av en artikel i Mitt i Södermalm, med  

vinkeln ”lägre hastigheter viktigast för att få ner olycksriskerna”15. Den 25:e oktober, två månader  

efter olyckan, skriver Dagens Nyheter om olyckan som en del i rapporteringen om att allt fler  

fotgängare dör i trafiken.16

Hade polisradion fortfarande varit i bruk så hade larmet om trafikolyckan med stor sannolikhet 

kommunicerats över radion och på så vis nått medierna omedelbart. Efter införandet av Rakel är 

medierna istället beroende av att någon hos polisen tar sig tid att informera journalister. Polisen får  

därmed en ökad roll som ”gatekeeper”17 eftersom en anställd hos polisen gör en bedömning och 

värdering av vilka händelser som ska publiceras på polisens hemsida och när. Detta kan i 

förlängningen påverka vilka händelser som kommer till mediernas kännedom därmed får 

medieutrymme. Trafikolyckan där Jonas Redmo blev påkörd är för att använda en term från 

gatekeeping-teorin ett exempel på information som fastnat i polisens ”grind” och därmed nått  

medierna först långt senare.

Teorierna om gatekeeping och nyhetsvärdering är tätt sammanknutna och handlar båda om vad 

som blir nyheter och varför. Båda är också teorier som traditionellt applicerats på nyhetsmedier. I  

denna uppsats ska teorierna om gatekeeping och nyhetsvärdering istället appliceras på polisen. 

I uppsatsen berörs också dagordningsteorin. Även den är teori som traditionellt appliceras på 

nyhetsmedier för att beskriva och förklara dessas makt. Enligt dagordningsteorin är de frågor som 

får utrymme i medierna samma frågor som människor diskuterar, debatterar, funderar och har 

åsikter om.18 Om medierna får en begränsad tillgång till händelserapporter, så innebär det att en del 

av mediernas roll som agenda-sättare flyttats över till polisen. Enligt dagordningsteorin har då 

polisen kontroll över vad som uppfattas som viktig information i samhället vid en viss tidpunkt19 

Även om inte effekter av polisens webbkommunikation undersöks i denna studie, så är det häri den 

13 Datum: 2011-10-27.
14 Södermalmsnytt (2011-08-27). Notis: ”Tragisk trafikolycka på Åsögatan”. Sidan 4.
15 Rönngren, Anna. (2011-09-06). ”Jonas påkörd på väg över gatan”. Mitt i Södermalm, sidan 5.
16 Dragic, Marijana. (2011-10-25). ”De förlorade sin son och bror: 'Han dog i onödan'”. Dagens Nyheters  

Stockholmsbilaga, sidan 4-5. 
17 Hadenius & Weibull (2007), Massmedier, s 340-343.
18 McCombs, M (1994) News influence on our pictures of the world,  s. 4
19 Hamilton, J (2004), All the news that's fit to sell, s 244

8



samhälleliga relevansen ligger och vi återkommer till detta i teorigenomgången samt i analys och  

diskussion. Där diskuteras också vad bristande webbkommunikation från polisens sida kan få för 

konsekvenser för nyhetsmedierna. 

1.2. Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning webbpubliceringarna av aktuella 

händelse lyckas fylla den funktion som den analoga polisradion en gång hade på redaktionerna, och 

utifrån denna data samt det teoretiska ramverket dra slutsatser om huruvida polisens 

webbpubliceringar är ett fungerande verktyg för journalister att använda i sin rapportering om 

aktuella händelsenyheter. 

För att besvara dessa frågor undersöks polisens webbpubliceringar vad gäller andel av totalt antal 

inträffade händelser som publiceras, tidsfördröjningen och fördelningen av dessa, och eventuella 

skillnader mellan olika polismyndigheters publiceringar belyses. Vi ämnar dock inte jämföra den 

relativa betydelsen mellan olika typer av händelser som publiceras eller ej publiceras.

Vidare syftar vi till att peka på vissa möjliga konsekvenser av polisens kommunikation, samt att  

slutligen ge förslag på vidare forskning inom området. 

1.3. Frågeställningar

Studien syftar att ge svar på tre huvudsakliga frågeställningar:

 Hur stor andel av inträffade händelser webbpubliceras?

 Hur långt tid tar det innan en händelse webbpubliceras?

Påverkas de två aspekterna ovan av:

- dag, dvs om det är en dag då det inträffat fler händelser än normalt?

- tid på dygnet?

- länets storlek?

- hur länge Rakel varit ordinarie kommunikationssystem i länet?

 Har vissa händelser större respektive mindre chans att bli publicerade med hänsyn till 

vilken typ av händelse de är?

1.4. Avgränsningar

Polisen har flera kommunikationsvägar med medierna, bland annat pressträffar, pressmeddelanden, 

telefonkontakt, mejl och fax. Anledningen till att just webbpubliceringar på polisen.se studeras är att  

detta verktyg av Rikspolisstyrelsen pekats ut som den huvudsakliga ersättningen för polisradion när 
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det gäller mediekontakt.20 Det vore dessutom metodologisk svårt att identifiera och studera samtliga 

kommunikationsvägar samt att dra giltiga slutsatser från en sådan studie. 

Endast polisens kommunikation studeras. Övriga blåljusmyndigheters som också använder 

Rakel, så som räddningstjänst, sjöräddning eller tull, utesluts från studien av flera skäl. Dels ingår 

både brott och olyckor i polisens verksamhetsområde. Dels har polisen större maktbefogenheter än 

övriga myndigheter vilket kan motivera en noggrannare granskning av polisen eller möjligheter till  

en sådan granskning. Dels är det av tids- och resursskäl nödvändigt att begränsa studien till en 

myndighet. 

Slutligen avgränsas det studerade området till antal händelser och typ av händelser som polisen 

informerar om, ej hur polisen informerar om dessa händelser, det vill säga vilken information som 

polisen går ut med när eller hur detta gestaltas. Vi återkommer dock till detta under förslag till  

vidare studier. 

2. Bakgrund
Innan vi fördjupar oss i den teoretiska referensramen är det nödvändigt att titta närmre på 

polisradion och dess efterföljare Rakel. 

2.1. Polisradions historia

1933 började polisradio på försök användas i Göteborg för att underlätta polisens arbete. Trafiken 

var öppen och kunde avlyssnas av allmänheten. Efter bara några år fanns det fem radiobilar i 

Göteborg och nio i Stockholm.21 Den moderna polisradion utvecklades på 50-talet då mottagaren 

kunde då förses med brusspärr för bättre ljudkvalitet och man slapp störningar, detta utvecklas så 

småningom till S70 och S80-systemen som är de som använts fram till idag. Båda var öppna 

analoga system, men fick till sist sällskap av E-80 som hade talskydd (kryptering).22 Redan med den 

gamla radion kunde olika myndigheter kommunicera med varandra. Förutom polisen bland annat 

räddningstjänst, tull och vägverket. Och journalister kunde lyssna.

2.2. Polisradion och medierna

Mitt på redaktionsgolvet brukade nyhetsorganisationerna ha en mottagare för polisradio. 

Informationen därifrån var värdefull för journalister för att få reda på när något hänt, och om det var 

av intresse för media eller ej. Nyhetschefen kunde bestämma om man behövde informera sin publik 

20 Liljeblad, P (2007) När polisradion tystnar, s. 6.
21 Tapper, Rune. ”Polisradion förr och nu”. http://polis.komradio.com/
22 Tapper, Rune. ”Polisradion förr och nu”.
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och/eller skicka reporter och fotograf till platsen.23 Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på 

Barometern berättar för Markus Dahlberg och Mattias Forsberg: ”Den gamla polisradion kan man 

säga var den enda chansen för oss att hänga med i vad som hände på det polisiära området, och den 

enda riktiga ingången till polisens göromål /.../ Man kan liksom inte sätta en reporter utanför 

polishuset varje dag som hänger med på alla utryckningar som sker.”24 En allvarlig händelse 

genererade mycket radiotrafik, och gav goda förutsättningar för att journalister skulle vara på plats  

strax efter det att blåljusmyndigheterna börjat hantera en situation.25

Ulf Wigh i Norrköping byggde upp ett helt företag kring det här på 80-talet. Hans fem anställda satt 

i en röd stuga med antenner på taket och lyssnade polisens, räddningstjänstens och sjöräddningens 

radiokommunikation i olika delar av landet, och informerade omedelbart de redaktioner som kunde 

vara intresserade av en händelse.26 År 2000 hade ”de flesta större redaktioner...avtal med Wighs 

news om nyhetsbevakning och [var] garanterade att larmas inom några minuter”.27Wighsnews.se 

uppdateras än idag, men med en brasklapp om att man nu har tillgång till mindre information. Först  

med anledning av att blåljusmyndigheterna ofta kommunicerade med mobiltelefon vid särskilda 

insatser. Sedan med anledning av Rakel. 

2.3. Införandet av Rakel

Polisradion hade problem täckning och störningar. Dessutom kunde kommunikationen avlyssnas av 

allmänheten. Vid tekniska problem med polisradion eller vid känsliga insatser användes istället  

mobiltelefoner, men vid större händelser blev mobilnätet lätt överbelastat. 28

2003 fattade Riksdagen därför beslut om att Rakel skulle införas som nytt 

kommunikationssystem. Rakel står för Radiokommunikation för effektiv ledning. Kommunikationen 

är krypterad för att hindra avlyssning, har bättre ljudkvalitet och bättre täckning än den gamla 

polisradion. Möjligheterna för samverkan mellan olika blåljusmyndigheter är dessutom förbättrad.29 

Rakel började testas i Skåne i april 2006. I december 2010 invigdes hela Norrland som den sista 

etappen i utbyggnaden. I maj 2011 fattade Rikspolisstyrelsen beslutet att godkänna Rakel som 

ordinarie kommunikationssystem för polisen i hela Sverige. Efter en testperiod på tre år och 

mängder av tekniska problem var Stockholms län sist att att gå över till Rakel som ordinarie system 

23 Liljeström, M (2000) Nya vägar för nyheter, s 33.
24 Dahlberg & Forsberg (2010) s 34. 
25 Liljeström, M (2000) s 33. 
26 Wigh, U. ”Om Wighs nyhetscentral”, http://wighsnews.info/about.html.
27 Liljeström, M (2000), s 33. 
28 RAKEL–nya polisradion –polisens införande av Rakel (2006), Polisområde Nordöstra Skåne, Rikspolisstyrelsen, s 4 
29 ”Vad är Rakel?”, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, https://www.msb.se/sv/Produkter—

tjanster/RAKEL/Om-Rakel/Vad-ar-Rakel/.
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i oktober 2011.30Därmed släcktes de gamla radiosystemen S80 och S70, förutom ett radiosystem för 

fjällvärlden, och nedmontering av masterna påbörjades.31 

Röster från medierna har kritiserat radiotystnaden efter Rakels införande. Vi återkommer till det  

under rubrik 3.3.1. 

2.4. När polisradion tystnar

Det är titeln på ett projektarbete från Rikspolisstyrelsen om hur mediekontakterna ska hanteras när 

polisradion släckts. Där står att målet för polisens kommunikation är att ”ge media fullgod 

information i samband med händelser”.32 Strategin är att vara tillgänglig och snabb när det gäller 

information mediekontakter.33

Liljeblad skriver: ”En av svårigheterna med att ersätta den larmfunktion som polisradion 

erbjuder idag är att skapa ett system som är lika omedelbart. Det är exempelvis inte ett alternativ för  

frilansfotografen att veta att ingripandet skedde för en halvtimme sen eller att olyckan är avklarad  

och allt är röjt”.34 Det rekommenderas därför att kommunikationen begränsas till ett fåtal kanaler för 

att underlätta hanteringen, och att huvudverktyget bör vara en utveckling av polisens hemsida 

www.polisen.se. Webben är enkelt att hantera och tillgängligt står det i instruktionerna,35men 

Liljeblad menar att informationsgivningen behöver bli snabbare.36 På webben publiceras aktuella 

händelser under rubriken ”hänt i länet”. Tre kategorier av information läggs ut där:

 information som omedelbart kan förmedlas: ”Det blir i princip den information som den 

som anmäler händelsen kan ge vid anmälan. Polisen är här avsändare men får förse 

informationen med en brasklapp om att detta är den information som finns tillgänglig nu 

med vars innehåll inte kan garanteras.”37

 När polisen varit på plats och ”kunnat bedöma omfattningen av det inträffade” kan 

webbpublicering uppdateras med förhandsinformation där polisen är avsändare. Ansvarigt 

befäl ansvarar för informationen och ska då ta hänsyn till polistaktiska skäl och 

förundersökningssekretess.38

 Utvecklad information om händelsen kan läggas ut på webben som en uppdatering eller ges 

30  MSB, ”Polisen avvecklar sina gamla radiosystem – Rakel nu ordinarie”.
31 Povén, Per-Ove, ”Imentum hjälper rikspolisstyrelsen med avveckling av gamla radiosystem”. 
32 Liljeblad, P (2007), s 5.
33  Liljeblad, P (2007), s 6
34  Liljeblad, P (2007), s 4
35  Liljeblad, P (2007), s 6
36  Liljeblad, P (2007), s 3
37  Liljeblad, P (2007), s 4
38  Liljeblad, P (2007), s 5
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på telefon om det finns behov för det.39 

Som en andra åtgärd föreslår Liljeblad en utveckling av systemet med presstalesmän på 

polisstationerna, och att dessa i alla fall i mindre län bör få behörighet att löpande uppdatera 

webben.40 Oftast är det dock länskommunikationscentralen som ansvarar för innehållet på webben.41 

Enligt Rikspolisstyrelsens kommunikationspolicy från 2009 är det myndighetens webbredaktörer 

som ansvarar för att anpassa information efter kanalens och målgruppernas förutsättningar, och en 

informationschef är ytterst ansvarig för myndighetens lokala information på hemsidan.42 

Myndigheterna har dock olika förutsättningar, både vad gäller storleken på den eventuella 

pressavdelningen och vad gäller antal medier som är verksamma i länet, och varje län är fria att  

utarbeta lokala medierutiner utifrån sina behov och förutsättningar.43  

3. Teoretisk referensram

3.1 Teoridelens disposition

Syftet med denna studie är att undersöka hur polisens webbpubliceringar av aktuella händelser 

fungerar som ett verktyg för journalister att använda i bevakningen av händelsenyheter. 

Webbuppdateringarna har syftat att i möjligaste mån ersätta polisradions indirekta funktion som 

mediekanal, men röster från medierna hävdar att publiceringarna missköts och att information om 

händelser inte når journalisterna. Polisen har i viss mån övertagit journalisternas roll som bedömare 

av vilken information som ska bli nyheter. 

Som referensram till studien väljs därför klassiska medie-teorier: Gatekeeping, nyhetsvärdering 

och dagordningsteorin/spegelteorin. 

Eftersom publiceringarna på polisen.se görs manuellt i varje enskilt fall, är det ofrånkomligt att  

det blir en viss tidsfördröjning i publiceringen. Eftersom inte all information löpande läggs ut är det  

också ofrånkomligt att ett urval sker. Dessa två aspekter gör att polisen i denna 

kommunikationskedja får en roll gentemot medierna liknande den medierna har gentemot sin 

publik. Därmed är gatekeepingteorin applicerbar. Vi väljer sedan att fördjupa oss i två delar av 

gatekeeping – nyhetsvärdering och verklighetsbeskrivningarna:

39  Liljeblad, P (2007), s 5
40  Liljeblad, P (2007) s, 6
41  Liljeblad, P (2007), s 4
42  Liljeblad, P (2007), s 10
43 Liljeblad, P (2007), s 4
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När ett urval görs så är det bland massmedierna i de flesta fall baserat på ett antal kriterier för 

nyhetsvärdering. Inom ramen för denna studie ska slutresultatet av polisens urval studeras och vårt 

antagande är att även polisen gör ett urval enligt vissa kriterier. Därför är den inom nyhetsmedierna 

välprövade teorin om nyhetsvärdering relevant att applicera på polisen. I denna del diskuteras också 

allmänhetens, och därmed mediernas, fascination av just brott och olyckor. 

Till sist behandlas ämnet medieinnehållets relation till verkligheten. Vi applicerar spegelteorin på  

polisen för att försöka dra slutsatser om huruvida innehållet på polisens webbplats är representativt 

för verkligheten. Detta kopplas samman med dagordningsteorin, och teorigenomgången avslutas 

med en del om möjliga effekter som begränsad informationsspridning skulle kunna ha på medierna, 

allmänheten, och i slutändan polisen själv. 

3.2. Gatekeeping-teorin

Gatekeeping är en teori som undersöker hur information väljs och förmedlas till sin publik. Den 

handlar i grund och botten om alla de ”kanaler och grindar” som en händelse måste passera på sin 

väg till att bli en nyhet och hur informationen förändras under processen.44 Grindvaktsfunktionen är 

avgörande för kommunikationsplanering och nästan alla kommunikationsplaneringsroller 

inkluderar någon aspekt av grindvaktsfunktion – med andra ord är det en oundviklig funktion även 

när det kommer till polisen.

3.2.1. Gatekeepingteorins utveckling

Inom tidiga studier av gatekeeping och nyheter fanns det en tendens att betona den enskilda 

journalistens roll och subjektiva karaktären av nyhetsbeslut. Senare riktades uppmärksamheten mot 

att urvalet kan ses som antingen organisatoriskt eller ideologiskt beroende på byråkratiska rutiner 

eller värderingar och kulturella influenser. Gieber45 menade att organisationen och rutiner var 

viktigare i valet än den individuella journalistens karaktär och att organisatoriska strukturer höll  

personliga värderingar borta. Han pekade på att faktorer som storleken på nyheterna, hur många 

nyheter det fanns att välja mellan, tidspressen och övrig produktion, hade en stor påverkan.46 

44 Shoemaker, P & Vos, T (2009) Gatekeeping theory, s, 22 
45 Shoemaker, P & Vos, T (2009), s 16
46 Shoemaker, P & Vos, T (2009), 16
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3.2.2. Gatekeepingteorin idag.

Från reporter- och organisationscentrerade analysmodeller har utvecklingen sedan rört sig mer mot 

ekonomi- och teknikorienterade modeller. Bennet presenterar en modell som förenar båda dessa 

typer av modeller och där en rad olika faktorer för nyhetsurvalet tas i beaktning. Det är idag det 

dominerande perspektivet och kan beskrivas som en ”multigated model of news gatekeeping”.47 Det 

är en blandning av traditionella faktorer, såsom journalistisk professionalism och objektivitetsideal,  

och moderna faktorer, där kommersialiseringen av mediesystemen och den nya teknologin spelar in.

Dessa faktorer samspelar med varandra. Shoemaker och Vos menar att det är flera steg i 

urvalsprocessen i en nyhetsproduktion och att begreppet gatekeeping innefattar alla människor och 

händelser som är med i informationshanteringen av en kommande nyhet. Med andra ord innefattar 

gatekeeping många olika dimensioner och är en komplex process med en mängd olika faktorer som 

påverkar vad som till slut ”slinker igenom”.48 Olika teorier inom gatekeeping betonar olika faktorer, 

såsom den enskilda journalistens betydelse, den redaktionella organisationens betydelse, den 

händelse det handlar om samt faktorer utanför medierna, som ekonomi, kultur, och politik och 

teknologi.49 Detta har präglat teorins utveckling och har fångats upp av Shoemaker och Vos som 

presenterar fem olika nivåer som de journalistiska produktionsvillkoren kan studeras på.50 

3.2.3. Gatekeepingens olika nivåer enligt Shoemaker och Vos.

 Individnivå.

På individnivån handlar det om att det är individuella faktorer som påverkar vilka händelser 

som blir nyheter och hur innehållet utformas. Till dessa hör sådant som utbildningsnivå, 

bakgrund och erfarenheter, personliga värderingar och åsikter, kön, etnicitet, politisk 

tillhörighet och syn på yrkesroll. Den som sitter och vaktar grinden blir här 

förklaringsfaktorn till vad som släpps igenom.51 

Här menar andra forskare att intra-individuella gatekeepingprocesser, såsom faktorer 

på gruppnivå, intern beslutsordning, rolluppfattningar, tankemodeller eller den 

organisatoriska kultur som finns på en arbetsplats också har en avgörande betydelse.52 Den 

individuella gatekeepern är formad av sina egna värderingar och har sitt eget tankesätt,  

47 Bennett, W.L. (2004) Gatekeeping and press-government relations: A multi-gated model of news construction, i L.L. 
Kaid Handbook of Political Communication Research, s 293. 

48 Shoemaker, P & Vos, T (2009) s 22
49 Nord, L (2008) Hotfulla nyheter- att analysera redaktionella processer och publiceringar, s 12.
50 Shoemaker, P & Vos, T (2009) s 31
51 Shoemaker, P & Vos, T (2009) s 33
52 Nord, L (2008), s 12.
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samtidigt som denne agerar inom de kommunikationsrutiner som finns fastställda som i sin 

tur är formade av den organisation som finns. 

 Medierutiner

Medierutiner handlar om hur man jobbar med innehåll, alltså hur nyheterna införskaffas, 

behandlas, bearbetas och paketeras. Dessa präglar det dagliga nyhetsarbetet och det innebär 

att vissa saker har större chans att bli nyheter än andra.53 Karaktäristiskt för 

nyhetsjournalistiken är att det finns en deadline, ett begränsat utrymme och att formatet är  

viktigt. Det som väljs ska passa i de sammanhang där de uppträder.54 De medierutiner som 

finns är i sin tur kopplade till hur medieföretagen är organiserade.Organisationen

 På denna nivå handlar det om hur nyhetsproduktionen är organiserad. Verksamhetens 

mål och hur dessa efterlevs är centrala aspekter. Här ingår den redaktionella policyn och 

enligt Breed är den huvudsakliga frågan hur effektivt policyn kan genomföras.55 Andra 

organisatoriska faktorer är ägandeförhållanden och hur ett medieföretag är organiserade i 

olika avdelningar och redaktioner.

 Medieexterna nivån

Den medieexterna nivån handlar om faktorer utanför medierna själva som ändå har 

betydelse för journalistikens innehåll.56 Hit hör mediernas förhållande till källorna och 

källornas makt över innehållet. I pressade lägen kan det vara lätt att förlita sig helt på 

källorna och de i sin tur känner till hur nyheter skapas och kan på så sätt få kontroll över 

vilken information som kommer ut på ett helt annat sätt.57 Resurserna kan här vara 

avgörande. Ju mindre resurser och ju mer belastning eller tidspress, desto större är risken att 

nyhetsurvalet präglas av ett oproportionellt stort genomslag för pressmeddelandebaserade 

nyheter.58 Dessa kommer ofta från etablerade, välkända källor - så kallade elitkällor, eller 

”primary definers”. Inflytelserika källor får allt större möjlighet att dominera den allmänna 

debatten ju mer rutinbetonat journalisters arbete blir.59 Källorna kan också nämnas som en 

anledning till att just brott och olyckor i så hög grad blir nyheter. Nyhetsredaktionerna 

lägger ut ett nyhetsnät varje dag, på engelska kallat ”the beat system”.60 Det handlar om att 

53 Shoemaker, P & Vos, T (2009) s 51
54 Shoemaker, P & Vos, T (2009) s 62
55 Tumber, H (1999) News: A Reader, s 79.
56  Shoemaker, P & Vos, T (2009) s 77
57  Manning, P (2001), News and news sources: a critical introduction. 
58  Strömbäck, J (2000) Makt och medier, s 49. 
59  Shoemaker, P & Vos, T (2009)  s 85
60  Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) Det redigerade samhället, s 49
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samla in information från ett antal bestämda platser i samhället, exempelvis polis, domstolar  

och kommuner. Förutom att dessa nyhetskällor ofta har allmänviktig information att erbjuda,  

samt lyder under offentlighetsprincipen, så är de trovärdiga källor. Att använda polisen som 

källa ger automatiskt mediet trovärdighet och objektivitet, och är dessutom ett billigt sätt att  

inhämta information.61

 Ytterligare medieexterna faktorer är exempelvis de lagar och förordningar som reglerar 

mediernas verksamhet, mediernas förankring i det omgivande samhället, graden av 

konkurrens på mediemarknaden och den teknologiska utvecklingsnivån.62

 Produktionsvillkor

Detta hade inte Shoemaker och Vos som en av gatekeepingens fem nivåer, men 

produktionsvillkor är en aspekt som påverkar medieinnehållet i allt större utsträckning. 

Produktionsvillkor kan sägas vara en mix av medieexterna villkor och 

organisatoriska- samt rutinvillkor. Det handlar om teknologiska framsteg och ekonomiska 

förändringar som påverkar mediernas innehåll. De journalistiska produktionsvillkoren har 

förändrats och präglas av ökad konkurrens, större ekonomiska intressen och en allt mer 

fragmenterad publik. Detta gör att journalistiken tenderar att bli mer underhållningsinriktad,  

trivial- och skandalbaserad.63 Forskningen visar att medierna blir alltmer marknadsstyrda 

och att ekonomiska faktorer är särskilt avgörande för nyhetsurvalet.64 Trots att det är mest 

tydligt i till exempel USA65 har forskning i Norden visat att det även här spelar stor roll.66 

Svenska mediers ekonomi, struktur och innehåll har förändrats markant på senare tid. Idag 

måste all journalistik vara lönsam och det som ur marknadssynpunkt är ett riktigt 

medieinnehåll riskerar att tränga ut det som ur demokratisynpunkt är mer centralt:  

informativt, granskande eller debatterande.67 Nya möjligheter att publicera sig digitalt och i 

etern har medfört hårdare konkurrens och ökade krav på snabbhet och uppdatering. Idag 

handlar det om ständig publicering. På en webbsida finns ingen deadline, där det är stopp för 

nytt material.68(??) Eller snarare att det alltid är en deadline.69 Nyheten rapporteras samtidigt 

som den händer70  i ett medium som rör sig med ljusets hastighet.71 Publiceringsrytmen har 

61  Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 252
62  Shoemaker, P & Vos, T (2009)  s 77
63  Strömbäck, J Nord, L (2005) Hot på agendan - en analys av nyhetsförmedling om risker och kriser, s 38.
64  Hamilton, J (2004)
65  Nord, L (2008) s 14
66  Nord, L (2008) s 14
67  Karlsson, M (2006) Nätjournalistik - en explorativ fallstudie av digitala medier karaktärsdrag på fyra svenska  

nyhetssajter, s 37
68  Karlsson, M (2006) s 37
69  Karlsson, M (2006) s 37
70  Karlsson, M (2006) s 36
71  Karlsson, M (2006) s 36
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oåterkalleligen förändras i online-världen vilket innebär andra villkor för journalistiken. 72 

Det här betyder att det är av yttersta vikt att snabbt få tillgång till information om sådant  

som är aktuellt. Brott och olyckor är ett typexempel på nyheter som är åtråvärda, där 

journalisterna genast behöver få information för att kunna tillgodose det snabba 

publiceringsbehovet och därmed sina läsare.

 Ideologisk nivå

Det här är den mest abstrakta nivån och handlar om samhället i stort och hur journalistikens 

innehåll påverkas av de övergripande kulturella och ideologiska värderingar som råder.73 

Hallin beskriver det, mycket förenklat, som att alla samhällen består av individer och 

grupperingar med olika åsikter och ideér, men att det finns en norm som anses normal. Den 

normala normen tas för givet och får inte ifrågasättas. Detta varierar i olika kulturer och över 

tid.74I Sverige finns på en gemensam ideologisk nivå värnandet om den fria 

åsiktsbildningen. Detta visar sig bland annat i offentlighetsprincipen, tryckfriheten och 

mediernas starka ställning i Sverige med ett granskande uppdrag fastställt av riksdagen. 

Journalistikens roll för demokratin är dock en roll som enligt flera företrädare för media 

riskerar att försvagas i och med införandet av Rakel. Vi återkommer till detta under kapitel  

3.5.2 om möjliga mediekonsekvenser av polisens minskade information. 

I kommande del belyses en del av gatekeepingteorin - nyhetsvärderingsprocessen och de kriterier de 

grundar sig på. Även de nyhetsvärderingskriterier som finns i polisens egna handbok Polisen i  

pressen, tas upp. Mot bakgrund av detta är målet att i analysdelen kunna dra slutsatser om huruvida 

urvalet av händelser på polisens sida stämmer överens med dessa kriterier för nyhetsvärdering. 

3.3. Nyhetsvärdering

Nyhetsvärderingsprocessen handlar om ett urval av händelser eller tillstånd som värderas enligt 

vissa kriterier för att för att sedan väljas ut som nyheter.75 Detta urval är nödvändigt eftersom 

mediernas utrymme är begränsat, och detsamma gäller publikens uppmärksamhet.76 Tio 

gallupundersökningar genomförda av Neuman på 90-talet visade att det antal frågor som samtidigt 

kunde ligga på allmänhetens dagordning varierade mellan två och sex frågor.77Liknande villkor 

72  Karlsson, M (2006) s 37
73  Shoemaker, P & Reese, S (1996) Mediating the message. Theories of Influences on Mass Media Content, s 97.
74  Karlsson, M (2006) s 52
75  Hvitfelt, H (1985) På första sidan – en studie i nyhetsvärdering, s 7.
76  Ekecrantz, J & Olsson, T (1998), 34
77  McCombs, M (2004) Makten över dagordningen. Om medierna, politiken och opinionsbildningen, s 63. 
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gäller för medierna, som ofta fokuserar på samma typ av händelser. Det gäller även om de riktar sig 

till olika målgrupper.78 Således är också mediernas dagordning begränsad, och deras källa – här 

polisen – behöver därmed göra ett urval bland de händelser de presenterar för medierna. 

Begränsningarna i storleken på dagordningen kan både i allmänhetens och mediernas fall 

förklaras med bland annat begränsade resurser, kanske främst i fråga om tid men också vad gäller 

psykologisk kapacitet.79

I ljuset av detta är det oundvikligt att det pågår en konkurrens mellan olika typer av nyheter.

Håkan Hvitfelt genomförde 1985 en av de de första studierna av svenska mediers nyhetsvärdering 

genom att under en period analysera sex dagtidningars toppnyheter, dvs den eller de nyheter de 

valde att sätta på ”ettan”, eller förstasidan. De slutsatser Hvitfelt drog av sina resultat 

sammanfattade han i följande modell: 

”Sannolikheten för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och placeras på första sidan och 

där bli huvudartikel ökar ju mer den behandlar:

 politik, ekonomi samt brott och olyckor

 och om det är kort geografiskt och kulturellt avstånd

 till händelsen och förhållanden

 som är sensationella eller överraskande

 handlar om enskilda elitpersoner

 och beskriver tillräckligt enkelt

 men är viktiga och relevanta, utspelas under kort tid men som del av ett tema,

 har negativa inslag

 och har elitpersoner som källor.”80

Vi ska härmed koncentrera oss på just blåljusnyheter, och hur de passar in i Hvitfelts modell. 

3.3.1. Brott och olyckor i media

I Håkan Hvitfelts modell ovan hamnar brott och olyckor på första plats. Senare studier av bland 

annat Westerståhl & Johansson och Dahlgren visar även de på att brott, olyckor och våld hamnar 

högt upp på mediernas dagordning.81 Orsaken till nyhetsorganisationernas fascination vid 

blåljusnyheter står till stor del att finna i Hvitfelts modell: det handlar om händelser, som utspelas  

78  McQuail, D (2005) Mass communication theory, s 309
79  McCombs, M (2004), s 63
80  Hvitfelt, H (1985), s 18
81 Sandstig, G (2003) Orons platser – en granskning av människors upplevelser av rädsla och otrygghet, s 36.
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under kort tid (men ofta som del av ett tema), har negativa inslag, och i en del fall är överraskande 

eller sensationella. Är det ett brott eller en olycka i mediekonsumentens egna närområde ökar 

intresset för händelsen, precis som om det är en händelse som orsakats av eller drabbat en offentlig 

person. 

Brott och olyckor som händelse passar ofta in i det tidsperspektiv Schultz kallar 

”punktperspektiv” - en händelse som inte pågår i mer än tre timmar.82 I dagens mediesamhälle med 

hårdnande konkurrens och en ständig deadline på webben så är blåljusnyheter en av de få skeenden 

som uppfyller de tidsmässiga krav som nyhetsproduktionen ställer.83  Eller som Jan Ekecrantz 

sammanfattar det: ”Ingenting är så gammal som gårdagens nyheter”.84 

Ytterligare två av Hvitfelts kriterier gör just brott och olyckor intressanta för nyhetsmedierna:

Punkt 6: enkel beskrivning, och punkt 7: viktig och relevant information. 

På journalistutbildningarna idag är något av det första som lärs ut vikten av att ange ”4V+H” i 

artikeln. Formeln står för ”vem, vad, var, varför och hur”. Dessa tids-rumsangivelser ska vara 

exakta och gärna presentera i artikelns inledning.85 Brott och olyckor är en typ av händelser där 

svaret på dessa frågor av journalisten enkelt kan sökas upp och beskrivas. Har dessutom reportern 

och fotografen hunnit till brotts- eller olycksplatsen och kan han eller hon ge rapporteringen en 

”närvaro-känsla” som ökar chanserna att beröra publiken. 

Jan Ekecrantz är kritisk till hur journalistiken utvecklats: ”de moderna nyhetsmediernas uppgifter  

kan inte längre i första hand förstås i pedagogiska eller demokratiteoretiska termer, utan i  

företagsekonomiska. Kombinationen sentimentalitet och företagsekonomisk rationalitet är nu 

mycket framgångsrik. En av journalistikens sociala produkter är nämligen berördhet. Den talar inte 

om det som vi i någon ursprunglig mening är berörda av, utan om det som den kan beröra oss med. 

Rollerna som konsumenter och medborgare är i praktiken inte åtskilda.”86

Att kriminaljournalistiken förskjutits till ”vad den kan beröra oss med” som Ekecrantz skriver 

belyser han med en historisk beskrivning av hur brottsligheten på 1960-talet var moraliserande och 

kliche-artad; ”Brottslingarna utmärks av sin fräckhet” och tilldelas av medierna namn som 

”långfingrade Kalle Kanon” och ”Mälarpraten”, samtidigt som de rådiga poliserna, ”rättskaffens 

män”, förhindrar brott.87 Gärningen skildrades ofta som en ”rafflande berättelse, eller ett rättsligt 

efterspel” skriver Ekecrantz.88Idag har beskrivningarna av brott förflyttats från gärningsmannen och 

82  Hvitfelt, H (1985) s 196
83  Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 43
84  Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 43
85  Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 55
86  Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 23
87  Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 215
88  Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 233
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polisen, och vinklas istället på brottsoffret och dennes upplevelser.89

Vad gäller punkt 7: viktig och relevant information, så är det två svårdefinierade begrepp. 

Förenklat handlar viktig information om sådant som har stor betydelse för en stor mängd människor 

livssituation, och relevant information om sådant som har betydelse för den egna individens 

livssituation.90I undersökningen ”nya vägar för nyheter” från dåvarande styrelsen för psykologiskt 

försvar pekas två roller som nyhetsmedierna har vi allvarliga händelser ut: 

 att sprida information om att något har hänt – så kallad alerteringsfunktion.

 att erbjuda löpande rapportering om utvecklingen av händelsen – så kallad 

fördjupningsfunktion.91

När en allvarlig händelse inträffar så söker en stor del av allmänheten information på 

nyhetsorganisationernas webbplatser.92 Ett exempel är tågolyckan i Borlänge år 2000. Då spårade 

fem tågvagnar lastade med farlig gas ur och välte. 1000 personer behövde evakueras.93 

Lokaltidningen i Borlänge mer än fördubblade antalet besökare på sin webbplats dagen efter 

olyckan. Även nyhetssajter som inte hade någon information om händelsen ökade sin trafik.94

3.3.2. Polisens nyhetsvärdering

Precis som då nyhetsredaktören väljer ut vilka händelser som ska presenteras som en nyhet till 

mediepublik, så väljer någon på polisen ut vilka händelser som ska presenteras till medierna. 

Polisen har ett antal olika kommunikationskanaler; webbplatsen polisen.se, RSS-flöde länkat till  

denna, att skicka ut pressmeddelanden, ringa upp medier, ge information när medierna ringer upp 

länskommunikationscentralen och ställer frågor, eller att faxa ut dygnslistor till lokala  

medieredaktioner. Vid samtliga kommunikationsvägar utom den sistnämnda sker ett urval. 

Vi har ovan tagit upp Håkan Hvitfelts kriterier för vad som av medierna presenteras som en 

nyhet. I handboken polisen i pressen presenteras liknande nyhetsvärderingskriterier för att vägleda 

poliser i sin kontakt med media: 

”En viktig del av myndighetens förberedelse är att göra klart för alla medarbetare vad som 

särskilt väcker mediernas intresse – vad som kan utvecklas till mediala ärenden. På så sätt får 

medarbetarna en föreställning om vad de ska vara vaksamma på. Det är främst saker med inslag av:

 nyheter, oväntade och hittills okända saker – som någon journalist kanske är ensam om att 

89  Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 233
90  Hvitfelt, H (1985) s 186
91  Liljeström, M (2000) s 12
92  Liljeström, M (2000) s 12
93  Kvarnkullen, T & Sokolow I. Aftonbladet: ”Katastroflarm när gasvagnar vält i Borlänge”
94  Liljeström, M (2000) s 12
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ha tips om, 

 det nära, som berör och intresserar människor lokalt, 

 fel, i synnerhet sådana begångna av människor i förtroendeposition eller förtroendeyrken – 

t.ex. politiker, höga chefer, präster, läkare, lärare, poliser och socialarbetare, 

 konflikter och kritik, på alla nivåer utom möjligen den rent privata, 

 drama, bland människor, i naturen och på annat håll, 

 välkända personer, makthavare, personer med förtroendeyrken, omtalade personer, 

 det som är ”rätt i tiden” - dvs det som vid tidpunkten är föremål för stort intresse från 

medierna och allmänheten, 

 det som väcker starka känslor som t.ex. avsky, medlidande och lycka, och

 det som berör många och det som många människor har stor nytta av att veta av karaktären 

konsumentupplysning.”95

Både polisen och medierna värderar enligt modellerna ovan händelsenyheter som berör högt. Detta 

tillsammans med en ”nu-effekt”, och användandet av en elitkälla som polisen ger rapporteringen 

hög trovärdighet. Faktorerna tillsammans ger publiken ett intryck av att vara satta i förbindelse med 

verkligheten. Detta för oss vidare till Spegelteorin och dagordningsteorin. 

3.4. Verklighetsbeskrivningarna

Att medieinnehållet är en spegel av verkligheten – det är det spegelteorin går ut på. Medierna 

rapporterar helt enkelt om det som händer i verkligheten, så som det hänt i verkligheten.96 

Journalistens uppdrag är just detta, att objektivt ”rapportera” eller ”förmedla”.97 Således är 

medieinnehållet är en direkt representation av händelser som inträffar i verkligheten.

De flesta människor får sin bild av brottslighet via medierna.98 Men mediebilden är enligt 

Sandstig (2003) en överdriven version av verkligheten, framför allt vad gäller omfattningen av 

brott,99men också i hur dessa brott beskrivs. Enligt gestaltningsteorin så måste varje beskrivning 

framställas, exempelvis genom val av vinkel, att framhålla vissa aspekter mer än andra, ordval,  

rubriksättning, bildsättning m.m.100 Även tidigare studier än Sandstigs visar att det finns en tendens 

att verkligheten överdrivs i nyheterna, exempelvis genom att konsekvenser av en olycka eller antal  

95 Cassel, Claes (2000) Polisen i pressen – åtkomlighet, ärlighet, öppenhet, s 26-27
96  Hvitfelt, H (1985) s 89
97  Ekecrantz, J & Olsson, T (1998) s 35
98  Sandstig, G (2003) s 36
99  Sandstig, G (2003) s 8
100  McCombs, M (2004), s 28
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offer överskattas.101

Orsakerna till framställningen ligger som nämndes i avsnitten om gatekeeping och 

nyhetsvärdering bland annat i nyhetsorganisationen, journalisten som individ, källorna (däribland 

polisen) och publikens förväntningar om medieinnehållet eller journalistens uppfattningar om dessa 

förväntningar.102

Om spegelteorin appliceras på polisen innebär det att innehållet på polisen webbplats är en 

spegling av vilka händelser som inträffat i verkligheten. Detta är en av de förhållanden som testas i  

denna studie. 

Spegelteorin har dock tappat anhängare under åren, för en händelsen kan i själva verket inte 

separeras från beskrivningen av densamma.103 McCombs skriver: ”Nyhetsmediernas verklighetsbild 

och principerna för nyhetsvärdering är produkter av ett komplext samspel mellan många olika 

faktorer. Vissa av dessa faktorer, exempelvis ekonomiska villkor, kan direkt motverka att 

nyhetsmediernas bild av verkligheten överensstämmer med verkligheten. Eftersom 

verklighetsbilden i nyhetsmedierna gestaltas på ett visst sätt är den snarare en bearbetning av den 

reella verkligheten.”104

Svårigheten är att vid studier av mediernas beskrivningar kunna skilja verkligheten från 

mediernas beskrivning av verkligheten. Enligt Rosengren (1970) så behöver man om man 

överhuvud taget ska bedöma nyhetsmediernas prestationer jämföra medieinnehållet – intra-media-

data med den faktiska verkligheten – extra-media-data.105Men exakta beskrivning av den verkliga, 

omedierade, verkligheten finns sällan att tillgå.106Dessutom påverkar den medierade och den 

omedierade verkligheten varandra. Westerståhl (1972) studerade mediernas objektivitet genom att  

jämföra ett mediums information med andra mediers. Men utan att jämföra med den faktiska 

verkligheten går det inte att utesluta att samtliga studerade nyhetsmedier ger samma felaktiga  

beskrivningar av verkligheten, och är utsatta för samma systematiska felkällor.107

Denna studie är ett försök att jämföra polisens intra-media-data, i detta fallet 

webbpubliceringarna på polisen.se med extra-media-data, här dygnslistorna för samma dagar. 

Frågan om huruvida dygnslistan faktiskt är ”extra-media-data”, eller en exakt spegling av 

verkligheten, återkommer vi till i metod-delen.

101  McCombs, M (2004) s, 92
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3.5. Effekter

Vi har gått igenom teorier om gatekeeping, nyhetsvärdering och verklighetsbeskrivningar. Tre 

medieteorier som i denna studie används för att beskriva och dra slutsatser från polisens 

webbpubliceringar. I denna del diskuteras slutligen de möjliga effekter en begränsning av 

information om polisens verksamhet skulle kunna ha för allmänheten, medierna och polisen själv.

3.5.1. Möjliga konsekvenser för allmänheten

Förutom att journalistiken får svårare att fullgöra sitt uppdrag och att det kan leda till att  

allmänheten får försämrad samhällsinformation, så riskerar en snedvriden mediedagordning att leda 

till ökad rädsla hos allmänheten. Även om publiken vet att den artikel de läser är en språklig 

konstruktion så ”tänker vi oss ändå gärna att den språkliga beskrivningen återger eller representerar 

ett stycke verklighet som skulle funnits där och sett likadan ut även om den inte beskrivits”.108 

McCombs kallar detta den ”naiva realismen”.109 Lippman menar att i och med det sanningsanspråk 

som medierna har, svarar den allmänna opinionen ”inte bara på omgivningen utan på den 

pseudoomgivning som skapas av nyhetsmedierna”.110 Det sker enligt dagordningsteorin en 

prioriteringsöverföring, där de frågor som medierna lyfter fram som viktiga också blir viktiga för 

deras publik. 

Enligt dagordningsteorins andra nivå så har medierna inte bara makt över vad individen tänker 

på utan hur individen tänker på denna fråga. Det vill säga att de attribut som journalister fäster till  

ett objekt överförs till allmänheten.111

Dagordningsteorins första och andra nivå kan exemplifieras med ett antal studier om effekten av 

mediernas gestaltning av brottslighet. När läsare av lokaltidningar i Chigaco, Philadelphia och San 

Fransisco tillfrågades om sin rädsla att utsättas för brott så var de läsare av den tidning med högst 

andel brotts-relaterat nyhetsmaterial mer rädda än läsare av den tidning med en mindre andel brott i  

nyheterna.112 I texas i början på 90-talet var kriminalrapporteringen intensiv. När invånarna i staten 

tillfrågades om landets största problem vid den tiden så fanns det en utbredd och växande oro över 

brottsligheten. Men den faktiska brottsligheten var på tillbakagång och lägre än på flera år. 113En 

färskare studie genomfördes i Göteborg 2003. Knappt hälften av göteborgarna uppgav att 

kriminalitet och brottslighet var de allvarligaste hoten mot den egna tryggheten. 114Man fann ett 

108  McCombs, M (2004) s 26
109  McCombs, M (2004) s 26
110  McCombs, M (2004) s 25
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samband mellan att att själv ha utsatts för brott och att se brott som ett allvarligt hot, men;

”Det intressanta är snarast att andelen som inte utsatts för brott uppvisar nästan lika höga andelar på 

enskilda typer av hot. Exempelvis anger drygt tio procent av dem som drabbats för våldsbrott att 

våld är ett hot mot den egna tryggheten, medan andelen av dem som inte utsatts för ett sådant brott  

endast är ett par procentenheter lägre.”115Forskaren drar slutsatsen att man kan anta att ”det är något 

annat som skapar den sociala referensram som innehåller komponenter av oro och rädsla”. Flera 

forskare menar att mediernas ”överdrivna” brottsrapportering kan sprida en överdriven rädsla bland 

allmänheten, och dessutom bidra till att vissa grupper i samhället stigmatiseras.116

3.5.1.1. Begränsningar av effekten

Andra forskare menar att mediernas makt inte är fullt så kraftfull. ”Dagordningsteorin är ingen 

återgång till en ”injektionsnålsteori” (hypodermic theory eller bullet theory) om allsmäktiga  

medieeffekter. Läsarna, tittarna eller lyssnarna betraktas inte heller som robotar som väntar på att bli  

programmerade av nyhetsmedierna” skriver McCombs117 Enligt McCombs kan dagordningseffekter 

endast förklaras som ett samspel mellan medieinnehåll och individens egna psykologiska 

förutsättningar, ”allmänhetens prioritering av en fråga är det kombinerade resultatet av en 

tillgänglighet och personlig relevans.”118Vi har tidigare definierat relevans som sådant som är 

personligt angeläget för individen.119 Detta kombinerat med hur osäker individen är om ämnet (om 

det till exempel rör en komplex fråga) avgör vilket behov av orientering individen har. Mediernas 

dagordningseffekter väntas vara större när det gäller en fråga som har hög relevans för individen 

samt rör ett område där denne har begränsad kunskap.120 Detta kan exemplifieras med studien i 

Texas som nämndes ovan. Forskarna fann att invånarna inte var rädda för all sorts brottslighet (som 

”avlägsna gängmord och den traditionella uppsättningen vardagsbrott”) utan endast sådant som 

hände i deras egna närområde, eller en typ av brottslighet som drabbade ”vanliga” människor, till  

exempel personrån mitt på dagen.121

Annan forskning har visat att människor som har egna erfarenheter av våldsbrott blir mer kritiska 

till mediernas beskrivningar av brott. Men kultivationsforskarna menar i motsatt till detta att ”om 

man har personlig erfarenhet gör detta att man exponerar sig mer och därmed också 

115  Sandstig, G (2003) s 20
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uppmärksammar massmediernas texter mer och att effekterna snarare borde förstärkas än om man 

inte hade haft denna erfarenhet”.122 

På senare tid framförs internet som en anledning till minskade dagordningseffekter; ”en av de 

viktigaste förändringar som förutspås för en framtid där vi kan nå ett stort antal olika nyhets- och 

informationskällor via internet är ett slut på den dagordningsmakt som vi har upplevt under senare 

årtionden”.123 Tanken är att individen inte ska vara utlämnad åt en eller flera redaktörers 

nyhetsvärdering utan att all information ska finnas tillgänglig på internet. Mot detta har framförts att  

publiken inte vill ha all information, utan att de efterfrågar ett urval av dagens viktigaste händelser  

och kommer fortsätta göra så oavsett internets oändliga utbud.124

Till sist kan sägas att massmedier och egna erfarenheter inte är de enda källorna till kunskap om 

samhället; ”bland annat samtal med familj, vänner och kollegor, ger oss också information om 

många frågor”.125Enligt kultivationsforskarna Palmgreen & Clarke är detta en orsak till att  

dagordningsmakten är mindre på lokal nivå än på nationell nivå, respektive nationell jämfört med 

internationell nivå.126

Ytterligare en aspekt som gör att allmänheten i förlängningen kan påverkas av att mediernas insyn i  

polismyndigheten minskar, är att medierna då får svårare att fullgöra det journalistiska uppdraget.  

Det enligt Rakel-kritiker inom journalistkåren;

3.5.2. Möjliga konsekvenser för medierna

3.5.2.1.  Journalistikens uppdrag

Journalistikens roll varierar mellan olika kulturer beroende på demokratisyn. I Sverige anses 

medborgare ha rätt till korrekt och allsidig information om sådant som gäller deras liv, miljö och 

egendom för att den enskilde ska kunna fatta välgrundade beslut i sin egen vardag, och 

yttrandefrihet och tryckfrihet är grundlagsskyddade rättigheter.127 

Offentliga utredningar framhåller att pressen har som uppgift att fullgöra följande tre uppgifter 

som är särskilt viktiga för den fria åsiktsbildningen:

 Informationsuppgiften; uppgiften att förse medborgarna med sådan information att de fritt  

och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. 

122  Sandstig, G (2003) s 10
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 Granskningsuppgiften, uppgiften att verka som självständiga aktörer och att granska de 

inflytelserika i samhället.

 Forumuppgiften; uppgiften att låta olika åsikter och kulturyttringar komma till tals. 128 

Det är dessa av riksdagen fastställda uppgifter vi utgår ifrån när vi uttalar oss om journalistikens 

syfte idag. 

Journalistiken har också krav på sig att vara korrekt.129 Kovach och Rosenstiel väljer att tala om 

att journalistikens essens handlar om verifikation: ”In the end, the discipline of verification is what 

separates journalism from entertainment, propaganda,fiction, or art”.130 Strömbäck preciserar det 

genom att poängtera att ”den journalistiska strävan bör vara att söka de fakta och de beskrivningar 

som efter kontroll och källkritik korresponderar med observerbara eller åtminstone väl belagda 

beskrivningar av verkligheten.”131Med andra ord bör journalistiken aldrig utgå från att något är sant 

utan alltid undersöka vilken substans det har i verkligheten. 

Att så långt som möjligt ta reda på vad som är sant och relevant lyfts även fram i ”Spelregler för 

press, radio och tv”. Där står det att ”Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende 

för dessa medier kräver korrekt och allsidig nyhetsförmedling”. Vidare skriver man: ”Var kritisk 

mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger, även om 

de tidigare har publicerats.”132

Det är utifrån denna synen på journalistikens uppdrag som företrädare för medierna ifrågasätt 

införandet av Rakel och radiotystnaden det innebär. 

3.5.2.2.  Rakels konsekvenser för fullgörandet av journalistikens uppdrag

Enligt kritikerna gör Rakel det svårare att bedriva granskande journalistik – ett av de av regeringen 

fastställda uppdragen som nyhetsmedierna i Sverige har. I  ”Rakel hindrar medierna att fullfölja sin 

uppgift” har flera ansvariga utgivare gått ihop och skrivit en debattartikel där de uppmanar 

regeringen och riksdagens ledamöter att ta initiativ till en översyn av regelverket kring Rakel. De 

anser att massmedierna måste ges den åtkomst som krävs för att fullgöra sin informerande, 

granskande och rapporterande uppgifter i samhället. ”Rakel har allvarligt skadat mediernas 

möjlighet att tillgodose det starka allmänintresse av information som finns i samband med olyckor  

128  SOU 1995:37, ”Vårt dagliga blad - stöd till svensk dagspress”, s.159
129   McQuail, D (1997) Audience analysis, s 10.
130  Kovach, B & Rosenstiel, T (2001) The Elements of Journalism. What News People

Should Know and the Public Should Expect, s 71. 
131  Strömbäck, J (2003) Medierna som fjärde statsmakt, s 15. 
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och brott.”133Enligt journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hulthén är Rakel en 

»demokratisk komplikation«: ”stat och myndigheter har fått ökad insyn i den enskilde 

medborgarens liv, medan medborgaren har fått minskad insyn i statens och myndigheternas 

förehavanden.”134 På dagstidningen Barometern menar biträdande nyhetschefen Pelle Johansson att 

”Förr kunde vi höra talas om ett mord på radion, komma fram och se polisen komma ut med den 

gripne från hyreshuset där det hade hänt. I dag blir du istället kallad till en presskonferens fyra 

timmar senare. Det är inte för vårt eget höga nöjes skull som vi vill kunna skildra hur polisen 

arbetar, här finns en demokratiaspekt också. Det finns ju situationer där man inte vill att polisen ska 

få operera ostört. Det kan till exempel ske övervåld vid gripandet och sådant är väldigt svårt att  

granska i efterhand.”135 I och med polisradions tystnad förminskas journalisters möjligheter att ta sig 

till en brotts- eller olycksplats innan den är röjd avsevärt. Att vara på plats och att se med egna ögon 

är en grund för att värdera information och journalisterna är på plats i samhällets ställe. 

Iakttagelserna är ett komplement till myndigheters och andra källors uppgifter och det är viktigt att  

reportern kan se, lyssna, fråga och dra slutsatser för att rapporteringen ska bli såväl korrekt som 

allsidig.136

Det är inte bara från journalistkretsar som det protesteras. Styrelsen för psykologiskt försvar har i 

sitt remissvar till rapporten ”En utökad användarkrets i det gemensamma 

radiokommunikationssystemet Rakel”påpekat att medierna måste tas i beaktning när det handlar om 

att få tillgång till den krypterade informationen. Utifrån ett medie- och demokratiperspektiv menar  

SPF i sin utredning att ”när Rakel införs kan en viktig informationsskälla för massmedierna 

försvinna om de inte ges tillträde till systemet. Beslutet kan få konsekvenser för nyhetsförmedlingen 

genom att de nyhetsbehov som uppstår hos landets medborgare under kritiska situationer inte 

tillgodoses på samma sätt som tidigare.”137  Vidare betonar SPF TT:s betydelsefulla funktion vid 

kriser och katastrofer och lyfter att medierna är en central resurs för att nå ut med viktig 

information. 

Tidningsutgivarna har i ett remissvar påpekat att allmänheten kommer att drabbas av en sämre 

nyhetsförmedling om inte grundlagsskyddade medier får tillgång till polisens förehavanden: 

”Mediernas stora betydelse i ett demokratiskt samhälle kan inte nog understrykas. De har till  

uppgift att analysera och rapportera kring samhälleliga företeelser samt granska och ifrågasätta 

maktutövningen. Det nya gemensamma radiokommunikationssystemet – där inte medierna ingår – 

skapar enligt Tidningsutgivarnas mening en ordning där medborgarnas insyn i myndigheternas 
133  Novak, Anette m.fl. Debattartikel Medicin24: ”Rakel hindrar medierna att fullgöra sin uppgift”.
134  Daun, Christian (2007:11:17) ”Radiotystnad”, Magasinet Filter.
135  Daun, Christian (2007:11:17) ”Radiotystnad”
136   Lindbäck, E-L & Oscarsson (2004) s 48. 
137  Betänkande från Styrelsen för psykologiskt försvar, SPF 246/05, Försvarsdepartementet. 
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verksamhet försvåras och där förutsättningarna för en god rapportering till olika krissituationer 

försämras.”138

3.5.3. Möjliga konsekvenser för polisen

I del 3.6.1 ovan visar exempel från Texas och Göteborg att en ”felaktig bild” i medierna sprider en 

rädsla hos allmänheten. Polisens främsta mål är att öka tryggheten. Deras strategi är därför att vara 

”först på mediescenen”, det vill säga, vara först ut med sin version av en händelse;

”Det handlar.. om en strävan att låta en bild präglad av kontrollerade och ärliga fakta bli en bas för  

den fortsatta mediehanteringen. Det främjar i högsta grad det ena av våra huvudmål – att öka 

tryggheten.”139 Förtroendet för polisen riskerar att skadas om medierna får spekulera och söka andra 

källor än de ansvariga hos polisen;  ”Det börjar med ett ogrundat eller osakligt påstående i ett  

medium. Detta medium citeras sedan av andra.. Myten är nu påväg att förvandlas till ”högsta 

sanning” i den fortsatta medierapporteringen.”140 Minskar förtroendet för polisen visar andra studier 

att medborgarnas benägenhet att anmäla brott minskar.

4. Metod

Syftet med denna studie är att bedöma huruvida polisens webbuppdateringar av aktuella 

händelser är ett användbart verktyg i journalisters rapportering om händelsenyheter. För att bedöma 

det undersöks andel publicerade händelser, tidsfördröjning av publicering samt polisens eventuella 

nyhetsvärdering av händelse utifrån webbpubliceringarnas representativitet för fördelningen av 

händelser på dygnslistorna. För att besvara dessa frågor studeras polisens webbpubliceringar genom 

en kvantitativ innehållsanalys. 

4.1. Kvantitativ innehållsanalys

En kvantitativ innehållsanalys är användbar då det som i detta fallet finns en skriftlig framställning  

av material och att detta material är likvärdigt och kan analyseras i siffror och därmed jämföras. 141

Det är en forskningsmetod som lämpar sig när exempelvis antal och tid ska undersökas. 

Slutresultatet av polisens nyhetsvärdering undersöks här genom en kvantitativ analys av polisens 

publiceringar av aktuella händelser på polisen.se. Datan därifrån jämförs sedan med dygnslistorna 

från respektive län och för samma dagar. Jämförelsen kommer fokusera dels på frekvens, dels på 

typ av händelser (enligt polisens egna kategorisering) och tidpunkt för publicering. Andra aspekter 
138  Betänkande från Tidsningsutgivarna ang. Fö 2005/2515/civ, Justitiedepartmentet.
139  Cassel, Claes (2000), s 26
140  Cassel, Claes (2000), s 24
141  Esaiasson, P et.al. (2009) Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad, s 223. 
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så som tid på dygnet och dag registreras för att om möjligt upptäcka eventuella mönster i polisens 

publiceringar. 

Den undersökta tidsperioden är sedan mitten av Juni 2011 till slutet på November 2011. 

Anledningen till att den studerade perioden inte är länge är att arkivet över webbpublicerade 

händelser på polisen.se endast sparas i ett halvår. Anledningen till att den studerade perioden inte är 

kortare är att vi genom att studera dessa 5-6 månaderna minimerar risken för slumpmässiga fel 

genom att en månad inte är representativ för övriga månader. På detta vis täckts till exempel både 

sommar- och vintermånader in.

4.2. Urval

Studien genomförs med strategiskt utvalda län och dagar. Anledningen är att höja validiteten och 

möjligheterna för generalisering av resultaten genom att försäkra oss om att nog data om ett antal  

olika variabler finns representerade; det gäller bland annat länens storlek samt helgdagar respektive 

vardagar.

4.2.1 Urval av polismyndigheter

I Sverige finns det 21 polismyndigheter uppdelade på län. 

Följande sex län valdes ut med hänsyn till två aspekter: storlek och införandet av Rakel. 

Stockholm – ett stort län som haft Rakel som ordinarie system sedan hösten 2011. 

Västra Götaland – ett stort län som haft Rakel sedan 2010.

Skåne – ett stort län som var först i Sverige med att testa Rakel, 2006.

Västmanland – ett mellanstort län, har haft Rakel sedan 2007.

Kalmar – ett litet län som haft Rakel sedan 2008.

Jämtland – ett litet län som haft Rakel sedan våren 2011.

Urvalet möjliggör jämförelser mellan länen, för att på så vis undersöka om länets storlek eller tid 

sedan införandet av Rakel påverkar webbpubliceringar på respektive polismyndighetens hemsida. 

4.2.2. Urval av dagar

Sex dagar studeras för respektive län. Tre dagar där man kan ha anledning att tro att polisen haft 

mer att göra än en genomsnittlig dag; det kan gälla midsommarafton, löningslördag, en stor 

allsvenskan-match, demonstrationer, festivaler eller andra större evenemang. Dagarna har valts ut  

specifik för varje län. 
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Utöver det studeras tre dagar som kan antas vara ”vanliga” eller med en genomsnittlig mängd 

ärenden för polisen att hantera. Det gäller måndagar till torsdagar då ej särskilda evenemang skett.  

Dagarna har även här valts ut specifik för varje län. 

Både vad gäller det vi i uppsatsen kallar ”hektiska dagar” respektive ”lugna dagar” så har de 

utvalda dagarna fördelats relativt jämt över den studerade tidsperiod. 

De studerade dagarna har sedan delats in i fyra tidsintervaller: Klockan 00-06, 06-12, 12-18, 18-00. 

Syftet med detta är att om möjligt kunna identifiera skillnader i polisens webbpubliceringar under  

dag respektive natt. När det gäller ”vanliga” dagar har alla dygnets händelser mellan 00-00 

registrerats. När det gäller ”hektiska” dagar har två dygns händelser studerats, fast då endast senare 

halvan av det första och tidigare halvan av det andra, det vill säga ett dygns händelser mellan 12-12. 

Anledningen är att man under en speciell dag, som till exempel midsommarafton vill studera både 

midsommarkvällens (den 23/6) händelser såväl som incidenter som inträffar på efternatten, det vill  

säga midsommardagens morgon (den 24/6). På så vis hoppas vi täcka in den mest hektiska perioden 

under dygnet. Anledningen till att dygnet inte studeras mellan klockan 12-12 en vardag är att  

begränsa antalet dygnslistor som behövde begäras ut från polisen. I slutändan studeras samma 

timmar oavsett dygn, eftersom det både vad gäller hektiska och lugna dagar är ett helt dygn som 

undersöks, endast med olika start-och slutpunkt. 

En total förteckning över studerade datum per län finns i bilaga 3. 

4.3. Material

Materialet som används i studien är polisens dygnslistor samt webblistor för samma dagar. 

Webblistorna finns tillgängliga på polisens hemsida, polisen.se, under respektive län och rubriken 

”Hänt i länet”. Vi har tagit skärmdumpar av dessa publiceringar. Dygnslistorna begärs ut från 

respektive polismyndighet. Utöver detta har vi också begärt ut och studerat de sex länens eventuella 

lokala medierutiner. 

4.3.1. Händelsekoder

Brotten på dygnslistorna är uppdelade på 32 olika brottskoder. Till det tillkommer en stor mängd 

koder för exempelvis olika trafikolyckor, larm, polisens hjälp till allmänheten och utredningsarbete.  

Av samtliga händelser som förkommer på dygnslistorna har vi valt att undanta 21 stycken från 

utredningen. Två av dessa är trafikkontroll och kontroll person/fordon. Anledningen till att dessa 

ärenden inte studeras trots att de kan vara av medieintresse är att de riskerar att snedvrida statistiken 

allt för mycket genom att de genomförs ofta och då inte sällan 500 ärenden åt gången med bara 
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minuters mellanrum. Dessa rutinuppdrag skulle göra att andelen webbpublicerade händelser blev 

mycket liten. Slutresultatet av trafikkontroller, det vill säga hur många som fastnar för rattfylleri,  

förs dock in i statistiken. De 19 övriga händelserna som undantagits från studien är sådana som 

bedöms vara irrelevanta för medierna, till exempel anträffat gods, person efterlyst (ej brott),  

handräckning, lägenhetsundersökning, psykiskt sjuk, bevakningsuppdrag med mera. 

Dit räknas också sådant som polisen inte väntas informera allmänheten om in, exempelvis 

självmord. 

4.4. Datainsamling och databearbetning

Analysen av datan görs i två steg, först beskrivande, sedan analyserande. Resultaten placeras in i 

kategorier för att kunna presenteras i frekvenstabeller och diagram i jämförande syfte.142

Dataprogrammet Excel används för databehandling. Där har antal händelser på webben hos varje 

län förts in i tabeller enligt brottskod, dag och tidsintervall. Samma sak har gjorts för dygnslistorna.

I vissa län var det vanligt förekommande att händelser webbades i sammanfattningar. I sådana lägen 

letade vi upp de exempelvis 23 fall av fylleri i dygnslistorna för att hitta den tidpunkt då de 

registrerades men alla fick samma publiceringstid. Att det inte gavs någon information än att det var  

”23 fall av fylleri” är relevant i en studie där innehållet i informationen studeras. I denna studie är  

de dock bara själva publiceringen av händelsen i sig som är relevant.

Tabellerna över dygnsliste-händelser och webb-händelser har sedan jämförts för att utifrån denna 

jämförelse dra slutsatser. 

4.5. Validitet och reliabilitet

4.5.1. Validitet

Validitet innebär att det är en god överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell  

indikator, frånvaro av systematiska fel samt att vi genom studien mäter det vi påstår att vi mäter. 143 

I teori-delen nämndes Gans påstående om att man inte kan uttala sig om medieinnehåll om 

detta innehåll inte jämförs med den faktiska verkligheten; extra-media-data. 144 Målet här är att uttala 

sig om ”medieinnehållet” på polisens hemsida genom att jämföra det med dygnslistorna. Men om 

denna studie påstås möta hur stor andel av de händelser som sker i verkligheten som webbas så är 

det det första validitetsproblemet. Det finns nämligen inga garantier för att dygnslistorna 

142  Hartman, J (2004), Vetenskapligt tänkande - från kunskapsteori till metodteori. s. 263.
143  Esaisasson, P (2009) s. 63. 
144  Hvitfelt, H (1985) s 105
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representerar verkligheten. Dessa datakällor inkluderar i själva verket bara en del av den faktiska 

brottsligheten. Framför allt är mörkertalet stort när det gäller brott mot person, det har upptäckts  

med hjälp av kompletterande källor så som Brottsförebyggande rådets nationella 

trygghetsundersökning, dödsorsaks-statistik från Socialstyrelsen och Scb:s undersökningar om 

levnadsförhållanden.145Tvärtom anmäls det fler fall än vad det faktiskt begås vad gäller våldsbrott 

som mord och dråp, i många av de anmälda fallen är det i själva verket självmord eller död av 

naturliga orsaker som inträffat. Förklaringen är att polisen måste anmäla dödsfallet för att starta en 

utredning. 146Syftet med våran studie är därmed inte att undersöka vilken andel av alla brott som 

begås som polisen lägger ut på sin webbplats, utan vilken andel av de händelser som polisen har  

vetskap om som de informerar medierna om via polisen.se.

På samma tema så är en relevant invändning att dygnslistan innehåller anmälningar om 

händelser. Det är möjligt att när polisen kom till platsen visade det sig inte ligga någon olycka eller  

något brott bakom anmälan. Därmed är det inte heller relevant för polisen att webbpublicera 

information om händelsen. Detta är ett validitetsproblem, dock bedöms det som litet eftersom bara 1  

procent av anmälningarna enligt Brottsförebyggande rådet i efterhand visar sig vara ogrundade.147

Vidare uppkommer ett validitetsproblem om syftet med denna studie är att undersöka om polisen 

informerar om viktiga händelser. I databearbetningen har de händelsekoder som inte är relevanta för 

nyhetsmedierna sorterats bort. Detta kan ses som en ansats att definiera vilka händelser som är 

viktiga. Men syftet med gallringen är att ge ett resultat med högre validitet genom att sortera bort  

sådana operationella indikatorer (händelsekoder) som polisen ändå inte förväntas webba, eftersom 

ett inkluderande av dessa händelsekoder i studien utan rimlig anledning skulle sänka andelen 

händelser som polisen publicerar på sin hemsida. För egen bedömning finns en komplett lista över 

bortsorterade händelsekoder i bilaga 2. 

En annan invändning kan vara att polisradion inte användes fullt ut innan Rakels införande 

heller, vid känsliga insatser eller vid exempelvis dålig täckning med polisradion användes istället  

mobiltelefoner. Detta är sant, dock gick händelserna över polisradion om det inte fanns speciella 

skäl till att de inte skulle göra det.148 En olycka så som den där Jonas Redmo avled skulle ha larmats 

över polisradion om polisradion fortfarande varit i funktion. 

Vidare påverkare de utvalda dagarna validiteten. I syfte att uttala sig om hur antal händelser  

påverkar polismyndigheternas webbpubliceringar har dagar som antagits vara ”hektiska” respektive 

”lugna” valts ut. Det finns inga garantier för att det vi bedömde som en hektisk dag (till exempel då 

145  Brottsförebyggande rådet (2008) Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007. s 31. 
146  Brottsförebyggande rådet (2008), s 31. 
147  Brottsförebyggande rådet (2008), s 31. 
148  Liljeström, M (2000) s 25.
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en allsvenskan-match spelades) faktiskt var en ovanligt hektisk dag hos polismyndigheten, även om 

dataanalysen visar att antalet inträffade händelser i länen totalt var större på de av oss utvalda 

hektiska dagarna, jämfört med de utvalda lugna dagarna. En bättre metod kan istället vara att begära  

ut en större mängd dygnslistor och jämföra antal händelser, för att därefter välja ut lämpliga 

analysenheter. 

Slutligen kan det vara ett validitetsproblem att vi i studien använder oss av material hämtat från  

internet. På internet sker uppdateringar kontinuerligt, och informationen på en hemsida kan ändras 

utan att dessa ändringar görs tydliga för besökaren.149Felaktiga uppgifter kan få stor spridning, och 

tekniska fel kan uppstå.150När polisen.se används i denna studie så har en trovärdighetsbedömning 

gjorts av denna sajt. Polisen är en myndighet, och en primärkälla i detta fall. De uppgifter som finns 

på deras hemsida bedöms som trovärdiga. Publiceringstid och uppdateringstid står dessutom tydligt 

utsatta under respektive händelses webbpublicering. För att försäkra oss om att informationen 

försvann togs skärmdumpar av samtliga uppdateringar. Givetvis är det möjligt att misstag har 

begåtts och att exempelvis fel datum skrivits in när en händelse webbats. Då kommer denna 

uppdatering inte upp i våra sökningar. Å andra sidan når den troligen då inte heller redaktionerna. 

Ett metodproblem som uppkom i och med användandet av polisen.se var att det verkar finnas 

olika rutiner för vilken tid som ska skrivas in i rubriken. Majoriteten av uppdateringarna har den tid 

då en händelse inträffade. Enstaka vakthavande befäl skriver istället den tid då händelsen webbas. 

Undersöks som i denna studien förfluten tid mellan då händelsen skedde och när en 

webbpubliceringen gjordes så kan resultatet i ett sånt här fall då variera från 2 minuter till många 

timmar. Därför är det nödvändigt att kontrollera varje händelses tid mot då den registrerades i  

dygnslistan. På samma vis är det nödvändigt att om möjligt kontrollera händelsens händelsekod mot 

den händelsekod den har i dygnslistan. På dygnslistorna står slutlig händelsekod, men om 

webbpubliceringen var snabb kan där stå den initiala webbkoden. En trafikolycka kan exempelvis i 

dygnslistan ha ändrats till ett rattfylleri eller ett bråk till en misshandel. Det är möjligt att enstaka  

sådana här ändringar har missats i de dubbelkontroller som gjorts, och det är då ett 

validitetsproblem. 

När det kommer till den externa validiteten, att kunna generalisera till någon form av större  

population, så förbättras möjligheterna till generalisering av det strategiska urvalet som säkerställer  

att alla sorters dagar och storlekar på län finns representerade i urvalet. Dock är variationerna i 

resultat mellan länen stora, vilket kan innebära att fler län och fler dagar skulle behöva undersökas 

för att bredda resultaten och de slutsatser som dras utifrån dessa. 

149  Thurén, T (2000) ”Källkritik på internet”, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. s 16.
150  Thurén, T (2000) s 33
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4.5.2. Reliabilitet

Reliabilitet innebär att resultatet av studien skulle bli detsamma oavsett vem som utfört den. För att  

få en god resultatvaliditet gäller det, förutom en god begreppsvaliditet även att reliabiliteten är hög. 

Reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel.151 En risk med denna studie 

är felräkningar, då dygns- och webblistor manuellt räknats och kodats Detta minimeras genom att 

en del dagar räknats två gånger. En andra risk är att dygnslistorna inte är kompletta, eller att vissa 

händelser webbats under fel datum. Dessa två faktorer är svåra, om inte omöjliga, att kontrollera. Vi 

bedömer dock att polisen är en trovärdig källa.

Vad gäller begreppsvaliditet finns där exempelvis en problematik vad gäller ”hektiskt” eller  

”lugn” dag, ”stort” eller ”litet” län, som har haft Rakel ”länge” eller en ”kortare period”.  

Anledningen till att dessa begrepp inte definierats tydligare är att de helt enkelt definierats i relation  

till varandra. 

Vi har försökt vara tydliga i metod-delen för att möjliggöra replikering av denna studie.152 

Slutligen finns det när det gäller reliabiliteten en osäkerhet när det gäller resultatredovisningen.  

Skillnaderna mellan de studerade länen är stora när det kommer till andel publicerade händelser och 

tidsfördröjning. Ett medelvärde blir därför ett skevt mått. Används ett vägt medelvärde så har ett  

medelvärde hos respektive län tagits fram och sedan har ett medelvärde av dessa sex medelvärden 

tagits fram. Används ett ovägt medelvärde så räknas medelvärdet ut genom en jämförelse av 

samtliga händelser och publiceringar, oavsett län. Vid det förstnämnda får Jämtland stort genomslag 

eftersom få händelser sker där, men en stor andel av dessa webbas. Används ett ovägt medelvärde 

får istället Stockholm ett stort genomslag eftersom där sker ett stort antal händelser men få webbas.  

I slutändan blir inget av medelvärdena representativt som medelvärde för samtliga län. Detta har  

lösts genom att ett vägt medelvärde används i de flesta fall, men att de enskilda länens resultat eller  

skillnader och likheter mellan dessa betonats i resultatdelen. 

151  Esaiasson, P (2009) s. 70.
152 Hartman, J (2004), s 146.
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5. Resultat

5.1 Andel webbpublicerade händelser totalt och enligt län

Av de 10647 händelser (av de vi bedömt som intressanta för medierna) som skedde i de sex länen 

under studiens observationstid publicerades det webbinformation om 844 stycken, eller totalt 

knappt 8 procent av händelserna. 

Diagram 1: Röd tårtbit visar andel av det totala antalet händelser i länen som webbpublicerats.

Nedan är samma data redovisad fast separat för de olika länen. Storleksskillnaden mellan länen syns 

tydligt. I Stockholm hände under perioden 4009 händelser av de studerade kategorierna, att jämföra 

med 86 händelser i det minsta länet Jämtland. 

Diagram 2: Händelser på dygnslista jämfört med händelse på webben, uppdelat på län. 
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Bland de sex länen är det just dessa två, Stockholm och Jämtland, som utmärker sig när andel 

publicerade händelser jämförs. Det vill säga antal publicerade händelser i procent av det totala  

antalet händelser som enligt dygnslistorna skedde i länet under den observerade tiden. 

Diagram 3: Andel webbpublicerade händelser per län (sorterade i storleksordning).

Av de 4009 händelser som skedde i Stockholm under observationstiden webbpublicerades det 

information om 2 procent. Stockholm är därmed det län som publicerat information om minst andel  

av de händelser som skett i länet. Jämförelsevis publicerades i Jämtland 33 procent av de 86 

inträffade händelserna. Det minsta länet är därmed det län som webbpublicerar störst andel 

händelser. Mellan dessa två ytterligheter finns Västra Götaland, Skåne, Kalmar och Västmanland. 

Dessa fyra län webbpublicerade information om mellan 11-14 procent av händelserna. 

För att ytterligare undersöka hur länens storlek påverkar andelen webbpubliceringar kan ett 

medelvärde av de större länens (Stockholm, Västra Götaland och Skåne) publicerade andelar 

jämföras med de mindre länens (Västmanland, Kalmar och Jämtland). De stora länen publicerade 9 

procent av händelserna under undersökningsperioden, jämfört med 18 procent bland de mindre 

länen. Dessa medelvärden kan dock bli missvisande eftersom de mindre länens statistik dras upp 

rejält av Jämtlands 33%, precis som de större länens statistik dras ned av Stockholms 2 procent. 
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5.2. Andel webbpublicerade händelser med hänsyn till införandet av Rakel

De av de undersökta länen som haft Rakel längst är Skåne, Västmanland och Kalmar. Dessa är 

relativt lika vad gäller andel publicerade händelser och ligger alla mellan 12-14 procent.

Bland de län som haft Rakel en kortare period är variationerna större. Jämtland och Stockholm är 

mycket olika storleksmässigt och var bland de sista av polismyndigheterna att införa Rakel. De 

webbpublicerar som sagt 33 respektive 2 procent av de inträffade händelserna. Västra Götaland har 

haft Rakel något längre och publicerar 11 procent av händelserna. 

5.3. Andel webbpublicerade händelser med hänsyn till dag

För de sex länen undersöks totalt sex dagar. Tre dagar som kan antagits ha varit hektiska för polisen 

(så som midsommarafton eller allsvenskan-matcher) och tre vanliga/lugna dagar. 

Antalet händelser som inträffar i länen är i genomsnitt dubbelt så högt under en hektisk dag som en 

lugn dag. Hos de tre större länen inträffade det mellan 1300 och 2000 händelser en hektisk dag, att 

jämföra med 950-1200 händelser en lugn dag. Hos de tre mindre länen inträffade det mellan 50-500 

händelser en hektisk dag, att jämföra med 40-300 händelser en lugn dag. 

Ett medelvärde av samtliga läns webbpubliceringar visar att det under hektiska dagar 

webbpublicerades i snitt 10% av de inträffade händelserna. Under lugna dagar webbades i 

genomsnitt 5% av händelserna. 

Diagram 4: Andel av inträffade händelser som webbpubliceras beroende på dag.
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I diagrammet ovan fångas inte skillnaderna mellan länen upp. En jämförelse av länens 

webbpubliceringar visar att känsligheten för typ av dag, det vill säga hur många händelser som 

inträffat, varierar.

Diagram 5: Andel av det totala antalet händelser i länet som webbas beroende på typ av dag.

Datan för respektive län visar att majoriteten av länen publicerar en större andel av de inträffade 

händelserna under en hektisk dag än under en lugn dag. Det största länet Stockholm publicerar dock 

en i princip lika stor andel av händelserna oavsett om det är en hektisk eller lugn dag. Vägs de två 

andra stora länen in visar medelvärdet av dessa tre att andelen händelser som webbpubliceras en 

hektisk dag är drygt dubbelt så stor som andelen händelser som publiceras en lugn dag. Skillnaden 

är inte lika markant när de mindre länen jämförs, där ökar andelen publicerade händelser med 

knappt en tredjedel under stressiga dagar. 

Värt att nämna är variationen inom länen är stor. Undantaget är Stockholm, där publiceras alltid  

mellan 1-3 procent av händelserna. Även Västmanland och Kalmar ligger på den undre delen av 

skalan, där varierar andelen publicerade händelser med cirka +/- 15%. Störst variation är det i  

Jämtland, där det en hektisk dag kan publiceras 10% av händelserna, och en annan hektisk dag 55% 

av händelserna. 

Oavsett län så är variationerna generellt mindre under lugna dagar. 
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5.4. Andel publicerade händelser med hänsyn till tidpunkt

Tittar man istället på statistiken för publicering i respektive tidsintervall visar det att de händelser  

som inträffar under natten (mellan midnatt och 06:00), samt under eftermiddagen (mellan lunch och 

18:00) i större utsträckning webbpubliceras än händelser som händer under morgon/förmiddag och 

kväll.

Diagram 6. Andel webbpublicerade händelser för respektive tidsperiod.

Även här finns det skillnader mellan länen. Det är framför allt Västra Götaland, Skåne och Kalmar 

som slår igenom i medelvärdet för natt-publiceringarna då dessa tre län alla ligger över 

medelvärdet. Det tydligaste exemplet är Skåne; nästan hälften av de webbpubliceringar som sker i  

Skåne rör händelser som inträffade under natten. Relevant i sammanhanget är att det är under 

kvällen som flest händelser inträffar. 

Siffrorna över tidsfördröjningen visar dock att att de händelser som inträffar under natten 

visserligen webbpubliceras i högst utsträckning, men att det dock tar längst tid innan den faktiska 

publiceringen görs. Vi återkommer till detta under rubriken ”tidsfördröjning av webbpublicerade 

händelser”. 

Jämtland drar ensamt upp statistiken för eftermiddagen. Skulle man ej ta hänsyn till detta så är det  

snarare kvällens händelser som efter natt-händelserna är vanligast förekommande som 

webbpublicering.
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Utmärkande är att både Stockholm och Västmanland i högst grad publicerar händelser som 

inträffar under förmiddagen. Samtidigt är det just då som minst antal händelser faktiskt inträffar i de 

två länen. 

Händelser som inträffar på förmiddagen är överlag de som webbas i minst utsträckning om man 

räknar samman medelvärdet av alla länens publiceringar av händelser som inträffat under denna 

tidsperiod. 

Variationerna är dock stora inom länen. För varje län finns sex värden för respektive tidsintervall.  

Som mest skiljer sig värdena för en tidsintervall mellan att 0-100% av händelserna webbats 

(Jämtland intervall kl 12-18). Stockholm är jämnast i sin rapportering, där skiljer det sig som mest 

mellan att 0-7% av händelserna webbats (Stockholm kl 06-12). Variationerna inom övriga län ligger 

någonstans där emellan, Västmanland en andel på 0-36%, Västra Götaland 0-42%, Skåne 5-51% 

och Kalmar 0-59%. Variationerna bör vägas in när slutsatser från medelvärden dras. 

5.5. Representation av händelser

Genom att jämföra händelserna i dygnslistorna med händelserna som publicerats på polisens 

webbplats är det möjligt att få en bild av vilken sorts händelser (enligt händelsekod) som publiceras 

i störst och minst utsträckning. 

Diagram 6 visar inträffat antal händelser i verkligheten (dygnslista) samt webbpublicerat antal  

händelser uppdelat på händelsetyp. Se bilaga 1 för förklaring av händelsekoder.

Diagram 6. Totalt antal händelser i dygnslista respektive webb under undersökningsperioden.
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I Diagram 6 ovan är olika typer av enskilda händelser sorterade under dess övergripande respektive 

kategorier. Här syns att händelser som sorteras under brottsbalken (03xx-17xx) är vanligast 

förekommande hos länen. Därefter trafikbrott (3xxx), Hjälp till allmänheten (8xxx) samt Kontroll  

av ordningen (9xxx). Även om antalet inträffade händelser är störst bland brottsbalks-händelserna 

så är antalet webbpublicerade händelser relativt jämt vad gäller brottsbalken, trafikbrott och hjälp  

till allmänheten. Det betyder att en mindre andel av de brottsbalks-händelser som inträffar webbas,  

jämfört med de övriga två. Detta illustreras i diagram 7 nedan. 

Diagram 7: Andel händelser som webbpubliceras uppdelat på händelsekategori.

I Diagram 7 ovan syns att av brottskategorin hjälp till allmänheten (8xxx) är den typ av händelser 

som i största utsträckning hamnar på polisens webbplats. Detta trots att brottsbalks-händelser 

(03xx-17xx), trafikbrott (3xxx) och kontroll av ordningen (9xxx) är vanligare förekommande 

(jämför diagram 6).

De händelsekategorier som webbas i minst utsträckning i relation till hur ofta de faktiskt 

förekommer är larm (7xxx), brott mot övriga specialrättsliga lagstiftningar (4xxx) samt 

Narkotikabrott (5xxx).

I både diagram 6 och 7 ovan är olika händelser samlade under dess övergripande 

händelsekategorier. En sådan kategori innehåller ett antal olika typer av specifika brott eller  

händelser. För att kunna uttala sig om polisens eventuella nyhetsvärdering så är det relevant att titta  

på statistik för sådana enskilda typer av händelser.
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Diagram 8 nedan kan utläsas med hjälp av en förteckning över händelsekoder (bilaga 1).

Diagram 8: Totalt antal händelser på dygnslista respektive webb under undersökningsperioden 

uppdelat på händelsekod.

Diagram 8 ovan visar att de i länen vanligast förekommande händelserna är i fallande ordning: 

fylleri, trafikbrott, och bråk. Därpå följer misshandel och stöld/inbrott.

Jämförelsevis är de på webben vanligast förekommande händelserna i fallande ordning: fylleri, 

misshandel och rattfylleri. Därpå följer trafikolycka med personskada och stöld/inbrott. 

Av jämförelsen märks att fylleri är vanligast både i dygnslistorna och på webben. Misshandel 

webbas i högre utsträckning än bråk, trots att bråk är vanligare. Även om trafikbrott är vanligare 

förekommande webbas trafikolycka med personskada i högre utsträckning. 

Utöver att undersöka vilka händelser som är vanligast på polisens hemsida jämfört med polisens 

dygnslistor så går det utav datan att jämföra fördelningen eller mixen av händelser på hemsidor 

respektive dygnslistor. Det vill säga huruvida en händelses förekomst på webben, i förhållande till 

övriga publicerade händelser, är representativ för samma händelses förekomst i verkligheten, i  

förhållande till övriga inträffade händelser i verkligheten. 
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Vilka händelser som är överrepresenterade respektive underrepresenterade illustreras i diagrammet 

nedan. Här har händelserna/brottskoderna samlats ihop under gemensamma områdesrubriker.

Diagram 9. Representation av händelser på webben jämfört med representation på dygnslistorna.

I diagram 9 ovan är de övergripande händelsekategorierna representerade av olika färger. Vissa 

enskilda händelser pekas ut med röda pilar. 

Följande händelser är överrepresenterade på webben i förhållande till hur ofta de förekommer i 

verkligheten: Fylleri, trafikolycka med personskada, trafikolycka annan, rattfylleri, misshandel samt 

i viss mån stöld/inbrott.

Fylleri är den händelse som sticker ut, knappt 22 procent oftare förekommande på polisen.se 

jämfört med i verkligheten. Misshandel och de tre typerna av trafikbrott ligger på omkring 5-6% 

överrepresentation.
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Följande brottskoder är underrepresenterade på webben i förhållande till hur ofta de förekommer 

i verkligheten: trafikbrott (minus 7 procent), djur skadat/dött/omhändertaget (minus 5 procent),  

inbrottslarm, ofredande/förargelse, bråk, butiksstöld och skadegörelse. 

5.6. Tidsfördröjning av webbpublicering av händelser

Från dess att polisen får vetskap om en händelse tills dess att information om denna händelse 

publiceras på polisens hemsida (om någon information alls publiceras) tar det hos de sex undersökta 

länen i genomsnitt drygt tre timmar. Denna siffra dras dock upp av ett län, Västra Götaland. Tittar 

man istället på de vanligast förekommande värdena så ligger snittvärdet snarare runt en 

tidsfördröjning på 2 timmar. 

Diagram 10. Tidsfördröjning innan en händelse webbpubliceras uppdelat på län.

I Diagram 10 ovan syns att variationerna mellan länen är stora. Till ytterligheterna hör Stockholm 

som är betydligt snabbare med att publicera information än de övriga länen (dock är Stockholms län 

det som publicerar minst andel av de totala antalet händelser på webben, se diagram 2 och 3 ovan).  

En händelse publiceras i genomsnitt på Stockholms webb 35 minuter efter att polisen där fått  

vetskap om händelsen. Detta kan jämföras med den andra ytterligheten, polismyndigheten i Västra 

Götaland. Där tar det i genomsnitt knappt 10 timmar innan en händelse publiceras. 
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5.7. Tidsfördröjning av webbpublicering med hänsyn till dag

I diagram 11 nedan jämförs istället tidsfördröjning av webbpublicering med hänsyn till dag, det vill  

säga om det högre antalet händelser som sker en hektisk dag påverkar hur långt tid det tar innan 

dessa händelser publiceras. 

Diagram 11. Tidsfördröjning innan webbpublicering med hänsyn till dag, uppdelat på län. 

Tittar man på tidsfördröjning med hänsyn till dag så märks att under en hektisk dag ökar 

genomsnittsfördröjningen till knappt 4 timmar. Detta kan jämföras med en lugn dag, då 

fördröjningen i genomsnitt ligger på drygt 2,5 timmar. 

Störst skillnad mellan dagarna har Skåne som i snitt tar drygt två timmar på sig att publicera en 

händelse under en lugn dag, men det dubbla (över 4 timmar) en hektisk dag. Minst är skillnaden i 

Stockholms län, tidsfördröjningen innan webbpublicering ökar med endast 10 minuter under en 

hektisk dag. Samtliga län är långsammare med webbpubliceringar under hektiska dagar, med ett  

undantag. Polismyndigheten i Västmanland är snabbare med webbpubliceringar en hektisk dag 

jämfört med en lugn dag. Skillnaden i publiceringstid är cirka 30 minuter. 
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5.8. Tidsfördröjning av webbpublicering med hänsyn till tidpunkt

Beroende på när en händelse inträffar under dygnet så varierar tidsfördröjningen innan en 

webbpublicering av denna händelse genomförs. 

Detta redovisas nedan i diagram 12.

Diagram 12: Tidsfördröjning innan webbpublicering beroende på vilken tid en händelse inträffat.

En händelse som inträffar på natten webbpubliceras efter i snitt 6 timmar. Det är främst Västra 

Götalands län som drar upp statistiken, där tar det i genomsnitt över ett dygn innan en händelse som 

skett under natten publiceras. Även Skåne och Västmanland tar längst tid på sig med nattliga 

händelser. 

Händelser som inträffar mellan morgon (kl 06) och midnatt (kl 00) publiceras efter cirka 2,5 timmar 

(att jämföra med nattens genomsnitt på 6 timmar), om de över huvud taget publiceras. Snabbast är  

publiceringen överlag för händelser som sker på eftermiddagen, mellan klockan 12-18, då 

publicerar exempelvis Stockholms län i genomsnitt efter 17 minuter. Stockholm är dock relativt  

jämna i tidsfördröjning oavsett under vilken tid på dygnet som en händelse sker, och drar ner 

genomsnittet för länen. Bland övriga län varierar tidsfördröjningen i olika tidsintervaller med cirka 
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två timmar, det är dock svårt att urskilja några mönster eftersom det varierar när de olika länen är  

snabbast respektive långsammast med att publicera. Variationen är störst i Västra Götalands län där 

en händelse som snabbast publiceras efter i genomsnitt fem timmar (på kvällen mellan 18-00) och 

som långsammast efter 25 timmar (på natten mellan 00-06). 

6. Analys
De mest utmärkande och intressanta resultaten som går att se av vår undersökning är att information 

om endast en liten andel av händelser som inträffar publiceras på nätet, samt att det sker en relativt  

lång tidsfördröjning mellan det att händelsen sker till det att den webbas. 8 procent av alla händelser  

som inträffar publiceras på polisen.se. Detta är en relativt låg andel, med tanke på att det ur listan då 

har rensats bort sådana typer av händelser som ej är aktuella för media. I de sex län som studerats i 

denna undersökning inträffade under undersökningsperioden nästan 10 000 händelser som aldrig 

publicerades på polismyndigheternas respektive hemsidor, eller för att använda gatekeeping-teorins 

uttryck, 10 000 händelser som fastnade i polisens grind. 

I studien ingår län av olika storlek. Resultaten ger inga entydiga resultat som visar om länens 

storlek har en direkt inverkan på hur stor andel av händelserna som publiceras på webben. 

På samma sätt varierar resultaten för länen oavsett om de haft Rakel sedan flera år tillbaka (och 

därmed hemsidan som främsta kommunikationsväg sedan flera år tillbaka), eller om Rakel införts i  

länet under senare tid. 

De län som har haft Rakel en längre tid har alla runt 11-14 procent publicerade händelser, oavsett 

storlek på länet. Däremot visar exempelvis skillnaderna mellan Stockholms låga andel publicerade 

händelser och Jämtlands höga andel publicerade händelser att förflyttningen över till webben som 

huvudsaklig kommunikationsväg för medieinformation kan vara svårare att införa i ett stort län, 

eftersom både Stockholm och Jämtland infört Rakel sent. 

Allt för långt dragna slutsatser förhindras av att flera aspekter kan påverka slutresultatet av 

polisens webbpubliceringar. Här går det att dra en direkt parallell till gatekeepingen och dess 

komplexa sammansättning av olika dimensioner. De faktorer som i det här sammanhanget främst är  

relevanta är de som handlar om hur organisationen fungerar samt hur polisens rutiner ser ut. I 

Rikspolisstyrelsens projektarbete ”När polisradion tystnar” pekas polisen.se ut som huvudsaklig 

ersättning för polisradions omedelbara larm-funktion. Det behöver dock inte betyda att alla län 

faktiskt anammat denna strategi. Varje polismyndighet styrs lokalt och är fri att lägga upp sina egna 

rutiner för mediekontakter. I Skåne och polisområde Malmö är det till exempel dagligen måndag -  
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fredag en pressträff i polishuset för att redogöra för det senaste dygnets händelser. Detta verktyg är 

sådan kommunikation som ej fångas upp inom ramen för denna studie. 

Vad gäller det andra verktyget som rekommenderas i ”När polisradion tystnar” - införandet en 

pressavdelning eller tillsättandet av en pressansvarig – så har samtliga län en sådan funktion. Dessa 

är de som hanterar kontakten med media. Här finns en viss restriktion för Jämtland då de hänvisar 

till att den som ”äger” informationen också är den som bör uttala sig, det vill säga den ansvarig som 

haft hand om utredningen.

Noteras bör att länen använder sig av kommunikationspolicys som reglerar hur de ska förhålla 

sig till media. De flesta använder sig av Rikspolisstyrelsens nationella riktlinjer, men såväl  

Stockholm, Kalmar och Västmanland håller på att arbeta ut egna riktlinjer. Ur ett  

gatekeepingperspektiv är det här ett konkret exempel på organisatoriska faktorer som har betydelse. 

Om man ska se till vad Bennet har kommit fram till avgörs påverkas dock genomslaget av sådana 

rutiner av hur effektivt dessa drivs igenom i organisationen som har en avgörande påverkan för 

slutresultatet.153I och med att resultaten inte är tillräckligt entydiga eller att någon av dessa län har  

egna riktlinjer som skiljer sig från de övriga kan vi dock inte peka på i vilken grad, eller exakt hur 

det påverkar. Vi kan dock se att Skåne, som har haft Rakel längst, har utarbetat flera komplement 

till webben i sin kontakt med media, exempelvis de pressträffar som nämnts ovan samt ansvariga 

informatörer för olika geografiska områden inom länet. 

Polisen är generellt sett hårt styrd av lagar, regler och övergripande riktlinjer, faktorer som enligt  

Shoemaker ligger på det som kallas den mediexterna nivån154. Ett exempel är sekretesslagen som 

begränsar vad som kan publiceras och inte. Detta är dock tätt sammankopplat med hur 

organisationen styrs och de rutiner som finns att arbeta efter. Rutiner är en viktig aspekt, då det 

präglar det dagliga arbetet och att, eller hur det faktiskt fungerar. Övergripande för alla 

polismyndigheter är att händelserna rapporteras in till länskommunikationscentralen och läggs ut på 

webben av vakthavande befäl som jobbar där för respektive län. På så sätt påverkar de 

organisatoriska strukturerna i stor utsträckning vilket enligt Gieber innebär att den personliga 

subjektivitet är mindre framträdande. Det tyder på att organisationen och rutiner är viktigare i valet  

än individens värderingar.155Å andra sidan visar resultaten i denna studie att det kan det vara stor 

skillnad mellan hur mycket som publiceras på webben olika dagar (även om det är liknande antal 

händelser på dygnslistan) vilket indikerar att vakthavande befäl, eller de enskilda presstalesmännen, 

har en stor påverkan. Detta är relaterat till faktorer på den individuella nivån och kan tolkas som att  

153  Bennett, W.L. (2004) Gatekeeping and press-government relations: A multi-gated model of news construction, i 
L.L. Kaid Handbook of Political Communication Research, s 293. 

154  Shoemaker, P & Vos, T (2009) s 77
155  Shoemaker, P & Vos, T (2009) s 16
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det finns en subjektiv karaktär kring de beslut som tas.

Vidare så kan flera faktorer i den ”medieexterna nivån” påverka slutresultatet av 

polismyndigheternas webbpubliceringar. Exempelvis visar resultaten att länen publicerar 

information om mindre andel av händelserna på webben ju fler händelser som inträffar i länet. Det 

tydligaste exemplet är Jämtland. Det är det län där det händer avgjort minst, samtidigt som Jämtland 

är det län som publicerar absolut störst andel av dessa händelser. Jämförelsevis inträffar det 

betydligt fler händelser i Stockholms län, samtidigt som det är i Stockholm som minst andel av de 

inträffade händelserna publiceras. En möjligt slutsats att dra av detta är att antalet händelser i länet  

har betydelse för polismyndighetens möjlighet att publicera information om detta. 

Resultat som pekar på motsatsen är de som visar att det under ”hektiska dagar” inträffar 

nästan dubbelt så mycket händelser i länen, och under sådana dagar ökar polismyndigheternas andel 

publicerade händelser från 5 procent en lugn dag till 10 procent. I Stockholm, som är ett stort län, 

inträffar det en sådan mängd händelser varje dag att ökningen en ”hektiskt dag” endast blir 

marginell, och ungefär samma andel av händelserna webbas oavsett dag. För de inte lika stora länen 

Västra  Götaland, Skåne och Kalmar är skillnaden större, där ökar andelen webbat med nästan det 

dubbla när antalet inträffade händelser i länen ökar. Undantaget är Västmanland. Där dubbleras 

nästan antal inträffade händelser under en hektisk dag, men den publicerade andelen händelser är 

relativt stabil.

Den mest troliga förklaringen till detta är att vid speciella dagar använder sig länen av 

sammanfattningar eller pressmeddelanden där exempelvis midsommaraftonens händelser beskrivs. 

Detta ersätter löpande rapportering under midsommaraftonens kväll. Sammanfattningarna har olika 

form, men oftast innebär de att   en mycket stor mängd händelser beskrivs kortfattat (exempelvis 25 

fall av rattfylleri, 5 fall av misshandel, 87 fall av rattfylleri, osv). Detta innebär att en större andel av  

händelserna webbas, även om flera händelser än normalt inträffat.

En annan aspekt som tyder på att antal inträffade händelser inte är avgörande är att det skedde 

fler polisrelaterade händelser i Kalmar än i Västmanland under undersökningsperioden trots att det 

sistnämnda länet är avsevärt större både med hänsyn till yta och befolkningsmängd. Ändå 

publicerar båda länen information om 12 procent av de inträffade händelserna. Detta talar emot att 

det är antalet händelser som sker i länet som avgör hur mycket som webbpubliceras. Dessutom har 

polismyndigheterna givetvis antal anställda i relation till hur många händelser som normalt inträffar  

inom polisområdet, även på länskommunikationscentralen som är den funktion som i samtliga av de 

undersökta länen har ansvar för att publicera information om aktuella händelser på hemsidan. 

Dessutom anpassas troligen bemanningen till förväntat antal händelser, det vill säga att flera poliser  

arbetar på exempelvis midsommarafton. Detta talar emot att antal inträffade händelser i länet skulle  
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vara en avgörande faktor för webbpubliceringarna. 

Polisens gatekeeping-funktion tar sig inte bara uttryck i hur stor andel av de inträffade 

händelserna som publiceras på polisens hemsida, utan också hur långt tid det tar innan sådan 

information läggs ut. När andel publicerade händelser med hänsyn till tid på dygnet studeras är det 

mest utmärkande att Västra Götaland har en längre publiceringstid än övriga län. Framför allt är det  

händelserna under natten som fördröjs, då dessa publiceras i snitt mer än ett dygn efter att de 

inträffar. Detta är en gatekeeping-funktion. En förklaring ligger i den organisatoriska nivån. Till 

skillnad från övriga län står det i västra götalands mediepolicy att en sammanfattning av inträffade 

händelser i länet ska läggas ut en gång per dygn av deras presstalesmän. I övriga län sköts det i form 

av att händelser läggs ut löpande av vakthavande befäl. Effekten av Västra Götalands policy speglas 

tydligt i resultaten av denna undersökning, då Västra Götaland fick en lång tidsfördröjning för 

publicering av nattliga händelser (som publicerades i nästa dygns sammanfattning).

När vi utarbetade våra frågeställningar hade vi en hypotes kring att intensiteten av händelser 

under dygnet påverkas av om det händer något speciellt. Exempelvis om det varit en stor 

demonstration eller är löningshelg, samt att detta i sin tur påverkar hur fort händelser läggs ut. Detta 

visade sig stämma och störst skillnad mellan dagarna har Skåne som fördubblar sin tidsfördröjning 

en hektisk dag. En möjlig förklaring kan vara att Skåne inte prioriterar webben en stressig dag, då 

de har utarbetat flera andra kontaktsätt med media. Den mest troliga förklaringen är dock 

publiceringen av sammanfattningar som nämndes ovan. Dessa innebär att en stor del av de 

inträffade händelserna webbas, men att tidsfördröjningen blir längre eftersom webben inte sköts 

kontinuerligt under till exempel midsommarafton, utan att samtliga inträffade händelser istället  

publiceras i en sammanfattning dagen därpå. Kopplas resultaten till den av Rikspolisstyrelsen 

fastställda kommunikationspolicyn så finns där inga instruktioner om hur omfattande polisens 

information till media bör vara, dock finns där instruktioner om snabbhet. Stockholms län är en 

polismyndighet som snabbast publicerar information, dock den lägsta andelen. 

Shoemaker och flera andra forskare lyfter fram att i en gatekeeping-funktion så är det många 

aspekter som påverkar varandra. Som här nämnts kan möjliga faktorer vara medierutiner i 

respektive myndighet eller tydligheten på riktlinjerna vad gäller dessa, antal inträffade händelser i  

länet, individuella faktorer, så som en ambitiös vakthavande befäl. Tillgången på resurser är 

ytterligare en faktor samt att det kan påverkas av krav utifrån, såsom lokala medier. Anledningarna 

till att det ser ut som det gör kan vara många. Resultaten från denna studie räcker inte för att dra 

några valida slutsatser om vilka orsaker det finns till polisens kommunikation. Dock är det relevant 

att reflektera över möjliga förklaringar då polisen här studeras i en gatekeepingroll. Dessutom kan 

skillnaderna mellan länen bidra till att media i respektive län utarbetar en strategi för hur de kan  
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använda polisens hemsida som journalistiskt verktyg. 

Vad gäller polisens nyhetsvärdering så visar jämförelsen av fördelningen eller mixen av 

händelsetyper på hemsidor respektive dygnslistor att webben ej är representativ för verkligheten. 

Utgår man från dagordningsteorin innebär en överrepresentering av vissa typer av händelser en 

felaktig bild av verkligheten som riskerar att flytta upp denna typ av händelser på allmänhetens 

dagordning (jmfr exemplet med Texas-borna som blev allt räddare för brott, trots att brottsligheten i  

området var på tillbakagång sedan flera år tillbaka). Jämförelsevis innebär en underrepresentering 

att dessa händelser inte fångas upp och således har en mindre chans att hamna på allmänhetens 

dagordning. De som innehar gatekeepingfunktionen i ett samhälle, i det här fallet polisen, har ett  

enligt dagordningsteorin inflytande över människors världsbild. Informationen som väljs ses som 

viktig av publiken och kan på så sätt påverka atttityder och opinioner. Fylleri, misshandel och 

rattfylleri presenteras i större utsträckning än övriga brottskoder, trots att det inte är representativt  

för verkligheten och enligt Shoemaker skulle det här innebära att de tilldelas en större innebörd 

samt ger en bild av att dessa brott händer i större utsträckning än andra.  Vidare skulle det betyda att  

de händelserna som inte fångas upp, alltså de underrepresenterade, faller ur de flestas världsbild. 

Genom att låta vissa händelser passera genom systemet men att hålla andra utanför kan polisen med 

andra ord kontrollera allmänhetens kunskap om de faktiska händelserna. Polisen har i det här fallet 

makten över verklighetsbeskrivningarna vilket, enligt dagordningsteorin, innebär att de inte bara 

innebär makt över vad individen tänker på utan också hur de tänker på denna fråga. Det här kommer 

dock med en brasklapp att såväl publik som medier har andra informationsvägar än polisens webb, 

vilket begränsar effekten. 

Studeras mönstren i polisens nyhetsvärdering av händelser så går detta hand i hand med Hvitfelts 

kriterier för vad som blir en nyhet och tyder på att polisen värderar på liknande sätt, detta stämmer 

även överens med de kriterier som i handboken Polisen i pressen satts upp som handledning vid 

mediekontakter. De mönster som går att se är att dramatiska händelser, som trafikolycka med 

personskada, har större chans att bli en nyhet enligt polisens nyhetsvärdering medan odramatiska 

nyheter, däribland larm, har mindre chans. Detta kan vara en förklaring till varför vissa händelser är 

överrepresenterade medan andra är underrepresenterade. Sammantaget indikerar detta att polisen 

har en ”mediesyn” i sin värdering av den information som läggs ut. Media gör sitt urval baserat på 

vad som är viktigt/relevant och vad allmänheten vill ha, det vill säga vad som säljer tidningar. Att  

polisen gör ett liknande urval beror antingen på att de anpassar sig till vad deras publik (medierna) 

efterfrågar, eller så håller de helt enkelt med medierna om vad allmänheten bör få för information,  

och därför blir urvalet lika. 

Kriterierna för nyhetsvärdering går igen i fler av de mönster som identifierats när polisens 
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nyhetsvärdering här studerats. I trafikolycka med personskada blir till exempel många människor 

berörda då det handlar om en mänsklig tragedi, samt att det är nära och intresserar människor lokalt.  

Misshandel värderas högre än bråk (trots att bråk sker oftare i verkligheten), och det kan antas bero 

på att det har ett större inslag av konflikt och negativa inslag. Ett dött djur i vägkanten däremot är  

inte särskilt spännande och där missas tunga nyhetskriterier som överraskande eller spektakulärt. 

Avvikande är dock att fylleri webbas i så stor utsträckning, då det inte uppfyller de kriterier som 

karaktäriserar en nyhet. Fylleri är den händelse som webbas mest, och det stämmer överens med det 

faktum att fylleri är den händelse som oftast registreras på dygnslistorna. Detta tyder på att polisen 

här speglar verkligheten. Men verkligheten kan inte förklara att fylleri är den händelsetyp som är 

klart mest överrepresenterad på polisens webb. Om allmänheten endast fick sin verklighetsbild från 

polisens webb, skulle uppfattningen vara att fylleri var 20% vanligare än det i själva verket är. Att  

fylleri är den händelsetyp som webbas i högst utsträckning är det svårt att hitta några förklaringar 

till inom ramen för denna studie. En överrepresentation av bland annat fylleri, och en 

underrepresentation av andra händelser leder oss till slutsatsen att polisens webb inte återspeglar 

verkligheten. 

 I vår undersökning har vi endast fokuserat på att få fram data som gör att vi kan beskriva 

mönster i polisens webbrapportering. I kapitlet 7 görs ett försök att spekulera om effekterna av detta 

mönster, främst huruvida polisens hemsida är ett användbart verktyg för journalister att använda i 

sin händelserapportering.

7. Slutsatser och egna reflektioner

Den 19:e augusti 2011 blev Jonas Redmo påkörd av en bil mitt i centrala Stockholm och avled av 

sina skador. Frånvaron av rapportering om händelsen ledde till oro och spekulationer om vad som 

hänt. Det dröjde en dryg vecka innan den första notisen skrevs om händelsen. Anledningarna kan 

vara flera, men en bidragande orsak var troligen att information om händelsen aldrig publicerades 

på polisens webbsida. Det är polisens hemsida som pekats ut som den huvudsakliga ersättningen för 

polisradion som släcktes ner i och med införandet av kommunikationssystemet Rakel. 

Syftet med denna studie var att undersöka om polisens webbpubliceringar är ett användbart 

verktyg för medierna i sin rapportering om händelsenyheter, utifrån vad som publiceras där och när. 

Vår undersökning visar att en stor del av sådant som skulle kunna vara intressant för medierna 

aldrig läggs ut. Det som läggs ut görs så med flera timmars fördröjning. Dessutom är urvalet på 

webben ej representativt för verkligheten. 

Vår studie har vidare visat att en del av journalisternas gatekeepingfunktion och 
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nyhetsvärderingsfunktion har flyttats över till polisen. Det i sin tur innebär att polisens makt över 

informationen har ökat – alltså har i det här fallet källans makt över innehållet ökat. Polisen som 

redan tidigare var en elitkälla kan på detta viset få ännu större möjlighet att dominera 

samhällsdebatten och nyhetsagendan genom att påverka var journalisternas fokus hamnar. 

Vår bedömning är att polisens webbuppdateringar inte  är fullgott verktyg för journalister. 

Medierna i dagens samhälle publicerar nyheter kontinuerligt på sina webbplatser. Kvällstidningarna 

uppdaterar i realtid, och rapporterar inte sällan live. För att inte tala om Ekot som sänder nyheter en 

gång i timmen dygnet runt. Det här betyder att det är av yttersta vikt för journalister att snabbt få  

tillgång till information om sådant som är aktuellt. Brott och olyckor är ett typexempel på  

händelsenyheter, och är som sådana aktuella endast en kort tid. 

I en polismyndighet som Västra Götaland publiceras ibland händelser med 24 timmars 

fördröjning, detta är oförenligt med mediernas behov idag. Övriga län har en tidsfördröjning på i 

snitt tre timmar, vilket till och med det kan anses vara för långsamt i en medieverklighet där  

händelser uppdateras på minuten. Ur den aspekten är det möjligtvis bättre att polisen webbar  få 

händelser men snabbt. Detta verkar, om man ser till våra resultat, vara Stockholms strategi. Medier 

arbetar med NYheter. Om poliswebben både är ofullständig och långsam i uppdateringen så har den 

ingen plats alls. 

Poliswebben har snarare sin roll som ett komplement till övriga kanaler. Vi ser att det varken är 

möjligt eller relevant att lägga ut alla händelser på polisens webbplats. Det handlar vissa dagar om 

hundratals och ibland flera tusen varje dag. Däremot borde andelen webbade händelser öka. Främst 

anser vi att det behövs tydliga riktlinjer för hur rapporteringen ska se ut på polisens webb där det 

framgår vilket urval polisen prioriterar samt tidsmål. För att journalister ska använda sig av 

poliswebben som en tillförlitlig källa krävs det att aktörerna är överens om vad som publiceras och 

prioriteras. Är normen för publiceringar oklar blir det som presenteras där godtyckligt och svårt att 

tolka. Vi tror även att de enskilda länen skulle vinna på att utarbeta egna policys som grundar sig på 

de förutsättningarna som finns inom länet, och med hänsyn till de medier som verkar där. 

Polisradion hade en omedelbar larmfunktion som möjliggjorde för medierna att vara på plats vid 

en polisinsats. Möjliga konsekvenser av att polisradion släckts och att poliswebben inte fyller dess 

funktion kan vara att det blir svårare för medierna att granska polisens verksamhet och att medierna 

på så får svårare att fullgöra sitt demokratiska uppdrag. 

Den begränsade information om polisen kan också leda till försämrad information gentemot 

allmänheten, på så vis att rykten och spekulationer lättare sprids och att möjligheter till egna 

observationer av journalister minskar. Får journalister inte vara närvarande vid en olycksplats 

minskar också deras möjligheter att värdera informationen och att tala med andra källor, utanför  
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polisen. 

Ytterligare ett problem med tidsfördröjningen är att information om viktiga händelser riskerar att  

försenas, vilket kan göra att allmänheten inte får information i tid om sådant som är angeläget.  

Exempelvis Styrelsen för psykologiskt försvar framhåller att medierna är en central resurs för att nå 

ut med viktig information och att de vid exempelvis tsunami-katastrofen i Thailand spelade en 

avgörande roll för att nå ut och informera i samhället. 

Det här ställs mot att medierna idag måste betala för snabb information med nyhetsvärde om till  

exempel olyckor, trots att informationsuppgiften är så pass viktig. Exempel är att det går att  

prenumerera på SOS alarm och då mot en ganska stor summa pengar. Det innebär att det tas 

monopol på information som tidigare var gratis och som dessutom är av stor relevans för 

allmänheten. Om medierna måste betala dyra pengar för att få information som är samhällsviktig 

och med ett högt nyhetsvärde kan de  mindre medierna som inte har så stora resurser dessutom slås 

ut, då de inte kan tillhanda hålla lika aktuell information och därmed inte står sig i konkurrensen.

Vidare lever medierna idag i en hård kommersiell verklighet där all journalistik måste vara 

lönsam. Det är viktigt att vara först och att ha ett gripande innehåll – annars köper inte folk 

tidningen. Här är händelsebilder en viktig aspekt och för att inte tala om tv som är beroende av 

tillgången på bilder. Närvarokänslan är en annan viktig ingrediens. När reportrar och fotografer inte 

kan skickas ut till brotts- eller olycksplatser blir medierna beroende av läsarbilder och läsartips. 

Till sist kan ett skevt urval från polisen öka risken för skev rapportering, något som kan påverka 

allmänhetens dagordning. Detta kan minska tryggheten, öka risken för spekulationer vilket är 

motsatsen till vad polisens målsättning med deras kommunikation är. 

Begränsningar av dessa effekter är som nämnts ovan att medierna och polisen har andra 

kontaktvägar än webbuppdateringar och att allmänheten baserar sin värdegrund på mer än bara 

medieinnehåll. 

Trots att Rakel och poliswebben på ett sätt gör systemet mer slutet blir informationen samtidigt  

mer tillgänglig på ett lättare sätt för allmänheten och främst under längre tid. Informationen som 

gick via polisradion sparades inte. Ur den aspekten ökar transparensen, då det går att undersöka den 

sparade informationen – så som vi har gjort – och därmed dra slutsatser om hur det fungerar.

Vi ser flera sätt att nyttja de resultat vi fått fram. Dels kan det användas av medierna för att göra 

en bedömning av hur de kan använda webb-verktyget. Eftersom vi kan peka på individuella 

skillnader i olika län går det även att göra en bedömning hur det ska användas i respektive län. 

Resultaten ger även en indikation om att polisen borde utveckla verktyget. Som nämnt tidigare i  

diskussionen krävs att polisen är medvetna om och tydliga med det urval som presenteras, har 

snabbare publiceringar samt högre andel webbade händelser.
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7.1 Vidare studier

I och med att det inte har bedrivits någon forskning kring detta finns det ett flertal spännande studier 

att göra i framtiden. I denna uppsats har vi studerat slutresultatet, men inte 

nyhetsvärderingsprocessen bakom detta eller effekterna av polisens publiceringar utan begränsat oss 

till att spekulera om dessa. 

Studier av detta slag skulle behövas för att ge en mer komplett bild av såväl påverkande faktorer 

som processer och konsekvenser. 

För att uttala sig om en dagordningsmakt krävs en innehållsanalys/jämförelse av polisens 

dagordning och mediernas dagordning. (och om man vill gå ett steg längre – allmänhetens 

dagordning), genom att undersöka det innehåll som mest frekvent förekommer på polisens 

respektive medierna respektive allmänhetens dagordningar, samt eventuellt identifiera ett kausalt  

samband mellan dessa. 

Vad gäller nyhetsvärderingsprocessen så har denna studie av slutresultatet gett vissa ledtrådar om 

hur processen ser ut, exempelvis att länen inte webbar i full utsträckning under natten, men dock 

lägger ut en stor del av nattens händelser på morgonen. Vidare forskning inom området skulle 

kunna vara fokuserade på just arbetsprocessen, exempelvis en fältstudie hos polismyndigheter för 

att studera hur de planerar och utför sitt arbete med webben. Insikter i polisens arbetsprocesser är 

nödvändiga för att fullt förstå slutresultatet av denna. 

Ytterligare ett angreppssätt är att vi har observerat att kommunikationsavdelningarna inom de 

olika länen hos polisen blir större med fler anställda samt att de jobbar på att utarbeta egna 

mediepolicys. Ett alternativ på vidare forskning skulle då vara att undersöka hur de som är knutna 

till polisens informationsavdelning jobbar mot media och hur deras nyhetsvärdering ser ut. Blir det 

exempelvis ett mer särpräglat urval, mer medieanpassad information, fler kontaktvägar med media,  

hur går de tillväga och hur resonerar de. 

Slutligen skulle en kvalitativ studie om hur medierna uppfattar hur det fungerar med information 

från polisen i de olika länen  genomföras med vår data som utgångspunkt. Fungerar det bäst som 

Stockholm gör med få men snabba uppdateringar? Eller som Skåne som har flera komplement till  

webben osv. Vad har medierna för behov för att kunna ge en fullgod rapportering som passar dagens 

produktionsvillkor?
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Bilaga 1. Förteckning över studerade händelsekoder

0300 Bråk
0301 Mord/Dråp
0305 Misshandel
0401 Olaga frihetsberövande
0405 Olaga hot
0406 Olaga Intrång/hemfridsbrott
0407 Ofredande/förargelseväckande
0600 Sedlighetsbrott,
0601 Våldtäkt
0801 Stöld/Inbrott
0802 Stöld annan
0803 Stöld i butik
0805 Rån övrigt
0806 Rån Väpnat
0808 Mfordon stöld
0810 Mfordon stöld ur/från
0901 Bedrägeri /bedrägligt beteende
1201 Skadegörelse
1615 Bombhot
1701 Våld/hot mot tjänsteman
3000 Trafikolycka smitning
3001 Rattfylleri
3002 Trafikbrott
3003 Trafikolycka personskada
3004 Trafikolycka vilt
3006 Trafikhinder
3008 Trafikolycka Vilt
4000 Specialstraffrätt
4001 Utlänningslagen
4004 Besöksförbud
4005 Alkohollagen
4006 Vapenlagen
4007 Knivlagen
4008 Sjölagen
4009 OL, lokala ordningsföreskrifter
5001 Narkotikabrott
7000 Larm övr ej enl.larmlagen
7001 Larm överfall
7002 Larm Inbrott
7003 Larm bedrägeri
7004 Larm sabotage
7006 Brandlarm 
8002 Skottlossning
8003 Fylleri/LOB T
9003 Försvunnen person
9004 Person omhändertagen
9006 Efterlyst för brott
9008 Sjukdomsfall/olycksfall
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9009 Arbetsplatsolycka
9013 Ofog barn/ungdom
9015 Brand
9016 Brand automatlarm
9017 Djur skadat/dött/omhändertaget
9019 Räddningsinsats
9020 Varningslarm/haveri
9021 Fjällräddning r
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Bilaga 2. Förteckning över bortsorterade händelsekoder

0800 Anträffat gods
0809 Mfordon anträffat stulet
3007 Trafikkontroll
6000 Utredningsarbete
7005 Skyddstelefon
8001 Kontroll person/fordon
8020 Gränskontroll
9000 Extern service/transport
9001 Intern service/transport
9005 Efterlyst ej brott
9007 Handräckning
9010 Psykiskt sjuk
9011 Självmordsförsök
9012 Dödsfall
9014 Lägenhetsundersökning
9018 Bevakningsuppdrag
9030 Polisinsats/kommendering
9040 Avrapportering tidigare HR
9050 Test-HR
9060 Utbildning
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Bilaga 3. Förteckning över datum och län

Urval Västra Götaland
24-25/6 (midsommarafton) 
4-5/8 (allsvenskan)
5/9 (måndag) 
23-24/9 (lördag och löning)
11/10 (tisdag)
23/11 (onsdag)

Urval Stockholm
24-25/6 (midsommarafton) 
6-7/8 (lördag + pridefestival)
18/8 (torsdag) 
19-20/8 (fredag - jonas redmo påkörd)
12/10 (onsdag)
14-15/11 (elitseriematch)
22/11 (tisdag)

Urval Skåne:
24-25/6 (midsommarafton)
11/7 (måndag)
13/10 (torsdag)
15-16 /10 (SDU-demonstration och allsvenskan-match)
17/11 (torsdag)
25-26/11 (löningshelg)

Urval Västmanland
24-25/6 (midsommarafton)
9-10/7 (power meet)
12/7 (tisdag)
7/9 (onsdag)
30/9-1/10 (stökig fredag)
10/10 (måndag)

Urval Kalmar
24-25/6 (midsommarafton)
30/6 (torsdag)
15-16/7 (hultsfredsfestivalen och fredag)
3/8 (onsdag)
27/10 (torsdag)
28-29/10 (fredag – halloween)

Urval Jämtland:
24-25/6 (midsommarafton)
7/7 (torsdag)
29-30/7 (storsjöyran)
21/8 (måndag)
5-6/11 (lördag, stökigt i hela landet)
15/11 (tisdag)
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