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Sammanfattning 

Den här uppsatsen är en studie om problematiken som den gamla analoga 
polisradions tystnad och det nya, digitala radiokommunikationssystemet Rakels 
införande innebär för massmedierna. Länge har det varit möjligt för gemene man 
att med enkel utrustning, lagligt, avlyssna bland annat polisens 
radiokommunikation. Det nya digitala systemet, som har fått namnet Rakel, gör 
det omöjligt för utomstående att ta del polisens radiokommunikation. 
Rikspolisstyrelsen har i sina riktlinjer för hur massmedierna skall behandlas i och 
med införandet av Rakel, betonat att webben är den bästa kanalen för att snabbt 
och enkelt sprida information om händelser.  

Uppsatsen belyser de förändringar som sker i massmediernas sätt att arbeta för att 
nå den information som tidigare gick att få via avlyssning av polisens 
radiokommunikation. En ny situation uppstår, där massmedierna får lita mer på 
den information som ges av polisen. 

Flera teorier, exempelvis kultivationsteorin, förklarar vilken stor påverkan 
massmedierna har på människors verklighetsuppfattning. Därför kan det anses vara 
viktigt att massmedierna dels ger en rättvis bild av rättssamhället, men även en 
granskande journalistik riktad mot samhällets makthavare som i den här studiens 
fall är polisen. Ett organ med rätt att bruka våld. 

Undersökningen bygger på kvalitativa samtalsintervjuer med representanter från 
massmedierna i de län som har använt Rakel längst: Skåne, Blekinge och Kalmar 
län. I dessa län har en mindre, kvantitativ undersökning genomförts på de nämnda 
polisdistrikten, där antalet registrerade händelser hos polisens 
kommunikationscentraler har jämförts med antalet publicerade händelser på de 
olika polismyndigheternas webbplatser. 

Resultaten i denna undersökning visar att det finns en oro mot förändringen som 
Rakel innebär för nyhetsrapporteringen. Framför allt finns ett problem i att det 
inte längre är massmedierna som får göra urvalet av vilka händelser som blir 
nyheter. Istället har polisen tagit en roll som i medieteorier kallas för en gatekeeper, 
som väljer vad som ska komma till massmediernas kännedom. 
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1  Inledning 

Polisradion har under en längre tid varit till stor användning i det dagliga arbetet 

på nyhetsredaktioner i Sverige och många delar av världen. I och med 

nedsläckningen av det analoga radiokommunikationssystemet och införandet av 

det nya så kallade Rakelsystemet sätts massmedierna i en helt ny sits där 

informationsflödet in till redaktionen stryps markant, eftersom ett viktigt redskap i 

massmediernas bevakning av exempelvis polisen försvinner. Även andra 

myndigheter som arbetar med räddning och säkerhet, så som räddningstjänst och 

ambulans står inför samma förändring gällande radiokommunikationssystemet. 

Fokus i denna forskningsstudie har emellertid lagts på polismyndigheten eftersom 

den är den enda av dessa myndigheter som i sitt arbete har rätt att bruka våld. 

Därför kan den, för massmedierna också anses vara viktigare att granska än de 

övriga myndigheterna. 

Genom intervjuer med representanter från massmedierna har vi undersökt hur de 

ställer sig till förändringen som Rakel innebär, om det förändrar deras arbetssätt 

och hur de ser på polisens sätt att bemöta massmedierna i sammanhanget. 

Undersökningen har gjorts på de tre polisdistrikt som var först med att införa 

Rakel och som har använt det under längst tid, vilka är Skåne, Blekinge och 

Kalmar län. Det är dessa polisdistrikt som menas när vi i studien pratar om polisen. 

Detsamma gäller begreppet massmedier, som i vårt fall betyder de undersökta 

tidningarna, vilka är Sydsvenskan, Blekinge läns tidning samt Barometern. 

1.1 Problemområde och bakgrund 

Frågan om att införa ett nytt radiokommunikationssystem har varit aktuell sedan 

en längre tid tillbaka. Under 1990-talet uppmärksammades behovet av bättre 

radiokommunikation för myndigheter som tillgodoser samhällets behov av 

säkerhet och skydd. Den 10 juni 2002 tillsatte regeringen en kommitté som skulle 

driva frågan om ett gemensamt radiokommunikationssystem för de som vi i dagligt 

tal kallar ”blåljusmyndigheterna”. Kommittén tog namnet Rakel, en förkortning 
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för radiokommunikation för effektiv ledning. Här görs alltså ingen skillnad om det 

bara är polis och räddningstjänst eller alla myndigheter som arbetar med säkerhet 

och skydd när Rakel omnämns. Det ursprungliga syftet med det nya 

radiokommunikationssystemet var alltså att göra det enklare för polis, ambulans, 

räddningstjänst med flera att samverka med varandra under olika insatser. (SOU 

2003:10, s. 20). Utredningen slår fast att ett gemensamt 

radiokommunikationssystem skapar bättre förutsättningar för att rädda 

människoliv och samtidigt innebär det även ekonomiska fördelar jämfört med det 

radiokommunikationssystem som finns i dag, fördelarna listas i följande punkter: 

• Bättre säkerhet och trygghet för medborgarna på grund av bättre 

funktionalitet. 

• Goda möjligheter till samverkan med andra aktörer inom och utom landet. 

• Möjlighet att snabbt bilda valfria samtalsgrupper då behov uppstår i 

operativt arbete. 

• Säker mobil åtkomst till olika stödsystem som till exempel resursdatabaser, 

riskdatabaser, körkortsregister med mera. Detta ger möjlighet till nya och 

mer effektiva arbetssätt i organisationerna. 

• Förutsättningar för bättre ekonomi genom gemensam upphandling och 

genom att drift och underhåll kan samordnas hos en organisation. 

• Lättare att avhjälpa problemen med störning och avlyssning med mera 

genom bland annat möjlighet till kryptering av känslig information. 

• Tillgång till reservdelar under överskådlig tid. I dag går det inte att få tag i 

reservdelar till en del radiosystem. 

(SOU 2003:10, s. 31) 

 

I dag ansvarar en myndighet med namnet Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap för Rakelsystemet. Från början var det tänkt att systemet skulle byggas ut 

länsvis i 7 etapper under 6 år med start i södra Sverige, men på grund av 

förseningar är det i dag endast 11 av 21 län som är fullt utbyggda. Under 2010 

beräknas alla län vara utbyggda. (Krisberedskapsmyndigheten, 2009) Det system 
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som ska användas är krypterat för att omöjliggöra för utomstående att lyssna på 

bland annat polisen, räddningstjänsten och ambulansens radiokommunikation – 

vilket var ett av de viktigaste incitamenten för att införa Rakel (SOU 2003:10, s. 

138). Avlyssningen av radiokommunikationen, som har varit möjlig i decennier, 

och självklart är mycket viktig framför allt för massmedierna som har kunnat vara 

på plats vid bränder, trafikolyckor och bankrån, blir med Rakels införande omöjlig. 

Förutom att bevaka händelserna har det också funnits möjlighet att bevaka polisens 

beteende och arbete. Oerhört viktigt för demokratin menar många. En myndighet 

måste få granskas, särskilt en sådan med rätt att bruka våld.  

Att avlyssning blir omöjligt genom införandet av Rakel förändrar journalisternas 

villkor radikalt. Nya vägar till informationen måste hittas för att massmedierna 

skall kunna fortsätta i rollen som myndighetsgranskande organ. Detta blir dock 

ingen enkel förändring eftersom det kommer att innebära stora ombildningar i 

journalisternas rutiner. Dessa rutiner, som ofta är inarbetade under en längre tid, 

ingår i det dagliga arbetsmönstret och är allt annat än flexibla (Hultén, 1993, s. 

141). 

1.1.1 Det demokratiska problemet 

Massmediernas uppdrag som granskare av statsmakten försvåras, vilket i längden 

kan leda till ett demokratiproblem. Problemet är ett hot mot demokratin, i den 

meningen att en del av staten får ett informationsmonopol. (Strömbäck, 2000, s. 

27) Nu är det i större utsträckning än tidigare upp till polisen att berätta när något 

har hänt. Tidigare har man kunnat lyssna i realtid på polisens utrop över radio, när 

det sker trafikolyckor, bränder, inbrott och liknande. Därmed fanns en insyn som 

gav möjlighet till granskning vilket numera blir avsevärt svårare när polisen väljer 

själv vad de ska berätta, och möjligheten till avlyssning av radiokommunikationen 

blir omöjlig. 

Rakel ställer nya krav på massmedierna att hitta andra vägar till informationen som 

rör polisrelaterade händelser. Det är massmedierna som har det demokratiska 

ansvaret att granska statsmakten. Det tidigare radiosystemet har gjort det enkelt för 
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journalister att bevaka polisens företeenden. I grunden är detta en teknisk fråga i 

och med krypteringsproblemen när det gäller analog radio, man har helt enkelt 

inte kunnat hindra avlyssning av polisens frekvenser när analog radiotrafik 

används. 

Polisen har valt att införa en service i form av en webbsida, tillgänglig för alla, där 

de själva publicerar händelserapporter. Rikspolisstyrelsen har tagit fram riktlinjer 

för hur massmedierna skall hanteras i sin publikation När polisradion tystnar. 

Uppdateringen av webbplatsen är dock bristfällig och många händelser publiceras 

aldrig. Det finns även fall där vakthavande befäl har nekat till händelser som 

faktiskt har inträffat (Ljunggren, 2009). Helt plötsligt har polisen, en myndighet, 

blivit det som inom masskommunikationsteorier kallas för gatekeeper. (Hadenius 

& Weibull, 2007, ss. 340-343) Polisen väljer vad massmedierna ska skriva om, 

vilket i sin tur är den information som når medborgarna. Makten över 

informationen förskjuts till polisens fördel och det demokratiska dilemmat är ett 

faktum. 

2  Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur massmedierna i Skåne, Blekinge 

och Kalmar län ställer sig till att det blir omöjligt att avlyssna polisens 

radiokommunikation. Vi vill veta om massmediernas arbetssätt och rutiner 

förändras, eftersom de har till uppgift att företräda allmänheten vid granskningen 

av de inflytelserika i ett demokratiskt samhälle (SOU 1995:37, s. 156).  

2.1 Frågeställningar 

• Hur stor del av polismyndigheternas händelser publiceras på deras webbsidor? 

• Hur ställer sig massmedierna till det faktum att införandet av Rakel 

omöjliggör avlyssning av polisen? 

• Hur upplever massmedierna polismyndigheterna som informationskällor? 
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• På vilket sätt medför tystnaden av den gamla analoga polisradion förändrade 

arbetssätt för massmedierna? 

3  Teori 

Den demokratiska synvinkeln kopplas till den amerikanske statsvetaren Robert 

Dahls teorier om de minimikriterier som måste finnas i en demokrati, som Jesper 

Strömbäck, professor i journalistik, tar upp i sin bok Makt och medier: 

Tillgång till information. Medborgare i demokratier ska ha rätt att fritt söka och 
försöka skaffa sig den information de vill ha. Det innebär inte att informationen 
måste vara gratis, men att de politiska makthavarna inte har rätt att hindra 
medborgare från att skaffa sig den information de vill ha, eller anse sig behöva. Det 
måste också finnas alternativa informationskällor. Alla former av 
informationsmonopol, statliga eller privata, strider mot demokratin. De alternativa 
informationskällorna måste även vara ”effectively protected by the law”. Ur detta 
springer den demokratiska nödvändigheten av att det råder pressfrihet, och att 
censur inte tillåts. 

 (Strömbäck, 2000, s. 27). 

Enligt Dahl måste medborgare ha möjlighet att skaffa sig information om vad som 

är allmännyttigt, eftersom styret i en demokrati skall utgå från folket. Detta blir 

problematiskt när en så betydelsefull myndighet som polisen får till uppgift att 

informera om vad som har hänt, utan att medborgarna har getts en rimlig chans 

till granskning av deras arbete (Dahl, 1998, ss. 96-97). Följden kan därmed bli att 

polisen väljer att mörka vissa händelser, vilket gör att medborgarna inte kan fatta 

rätt beslut i frågor om vad allmännyttan bör lägga krut på i sitt arbete. 

3.1 Framing och priming 

Det finns ett flertal teorier om hur människors handlande styrs av den 

verklighetsbild som medierna rapporterar. Svensken ägnar i dag sju timmar per dag 

åt mediekonsumtion, och närmare 80 % av medborgarna uppger att massmedierna 

är den främsta källan när det gäller att skaffa sig information. (Almqvist & 

Linklater, 2006, s. 36) Den verklighetsbild som massmedierna rapporterar om är 

självklart formad och detaljer väljs bort samt att fokus riktas åt det håll som 

medierna väljer. Framing och priming är båda teorier som beskriver hur detta 
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hänger ihop. Ett exempel är det gamla påståendet om glaset som antingen är 

”halvtomt” eller ”halvfullt”. Trots att båda påståendena är lika sanna leder den ena 

slutsatsen till att det borde fyllas på, och den andra till att det inte behöver fyllas 

på. Detsamma kan hända när polisen publicerar händelser på webben. De kan 

alltså rikta fokus åt ett särskilt håll med hjälp av rätt ordval och uttryck. 

Framingteorin kommer ursprungligen från den amerikanske sociologiprofessorn 

Erving Goffman och den handlar om hur medierna väljer att vinkla sina nyheter 

för att rikta uppmärksamheten åt ett visst håll. Primingteorin utvecklades av 

Donald Kinder och Shanto Iyengar, två amerikanska forskare, och innebär att om 

massmedier väljer att rapportera om vissa saker men samtidigt medvetet utelämnar 

annat så kommer därför olika delar i människors kognitiva scheman aktiveras 

(McQuail, 2005, s. 514). 

Teorierna om framing och priming går i och med Rakels införande att applicera på 

Polisen, eftersom de har sin egen webb där de publicerar nyheter. Polisen kan med 

andra ord välja åt vilket håll de vill rikta läsarna och massmediernas 

uppmärksamhet när de bestämmer vad som skall publiceras, hur det ska formuleras 

och vilken information man väljer att inte nämna. Effekten kan bli att människor 

får en felaktig bild av exempelvis vilka brott som begås mest och hur polisen 

jobbar. 

Att staten vill framställa sig själv i god dager är inget nytt. Precis som de kan välja 

vad de ska berätta så kan de välja hur de ska berätta någonting. (Street, 2001, s. 

111) En tanke är då att polisen kommer att utnyttja sin ställning som makthavare 

över informationen, och undanhålla fakta till sin egen fördel. Kommer de verkligen 

att berätta om sina egna misstag? 

3.2 Kultivationsteorin 

Den amerikanske forskaren George Gerbner har utvecklat den så kallade 

kultivationsteorin, som visar att amerikanska tv-tittare har en snedvriden bild av 

samhället. Gerbner har länge studerat hur människors tv-tittande påverkar deras 

bild av verkligheten. Han menar att trots att det finns ett så stort utbud av kanaler 
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och program så blir tittarnas verklighetsbild likartad och homogen. Bland annat 

tror de som tittar mycket på tv att det finns färre äldre personer i dag än för 20 år 

sedan, eftersom äldre personer är kraftigt underrepresenterade i tv. Det har även 

visat sig att de som tittar mycket på tv överskattar risken att bli utsatt för brott, när 

statistik från FBI visar att färre än en procent av den amerikanska befolkningen 

utsätts för brott varje år. I tv framställs det helt annorlunda: “Well over half of all 

major characters on television are involved each week in some kind of violent 

action“. (Strömbäck, 2000, ss. 244-249) 

Kultivationsteorin står inte helt utan kritik, mycket beroende på att den är prövad i 

USA, där människor påstås ha ett betydligt närmre förhållande till tv än i övriga 

världen. Man kan alltså inte säga att den stämmer även i Sverige, och när det gäller 

övriga medier. Likväl kan man heller inte säga att den inte kan stämma även på 

den svenska befolkningen (Strömbäck, 2000, ss. 249-250). 

3.3 Det triangulära förhållandet kring bilden av verkligheten 

Walter Lippman har en teori om ett triangulärt förhållande mellan hur 

verkligheten är, vad betraktaren får för bild av verkligheten och hur de faktiskt 

handlar utifrån betraktarens egen bild av verkligheten. Lippman säger att den som 

analyserar opinioner i samhället måste först förstå detta triangulära förhållande 

(Strömbäck, 2000, s. 98). För att konkretisera teorin i just detta fall så kan man 

tänka sig att det i förlängningen leder till att människor får en felaktig bild av 

verkligheten. Detta eftersom polisen väljer att inte visa alla händelser, vilket i sin 

tur gör att massmedierna inte kan rapportera om de utelämnade händelserna på ett 

riktigt sätt. När människorna bara får en avskalad bild av verkligheten så kan det 

alltså leda till att man bara tror att det sker stora händelser som mord, bankrån, 

våldtäkter och liknande. Något som kanske skulle vara av större värde för 

allmänheten, så som att det sker många inbrott i ett vissts område, faller bort från 

rapporteringen. Därför påverkas människornas handlande på så sätt att man inte 

skyddar sig lika bra mot inbrott som om man hade känt till att det faktiskt sker 

många inbrott.  
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Fig. 1 Lippmans triangulära förhållande 

3.4 Gatekeeping 

Gatekeepingteorin beskriver vilka hinder en nyhet måste ta sig förbi för att komma 

till sin publik (Hadenius & Weibull, 2007, ss. 340-343). Den amerikanske 

socialpsykologen Kurt Lewin myntade år 1947 begreppet gatekeeper. Han beskriver 

i en modell hur det ständigt sker ett urval i nyhetsflödet på olika nivåer under 

processens gång och att nyhetsströmmen är ”trattformad”. Han menar att enorma 

mängder nyheter kommer till den internationella nyhetsbyrån, medan det som i 

slutändan publiceras i lokaltidningarna är en mycket liten del av alla nyheter som 

fanns från början. Detta är en enkel beskrivning, då det strömmar information från 

flera håll till en redaktion där nyheten möts av personer som skall behandla den, 

och en person som gallrar material i massmedier är alltså det som Lewin kallar för 

en gatekeeper. Varje sådan gate innebär en risk för nyheten att försvinna, omarbetas 

eller förkortas. Därmed kan man dock inte dra slutsatsen att det är den enskilda 
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verkligheten 

Handlande baserat 
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journalisten, redaktören eller redigerarens personliga åsikt som styr urvalet. Ofta 

har varje redaktion en policy att följa när det gäller nyhetsvärdering. Forskning har 

visat att urvalet när det gäller nyhetsbyråer emellan inte skiljer sig särskilt mycket 

(Hadenius & Weibull, 2007, ss. 340-342). 

När Rakel införs skall polisen använda framför allt webben för att ge allmänheten 

och massmedierna snabb information om händelser. Det innebär att en person 

från polisen skall värdera vilken information som skall publiceras på webben och 

komma till massmediernas kännedom. En händelse kan alltså väljas bort och texter 

kan formuleras på olika sätt, vilket är det som definierar en gatekeeper. 

Massmedierna har med andra ord ingen direkt insyn i det dagliga arbetet på 

myndigheten vilket försvårar för händelser som myndigheten inte vill att 

massmedierna skall få reda på blir offentliggjorda. 

3.5 Massmediernas arbetssätt 

Medieutbudet har ökat kraftigt de senaste åren och konkurrensen om bra nyheter 

blir allt hårdare. En vanlig dag kan det finnas hundratals uppslag till nyhetsartiklar 

för publicering dagen efter och då gäller det att värdera nyheten rätt. En nyhet som 

hamnar på förstasidan i en tidning kan bli en notis i en annan tidning. De som 

värderar nyheterna på redaktionerna är påverkade av många olika faktorer så som 

allmänbildning, politisk uppfattning, utbildning, ålder, kön, intressen, sociala 

förhållanden och inte minst redaktionens sätt att arbeta (Hühne von Seth, 

Nyhetsartikeln, 2005, ss. 76-78). 

Något som också är viktigt för redaktionerna är att deras läsekrets tipsar dem. Utan 

dessa tips skulle många nyheter aldrig komma i ljuset. Dessa tipsare kan vara vem 

som helst; någon som arbetar på ett företag som har information att lämna, någon 

kommunanställd eller helt enkelt någon som varit ögonvittne till något. Här är 

mobiltelefoner och e-post viktiga uppfinningar som gör arbetet enklare för 

massmedierna (Hühne von Seth, Nyhetsartikeln, 2005, ss. 82-84).  
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Andra sätt att få information är genom nyhetsbyråer. Ingen tidning har resurser att 

bevaka allt som händer och som läsarna kan tycka är intressant och just därför är 

det ofta bra med en nyhetsbyrå som kan koncentrera sig på att bevaka olika saker 

så som riksdag, regering, tingsrätter och så vidare (Hühne von Seth, 

Nyhetsartikeln, 2005, s. 86). 

Ett nyckelord i journalistens arbete är källor. Nästan all information får man från 

källor, därför är det viktigt att dessa är tillförlitliga. Annars riskerar de att bli helt 

meningslösa. Källan skall vara äkta, det vill säga att den skall vara det den utger sig 

för att vara. Det är även viktigt att informationen är färsk. Ju längre tid det har gått 

mellan en händelse och källans berättelse om händelsen, desto större anledning 

finns det att vara kritiskt mot uppgifterna. Källan bör vara oberoende, det betyder 

att den skall stå för sig själv, och inte vara en avskrift av en annan källa. Utöver 

ovan nämnda aspekter är kanske den viktigaste tendensfrihet. Man skall inte känna 

att källan har några politiska, ekonomiska, personliga eller andra intressen att 

förvränga verklighetsbilden (Hühne von Seth, Research och källor, 2005, ss. 135-

141). 

4  Material och metod 

Vi har valt att undersöka vårt problem i de tre polisdistrikt som var först med 

införandet av Rakel, vilka är Skåne, Blekinge och Kalmar län 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2009). Tanken med studien är dels att jämföra 

antalet händelser som har publicerats på polismyndigheternas webbplatser, med 

antalet faktiska händelser som har rapporterats till polisens 

kommunikationscentraler, men framför allt kommer studien att bygga på 

intervjuer med strategiskt utvalda företrädare för massmedierna i de valda länen. 

För den kvantitativa delen valde vi att undersöka en vecka, för att täcka in både 

vardag och helg. 
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4.1 Polismyndigheterna 

4.1.1 Kalmar 

Polismyndigheten i Kalmar län består av cirka 355 poliser och 135 civilanställda. 

Länet består av 12 kommuner (Län och kommuner - SCB, 2008) fördelade över 

två landskap: Östra delen av Småland, som är drygt 25 mil lång och 7 mil bred och 

Öland, som är 13 mil lång och ungefär 2 mil bred. Länet utgör ca 3 procent av 

Sveriges yta och befolkning (Polisen i Kalmar län, 2009). Polisens 

informationschef är Ulf Karlsson som också är den enda anställde informatören på 

länspolismästarstaben. Arbetet med massmedierna går till på så sätt att 

polismyndigheten har en daglig träff klockan halv tre då massmedierna kommer 

för att få information. Även övriga tider går det bra att komma i kontakt med 

informationschefen och vakthavande befäl. På de mindre orterna i länet som 

Oskarshamn, Västervik, Vimmerby och Hultsfred så är det lite annorlunda. Där 

känner man varandra bättre och tar då gärna kontakt direkt med vakthavande befäl 

på orten (Karlsson, 2009). 

 

Information läggs kontinuerligt ut på polismyndighetens egen webbplats men det 

kan variera beroende på arbetsbelastningen och vem som arbetar på 

länskommunikationscentralen för tillfället. Vid större händelser upprättas en stab 

där informationschefen själv informerar massmedierna. Här kan det också vara 

olika beroende på händelse. Är massmedierna redan på plats där något har hänt så 

åker även informationschefen till platsen och informerar direkt. Annars sitter han 

kvar i staben och tar hand om alla massmedier som vill ha information. I dessa fall 

är det också informationschefen som lägger ut material och pressmeddelanden på 

webbplatsen. Man har inga riktlinjer som säger hur mycket som skall publiceras på 

webbplatsen men följer Rikspolisstyrelsens rekommendationer som finns i 

rapporten När polisradion tystnar (Karlsson, 2009). 
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4.1.2 Skåne 

Polismyndigheten i Skåne är den tredje största i Sverige och består av fem 

polisområden och två länsövergripande avdelningar samt länspolismästarstaben. 

Totalt är 3 240 anställda på polismyndigheten varav 2 340 är poliser och 900 är 

civilanställda (Polisen i Skåne län, 2008). Informationschef är Lars Förstell. Länet 

består av 33 kommuner (Län och kommuner - SCB, 2008) och varje kommun har 

minst en polisstation. Totalt utgör Skåne län 3 procent av ytan och 13 procent av 

befolkningen i Sverige (Länsstyrelsen i Skåne, 2009). Varje polisområde i Skåne 

län har lite olika varianter på hur man hanterar massmedierna i det dagliga arbetet. 

På en del områden har man en viss telefontid på eftermiddagen där massmedierna 

kan ringa och ta reda på fakta om händelser och anmälningar. Andra områden har 

rutiner som innebär att de faxar dygnslistor som anger de ärenden som inkommit 

det senaste dygnet och som innehåller fakta som diarienummer, brottsrubriceringar 

och var ärendet handläggs. När det gäller pågående händelser av mer akut karaktär 

finns det avsatt personal på länskommunikationscentralen som tar emot samtal 

från massmedierna och publicerar händelser löpande på polisens webbplats. Vad 

som läggs ut beror lite på vem som arbetar och vad de har lärt sig att allmänheten 

och massmedierna efterfrågar. Denna funktion är bemannad mellan klockan 7.00 

och 23.00 varje dag, året runt och det planeras eventuellt en utökning av tiderna 

längre fram. Utöver denna tid går det alltid att bra att få prata med vakthavande 

befäl men det kan ibland vara svårt att nå fram om arbetsbelastningen är hård 

(Förstell, 2009).  

Om det sker en större händelse och det är under den tid som informationsenheten 

på länskommunikationscentralen är bemannad så läggs en kortare information ut 

på webbplatsen så fort man har relevanta uppgifter om vad som har inträffat. 

Denna information är väldigt kortfattad men innebär en indikation på att 

någonting har inträffat. Det finns inga riktlinjer för exakt vad som ska läggas ut på 

webbplatsen men man använder sig av Rikspolisstyrelsens rekommendationer som 

finns i rapporten När polisradion tystnar. Man har heller ingen egen policy i den 

meningen att alla kan ta del av den men man arbetar för att ha största möjliga 
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öppenhet och man har en positiv grundsyn på massmediernas bevakning av den 

egna myndigheten (Förstell, 2009).  

4.1.3 Blekinge 

Inom polismyndigheten i Blekinge län arbetar 324 personer, och av dessa är 253 

poliser och 71 civilanställda. Polismyndigheten Blekinge län innefattar 

kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Ronneby, Sölvesborg och Olofström. I länet 

bor omkring 150 000 personer. Informationschef är Eva Nordén (Polisen i 

Blekinge län, 2008). 

Polismyndigheten i Blekinge län delar sin länskommunikationscentral med 

polismyndigheten i Skåne län och denna är lokaliserad till Malmö, vilket innebär 

att massmedierna i Blekinge län ringer till Skåne län när något har inträffat. Det 

finns särskilda telefonnummer för massmedierna, som gör att de kan nå polisen 

dygnet runt. 

Man har lokala policys för hur kontakten med massmedierna skall skötas, och 

dessa stöds av de nationella riktlinjer som finns i Rikspolisstyrelsens rapport När 

polisradion tystnar (Liljeblad, 2007). 

Polismyndigheten i Blekinge läns webbplats uppdateras löpande från 

kommunikationscentralen i Skåne län, men kan fyllas på av Blekinge vid behov. 

Några riktlinjer för hur många händelser som skall publiceras finns inte (Nordén, 

2009).  

Utöver webbplatsen står polismyndigheten i Blekinge län till tjänst med 

pressuppkopplingar två gånger om dagen, vilket är en pressinformation över 

telefon där dagens ärenden gås igenom. Förutom pressinformationerna har de 

avsett tider för massmedierna att kontakta polisen på, och allt detta är förberedelser 

inför Rakel. 

Diskussioner förs med de lokala massmedierna, och från polisens sida upplever 

man att de är nöjda med den service som polisen ger. 
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4.2 Tidningarna 

4.2.1 Blekinge läns tidning 

Blekinge läns tidning är med sin upplaga på 36 000 exemplar Blekinges största 

morgontidning. Centralredaktionen ligger i Karlskrona, och har till största del sina 

läsare i kommunerna Karlskrona, Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg och 

Olofström, och ges ut sex dagar i veckan. Politisk tendens: Oberoende liberal 

(Tidningsinfo, 2009). Tidningen ägs av mediekoncernen Gota Media AB, där även 

Barometern, Smålandsposten, Borås tidningar och Ulricehamns tidningar ingår. 

(BLT.se, 2007)  

I undersökningen intervjuades från Blekinge läns tidning Peppe Alfiero, 

nyhetschef, och Mats Blennow, polisreporter. 

4.2.2 Barometern 

Tidningen är med sina två upplagor, Barometern och Oskarshamns-tidningen, 

Kalmar läns största morgontidning. Tillsammans når de en upplaga på 43 000 

exemplar, och ges ut sex dagar i veckan. Till största del i kommunerna Kalmar, 

Oskarshamn, Nybro, Mörbylånga och Mönsterås. Politisk tendens: Moderat 

(Tidningsinfo, 2009). Centralredaktionen för Barometern ligger i Kalmar, medan 

Oskarshamns-tidningen har sin i Oskarshamn. Liksom Blekinge läns tidning ägs 

Barometern och Oskarshamns-tidningen av Gota Media AB (Barometern.se, 

2008).  

I undersökningen intervjuades från Barometerns centralredaktion i Kalmar Pelle 

Johansson, biträdande nyhetschef, och Peter Karlsson, polisreporter. 

4.2.3 Sydsvenskan 

Sydsvenskan är med sin upplaga på 122 600 exemplar en av Sveriges största 

morgontidningar. Utgivning sker alla dagar i veckan, till största del i kommunerna 

Malmö, Lund, Vellinge, Lomma och Kävlinge. Politisk tendens: Oberoende liberal 
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(Tidningsinfo, 2009). Centralredaktionen ligger i Malmö. Sydsvenskans 

huvudägare är Bonnier AB (Sydsvenskan.se, 2009).  

I undersökningen intervjuades från Sydsvenskan Karin Zillén, nyhetschef och 

Joakim Palmkvist, kriminalreporter. 

4.3 Kvantitativ analys 

Polisens publicering av händelser undersöks genom en kvantitativ analys, där en 

tidsperiod väljs ut och antalet publicerade händelser på polisens webbsida sedan 

räknas. Därefter jämförs dessa data med de kompletta dygnslistorna över händelser 

i respektive län. Detta är endast tänkt att ge en starkare grund till problemet i sig, 

och därmed kommer det inte heller att resultera i någon djupare undersökning av 

just detta fenomen. Vår hypotes är att polisen publicerar långt ifrån allt som 

faktiskt har hänt under den valda tidsperioden. Detta grundar sig på ett stickprov 

som gjordes i Västernorrlands län under tre dagar i oktober visade att endast ett 

fåtal procent av alla händelser publicerades på polismyndighetens webbplats. 

4.4 Kvalitativ intervju 

Valet av forskningsmetod beror på olika faktorer, däribland frågeställningarna, 

vilka resurser man har att tillgå, och hur undersökningsobjektet ser ut. 

Anledningen till att man väljer kvalitativa intervjuer, är för att man är intresserad 

av att hämta information av intervjuobjektet, istället för att mäta på förhand 

bestämda variabler. Det finns därmed en anledning till att man inom 

medievetenskapen ofta kallar den som intervjuas för informant, eftersom man är 

intresserad av intervjuobjektets insikter, värderingar och reflexioner (Østbye, 

Knapskog, & Helland, 2004, ss. 101-102). Valet av en kvalitativ forskningsmetod 

var mer eller mindre självklart för vår studie, eftersom vi är vill undersöka hur 

massmedierna ställer sig till det faktum att polisradion blir omöjlig att avlyssna, 

vad det innebär för dem och hur de ändrar sitt sätt att arbeta. Vi har valt att 

intervjua en nyhetschef och en polisreporter på totalt tre olika tidningar . De har 

svarat på frågor om hur Rakel påverkar deras bevakning och granskning av polisen 
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och vilka konsekvenser det får för publiken. Vi ville hitta en gemensam nämnare i 

svaren på intervjuerna. Det vi tror kan vara ett problem är att nyhetschefer och 

journalister vill veta allt som händer. Följden av detta är att de alltid upplever ett 

problem i att de inte får tillgång till all information och att de aldrig blir helt nöjda 

– oavsett vilken information de får, hur ofta denna fås och vilka detaljer den 

innehåller. 

Inom den kvalitativa forskningen är det vanligt att man skiljer mellan tre slags 

intervjuer: ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade. 

Vi använde den form som kallas semistrukturerad intervju, vilket innebär att vi på 

förhand hade definierat utfrågningens teman, och följde en utarbetad 

intervjuguide, där svaren fick vara egentligen hur öppna och långa som helst, men 

med möjlighet för oss att ställa följdfrågor. Fördelen med den här typen av 

intervjuer är att den ger en stor flexibilitet, eftersom det är möjligt och naturligt att 

ställa följdfrågor (Østbye, Knapskog, & Helland, 2004, s. 103). 

Huvudsakligen genomförs denna studie med en kvalitativ innehållsanalys där 

intervjuer med strategiskt utvalda personer som jobbar med polisbevakning i 

massmedierna kommer att göras.  

4.4.1 Intervjuundersökningens sju stadier 

Intervjuundersökningen kan delas in i sju stadier: tematisering, planering, intervju, 

utskrift, analys, verifiering och rapportering. Innan själva intervjuandet börjar 

genomförs tematiseringen, som innebär att undersökningens ämne beskrivs och 

syftet formuleras. Därefter sker en planering av stadierna. Intervjun genomförs 

med en intervjuguide, vilket följs av utskriftsstadiet som förbereder analysen. I 

analysfasen kan metoderna se olika ut, och detta bestäms utifrån bland annat 

studiens syfte. Verifieringen fastställer hur mycket det går att generalisera 

resultatet, och slutligen i rapporten redovisas resultaten och metoderna i en läsbar 

produkt. (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 118). 
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4.4.1.1 Tematisering 

En viktig del av intervjuundersökningen är tematiseringen, som bör äga rum innan 

bandspelaren sätts igång. Syftet med tematisering är att formulera 

forskningsfrågorna och klargöra det som ska undersökas. Nyckelfrågorna är varför, 

som hänvisar till att klargöra syftet med studien, vad innebär att skaffa sig 

förkunskap om ämnet och slutligen hur, som syftar till att läsa in sig på intervju- 

och analystekniker, och avgöra vilken som är bäst för studien. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 120). 

Vi bestämde syftet med undersökningen, nämligen att ta reda på hur 

massmedierna ställer sig till det faktum att de så kallade blåljusmyndigheternas, 

och framför allt polisens, radiokommunikation blir omöjlig att avlyssna. Vad det 

får för konsekvenser för rapporteringen, vilka förändringar i arbetet det innebär 

och om massmedierna tror att publiken påverkas. Genom att studera den 

utredning som ligger till grund för införandet av Rakel och definiera vilka 

polismyndigheter som var först i utbyggnaden kunde vi bestämma vilka olika typer 

av intervjupersoner som behövdes för undersökningen. 

4.4.1.2 Planering 

Planeringen innebär att förbereda metoden som ska användas för att få den 

kunskap man eftersträvar i sin undersökning. Detta görs innan intervjuerna inleds. 

Hur många intervjupersoner som behövs är svårt att fastställa i inledningsfasen av 

undersökningsarbetet. En grundregel är att forskaren bör intervjua så många som 

behövs för att ta reda på det man vill veta. (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 125-

129). 

Efter att ha valt polismyndigheter valde vi den största tidningen i varje distrikt, och 

efter att ha reflekterat över vilka befattningar hos intervjupersonerna vi var 

intresserade av, bokade vi intervjuer med en nyhetschef och en polisreporter på 

vardera redaktion. Dock med förbehåll om att kunna utöka till fler 

intervjupersoner om det skulle behövas för undersökningen, eftersom vi valde att 
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gå efter mättnadsprincipen. Det vill säga att intervjua till man inte längre får några 

ytterligare avvikande åsikter. Det resulterade i totalt sex intervjupersoner från 

tidningar, vilka alla hade liknande inställning till Rakel. 

För att få en tyngd i problembakgrunden valde vi att jämföra antalet registrerade 

händelser på polisens länskommunikationscentraler under en vecka, för att täcka 

både vardag och helg, med hur många som publicerades på deras webbplatser. Från 

varje polismyndighet intervjuade vi också en informationschef för att få 

information om hur man jobbar mot massmedierna, för att ge en rättvisare bild av 

polisens arbete, eftersom webben inte är deras enda service till journalister. 

4.4.1.3 Intervju 

I mötet mellan intervjuaren och intervjupersonen frambringas den senare nämndas 

kunskaper och synpunkter, vilket vanligtvis är det mest engagerande stadiet i 

undersökningen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 139). 

En viktig del inför intervjun är att forskaren är förberedd, vilket ofta sker med 

hjälp av en intervjuguide. Guiden kan innehålla ämnen som skall diskuteras, eller 

vara mer strukturerad med färdigformulerade frågor (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

146). 

Det finns ett antal kvalitetskriterier för en intervju (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

180): 

• Omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta svar från 

intervjupersonen. 

• Omfattningen av korta intervjufrågor och längre intervjusvar. 

• Den grad i vilken intervjuaren följer upp och klargör meningen i de 

relevanta aspekterna av svaren 

• Tolkningen av intervjun sker till stor del under själva intervjun. 

• Intervjuaren försöker verifiera sina tolkningar av intervjupersonens svar 

under intervjuns lopp. 
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• Intervjun är en historia i sig som knappast kräver ytterligare förklaringar. 

 

Intervjuerna skedde per telefon på grund av de geografiska avstånden till 

intervjupersonerna. Samtliga intervjuer spelades in digitalt. Frågorna var väl 

formulerade i en intervjuguide som underlättade i analysarbetet. Vi lät svaren vara 

så långa som intervjupersonen hade något att säga, och ställde ibland följdfrågor. 

Varje intervju avslutades med att ge intervjupersonen tillfälle att komplettera det 

han eller hon tidigare sagt. 

4.4.1.4 Utskrift 

Genom att skriva ut intervjusamtalet i den form som lämpar sig för närmare analys 

blir strukturen bättre. Att göra en utskrift från en ljudinspelning är dock förbundet 

med en rad tekniska och tolkningsmässiga problem. Skall man återge det som har 

sagts ordagrant, och ta med de ofta förekommande upprepningarna ”mm” och 

liknande, eller skall intervjun få en mer skriftspråklig karaktär? Svaret beror på 

forskningssyftet, men det är alltid ett praktiskt problem med de skillnader som 

finns mellan tal- och skriftspråk. Att transkribera innebär att transformera, det vill 

säga att ändra från en form till en annan. (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 193-

204). 

Med god ljudkvalitet på inspelningarna av intervjuerna gick transkriberingen 

smidigt. Vi skrev så ordagrant och så likt talspråk som möjligt för att behålla en så 

god retorik som möjligt. 

4.4.1.5 Analys 

Analysen börjar egentligen redan under intervjusamtalen, då den som intervjuar 

tolkar meningen i det som intervjupersonen säger. Det stora arbetet kommer dock 

när utskrifterna skall analyseras, vilket syftar till att klargöra intervjupersonens egna 

uppfattningar som skall ge forskaren nya perspektiv på fenomen. (Kvale & 

Brinkmann, 2009, ss. 211-212). 
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I analysen av intervjuerna valde vi att kartlägga materialet efter de kategorier vi 

hade i intervjuguiden. Vi försökte hitta det som besvarade frågorna, både sådant 

som talade för och emot varandra. En annan sak som eftersöktes var röda trådar, 

som i detta fall är sådant som flera av intervjupersonerna nämner. Det resulterade i 

flera infallsvinklar som berörde vårt ämne. 

4.4.1.6 Verifiering 

Att verifiera kunskap diskuteras inom samhällsvetenskapen vanligtvis i relation till 

begreppen reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 259). 

Generalisering är något som människor gör per automatik hela tiden, och likaså i 

forskningsprocessen, vare sig vi vill det eller ej. Generalisering innebär att vi drar 

slutsatser från någonting vi vet, till något vi inte vet. Begreppet generalisering 

innebär vanligtvis att vi tillskriver objekt, så som individer, institutioner, texter och 

händelser, gemensamma egenskaper, vilket vi gör när vi klassificerar och 

kategoriserar. Generaliseringar kan vara att på ett enkelt sätt beskriva de 

sammanfattningar av vad som gemensamt kännetecknar ett antal individer 

(Østbye, Knapskog, & Helland, 2004, ss. 236-237). 

En stor fråga är när och hur man kan generalisera från ett fall till ett annat. Kan 

den information som en specifik intervju har gett överföras till andra relevanta 

situationer?  I en analytisk generalisering bygger forskaren sina 

generaliseringsanspråk på påståendelogik. Genom att klargöra argument och 

specificera stödjande belägg kan forskaren göra det möjligt för läsaren att bedöma 

hur väl generaliseringen håller (Kvale & Brinkmann, 2009, ss. 282-285). 

I vårt fall handlar det om att ta reda på massmedierna i Skåne, Blekinge och 

Kalmar läns åsikter och uppfattningar om polisradions tystnande och Rakels 

införande, genom att intervjua ett urval av personer som jobbar i branschen. 

Eftersom inte alla polismyndigheter använder Rakel kan vi inte uttala oss om hur 

alla massmedier tycker om konsekvenserna av polisradions tystnad. Däremot kan 
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man göra antaganden om att massmedierna i de polisdistrikt där Rakel ännu inte 

är driftsatt kommer att ha liknande synpunkter som de i den här undersökningens 

valda områden. 

4.4.1.7 Rapportering 

Att redovisa forskningsintervjuer är inte bara att åter presentera åsikterna hos dem 

man har intervjuat. Intervjurapporten är en social konstruktion i sig, där forskarens 

val av litterär form ger en specifik syn på intervjupersonernas värld. Kvaliteten på 

intervjurapporten får en viktig roll när valideringen och generaliseringen av 

intervjuresultaten inkluderar kommunikation med läsaren. Rapporten bildar 

därmed det underlag för vilket forskarsamhället kommer att bedöma validiteten 

hos den redovisande kunskapen (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 287). 

Rapporten bör bidra med nya kunskaper inom området, och vara formulerad på 

ett sätt som tillåter läsaren att kontrollera slutsatserna. Läsaren kan lägga flera 

perspektiv på texten: Är resultaten tillförlitliga och intressanta? Ger de nya 

kunskaper och insikter om det ämne som undersöks? (Kvale & Brinkmann, 2009, 

s. 297). 

Vi har försökt att presentera resultaten av intervjuerna på ett så tydligt sätt som 

möjligt med hjälp av indelningar efter de kategorier som vi hade i intervjuguiden. I 

analysen har vi valt att fokusera på det mest intressanta och de röda trådar som 

fanns att hitta i det som intervjupersonerna sade.  

4.5 Avgränsning 

Undersökningen fokuserades på polisen, eftersom de är den myndighet som har 

kommit längst i införandet av Rakel och för att de är den enda myndigheten som 

publicerar händelser kostnadsfritt på webben. Den stora anledningen var att 

polisen har rätt att bruka våld, och därmed bör de kunna granskas ur en 

demokratisk synvinkel. 
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Valet av polisdistrikt föll på de tre som enligt utbyggnadskartan var först med 

införandet av Rakel, vilka är Skåne, Blekinge och Kalmar län 

(Krisberedskapsmyndigheten, 2009). 

I vartdera polisdistriktet valde vi den största dagstidningen, som för Skåne län är 

Sydsvenskan, i Blekinge län är det Blekinge läns tidning och i Kalmar är det 

Barometern. På varje tidning intervjuades en nyhetschef och en reporter med 

polisfrågor som huvudsaklig uppgift, som ofta kallas polis- eller kriminalreporter. 

4.6 Material och omfång 

Först och främst har polisens dygnslistor, som innehåller alla händelser som har 

loggats av polisens kommunikationscentraler, samlats in för att sedan jämföras mot 

vad som faktiskt lades ut på polisens webbplatser. Här har vi analyserat och jämfört 

skillnaden i antalet publicerade händelser på webbplatsen jämfört med hur många 

som faktiskt har inträffat. Vår hypotes var att det publicerades avsevärt mycket 

färre händelser på webbplatserna än vad som faktiskt skedde i verkligheten. Detta 

kunde härledas till ett stickprov som gjordes i Västernorrlands län under tre dagars 

tid en vecka i oktober 2009. Där publicerades totalt 14 av 449 inträffade händelser 

på polisens webbplats. Detta är bara drygt 3 procent och således frågar vi oss vad 

som har hänt med de övriga 97 procenten. Varför kunde de övriga händelserna 

inte vara intressanta för massmedierna och hur kan en myndighetsrepresentant få 

göra detta urval? Vi har dock inte gjort någon djupare analys på den kvantitativa 

delen som innefattar undersökningen av antalet publicerade händelser på 

polismyndigheternas webbplatser utan den gjordes endast för att få en uppfattning 

om hur mycket som publicerades. 

Fortsättningsvis gjordes djupare intervjuer med två personer från den största 

morgontidningen i de tre olika undersökta länen. I detta fall blev det totalt sex 

personer från olika dagstidningar. Kraven på dessa personer var att de skulle finnas 

på orter i län där polisen numera använder sig av Rakel. De personer vi intervjuade 

hade dessutom en anknytning till arbetet med polisjournalistik; antingen i 

egenskap av nyhetschef eller som polis-/kriminalreporter. 
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4.7 Validitet och reliabilitet 

För att verkligen få svar på det vi påstår att vi undersöker var vi noggranna i 

frågeformuleringarna, så att vi verkligen fick svar som rör polisradions tystnad och 

vad det får för konsekvenser för massmediernas sätt att arbeta. Genom detta 

uppnås också en hög validitet. Alla intervjuer spelades in digitalt vilket gjorde att 

dessa sedan gick att lyssna på i efterhand och därmed undvika felciteringar och 

liknande. Genom att alla intervjuer spelades in så medför detta också en hög 

reliabilitet då riskerna för slarvfel och liknande minimeras. Inspelningarna sparas 

och kommer att finnas kvar i de fall vi önskar återgå och lyssna igenom intervjun 

ännu en gång. Att göra intervjuerna på plats är fördelaktigt för att bättre kunna 

uppfatta respondentens kroppsspråk och liknande (Gilljam, Esaiasson, Oscarsson, 

& Wängnerud, 2004, ss. 61-69), men på grund av de geografiska avstånden var det 

inget alternativ. Intervjuerna skedde per telefon, vilket inte bör ses som något 

större problem då ämnet inte är särskilt känslomässigt och därför är inte 

avsaknaden av personernas kroppsspråk någon större förlust. 

Den kvantitativa delen av undersökningen innebär att polisens antal publicerade 

händelser på deras webbplatser sätts i förhållande till antalet faktiska rapporterade 

händelser i polisens loggar. Valet blev att undersöka detta under en vecka, för att 

täcka både vardag och helg. De felkällor som kan finnas är räknefel, men dessa har 

minimerats genom att gå igenom alla listor två gånger. Ett annat tänkbart fel som 

skulle kunna uppstå är om polismyndigheternas listor ej är fullständiga. Om så är 

fallet blir alltså jämförelsen med antalet publicerade händelser felaktig. Detta är 

emellertid något som vi inte kan göra något åt eftersom det inte är möjligt att få 

tag på dessa listor över händelser på något annat sätt än via länspolismästarstaben i 

respektive län. 

5  Resultat 

I följande avsnitt tar vi upp vad som har kommit fram genom de intervjuer vi har 

gjort med polisreportrar och nyhetschefer på tidningarna Sydsvenskan, Blekinge 
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läns tidning och Barometern. Även resultaten från den kvantitativa delen av 

studien där vi presenterar hur många händelser som de olika polisdistrikten 

Blekinge län, Skåne län och Kalmar län rapporterar på sina webbplatser jämfört 

med hur många händelser som faktiskt registrerats på de olika länens 

kommunikationscentraler.  

Vi avser att presentera de olika resultaten så sakligt och objektivt som möjligt i 

detta kapitel. Tolkningar lämnas till analysavsnittet i denna uppsats. Svaren har vi 

valt att dela in i kategorier som kan kopplas till tidigare nämnda frågeställningar. 

5.1 Kvantitativ studie av polismyndigheternas webbsidor 

Den kvantitativa undersökningen visar tydligt att det är en mycket liten andel av 

det totala antalet händelser i de undersökta länen som publiceras på 

polismyndigheternas webbsidor under vecka 46 år 2009. Skåne län publicerar 

minst andel, bara 3,6 procent av det totala antalet händelser publiceras på deras 

webbplats. Detta kan jämföras med Blekinge län som publicerar mer än dubbelt så 

stor andel av händelserna. Det som finns med i dygnslistorna som omfattar alla 

händelser innehåller precis allt som polisen gör, även när polispatruller rapporterar 

att de tar matrast eller liknande. Nedan presenteras antalet totala händelser och hur 

många som polisen publicerade på sina webbplatser. Kalmar län var det enda av de 

undersökta länen som faktiskt publicerade händelser löpande under den 

undersökta perioden. Både Skåne och Blekinge län publicerade 

dygnssammanfattningar endast en gång per dygn. 
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Undersökt län Publicerade 

händelser på 

webben 

Totalt antal 

rapporterade 

händelser 

Procent 

publicerade av 

totala antalet 

Skåne län 177 4914 3,60 

Blekinge län  38 518 7,34 

Kalmar län 31 792 3,91 

Tabell 5.1.1 Totalt antal rapporterade händelser jämfört med 

publicerade händelser 

5.2 Polisradions tystnad 

Det faktum att polisradion har tystnat i de undersökta länen innebär att flera av 

intervjupersonerna upplever en oro. Joakim Palmkvist arbetar som 

kriminalreporter på tidningen Sydsvenskan och säger att det är ett oskick av 

Krisberedskapsmyndigheten att inte tillställa svenska massmedier möjligheten att 

lyssna på åtminstone en del av rakelkanalerna. 

Det är väldigt enkelt för Krisberedskapsmyndigheten att ordna detta. Att polisen 
ibland har hemliga saker att prata om ger han inte fem öre för eftersom systemet i 
sig medför ett demokratiskt underskott. Den repressiva makten i Sverige måste 
kunna granskas genom att media är närvarande där någonting händer när det 
händer och inte i efterhand. 

Joakim Palmkvist 

Enligt Karin Zillén, nyhetschef på Sydsvenskan, kan de inte göra så mycket åt 

införandet av Rakel. 

Det är inte vårt beslut, men det ställer ju till problem för oss naturligtvis, som vi 
måste förhålla oss till. 

Karin Zillén 

Även Peter Karlsson, polisreporter på Barometern, ser införandet av Rakel på 

samma sätt som Karin Zillén.  

Rakel infördes för ett och ett halvt år sedan i Kalmar län, och vi har inget annat val 
än att gilla läget. 

Peter Karlsson 
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Mats Blennow arbetar som polisreporter på Blekinge läns tidning, och säger att 

man inte längre på ett självständigt sätt kan följa utryckningsmyndigheternas 

verksamheter och ta beslut om när de ska åka ut på något men kanske framför allt 

att de inte kan avgöra när de inte behöver åka ut. 

Det kan ha betydelse för de olika myndigheternas arbete eftersom massmedierna 
på så sätt slipper vara i vägen i samband med händelser som egentligen helt eller 
delvis saknar nyhetsvärde. 

Mats Blennow 

Peppe Alfiero, nyhetschef på Blekinge läns tidning, ser med rädsla på införandet av 

Rakel. Han tror att rapporteringen av händelsenyheter som enligt honom är av 

stort intresse hos många läsare riskerar att bli sämre. 

Den gamla polisradion har varit till stor användning i arbetet med att sålla nyheter 
och händelser. Nu måste man ringa och störa polisen med saker som man 
vanligtvis hade kunnat välja bort. 

Peppe Alfiero 

Även Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på Barometern, berättar om 

betydelsen av att kunna lyssna på polisens radiokommunikation. 

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. 

Pelle Johansson 

5.3 Polismyndigheten som informationskälla 

Alla intervjupersoner nämner att massmedierna tvingas lita mer på den 

information som polisen ger i efterhand. Mats Blennow, polisreporter på Blekinge 

läns tidning, ser Rakel som en del i ett större problem när det gäller myndigheters 

externa kommunikation. 

Jag som har perspektiv bakåt i 25 år ser att utvecklingen går mer och mer åt att 
myndigheterna sållar och väljer ut den information som ska gå ut till medierna, 
vilket gör det svårare att plocka och göra ett eget journalistiskt uppdrag. 

Mats Blennow 
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Karin Zillén, nyhetschef på Sydsvenskan, säger att man läggs i händerna på polisen 

och hänvisas till deras urval när det inte längre går att avlyssna polisens 

radiokommunikation. 

Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på Barometern, säger att polisen har helt 

och hållet möjlighet att styra det som kommer ut i massmedierna. Han menar att 

de rapporterar endast det som de själva vill rapportera, och kan därmed undanhålla 

många viktiga saker. 

Jag kan tänka mig att polisen är rätt så nöjda med Rakel. De vill väl gärna kunna 
bedriva sitt arbete i det tysta, men vi måste ju bevaka polisen som är en offentlig 
myndighet. Det kan vi inte göra när all information som kommer från polisen är 
sållad, vi vill ju själva, som journalister kunna göra den sållningen. Bekymret är att 
det blir lätt att man bara går på den information som man får från polisen, och det 
är ju inte mycket att göra åt. Utryckningarna kommer vi inte åt längre. 

Pelle Johansson 

Pelle Johansson har ett exempel som inträffade sommaren 2009. En närbutik 

rånades vid sjutiden på kvällen, men inte förrän vid tiotiden samma kväll fick 

tidningen reda på händelsen via en privatpersons tips, trots att Pelle Johansson 

hade pratat med vakthavande befäl ett flertal gånger mellan rånet och fram till det 

att tipset kom. Där hade polisen alltså valt att hålla tyst. 

Joakim Palmkvist, kriminalreporter på Sydsvenskan, säger att det nuvarande 

systemet innebär att en civilanställd informatör vid länskommunikationscentralen 

tittar på de händelserapporter som finns loggade, det vill säga vad man är ute på 

och vad man jobbar med, vilka larm som finns. 

Den personen är inte skickad och kommer aldrig att vara skickad att göra 
sekretessbedömningar, det skall polisman göra anser jag. 

Joakim Palmkvist 

  



 

32 

 

 

Ett problem med polisens bedömningar av händelser är enligt Peter Karlsson, 

polisreporter på Barometern, att det som kommer till massmediernas kännedom 

har förändrats under processens gång. 

Informationen är silad och tvättad när vi får den, och det är ett problem. 
Peter Karlsson 

Peppe Alfiero, nyhetschef på Blekinge läns tidning, tycker att det blir svårare att få 

tag på information. 

Det blir krångligare, svårare och vi är ännu mera utlämnade åt polisens goda vilja. 
Vi är det redan i dag och jag kan inte säga att det blir bättre med Rakel. 

Peppe Alfiero 

5.4 Polismyndigheternas webbplatser 

De flesta polismyndigheter publicerar sedan en tid tillbaka ett urval av händelser på 

sina webbplatser. Detta fungerar på lite olika sätt beroende på vilka län man tittar 

på. Några län publicerar en sammanfattning av händelser en gång per dygn medan 

andra publicerar händelserna löpande. De flesta av våra intervjupersoner är överens 

om att lösningen av webbplatsen är bättre än att inte publicera någonting alls, men 

att det är långt i från tillfredsställande. Här har intervjupersonerna även fått ta del 

av de resultat vi har fått fram genom tidigare nämnda undersökning av antalet 

händelser som publiceras på polismyndigheternas webbplatser. 

Joakim Palmkvist, kriminalreporter på Sydsvenskan, hade varit nöjd om alla 

händelser publicerades på webbplatsen. 

Om det satt människor och tankade ut i realtid, samtliga händelserapporter, så 
skulle jag vara nöjd. Att det är en liten andel av alla händelser som publiceras 
behöver inte betyda något men det är principen att vi inte kan göra någon 
skattning av om det är rätt andel som plockas ut.  

Joakim Palmkvist 

Karin Zillén, nyhetschef på Sydsvenskan, ser polisens webbplats som ett 

hjälpmedel. 
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Det är bra när man kommer på morgonen och snabbt vill få en blick över saker 
som har hänt. 

Karin Zillén 

Mats Blennow, polisreporter på Blekinge läns tidning, litar inte på webbens 

innehåll som någon fullständig information och polismyndigheterna själva medger 

också att det inte är någon fulländad lösning eftersom det är ett urval som läggs ut. 

Han förstår att det skulle krävas enorma resurser om allt skulle redovisas och vet 

inte om det är vad tidningen vill heller. 

Webbplatsen är mer ett av många hjälpmedel som används för att informera 
media, men informationen som läggs ut där är för knapphändig och måste fyllas 
på med information från andra håll om det ska kunna gå att göra något vettigt av 
det. 

Mats Blennow 

Peppe Alfiero, nyhetschef på Blekinge läns tidning, tycker att webben är bättre än 

inget, men långt i från fullvärdigt. 

Vi har behov av att ställa frågor, men vi ser att det är en tydlig vilja att man vill 
hänvisa till hemsidan, och det kan ju vara ganska sporadisk information där i vissa 
lägen. 

Peppe Alfiero 

Peter Karlsson, polisreporter på Barometern, kollar vad som har publicerats på 

polismyndigheten i Kalmar läns webbplats under natten, och konstaterar att det 

nog är en bra redogörelse.  

Problemet är att jag inte vet när det har hänt, och blir det plötsligt ett stort pådrag 
så är inte massmedierna en prioriterad grupp. Då menar jag att polisen sysslar med 
polisarbete i första hand. 

Peter Karlsson 

Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på Barometern, berättar om hur 

publiceringen på webben skiftar beroende på vem som är vakthavande befäl för 

stunden. 

Varje vakthavande skriver på sitt sätt; en del är duktiga och då skriver de det som 
vi vill veta, det som besvarar var, när, hur och varför. 

Pelle Johansson 
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5.5 Nya arbetssätt för massmedierna 

När den gamla analoga polisradion släcks ned helt så förlorar massmedierna ett 

viktigt arbetsredskap, något som gör att de måste hitta nya vägar att gå för att 

komma åt samma information som tidigare kunde fås genom att aktivt lyssna på 

polisradion.  

Peppe Alfiero, nyhetschef på Blekinge läns tidning, kan inte se att det blir lättare 

för massmedierna att bevaka händelsenyheter. 

I förlängningen har det även att göra med att granska en myndighet. 
Peppe Alfiero 

  

Joakim Palmkvist, kriminalreporter på Sydsvenskan, har funderat på hur de nya 

arbetssätten skall gå till. 

Det kräver en systematisering av arbetet, som för det mesta består av att ringa till 
polismyndigheten och göra en allmän avstämning av vad som händer. Något som 
också tar upp mycket tid från andra saker. 

Joakim Palmkvist 

Mats Blennow, polisreporter på Blekinge läns tidning, berättar om hur han tror att 

de måste jobba. 

Jag är rädd för att vi får jobba hårdare med att fråga, ringa och dyka upp, vilket vi 
inte vill göra i fel situation och vid sådana händelser som vi inte är intresserade av. 
Så visst finns det ju en risk för båda parterna. 

Mats Blennow 

Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på Barometern, vet inte riktigt hur man ska 

jobba för att inte gå miste om de nyheter som försvinner med den gamla analoga 

polisradions tystnad. 

Man kan liksom inte sätta en reporter utanför polishuset varje dag som hänger 
med på alla utryckningar som sker. Man kanske helt får ändra sättet att bevaka 
polisen. Jag vet inte riktigt hur det ska gå till. Ett alternativ är att man skulle 
begära ut de här händelselistorna varje dag för att visa att vi faktiskt är intresserade 
av det materialet. 

Pelle Johansson  
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På Sydsvenskan har man utökat tipsverksamheten genom att införa ett 

tipstelefonnummer som man både kan ringa, sms:a och mms:a sina nyhetstips och 

nyhetsbilder till. 

Varje månad belönas månadens bästa nyhetstips och nyhetsbild vilket har gjort att 
när någonting händer så strömmar det ofta in många tips. 

Karin Zillén 

Enligt Joakim Palmkvist, kriminalreporter på Sydsvenskan, måste de jobba hårdare 

för att se till att informationen kommer till dem. 

Det är något som underlättas av mobiltelefonkamerornas intåg i verksamheten. 
Folk flashar ju sina mobiltelefoner hela tiden. Vi måste också se till att poliser som 
värnar demokratin hör av sig. 

Joakim Palmkvist 

Även på Barometern tror man att läsarna spelar en stor roll och hoppas även där på 

tips och reaktioner. 

Jag tror att man måste hålla ihop med läsekretsen på ett annat sätt, men där är ju 
webben bra eftersom det händer att folk kommenterar och hör av sig efteråt och 
säger att ”så här var det inte”. 

Peter Karlsson 

5.6 Massmedierna om polisens hantering av problemet 

Som tidigare nämnts så jobbar polismyndigheterna på olika sätt när det gäller 

kontakten med massmedierna. Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på 

Barometern, berättar att polisen ofta är väldigt måna om att få ut information.  

De förväntar sig att vi skall tacka och ta emot och hjälpa dem i deras arbete, men 
när vi vill komma åt information så kan det vara väldigt svårt. När Rakel införs så 
har vi inte längre någon möjlighet att följa polisens dagliga arbete. 

Pelle Johansson 

I Blekinge är det trevande, men Mats Blennow, polisreporter på Blekinge läns 

tidning, berättar att det från vissa håll inom polisen funnits en vilja att vara så 

informativa som möjligt. Han menar att polisen måste förstå att en del av deras 

organisation måste användas för information. 
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Vi blir ändå utelämnade åt deras initiativ och information. Jag tycker att 
polismyndigheten i Blekinge län tänker på behovet av information för 
massmedierna, även om det oavsett Rakel eller inte har blivit svårare att hämta 
information i dag om man jämför med för 20 år sedan. 

Mats Blennow 

Peter Karlsson, polisreporter på Barometern, vet att polisen har förståelse för 

massmediernas uppdrag.  

Polisens informationsavdelning verkar lyssna på kritiken som vi kommer med och 
det blir sakta bättre. 

Peter Karlsson 

Joakim Palmkvist, kriminalreporter på Sydsvenskan, upplever att det finns kritik 

mot det egna systemet inom polisen. 

Det uppenbarar sig när de undrar varför vi inte har skrivit om vissa saker och vi får 
förklara att vi inte kommer åt informationen. Det verkar sprida sig en förståelse för 
problemet inom poliskretsen. Problemet har man löst med att tillsätta 
informatörer som svarar på frågor, något som är ytterligare ett filter till 
förstahandskällorna. 

Joakim Palmkvist 

 

Karin Zillén, nyhetschef på Sydsvenskan, berättar att innan Rakel infördes hade 

polisen försäkrat att informatörer skulle anställas för att serva massmedierna. 

Planen var också att införa en webbsida där händelser skulle läggas ut. 

Det har lett till att vi är mer beroende av polisen, och att det inte alltid har 
fungerat så bra med informatörerna. Oftast fungerar det dock bra. 

Karin Zillén 

Peppe Alfiero, nyhetschef på Blekinge läns tidning, berättar att man från högre 

uppsatta inom polisen blivit lovad information trots Rakels införande. 

Rakel har funnits här periodvis och då har vi inte kunnat se att informationen på 
något vis har blivit bättre. Vi blir hänvisade till en hemsida och till en 
informationsansvarig och det är helt klart en eftersläpning på informationen. 

Peppe Alfiero 
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5.7 Massmedierna om hur publiken påverkas 

Det är händelsenyheterna som blir lidande när den gamla analoga polisradion 

tystnar och Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på Barometern berättar att 

läsarundersökning efter läsarundersökning visar att det är nyheter av blåljuskaraktär 

som lokaltidningsläsarna uppskattar mest. 

Om vi som tidning missar information, så får ju inte läsarna den informationen, så 
den kedjan är väldigt logisk. 

Pelle Johansson 

Mats Blennow, polisreporter på Blekinge läns tidning, är ängslig för att 

massmedierna inte kommer att ha lika bra koll som tidigare, och därmed inte ha 

samma möjlighet att informera om saker och ting.  

Det hänger inte bara ihop med Rakel menar han, utan det är en utveckling åt att 
informationen likriktas och källorna blir färre, och det är inte bra. 

Mats Blennow 

Karin Zillén, nyhetschef på Sydsvenskan, ser det ur en journalistisk synvinkel; att 

man är utelämnad till en myndighets bedömning av vad som är väsentliga saker 

och inte, och att det är där problemet ligger. 

Det kan innebära att läsarna inte får lika snabb och fyllig information eller från 
olika håll för att kunna göra en bedömning. 

Karin Zillén 

Enligt Joakim Palmkvist, kriminalreporter på Sydsvenskan, har deras 

papperstidning blivit mer djuplodande i och med nättidningens framväxt, och 

därmed har nyheter av blåljuskaraktär hamnat på webben.  

Ser man både nät- och pappersupplagan som en helhet så har läsarna påverkats. 
Eftersom massmedierna får en splittrad insyn så tror jag att läsarna får en splittrad 
bild av rättsväsendets arbetssätt och utfallet från ett sådant arbetssätt. Jag tror att 
vissa områden blir underrapporterade medan andra blir överrapporterade. 

Joakim Palmkvist 

Peter Karlsson, polisreporter på Barometern ser också problematiken i en splittrad 

insyn av polisens verksamhet. 
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Jag ser det nästan som ett demokratiproblem, att allting först silas och tvättas 
innan vi får reda på det. Och för läsarna innebär det samma sak, att det blir en för 
jämsidig bild av det. Om något grövre brott har hänt får vi informationen från 
polisen, men vad hände på platsen? Om vi är på plats så kan vi lyssna på 
allmänheten som kan peka på brister, exempelvis att polisen var sena till platsen. 
Nu får vi istället höra från polisen att ett brott har begåtts och en patrull var snabbt 
på plats, men det vet vi ju inte om det stämmer. 

Peter Karlsson 

Peppe Alfiero, nyhetschef på Blekinge läns tidning tycker att det blir svårare att 

bevaka händelsenyheter. 

I förlängningen handlar det om att bevaka en myndighet. Om man exempelvis hör 
på radion att polisen åker till fel olycksplats, så är det faktiskt intressant för media 
att berätta om. 

Peppe Alfiero 

6  Analys 

Det är tydligt att intervjupersonerna upplever en oro över den nya situationen de 

ställs inför eller som de redan har fått uppleva. När massmedierna tvingas jobba på 

nya sätt för att komma åt den information som tidigare hördes på den gamla 

analoga polisradion pekar resultaten på att även läsarna påverkas. 

6.1 Polismyndigheternas webbplatser 

Någon större analys har inte skett av de siffror som den kvantitativa 

undersökningen av antalet publicerade händelser på polismyndigheternas 

webbplatser gav. Tanken med den undersökningen var som tidigare nämnts att ge 

tyngd åt formuleringen av problemet, eftersom Rikspolisstyrelsen i sina riktlinjer 

för hur massmedierna skall hanteras när den gamla analoga polisradion tystnar 

säger att webben är den bästa kanalen för att enkelt och snabbt sprida information 

om händelser (Liljeblad, 2007). Dock visar resultatet att det är en försvinnande 

liten del av antalet rapporterade händelser som läggs ut på webben. I Skåne län 

publicerades 3,6 procent av alla rapporterade händelser under vecka 46 år 2009, i 

Blekinge län 7,34 procent och i Kalmar län 3,91 procent. Denna låga andel skulle 

kunna vara en förklaring till den skepsis mot polisen som finns bland 
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massmedierna. Att det är en liten del som publiceras behöver egentligen inte 

betyda att man medvetet försöker undanhålla de resterande procenten. Det skulle 

kunna vara så att de händelser som publiceras faktiskt är de händelser som bör 

publiceras och de övriga händelserna saknar nyhetsvärde. 

 I Skåne och Blekinge län läggs händelser ut i en sammanfattning, en gång om 

dygnet, medan polismyndigheten i Kalmar publicerar händelser löpande. 

Händelserna som rapporteras till polisens kommunikationscentraler utgör det 

mesta av polisens arbete, det vill säga allt från rapport om misshandel och 

rattfylleri, till att en patrull tar matrast. Allt är inte av intresse för massmedierna, 

men det är likväl uppgifter som har gått över den gamla analoga polisradion. 

Exempelvis kan det vara intressant för massmedierna att veta om polisen tar 

matrast när det förväntas vara som stökigast i staden. Flera av de intervjuade från 

massmedierna har mer att önska av polismyndigheternas webbplatser, men tycker 

att det är bättre att de lägger ut en del, än inget alls. 

Joakim Palmkvist, kriminalreporter på Sydsvenskan, skulle vara nöjd om samtliga 

händelserapporter tankades ut i realtid. Att det är en liten andel av alla händelser 

som publiceras behöver inte betyda något, säger han, men menar att det är 

principen att de som journalister inte kan göra någon skattning av om det är rätt 

andel som plockas ut. 

I Kalmar län är det väldigt skiftande, och det beror helt på vem som är 
vakthavande befäl för stunden. En del är duktiga och skriver det som vi vill veta. 

Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på Barometern 

Utifrån gatekeepingteorin visar resultaten, dels från den kvantitativa 

undersökningen, men även från intervjuerna, att en händelse stöter på ytterligare 

en så kallad gate innan den når läsaren. Varje sådan gate innebär en risk för att 

nyheten försvinner, omarbetas eller förkortas. När polismyndigheterna skall göra 

ett urval av alla händelser och formulera beskrivningarna innan de publiceras på 

webben är det enligt resultaten en stor del av alla händelser som väljs bort, och 

därmed minskar chanserna att de når massmedierna, och i slutändan läsarna. 
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Enligt teorierna om framing och priming, kan polismyndigheterna även, genom att 

välja att publicera vissa typer av händelser, rikta massmediernas fokus åt ett särskilt 

håll, med hjälp av rätt ordval och uttryck. Det skulle alltså exempelvis kunna få 

massmedierna att tro att polisen är effektivare än den är, och att en viss typ av 

händelse är vanligare än den är, och därmed blir rapporteringen snedvriden ur en 

representativ synvinkel. Ett sådant utfall kommer därför att aktivera olika delar i 

människors kognitiva scheman (McQuail, 2005, s. 514). Att staten vill framställa 

sig själv i god dager har förekommit tidigare. Precis som de kan välja vad de ska 

berätta så kan de välja hur de ska berätta någonting (Street, 2001, s. 111). 

Resultaten från intervjuerna tyder dock på att massmedierna inte litar på 

polismyndigheternas webbplatser som någon fullständig informationskälla. 

Webbplatsen är mer som ett av många hjälpmedel för att informera media, men 
informationen som läggs ut är för knapphändig och måste fyllas på med 
information från andra håll om det ska bli något vettigt av det. 

Mats Blennow, polisreporter på Blekinge läns tidning 

Från polismyndigheternas sidor erbjuder man förutom webben andra kanaler för 

massmedierna att nå information. Hur detta går till varierar från de olika 

polismyndigheterna. I Blekinge län hålls exempelvis presskonferenser per telefon, 

två gånger om dagen med de lokala massmedierna. Där går man igenom dagens 

händelser, och journalisterna ges möjlighet att ställa följdfrågor. I Kalmar län 

kommer massmedierna till en bestämd träff varje eftermiddag, även om det går att 

komma i kontakt med både informationschef och vakthavande befäl under övriga 

tider. Polismyndigheten i Skåne län arbetar på olika sätt i sina polisområden. En 

del områden har telefontider för massmedierna medan andra faxar dygnslistor med 

händelser till redaktionerna.  

6.2 Polismyndigheten som informationskälla 

Något som alla respondenter är rörande överens om är att det har blivit svårare att 

göra ett bra journalistiskt jobb. När den gamla analoga polisradion tystnar så får 

massmedierna förlita sig på den enda informationskällan de har, nämligen polisen 
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själva. Eftersom den gamla analoga polisradion redan har tystnat i de undersökta 

länen, med undantag för Blekinge som ibland använder sig av den gamla analoga 

polisradion, så har våra respondenter också en bra erfarenhet av hur arbetet 

förändras i och med införandet av Rakel. Det går att se en tydlig oro hos 

respondenterna gällande att all information kommer från ett och samma ställe, det 

vill säga polismyndigheterna.  

Mats Blennow, polisreporter på Blekinge läns tidning, säger att han naturligtvis är 

ängslig för hur det skall fungera och att det är svårt att plocka ut material själv och 

göra en egen journalistisk bedömning. Joakim Palmkvist, kriminalreporter på 

Sydsvenskan, menar att det hela för med sig ett demokratiskt underskott eftersom 

den repressiva makten i Sverige måste kunna granskas genom att massmedierna är 

närvarande där saker händer, när de händer. Som det ser ut i dag är detta i många 

fall en omöjlighet. 

Även Peter Karlsson, polisreporter på Barometern säger att han ser det som ett 

demokratiproblem eftersom all informations ska komma från ett håll. Karin Zillén 

som är nyhetschef på Sydsvenskan berättar att det kommer att lägga massmedierna 

mer i händerna på polisen och påpekar samtidigt att det inte alltid har fungerat 

särskilt bra med polisens informatörer. Det kan vara svårt att få tag på dem och det 

är inte säkert att de kan säga speciellt mycket alla gånger.   

Många nämner också att polisen håller tyst om viss information som skulle kunna 

vara till nytta för massmedierna. Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på 

Barometern, säger att polisen helt och hållet har möjlighet att styra det som 

kommer ut i massmedierna, och han är orolig för att polisen endast rapporterar om 

det som de själva vill rapportera, vilket leder till att de undanhåller väldigt mycket 

information. Tidigare har polisen i och med ett avlyssningsbart radiosystem inte 

haft samma möjlighet att kontrollera vilken information som hamnar i 

massmediernas händer. Massmedierna har därmed haft en stark ställning som 

gatekeeper, medan det i och med Rakels införande gör det möjligt för polisen att 

värdera nyhetsvärdet i sina händelser. I flera fall har polisen förnekat händelser som 
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faktiskt har inträffat, för att sedan, när det passar dem, valt att publicera detta på 

sin webb. Att informationen sållas innan den når ut kan anses vara ett mycket bra 

exempel på teorin om gatekeeping, eftersom informationen som finns inom 

polishusets väggar oftast skall ta sig genom flera portar för att nå ut till 

massmedierna så ser man en risk att något försvinner efter vägen. Normalt sett 

appliceras gatekeepingteorin i samband med olika nyhetsmedier och nyhetsbyråer 

där information försvinner efter vägen. Här kopplar vi denna teori till att polisen 

utgör en gatekeeper redan innan någon information har nått massmedierna över 

huvud taget. Här finns det alltså en risk för nyheten att försvinna, omarbetas eller 

förkortas redan innan den nått nyhetsmedia. Så har det emellertid varit en längre 

tid eftersom poliserna har använt sig av mobiltelefoner som i princip är omöjliga 

att avlyssna.  

Resultaten tyder också på att den gamla analoga polisradion har varit till stor 

användning för massmedierna. Några av respondenterna säger kort och gott att 

den har varit till stor användning medan andra förklarar mer ingående och berättar 

att radion har varit till användning inte bara för utryckningsverksamhet utan även 

för att redan på redaktionen kunna avgöra vad som är värt att åka ut på och vad 

man kan strunta i. Det faktum att informationen behandlas innan den når ut till 

massmedierna innebär om man ser på teorin om framing att människors, och i det 

här fallet massmediernas uppmärksamhet kan riktas åt ett visst håll. Genom att 

välja vilken information som skall lämnas ut, både via polismyndighetens egna 

webbplatser men även via telefon, fax och på möten och presskonferenser så kan 

myndigheten visa sig från den bästa sidan och inte visa upp några egna misstag. 

Detta gör att massmedierna kan komma att få svårt att se en helhetsbild av 

polismyndigheten vilket i sin tur leder till att vissa områden inom myndigheten 

aldrig blir granskade på det sätt som en repressiv myndighet som polisen bör 

granskas på. Källkritik är också något som kan hållas i åtanke när polisen blir den 

enda källan. I boken Källkritik av Torsten Thurén nämner man att det skall finnas 

en tendensfrihet. Man ska alltså inte ha någon anledning att tro att den källa man 

har ger en falsk bild av verkligheten bara för att hon har personliga, ekonomiska, 
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politiska eller några andra intressen som spelar in. Här har alltså 

polismyndigheterna makt över informationen, vilket gör att de kan tänkas 

förvränga sina uppgifter eller helt enkelt inte lämna ut några (Hühne von Seth, 

Research och källor, 2005, ss. 135-141). 

De teorier som Robert Dahl nämner kring minimikriterier för en demokrati 

innefattar dels att de politiska makthavarna inte har rätt att hindra medborgare 

från att skaffa sig information, dels att det måste finnas alternativa 

informationskällor, något som saknas i detta fall. Massmedierna måste helt förlita 

sig på att den information som ges av polismyndigheten är korrekt och inte 

missvisande. Medborgare såväl som massmedierna kan med andra ord inte få den 

fulla inblick som i många fall behövs för att kunna bilda opinioner och fatta rätt 

beslut i olika frågor (Dahl, 1998, ss. 96-97). 

6.3 Massmedierna om hur publiken påverkas 

Att det blir svårare för massmedierna att kunna servera polisrelaterade nyheter på 

ett granskande och källkritiskt sätt när den gamla analoga polisradion tystnar och 

Rakel införs är intervjupersonerna överens om. Som resultatet tyder på ser det ut 

att vara händelsenyheter som drabbas hårdast. Det blir svårare att vara på plats, och 

framför allt att leverera nyheter snabbt, något läsarna har vant sig vid i och med 

nätupplagornas intåg. Enligt Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på 

Barometern, visar den ena läsarundersökningen efter den andra att det är nyheter 

av blåljuskaraktär som lokaltidningsläsarna uppskattar mest. 

I resultatet från intervjuundersökningen finns en tydlig oro från massmediernas 

håll att publiken får en felaktig bild av både brottsligheten i samhället och av 

polismyndigheternas verksamheter. Journalister blir mer utelämnade åt den 

information som kommer från polisen, vilket i sin tur riskerar att ge läsarna en 

felaktig bild av den värld vi lever i. Karin Zillén, nyhetschef på Sydsvenskan, tror 

att när massmedierna blir utelämnade till en myndighets bedömningar riskerar 

informationen att bli för fattig för att ge läsaren en chans till en korrekt 

bedömning. 
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Jag ser det ur en journalistisk synvinkel, att man är utelämnad till en myndighets 
bedömning av vad som är väsentliga saker och inte, och att det är där problemet. 
Det kan innebära att läsarna inte får lika snabb och fyllig information eller från 
olika håll för att kunna göra en bedömning. 

Karin Zillén, nyhetschef på Sydsvenskan 

Kultivationsteorin utvecklades av den amerikanske forskaren George Gerbner och 

den beskriver hur människors mediekonsumtion påverkar deras bild av 

verkligheten. Exempelvis visar studier i USA att människor, på grund av all 

brottslighet som sänds i tv, tror att det är mycket vanligare att bli utsatt för brott 

än vad det egentligen är (Strömbäck, 2000, ss. 244-249). Med den gamla analoga 

polisradions tystnande som enligt resultaten leder till att massmedierna får förlita 

sig mer på polisens information, kan det innebära att läsarnas uppfattningar om 

polismyndigheterna och brottsligheten blir felaktiga. 

På grund av massmedias splittrade insyn får läsarna en splittrad bild av 
rättsväsendets arbetssätt och utfallet från ett sådant arbetssätt. Jag tror att vissa 
områden blir underrapporterade medan andra blir överrapporterade. 

Joakim Palmkvist, kriminalreporter på Sydsvenskan 

Orolig är även Mats Blennow, polisreporter på Blekinge läns tidning. Han är rädd 

för att massmedierna inte kommer att ha lika bra koll som tidigare, och därmed 

inte ha samma möjlighet att informera om saker och ting, men att det inte bara 

hänger ihop med införandet av Rakel, utan att det är en utveckling åt att 

informationen likriktas och källorna blir färre. 

Eftersom flera av intervjupersonerna upplever att läsarnas bilder av polisen och 

polisrelaterade händelser försämras till följd av de hinder som den gamla analoga 

polisradions tystnad innebär för massmediernas insyn i polisens verksamheter, kan 

man med hänvisning till kultivationsteorin tro att det finns en risk för att 

exempelvis brister i polisens arbete mer sällan kommer till läsarnas kännedom, 

vilket kan leda till att polisens effektivitet överskattas. Peter Karlsson, polisreporter 

på Barometern, säger att när ett grövre brott har inträffat får de informationen från 

polisen, men vet egentligen inte vad som hände på brottsplatsen. Därför menar 

han att det blir svårt att peka på brister i polisens arbete, vilket var lättare med den 
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avlyssningsbara analoga polisradion eftersom de då kunde vara på plats och lyssna 

på allmänheten som bevittnade händelsen. När den möjligheten försvåras finns 

risken att läsarna inte får tillräcklig information för att göra en korrekt bedömning 

av polismyndigheternas verksamheter. 

I förlängningen handlar det om att bevaka en myndighet. Om man exempelvis hör 
på radion att polisen åker till fel olycksplats, så är det faktiskt intressant för media 
att rapportera om. 

Peppe Alfiero, nyhetschef på Blekinge läns tidning 

Om massmedierna även till större del får lita på att polisens urval av händelser som 

de berättar om är representativt för brottsligheten i samhället kan det också leda till 

en felaktig bild för läsarna. Om polisen väljer att rapportera extra mycket om en 

typ av brottslighet, kan det enligt Walter Lippmans teori om det triangulära 

förhållandet mellan verkligheten, betraktarens bild av verkligheten och hur denne 

betraktare handlar utifrån denna bild, innebära att läsarna tror att just den 

brottsligheten är vanligast, eftersom bilden av verkligheten dels måste passera 

genom polisen, men även massmedierna, som enligt resultaten får svårare att vara 

källkritiska, innan den når läsaren. 

Jag ser det nästan som ett demokratiproblem, att allting först silas och tvättas 
innan vi får reda på det. Och för läsarna innebär det samma sak, att det blir en för 
jämsidig bild av det. 

Peter Karlsson, polisreporter på Barometern 

Walter Lippmans teori blir applicerbar på undersökningens resultat, eftersom alla 

sex intervjupersoner som representerar massmedierna svarar att det finns en risk för 

att läsarna inte får lika god information som tidigare, vilket krävs för att göra en så 

bra bedömning av verkligheten som möjligt.  

Utifrån Lippmans teori kan det innebära att om massmedierna får sin bild av 

händelser från polisen, som i sin tur har valt vad de skall berätta och inte, riskerar 

läsarna att få ett urval som dels kan vara felaktigt ur en representativ synvinkel, 

men även innehållsmässigt. Detta leder enligt Lippman till att läsarna handlar 

utifrån den bild de har av verkligheten, det vill säga den information de till stor del 
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får från massmedierna. Den tesen styrks av de undersökningar som visar att 

närmare 80 procent av svenska medborgare uppger att massmedierna är den 

främsta källan när det gäller att skaffa sig information (Almqvist & Linklater, 

2006, s. 36). 

6.4 Nya arbetssätt för massmedierna 

I resultaten ser man en tydlig bild av att något måste göras på nyhetsredaktionerna. 

Eftersom den gamla analoga polisradion har tystnat så finns det inte en lika enkel 

väg in till många bra nyhetsupplägg. Många nämner att nyhetstips blir allt 

viktigare i det dagliga arbetet och att man har börjat belöna bra tips och 

nyhetsbilder på olika sätt. Karin Zillén som är nyhetschef på Sydsvenskan berättar 

om att man har infört ett nytt tipstelefonnummer som man både kan ringa, sms:a 

och mms:a till om man har ett tips eller en bra nyhetsbild. Dessutom belönas det 

bästa tipset och den bästa nyhetsbilden varje månad. Detta har gjort att tidningen 

får in mycket bra tips när någonting händer. Men Karin påpekar samtidigt att det 

inte är någon hundraprocentigt heltäckande lösning på problemet.  

Nyhetstips är mycket viktiga för många redaktioner och utan tips från läsarna 

skulle många nyheter inte bli kända. Det kan vara anställda på företag som har tips 

om saker som händer på företaget, men det kan även vara ögonvittnen som just har 

sett någon händelse som kan vara av nyhetskaraktär (Hühne von Seth, 

Nyhetsartikeln, 2005, ss. 82-84). Peter Karlsson, polisreporter på Barometern, tror 

att man måste hålla ihop med läsekretsen på ett annat sätt och säger att webben är 

bra eftersom folk kommenterar och hör av sig efteråt med rättningar och liknande. 

Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på Barometern, är aningen bekymrad. Han 

säger att man kanske helt får ändra sättet att bevaka polisen men han vet inte 

riktigt hur det ska gå till. Även Mats Blennow, polisreporter på Blekinge läns 

tidning, är bekymrad. Han säger att man måste jobba hårdare med att fråga, ringa 

och bara dyka upp, men poängterar också att det är något man helst vill slippa göra 

i fel situation. Är det händelser som inte är intressanta för massmedierna så är det 

bara onödigt att någon reporter och fotograf dyker upp. 
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Andra tankar kring nya arbetssätt för massmedierna är att de måste hålla en god 

kontakt med polismyndigheterna. Många redaktioner vill bjuda in polisernas 

informatörer för möten och diskutera framtiden. Massmedierepresentanterna 

tycker att det är viktigt att få till en bra dialog och att polisen faktiskt lyssnar på 

vad de har att säga. 

De måste förstå att vi faktiskt är intresserade av de här uppgifterna. 
Pelle Johansson, biträdande nyhetschef på Barometern.  

Joakim Palmkvist, kriminalreporter på Sydsvenskan, säger att en lösning kanske är 

att flera massmedieföretag går samman och arbetar för att få den information man 

önskar och på så sätt penetrera det sekretessmörker som lägger sig över samhället. 

Ett annat alternativ är att jobba mer långsiktigt och mer nålsticksmässigt för att 

granska olika brottskategorier och händelserna kring dessa. Var tredje månad tittar 

man på väskryckningsstatistiken, var tredje på våldtäktsstatistiken och så vidare och 

på så sätt försöka kvalificera anmälningarna och djupdyka ner i ett par stycken och 

se hur de har hanterats. 

7  Slutsats 

Utifrån resultaten är det enkelt att konstatera att representanterna från 

massmedierna anser att det uppstår problem när den gamla analoga polisradion 

tystnar. De är dels oroade över hur de skall få tag på samma information som gick 

att få via den gamla analoga polisradion, men framför allt är de oroade över att de 

måste lita på polisen i större utsträckning än tidigare. De upplever att 

informationen som kommer från polisen är avskalad och att det blir svårt att vara 

på plats när något händer och genom det också svårt att granska 

polismyndigheterna. Några av intervjupersonerna ser det till och med som ett 

demokratiskt problem att de som journalister inte längre kan välja vad som är 

intressant ur en nyhetsmässig synvinkel. 

Det står klart att polismyndigheternas webbplatser inte utgör någon lösning som 

massmedierna är helt tillfredsställda med. Dels för att det publiceras en liten andel 
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händelser, som dessutom innehåller knapphändig information, och dels för att 

informationen inte läggs ut på webbsidorna tillräckligt snabbt för att det skall vara 

möjligt för massmedierna att vara på plats när något händer. Följden av detta blir 

att massmedierna får svårt att leverera en rättvis bild av brottsligheten och polisens 

arbete till sina läsare, eftersom de i större utsträckning än tidigare får lita på den 

information som ges av polisen i efterhand. Flera av de intervjuade ger egna 

exempel där polisen har valt att underhålla information, som de anser vara av 

journalistiskt värde. Massmedierna tycker att sållningen av information är deras 

arbete, och det är inget som de uppskattar att polisen gör åt dem. 

Trots kritiken mot polisen så ser det ut att finnas en ömsesidig relation mellan 

polismyndigheterna och massmedierna i den meningen att båda verkar förstå 

varandras situationer och intressen. Massmedierna upplever att polisen lyssnar på 

den kritik som har framförts, vilket har lett till några olika varianter på hur 

journalister får del av informationen från polismyndigheterna. 

Situationen som den ser ut i dag innebär att massmedierna måste hitta nya 

arbetssätt för att fortsätta att leverera viktig information till sina läsare. Just läsarna 

verkar vara en viktig källa för massmedierna när ett sådant välanvänt redskap som 

den gamla analoga polisradion tystnar. Flera redaktioner har börjat belöna bra 

nyhetstips vilket har lett till att större händelser ger information från inte bara 

polisen, utan även uppmärksamma läsare. Även möjligheten till snabb feedback 

från läsarna via tidningarnas nätupplagor gör att felaktig information i artiklar 

snabbt kan rättas till. 

Förutom att stärka kontakten med läsekretsen finns idéer om att mediebolag går 

ihop för att effektivare kunna få den information som behövs, och att göra 

stickprov där man undersöker vissa brottskategorier, exempelvis våldtäkter eller 

personrån, för att sedan granska några anmälningar och se hur dessa har hanterats. 

Den egentliga slutsatsen av undersökningen är att massmedierna, enligt 

respondenterna, i och med den gamla analoga polisradions tystnande inte längre 
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kan garantera sina läsare en lika snabb, fyllig och tillförlitlig information som 

tidigare. 

7.1 Vidare forskning 

Vi anser att resultatet av denna undersökning visar att massmedierna upplever att 

uppgiften som granskare av samhällets makthavare blir allt svårare att upprätthålla, 

där den gamla analoga polisradions tystnande egentligen bara är en liten del av de 

svårigheter som möter den som vill granska myndigheters förehavanden. Därför 

bör vidare forskning på området göras. Dels torde en undersökning av liknande 

slag som denna vara intressant att göra om några år, när Rakel har varit driftsatt 

under en tid. Då bör både massmedierna och polis ha nya erfarenheter och 

förändrade rutiner som kan vara värt en undersökning. Intressant vore då även att 

se hur rapporteringen av polisrelaterade händelser såg ut i massmedierna före och 

efter Rakels införande. Ytterligare bör man undersöka vilka typer av händelser som 

polismyndigheterna väljer att rapportera mest om, på exempelvis sin webbsida, och 

jämföra om det stämmer överrens med brottsstatistiken.   
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Bilaga 1 

Intervjumanual 

Berätta klart och tydligt att intervjun kommer att spelas in. 

Datum och tid: 

Namn: 

Arbetsplats: 

Befattning: 

Arbetat i yrket antal år: 

 

Polisradions tystnad 

Hur ställer ni er till det faktum att polisradion tystnar när det nya 

radiokommunikationssystemet Rakel införs? 

Hur har den gamla analoga polisradion varit till användning för er bevakning? 

 

Nya arbetssätt 

Hur påverkar tystnandet av polisradion ert sätt att arbeta? 

Hur upplever ni att polisen har tacklat de problem som Rakel innebär för 

medierna? 

I den senaste pressutredningen från 1994 står att journalistikens uppdrag bland 

annat är att granska samhällets makthavare. Hur skall ni jobba för att upprätthålla 

det? 

 

Polisens webbplatser 

Känner ni till polismyndigheternas webbplatser där de publicerar händelser? 

Hur fungerar denna lösning? 

Vecka 46 publicerade polisen i Kalmar län ungefär 4 % av alla händelser på 

webben. Hur ser ni på det? 
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Polisen som informationskälla 

Hur tycker ni att polisen borde jobba för att bemöta mediernas intressen? 

Upplever ni att ni får tillräcklig information från polisen om händelser? 

 

Läsarna 

Påverkas läsarna av Rakels införande? 

Varför/varför inte? 

 

Tillägg 

Finns det något du vill tillägga? 

 

Går det bra att vi hör av oss om vi upptäcker att vi har missat något? 

 

Uppsatsen blir en offentlig handling när den har examinerats, och kommer att 

publiceras på webben. Önskar ni läsa det ni har sagt innan detta sker? 
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