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Abstract 
Den här uppsatsen utgår från frågeställningar vilka tillsammans skapar en bild om hur 

journalisters relation till polisen ser ut. Frågorna pendlar mellan hur journalister utför 

kontakten med polisen till hur innehållet i artiklar ser ut och syftar till att skapa en förståelse 

av relationen mellan aktörerna. Uppsatsen är en fallstudie som utgår från en kvantitativ 

innehållsanalys, samt intervjuer med journalister. Fallet som valts är Nacka kommun och 

därför analyseras artiklar från tidningarna Nacka Värmdö posten och Mitt i Nacka, vilka är 

ortens lokaltidningar. Ämnet i uppsatsen är relativt outforskat, trots det finns det en teori som 

föreslås av Göran Palm till att användas för att analysera relationen mellan journalister och 

dess källor. Teorin kallas för det kritiska perspektivet. Uppsatsen utgår också från andra 

teorier om maktförhållanden samt journalisters relationer till sina källor. 

 

Den kvantitativa delen kommer fram till att de flesta artiklarna som publicerats om brott i 

Nacka är; notiser, okritiska, informerande, neutrala, utan synliga källor och utan kritiskt 

innehåll. Intervjuerna som gjorts visar att det i stor utsträckning är journalisterna som 

kontaktar polisen. Resultatet tyder på att polisen i Nacka kommun har mycket makt i 

medierna. Det gäller i de flesta fallen men teorierna som uppsatsen utgår från används för att 

bedöma vilken grad av övertag polisen har. Övertaget verkar finnas i en oroväckande hög 

grad i Nacka kommun, då tidningarna oftast okritiskt använder polisen som källa och sällan 

använder ett kritiskt öga kontrollerar polisens arbete. 

 

Nyckelord: Polis, källa, lokaljournalistik, maktförhållanden, Nacka kommun 
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Inledning	
Med fokus på den vardagliga journalistiken utreder den här uppsatsen den komplexa 

relationen som råder mellan journalister och deras källor. Mer specifikt relationen mellan 

journalister och polisen. Både media och polisen är olika samhällsinstitutioner vilka har stor 

makt. Polisen har makten över informationen kring deras arbete och media har sin förmåga att 

påverka sina läsare. Därför vill vi undersöka hur vardagsrapporteringen ser ut när det gäller 

polisens arbete. Vilka som får höras och om polisen dominerar som källa i de dagliga 

nyheterna. För att undersöka relationen på djupet är uppsatsen en fallstudie av Nacka 

kommun. I Nacka finns det två stora veckotidningar, Mitt i Nacka och Nacka Värmdö Posten, 

vilka båda ges ut gratis. Tidningarna har väldigt olika ekonomi vilket gör en jämförelse 

mellan tidningarna intressant samt ger en bredare bild av frågan som uppsatsen ställer. 

Relationen mellan journalister och deras källor präglas likt andra relationer av en maktkamp. 

Polisen har information som journalister vill ha, samtidigt har journalister tillgång till 

allmänhetens åsikter och tankar. Vilken part som egentligen erhåller störst makt är debatterat 

och skiljer sig givetvis från fall till fall.  

 

Uppsatsen utgår till stor del från en kvantitativ innehållsanalys vilken etablerar en bild av 

samtliga artiklar om polisens arbete i Nacka Kommun som har publicerats i någon av 

tidningarna mellan första oktober 2016 och sista mars 2017. Det kompletteras även av 

intervjuer med de reportrar som skrivit övervägande delen av artiklarna.  

Tillsammans ger det en bild av journalisters relation med polisen från den första kontakten 

inför en artikel till hur de faktiskt skapade artiklarna ser ut samt vilken bild det ger av polisen.  

Det finns en hypotes i denna undersökning om att lokaljournalister sällan granskar 

makthavare utan i huvudsak skriver lättsamma, positiva artiklar. Huruvida det stämmer är 

viktigt både för läsarna och journalisterna att faktiskt ha ett vetenskapligt svar på. Genom att 

studera relationen mellan dessa två aktörer kan vi i det specifika fallet se huruvida 

journalisters granskande uppgift samt objektivitetsideal fungerar eller om journalisterna 

enbart fungerar som ett informationsorgan åt polisen.  

 

Vi tycker att det är ett väldigt intressant ämne av flera anledningar. Som arbetsverksam 

journalist är det svårt att undvika lokaltidningar och lika svårt att inte ha att kontakta med 

polisen. Även om tidningar är en del av marknaden och eftersträvar att tjäna pengar har dessa 

själva tagit på sig den demokratiskt viktiga uppgiften att granska makthavare. Vi tror därför 

att det är viktigt för blivande och redan praktiserande journalister att förstå hur relationen 
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faktiskt fungerar djupare. Det finns relativt lite forskning på relationen mellan journalister och 

polisen. Även att det kan finnas en viss beröringsskräck för studenter och forskare att 

undersöka polisen och dess inflytande. Därför anser vi att det finns ett behov av att undersöka 

detta ytterligare. 
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Syfte	och	vetenskaplig	frågeställning	

Syfte	
Syftet med den här uppsatsen är att få förståelse och analysera hur vardagsrapporteringen i 

lokalmedier ser ut kring brott och polisens arbete. Det är delvis inriktat på att undersöka vilka 

faktorer som påverkar innehållet samt att analysera hur polisens arbete bevakas och gestaltas i 

medierna. Det kommer ta form i en fallstudie av Nacka kommun.  

 

Syftet är att undersöka hur journalisterna i lokala medier i Nacka kommun jobbar med att 

hantera polisen som källa. Uppsatsen innefattar alla brott som rapporteras i Nackas 

lokaltidningar. Rättegångar och straff, så kallad kriminaljournalistik, kommer ej innefattas 

och analyseras, eftersom syftet är att undersöka polisen som källa och inte hela rättsväsendet. 

 

Det är också relevant för undersökningen att analysera hur journalisternas arbete bakom 

nyhetsrapporteringen ser ut. Som fallstudie kommer uppsatsen syfta till att undersöka 

bakomliggande faktorer till att mediematerialet ser ut som det gör. 

På det vis som ovan nämnts kommer uppsatsen vara beskrivande samt förståelseinriktad. Det 

specifika fallet kommer både kvantitativt och kvalitativt beskrivas och analyseras. 

 

Uppsatsen syftar både till att kartlägga samt förstå relationen mellan journalister och polisen. 

Därför innehar uppsatsen både deskriptiva frågeställningar vilka ligger väldigt nära 

undersökningsmaterialet samt explorativa frågeställningar vilka på ett vetenskapligt mer 

avancerat sätt ger en djupare förståelse för processerna som finns inbyggda i relationen. 

Frågeställningar:	
Deskriptiva frågeställningar: 

1. Hur ser vardagsrapporteringen ut i lokala medier i Nacka kring polisen och dess arbete? 

2. Hur ser journalister på relationen till polisen i lokalmedier i Nacka? 

Explorativa frågeställningar: 

3. Vilka faktorer påverkar hur nyhetsrapporteringen, kring polisen och dess arbete, utformas i 

Nacka? 

4. Hur hanterar journalister polisen som källa i lokalmedier i Nacka? 
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Tidigare	forskning	
Forskning kring journalister och dess källor har tidigare undersökts, en slagning på ämnet i 

SöderScholar ger många vetenskapliga artiklar. Mindre forskning har gjorts specifikt om 

nyhetsjournalister och deras relation till polisen, samt hur de väljer att gestalta polisen i deras 

artiklar. En viktig rapport som denna uppsats tar avstamp i är Hjältar, blåljus och säkerhet - 

Konstruktionen av polisen i nyhetsmedierna av Göran Palm och Renée Skogersson. De 

undersökte artiklar nationellt i tryckta riksmedier där polisens arbete var det huvudsakliga 

ämnet. De fann bland annat att sju av tio artiklar faktiskt var helt neutrala mot polisen. Fem 

procent av de undersökta artiklarna innehöll negativa nyheter om polisen. De kritiska 

artiklarna handlade huvudsakligen om enskilda poliser som begått brott, otillräckliga resurser 

eller kritik mot organisationen. Nyhetsbilden är snarare att polisen gör sitt jobb och att polisen 

tillsammans med journalister är med och skapar nyhetsagendan (Palm & Skogersson, 2008). 

 

Studien “The passive journalist - How sources dominate local news”, av Deidre O’Neill och 

Catherine O’Connor, undersökte hur lokala nyheter produceras. Deras frågeställningar 

fokuserade på om källor endast citeras i lokala nyheter eller om källorna är med och skapar 

artiklarna i sin helhet. Undersökningen gjordes på fyra lokala tidningar i ett storstadsområde i 

England. Närmare 3 000 artiklar ur dessa tidningar låg som material för undersökningen. De 

syftade även till att undersöka vilka primära källor som tillsammans med journalisterna 

definierar eller skapar lokala nyheter. Resultaten i undersökningen är bland annat att i 76 

procent av artiklarna citeras endast en källa samt att endast 20 procent av artiklarna innehöll 

andra källor än polisen, där källan för artikeln ursprungligen är polisen.  De framhäver även 

att polisen, likt andra makthavande institutioner i samhället, nu också är väl utvecklade i sin 

medieträning. De fann att journalister vid lokal press blivit mer passiva än innan, och istället 

för att interagera med samhället så vidarebefordrar de information från deras primära källor. 

De påstår att detta arbetssätt som dessa lokala journalister använder sig av inte fångar in fler 

perspektiv och påverkar journalistiken negativt (O’Connor & O’Neill, 2008).  

 

En tidigare C-uppsats som fokuserar på relationen mellan journalisten och dess källor är 

“Nyhetsjournalister och informatörer - hur lokala nyheter samproduceras” (Johansson, 2009). 

Där utgick undersökningen från relationen mellan journalisten och polis och informatörer vid 

offentliga myndigheter. Där redovisas hur relationen i högsta grad är föränderlig mellan 

journalister och informatörer. Där hävdas det att informatörer indirekt styr mediernas agenda i 

och med att de själva har kontroll över journalisternas insyn i deras arbete. Dessutom 
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diskuteras det om ett mer sammanflätat arbete, där journalister och informatörer samarbetar 

med att tillhandahålla information. Eftersom denna undersökning fokuserade på en mindre ort 

med en viss uppsättning av förutsättningar, ansågs det att det behövs undersökas på orter med 

andra förutsättningar. Därför är det intressant att göra denna undersökning på Nacka som fall, 

eftersom det är en stad i Stockholmsregionen. Vilken har andra förutsättningar än det redan 

undersökta fallet. 

 

Denna undersökning vill utveckla kunskapen inom det vetenskapliga fältet för journalisters 

arbetssätt med sina källor. Speciellt statliga institutioner som källa, med fokus på polisen. 

Detta kan också ses som att undersökningen är tvärvetenskaplig, eftersom detta 

undersökningsområde även är intressant för den statsvetenskapliga forskningen. Det finns 

också en kunskapslucka i detta fält som är en motivation till att genomföra undersökningen. 

Tidigare studier fokuserar ofta på alla sorters källor och synnerhet inom politiken. Däremot 

ser vi en kunskapslucka i forskningen om relationen mellan journalister och polisen, samt hur 

rapporteringen kring polisens arbete ser ut. I synnerhet svensk polis och medier som inte är 

rikstäckande. 
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Teori	

Journalisters	relation	till	källor	
Journalistikforskning har tidigare ofta undersökt relationen mellan journalister och deras 

källor. För att undersöka detta hämtas ofta teorier från andra vetenskapliga discipliner. Ett sätt 

att studera relationen är utifrån ett sociologiskt förhållningssätt (Berkowitz, 2009). För att 

analysera relationen går det då att utgå från journalistikideologin, vilken inkluderar 

objektivitetsideal och dylikt. Berkowitz menar att journalister använder sig av en nästan 

vetenskaplig metod för att få fram och presentera ny information. I den metoden ligger det ett 

problem som gör den sociologiska disciplinen intressant. Metoden som används kräver att 

journalisten använder sig av olika källor eftersom dessa i vissa fall kan ha egna intressen. 

Ideologin samt disciplinen gör det därför intressant att studera relationen mellan journalister 

och källor, framför allt källor som innehar stor makt i samhället. Eftersom samhällets åsikter 

om olika sorters makthavare ofta påverkar den makt som makthavaren kan ha, är det ofta i 

dessa källors intresse att upprätthålla en bra bild av sig själva i media. Det blir då intressant att 

studera det sociala förhandlandet som sker mellan journalisten och källan. Källan är 

intresserad av att få en bra bild av sig porträtterad medan journalisten är intresserad av att 

skapa sin produkt samt behålla sin professionella trovärdighet (Berkowitz, 2009). Denna 

ideologi är av stort värde för den här uppsatsen då den pekar på ett problem, samt förklarar 

problemet, som den här uppsatsen syftar till att undersöka. Uppsatsens syfte är dock inte att 

undersöka problemets uppkomst, utan snarare att undersöka hur problemet hanteras.  

Berkowitz menar att forskningen på journalisters relation till dess källor kan delas upp i tre 

steg. Från början handlade forskningen om makten att forma nyheterna, det gick vidare till 

makten att forma nyhetsagendan och det har sedan övergått till makten att skapa lättillgänglig 

information för att forma nyheter (Berkowitz, 2009). Dessa tre steg sätts in i ett tidsmässigt 

perspektiv, de två sista stegen är av störst vikt för denna uppsats. För att förstå makten mellan 

en reporter och en källa måste en först förstå makten hos de olika parterna. En källa som sitter 

inne på mycket information vilken journalisten vill ha sitter på mer makt jämte journalisten. 

Samtidigt som källans makt kan variera kan även olika tidningars resurser samt allmänna 

rykte påverka vilken makt journalisten sitter på jämte källan. Journalistens personliga 

egenskaper påverkar också vilken makt den har jämte källan. Journalistens erfarenhet, 

position och rykte har direkt koppling till vilken makt den har (Berkowitz, 2009). Att studera 

maktrelationen innebär alltså att studera ett konstant föränderligt system. Maktrelationen 

mellan källa och journalist inför artikeln, påverkas både av vilken tidning som ska publicera, 
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vem journalisten är och vilken polis som svarar på frågor. Dessa olika faktorer går att studera 

för att få ett svar på hur maktrelationen sett ut inför en viss artikel. Att studera maktrelationen 

över en längre tid kräver däremot en annan metod med andra faktorer som mäts. 

 

Maktförhållanden		
Eftersom uppsatsen syftar till att undersöka en maktrelation blir en teori som fokuserar på det 

av stor relevans. Uppsatsen utgår från modellen som ställs upp av Larsson (1998). Larsson 

menar att det finns tre tillvägagångssätt, även kallade skolor som förklarar maktförhållandet i 

relationen mellan journalist och källa. Det första tillvägagångssättet kallas för journalistskolan 

och menar på att det är journalister och journalistikens värderingar i stort som har störst 

inflytande över nyhetsflödets agenda. Det andra tillvägagångssättet kallas för den 

institutionella skolan. I den synvinkeln bygger aktörer från makthavande institutioner i 

samhället upp nästan propagandaliknande inflytande över medier. Dessa två skolor varierar i 

grad av inflytande från vem du frågar. Dessutom finns det ett tredje tillvägagångssätt som 

kallas för mellanskolan. Som framgår av namnet är mellanskolan i fråga lite mer diplomatiskt 

lagd. Mellanskolan menar att relationen bygger på en ge och ta princip vilket gör att ingen 

part helt erhåller makten. 

De tre skolorna som ställs upp, backas upp av ett antal olika forskare genom tiderna som fått 

fram olika resultat för hur relationen fungerar. Bland journalistskolornas forskare nämns 

bland andra Fairclough och Hess medan den institutionella skolan backas upp av Herman och 

Chomsky. Rocho och Grossman är två framträdande forskare som nämns i mellanskolan. 

Dessa tre olika skolor kan själva ses som olika teorier som förklarar relationen mellan 

journalister och deras källor. Denna uppsats strävar efter att undersöka hur relationen ligger 

till i Nacka kommun och kommer därför utgå från alla tre skolor.  

Patterson som försvarar journalistskolan menar att ett av de tydligaste exemplen på hur 

journalistikens regler styr medier finns under valkampanjer (Larsson, 1998). Valkampanjer är 

i hög grad uppbyggda för att passa in i de journalistiska medier som finns. För att en folkvald 

politiker ska kunna få uppmärksamhet är plattformen som journalister kan erbjuda den mest 

effektiva. Därför måste politiker spela efter journalisters krav på ett effektivt sätt om de vill få 

uppmärksamhet. På det viset kan vi via den här teorin studera i vilken utsträckning polisen har 

medialiserats. Strömbäck förklarar att medialisering är när medierna påverkar andra sfärer i 

samhället, till exempel politik. Detta är då en dynamisk process där ju mer medialiserad en 

institution är, desto större makt har medierna över denne. Graden av medialisering är också 
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någonting som förändras över tid (Strömbäck, 2009). Uppsatsen kommer samtidigt att 

operationaliseras utifrån den institutionella skolan. Eftersom den institutionella skolan utgår 

från att institutioner har starka PR-verksamheter, nästan propagandaliknande, går det att 

analysera den utsträckningen som medier blir källstyrda (Larsson, 1998). 

 

Göran Palm teoretiserar i sin avhandling (Palm, 2002) kring det kritiska perspektivet. Bland 

annat framhävde Hall detta redan på 1970-talet vid undersökningar kring medier och politik. 

Där menar man att journalister övertygar sig själv att de presenterar nyheter objektivt, men 

egentligen så fungerar de som språkrör för mäktiga institutioner i samhället. Ett strukturellt 

snedvridet sätt att legitimera privilegierade grupper med mycket makt och deras budskap i 

samhället. Alltså menar perspektivet att makthavaren primärt definierar vad som är en nyhet 

vilket journalister sedan reproducerar. Polisen kan ses som den makthavare som primärt 

definierar vilken information som kommer ut i offentligheten och som journalister sedan 

använder i nyhetsrapporteringen. Polisens institutionella position innebär alltså, enligt 

perspektivet, att de har ett maktövertag över information som journalister tror att de har en 

primärt objektiv förmedling av ut i samhället (Palm, 2002). 

Den kritik som kan riktas mot dessa perspektiv är att synen på just makt är mekanisk. Inom 

mäktiga grupper finns även egna motsättningar. Det bör också has i åtanke att medier i sig 

själva har inom deras organisation egna ideologier och ordningar som de också följer. 

Journalister är också väl medvetna om de komplexa relationer som finns emellan andra 

makteliter (Palm, 2002). 

 

För att sammanfatta hur dessa teorier kommer användas torde betoningen ligga på ordet makt. 

Uppsatsen undersöker maktrelationen mellan journalister och poliser genom en kvantitativ 

innehållsanalys samt två kvalitativa intervjuer. De kvalitativa intervjuerna kan direkt 

användas för att tolka det teoretiskt etablerade sättet att mäta de olika parternas makt i 

förhållande till varandra. Den kvantitativa innehållsanalysen däremot kommer använda både 

Palm och Larssons teorier för att mäta maktrelationen. Det går i vår innehållsanalys att se 

längd på artiklarna som publicerats samt andra faktorer vilket i kombination med de tre 

skolorna samt det kritiska perspektivet kan användas till att förstå hur maktrelationen faktiskt 

ser ut i kommunen.  
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Bakgrund	

Nacka	kommun	
Nacka är en kommun öster om Stockholm som sträcker sig från Sickla i väst till Boo Gård i 

öst, samt Orminge i norr och Gåsö i söder. Den tillhör regionen Storstockholm. Kommunen 

präglas av många områden med höginkomsttagare, men det finns stora skillnader. Fisksätra 

och Orminge är två av Nackas socioekonomiskt svagaste områden. Nacka är en av de 

kommuner som växer snabbast i Sverige och i Stockholms län. Kommunen har en av de 

högsta medianinkomsterna i Sverige. Även andel högskoleutbildade är avsevärt högre än 

genomsnittet i Sveriges kommuner. Andelen förtidspensionärer är den tredje lägsta i Sverige. 

Nacka Kommuns skatteintäkter är bland de högsta i Sverige, trots att deras skattesats är bland 

de lägre av Sveriges kommuner (Ekonomifakta, 2016). 

 

Polisen	i	Nacka	
Enligt brottsförebyggande rådets (BRÅ:s) statistik anmäls det ungefär 10 000 brott om året i 

Nacka kommun. Den siffran har varierat väldigt lite mellan åren 2014-2016. När man jämför 

olika kommuners brottslighet används ofta siffran för antalet brott per 100 000 invånare. 

Nackas brottslighet är relativt låg om man jämför med andra kommuner i 

Stockholmsområdet. Det finns kommuner som har färre anmälda brott än Nacka men det är 

betydligt fler kommuner som har fler anmälda brott. Den jämförelsen görs mot Stockholms 

stad och dess kranskommuner.  

Att det anmäls 10 000 brott om året i Nacka kommun innebär att lokaltidningarna i området 

borde har ungefär 192 nya brott att rapportera om varje veckan. Att tidningarna inte skriver 

om alla anmälda brott som begås i området är en självklarhet. Siffran 192 anmälda brott i 

veckan tyder enbart på att det finns kriminalitet i området som räcker för tidningarna att 

skriva en lagom mängd artiklar om brott (Polismyndigheten, 2013) 

Polisen i Nacka redogör för sitt arbete bland annat genom en Facebook-sida som heter 

“Polisen Nacka/Värmdö”. Den används bland annat för att tipsa om inbrottstjuvar, varna för 

bedrägerier i området och berättar om trafikkontroller som gjorts. Deras uppdateringsfrekvens 

är ungefär 1 inlägg/vecka. Sidan domineras av goda nyheter kring förebyggande arbete och 

lyckade polisinsatser. Ingen kritik riktas mot den egna organisationen på Facebook-sidan. 

Sidan har 10 884 gilla-markeringar (Polisen Nacka/Värmdö, 2017). 
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Tidningarnas	bakgrund	
Nacka kommun har en väletablerad lokalpress. Nacka Värmdö Posten har en hushållstäckning 

på närmare 80 000 läsare i veckan. Den startade 1989 och är kostnadsfri, den ges ut som 

papperstidning en gång i veckan. Nacka Värmdö Posten finns sedan 2002 på nätet och har 

runt 18 000 läsare i veckan. De är åtta personer som jobbar på redaktionen med både 

papperstidningen och deras webb. Tre personer bevakar huvudsakligen Nacka. Tidningen ägs 

av Nacka Värmdö Posten AB (Nacka Värmdö Posten, 2017). 

 

I området ges också Mitt i Nacka ut som papperstidning en gång i veckan och på nätet. Mitt i 

ges ut i 31 kommuner eller stadsdelar i Storstockholmsområdet och säger själva att det är den 

tidning som når flest i Stockholm med lokaljournalistik. Mitt i Nacka är kostnadsfri och 

skickas ut till alla berörda hushåll. Även om redaktionen består av ett flertal reportrar, så är 

det endast en reporter som bevakar Nacka kommun och som producerar redaktionellt material 

till papperstidningen och webben. Mitt i-tidningarna ägs sen 2014 av Segulah, ett 

investeringsbolag (Mitt i, 2017). Enligt Orvesto hade Mitt i Nacka en räckvidd på 62,7 % år 

2015 (Mitt i, 2015). 

 

Gemensamt för tidningarna är att de rapporterar om så kallad blåljusjournalistik. Detta 

innefattar allt redaktionellt material som rör små till grova brott, polisens arbete, rättegångar 

och straff.  

  



	 15	

Metod	och	material	
I detta avsnitt behandlas de metoder som används i undersökningen. En avgränsning av vilket 

material som används i denna studie kommer även att presenteras. I studien används två olika 

metoder för att fånga kunskapen om journalisters arbete i Nacka kommun med polisen som 

källa. Den ena metoden är kvalitativa intervjuer med journalister som är verksamma i det 

utvalda området. Den andra metoden består av en kvantitativ innehållsanalys för att kunna se 

hur nyhetsrapporteringen ser ut rent konkret kring polisen. 

 

Kvantitativ	innehållsanalys	
Bryman beskriver att frågeställningar som handlar om vad som rapporteras, hur det gestaltas 

och vem som får komma till tals är högsta grad aktuella för att undersökas med hjälp av en 

kvantitativ innehållsanalys (Bryman, 2011). Vilket då anknyter till den första frågeställningen 

i denna studie: Hur porträtteras polisen och dess arbete i den vardagliga nyhetsrapporteringen 

i Nacka? Därför görs en kvantitativ innehållsanalys av en begränsad tidsperiod på alla 

tidningar som bevakar polisens arbete i Nacka kommun. Detta för att först och främst kunna 

operationalisera och analysera ett större material. Innehållet kommer alltså till stor del vara 

den undersökta variabeln. Målet är att hitta och analysera bakomliggande faktorer till hur den 

vardagliga nyhetsrapporteringen tar form i Nacka kommun (Nilsson, 2010). Uppsatsens 

huvudsakliga fokus ligger på denna då det inte går att i en kvalitativ undersökning bearbeta 

samma mängd material. En djupare kvalitativ undersökning hade kunnat tillföra mer 

förståelse av specifika artiklar men inte samma förståelse för fallet i stort. Den kvantitativa 

innehållsanalysen ger även möjlighet till att jämföra eller komplettera siffrorna med resultat 

från andra orter vilket gör forskningen mer relevant för vetenskapen i stort. Eftersom området 

i fråga är så pass outforskat som det är behöver en kvalitativ undersökning till viss del göras i 

mörker vilket skulle göra en sådan undersökning både svår och onödigt. Med det sagt 

kompletteras denna uppsats med kvalitativa intervjuer. Kvalitativa undersökningar av området 

är också något som i längden kommer behövas för att utveckla förståelsen av ämnet och 

därför bör uppmuntras.  

 

Variabler		
Enligt Nilsson (2010) är en av de första stegen för att operationalisera en kvantitativ 

undersökning att översätta forskningsfrågan till mätbara variabler. Det bidrar även till att 

tydligt förklara den metod som används i denna uppsats. Det första ordet som måste 
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översättas är “hanterar”. I denna uppsats används ett antal variabler som tillsammans ger en 

bild av hur journalister hanterar polisen som källa. Dessa variabler varierar i tydlighet till 

kopplingen med ordet hanterar men det kommer nedan att förtydligas. Variablerna som 

används för att utlösa hur polisen hanteras är ton, kritik, procent citat och agenda. Tonen 

syftar till hur artikeln förhåller sig till händelserna, om artikeln upplevs positiv, negativ eller 

neutral. Variabeln kritik ställer en enkel fråga till texten, nämligen: delas det ut kritik i 

artikeln? Procent citat är en sammanställning av hur stor del av varje artikel som är direkta 

citat av polisen. Artikelns agenda avgörs av hur det upplevs att skribenten har resonerat kring 

varför artikeln skrivs. De alternativ som då finns är informerande, varnande, betryggande, 

image för polisen och kritiserande av polisen. Tillsammans ger alla dessa variabler en bild av 

hanteringen av polisen i media. Det gäller även i de fall när polisen är en passiv källa och 

enbart ger journalisten information om händelser. Utifrån givna teorier går det att analysera 

hur artiklarna kommer påverka dess publik utifrån en etablerad porträttering. Däremot behövs 

ett annat begrepp översättas till variabler. Det begreppet är “nyheter tar form”. För att avgöra 

hur nyheterna skapas kommer uppsatsen även involvera intervjuer med två journalister. Det 

finns ett flertal misstänkta orsaker som går att mäta med kvantitativa variabler. Empirin i 

uppsatsen utgår från två olika tidningar på orten vilka har olika ekonomiska förutsättningar. 

Det går därför att utläsa huruvida pengar är en aktivt bidragande faktor för vilken typ av bild 

som produceras. Vilken typ av källa polisen är till artikeln ger också en indikation till hur 

artikeln i fråga kom till. 

 

Tonen i artiklarna bedöms som ovan nämnt som positiv, negativ eller neutral. En neutral 

artikel rapporterar om en händelse utan några värderingar. En negativ artikel däremot 

innehåller inslag av problem, ett exempel på hur det kan se ut är artikeln “Knarket tar över i 

Nacka och Värmdö” vilken tydligt menar på att det är ett problem med ökningen av droger i 

området. Ett exempel på en artikel som bedömt som positiv är “Polisen löften för att skapa 

trygghet” vilken är vinklad på ett upplyftande sätt för att skapa trygghet och rapportera om 

positiva delar av polisen. 

 

Variabelns kritik kan framstå som uppenbar hur den bedöms men det torde ändå nämnas 

vilken typ av kritik som bedömts. I artikeln “allt fler ärenden läggs ner” kritiseras 

utsträckningen av ärenden som polisen idag lägger ner. 

Agenda är den variabeln som vid första anblick kan framstå som mest subjektiv. Artiklarna 

har bedömts som informerande, varnande, förtryggande, image för polisen eller kritiserande. 
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Varnande artiklar diskuterar till exempel ökad kriminalitet eller vanliga brott som invånarna 

kan råka ut för. Förtryggande artiklar fokuserar på framgångssagor som till exempel hur visst 

brottsförebyggande arbete motverkar brott. En image-artikel kan till stor del likna en 

förtryggande artikel men med en viss skillnad, polisen framställs tydligt som en hjälte. Ett 

exempel på en sådan artikel är “Ledig polis grep ung cykeltjuv”. I den artikeln är nyhetsvärdet 

hur den heroiska polisen gjorde samhället en tjänst även som civilperson. Artiklar som 

bedömts som direkt kritiserande innehåller poliser som direkta skurkar. Med skurk menas här 

inte att det gjort något olagligt utan att polisen är den onda karaktären i artikeln. 

 

Kvalitativa	intervjuer	
Frågan om hur journalister ser på relationen till polisen fokuserar på hur journalisten själv 

använder sig av polisen i sin nyhetsrapportering. Där bedömdes det att den kvantitativa delen 

behöver kompletteras med en kvalitativ metod för att kunna besvara den frågeställningen. 

Istället för enkätundersökningar, är intervjuer ett mer effektivt sätt att få svar på 

frågeställningen. Det eftersom tidningarna i Nacka kommun inte har tillräckligt många 

journalister som jobbar med blåljusjournalistik, en intervju kan då ge en större bild och mer 

uttömmande svar kring deras arbete än vad en enkätundersökning skulle gjort. I Metoder i 

kommunikationsvetenskap rekommenderas intervjuer när man ska studera relationen mellan 

två grupper eller när enskilda uppfattningar och erfarenheter ska utgöra en del av materialet 

(Larsson, 1998). Vilket är aktuellt för just den andra frågeställningen. Det är alltså en 

strukturerad form av intervju där frågorna baseras utifrån temat och frågeställningen, det ges 

inga svarsalternativ som i en enkätundersökning, utan respondenten får svara själv med egna 

ord. (Larsson, 1998). 

 

Intervjufrågornas	utformning	
Denna studie är också en del av Gunnar Nygrens forskningsprojekt “Medieekologi”. Det gör 

att en del av frågorna har formats utifrån forskningsprojektet och kompletterats med egna 

frågor. Utöver de inledande, generella frågorna som utformats av forskningsprojektet, 

skapades en intervjuguide utifrån Alan Brymans kapitel om kvalitativa intervjuer, se bilagor 

för hela intervjun samt intervjuguiden. Där direkta frågor används i varje intervju för att 

kunna få ett material från varje intervju som är jämförbara med varandra (Bryman, 2008). 

Eftersom frågeställningen berör de olika journalisternas arbetssätt, efterfrågas svar som är 

konkreta men ändå uttömmande. Därför operationaliseras den huvudsakliga frågeställningen 
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till en intervjuguide som följs genom alla intervjuer. Intervjuerna sker över telefon, detta för 

att intervjupersonerna har en stor tidspress i sitt jobb och föredrar att svara på frågorna över 

telefon när de hade tid över under sin arbetsdag. 

 

Urval	och	källmaterial	
I den kvantitativa innehållsanalysen kommer alla artiklar rörande polisen i Nacka Kommun 

under en begränsad tidsperiod utgöra vårt källmaterial. Alla artiklar från Nacka Värmdö 

Posten samt Mitt i Nacka har valts ut från tiden första oktober 2016 till sista mars 2017. Det 

gjordes via tjänsten Retriever genom att ange tiden och tidningarna samt att lägga in orden 

“brott polis droger knark rån stöld misshandel våld anmälan anmält”. Genom att lägga till de 

orden i sökningen “något av orden” beräknar vi att samtliga artiklar kommit med. Totalt blev 

det då 72 artiklar. 53 av artiklar publicerade i Nacka Värmdö Posten och 19 i Mitt i Nacka. 

Vid avgränsningar valdes alla artiklar i tryckta tidningar. En ytterligare avgränsning är att 

artiklarna ska domineras av information där polisen är de huvudsakliga källan, citeras eller 

aktivt omnämns i artikeln. Polisen ska alltså spela en huvudsaklig roll i artikelns information. 

Eftersom uppsatsen ämnar att undersöka en relation har endast de tidningar som har en 

kontinuerlig relation till polisen i Nacka valts. Även tidningar som DN och Aftonbladet 

skriver en del om Nacka men då dessa inte regelbundet kontaktar polisen i Nacka har dessa 

tidningar bedömts som irrelevanta. Artiklar där endast medborgare citeras var insändare, och 

ingår inte i urvalet av material i denna undersökning. Undersökningen utgår endast utifrån 

redaktionellt material. 

 

I urvalet av intervjupersoner har en journalist från varje tidning valts ut, det är dessa två 

journalister som huvudsakligen har mest kontakt med polisen. Valet av endast två baseras på 

att i kommunen är redaktionerna små och detta gör att populationen av intervjuobjekt är 

väldigt liten. Därför görs två större intervjuer med dessa. De har gett sitt medgivande till 

namnpublicering, då det är små redaktioner och ej särskilt anonyma. Journalisten på Nacka 

Värmdö-posten, Anna-Karin Blom. Förutom reporter är hon också webbredaktör och 

webbansvarig. På Mitt i Nacka kommer intervjun ske med Anders Gustavsson, som är den 

enda reportern som bevakar Nacka och som således sköter all kontakt med polisen. Ingen av 

intervjupersonerna är bosatta i Nacka kommun. 
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Valet	av	Nacka	kommun	
I en fallstudie är det oundvikligt att välja ett fall. För att välja fall för den här uppsatsen fanns 

det ett antal kriterier som behövde uppfyllas. Det första kriteriet var att orten som skulle 

undersökas behövde ha en stark lokalpress. Med stark lokalpress menas framfört allt två olika 

faktorer. Dessa faktorer var att orten skulle ha mer än en lokaltidning vilka skiljer sig från 

varandra, den andra faktorn var att båda tidningarna skulle ha stor hushållstäckning i orten. 

Lokalpressen i Nacka består som tidigare nämnts av två gratistidningar vilka har väldigt olika 

ekonomiska förutsättningar. Det andra kriteriet var att orten i fråga skulle ha en poliskår 

vilken själv har direkt kontakt med invånarna via sociala medier. Polisens närvaro i sociala 

medier varierar drastiskt mellan olika orter, på vissa ställen uppdaterar polisen sina sidor varje 

dag och upplevs nästan som en kul kompis i ens flöde medan andra orter innehar en betydligt 

mer auktoritär och professionell närvaro. Eftersom uppsatsen inte syftar till att undersöka hur 

polisens närvaro i sociala medier påverkar innehållet i andra media var Nacka en relevant 

kommun eftersom polisen i området är ett slags mellanting av de två. Det sista kriteriet som 

påverkade vilka fall som lämpade sig var att kommunen som skulle väljas hade en blandning 

av socioekonomiskt svaga/starka områden. Skillnaden mellan socioekonomiska förhållanden i 

orten var viktigt då det gör kartläggningen av faktorer som representation mer intressant.  

Slutligen måste det även nämnas att uppsatsen görs i samarbete med ett större 

forskningsprojekt om medieekologi. Det större forskningsprojektet behövde en kartläggning 

av en ort med stark anknytning till Stockholm, orten behövde även till viss del vara 

socioekonomiskt stark. Det avgränsade vilka kommuner som kunde väljas och gjorde Nacka 

till ett givet val. 

 

Etiska	överväganden	
Det finns överlag två etiska aspekter att ta hänsyn till i den typen av forskning som den här 

uppsatsen utgår från. De aspekterna är hur individer som ingår i forskningen behandlas samt 

huruvida forskaren behåller sin professionella relation till personerna (Bryman, 2011). Den 

andra punkten utgör inte något dilemma för denna uppsats då endast två personer intervjuats. 

Dessa två har blivit kontaktade två gånger, en gång för att få information om projektet samt 

en gång för att bli intervjuade. Båda gångerna personerna kontaktades skedde det via telefon. 

Den andra punkten däremot blir av större vikt att analysera. Det finns fyra olika faktorer som 

bör övervägas för att utföra en etiskt riktig forskning. De fyra faktorerna är frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet (Bryman, 2011). För att börja diskutera dessa fyra 

faktorer måste problemet med anonymitet adresseras. De två personerna i uppsatsen är av 
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deras titlar transparenta. Mitt i Nacka har enbart en reporter vilket innebär att för att han ska 

vara anonym kan inte uppsatsen nämna hans titel. Det skapar ett etiskt övervägande som 

gjorts i samråd med personen i fråga. På Nacka Värmdö Posten är de åtta reportrar varav en 

har huvudansvar för polisrapporteringen. Det blir också i det fallet ganska uppenbart vem 

personen i fråga är. För att ändå kunna bedriva forskningen har personerna som blir 

intervjuade själva fått godkänna att de inte är anonyma och även vad uppgifterna ska 

användas till.  

 

I andra typer av forskning kan mer generella beskrivningar av forskningspersoner gälla. I 

sådana fall kan människor själva få anmäla sitt intresse av att delta. I denna uppsats däremot 

behövdes två specifika personers deltagande. Dessa två var högst samarbetsvilliga och har 

inte på något sätt tvingats att delta. Konfidentialitet är inte ett stort problem i den här typen av 

uppsats. Ingen personlig information om deltagarna har lagrats. Ett problem med integriteten i 

uppsatsen är att intervjuerna gjordes utan hänsyn till den kvantitativa undersökningen. Båda 

intervjupersonerna fick samma frågor och har inte i undersökningen fått någon möjlighet att 

själva tolka resultatet av undersökningen. Det har beslutats på ett objektivt sätt och det 

bedöms inte som ett problem men bör ändå nämnas. 

 

För att gå vidare i diskussionen om etik i uppsatsen bör även fyra olika krav nämnas. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Informationskravet innebär att intervjupersonerna måste tydligt informeras om vad 

uppgifterna ska användas till och hur uppgifterna kommer hanteras. Det gjordes vid båda 

tillfällena av kontakt med personerna i form av verbal förklaring av forskningsprojektet samt 

vilka vi som utför det är. 

Samtyckeskravet säger att forskningspersonerna själva måste godkänna sitt deltagande. Det 

har personerna gjort. De som intervjuades har däremot inte fått en begränsad tid att ta tillbaka 

de uppgifter de lämnat utan enbart en uppmaning om att de kan kontakta oss. 

Samtyckeskravet säger att personerna måste få åtminstone två veckor på sig att ångra sig. 

Intervjuerna gjordes en månad innan publicering av uppsatsen. 

Konfidentialitetskravet säger att obehöriga inte ska få tillgång till känsliga uppgifter om 

intervjupersonerna. Som ovan nämnts har inga känsliga uppgifter lagrats, vem som helst kan 

dock få tag på uppsatsen då offentlighetsprincipen täcker texten. 
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Nyttjandekravet kan vara ett stort problem för journalistikforskningen. Kravet säger att 

forskaren inte får använda uppgifter som insamlats till forskningen i något annat syfte. Det 

kan vara ett problem då många som forskar om journalistik även är arbetsverksamma 

journalister vilka då givetvis kan ha intresse av att publicera informationen i media. 

Informationen i denna uppsats kommer av oss författare enbart användas i den här uppsatsen. 

Uppsatsen görs inte i samarbete med någon av tidningarna som har analyserats. Författarnas 

separata karriärer som journalister är inte heller kopplade till tidningarna.  
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Pålitlighet	

Reliabilitet	

Stabilitet	
I en uppsats som utgår från kvantitativ innehållsanalys är frågan om hur kodningen praktiskt 

gått till, det är alltid en avgörande faktor för hur pålitliga siffrorna som redovisas egentligen 

är. Ett vanligt sätt att bygga upp stabilitet för siffrorna är metoden test-retest (Bryman, 2011). 

Den metoden appliceras ofta efter att forskningen släppts för att en annan grupp människor 

ska kunna kontrollera om resultatet i fråga stämmer. Siffrorna i denna uppsats är kodade av 

samma person. Det finns då ett direkt problem med siffrornas trovärdighet eftersom ingen 

annan kontrollerat om de faktiskt stämmer. För att skapa en mer pålitlig statistik har därför 

den författaren i uppsatsen som inte kodade artiklarna (Josefin Lingström) slumpmässigt valt 

ut 10 artiklar och kontrollerat kodningen av dessa för att på så vis skapa en test-retest metod 

redan i uppsatsen.  

 

Intern	reliabilitet	
Problem med intern reliabilitet kan uppstå i enkätundersökningar där olika personer ska 

besvara en fråga vilken gör det möjligt för dem att utgå från olika skalor beroende på deras 

egna subjektiva uppfattning (Bryman, 2011) Det är till viss del inte ett problem i denna 

uppsats då samtliga siffror i den kvantitativa undersökningen är uppskattade av samma person 

som därför utgår från samma skala för alla artiklar. Det som däremot kan vara ett problem 

skulle då vara om utomstående läsare av denna uppsats inte håller med om hur den skalan är 

skapad. Därför är uppsatsen transparent i hur varje variabel bedömts i metodkapitlet under 

rubriken variabler. Ett annat problem som däremot skulle kunna uppstå är hur 

intervjupersonerna bedömt frågorna som ställts dem. Det problemet är också transparent då 

citaten finns publicerade i texten samt analyseras.   

 

Validitet	
Det finns många olika sätt att mäta validiteten i en uppsats. Vissa forskare menar på att det 

går att jämföra mätningar av forskningsfrågan med hur tidigare forskare har mätt liknande 

frågor, det kallas då konvergent validitet. Andra forskare menar att det går att fråga 

utomstående personer om de anser att mätningen faktiskt mäter forskningsfrågan, det kallas 

ytlig validitet (Bryman, 2011). Denna uppsats utgår till stor del från så kallad 

begreppsvaliditet (Bryman, 2011). Begreppsvaliditet utgår från teoriers sammankoppling med 
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forskningsfrågor. Teorierna samt till viss del den tidigare forskningen ligger till grund för hur 

mätningarna har gjorts. Begrepp som använts i det kritiska perspektivet samt skolorna som 

Larsson etablerar har tillsammans legat till grund för att utforma hur frågorna i uppsatsen ska 

mätas.  

 

Överförbarhet	
Fallstudier kan inte klassas som ett stickprov bland populationen. Därför är de flesta forskare 

överens om att det inte går att se resultatet som representativt. Resultatet ska därför inte 

appliceras på populationen utan ligga till grund för utvecklandet av teorier (Bryman, 2011). 

Alla forskare är inte överens om den synen på fallstudier. Vissa forskare menar att det faktiskt 

går att dra slutsatser och jämförelser med hela populationen efter en fallstudie. Vilken sida en 

person står på i frågan är upp till var och en. Oavsett vilken sida en person står på finns det 

andra användningsområden för fallstudier. Fallstudier gör det möjligt att identifiera tendenser 

som kan användas senare i andra studier. Fallstudier gör det möjligt att gå på djupet och förstå 

processer. Det kanske inte går att säga att alla journalister gör på ett visst sätt men det går att 

säga att lokaljournalisterna i Nacka gör det. 
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Resultat		

Resultat:	Nyhetsartiklar	
Som nämnts i metodkapitlet är de mest relevanta variablerna för att analysera 

forskningsfrågan ton, kritik och agenda. Därför är dessa också en relevant del av resultatet 

som torde presenteras utan direkt analys. Dessa tre kommer därför presenteras först, efter det 

presenteras samtliga andra siffror utan inbördes ordning. Samtliga siffror presenteras i relation 

till de två olika tidningarna som har undersökts. Nacka Värmdö Posten har med 53 artiklar 

medan Mitt i Nacka har 19 stycken artiklar. 

Ton	
Till övervägande del är båda tidningarna huvudsakligen neutrala i sin rapportering om 

brottslighet. I en jämförelse mellan tidningarna, har Nacka Värmdö Posten en högre siffra av 

neutrala artiklar än Mitt i Nacka. Mitt i Nacka har ingen artikel som bedömts som positiv men 

lika många negativa artiklar som Nacka Värmdö Posten, trots att Mitt i Nacka har färre 

artiklar. Det ger Mitt i Nacka en tre gånger så högre procent av negativa artiklar. Alla tre 

typer av ton kan ligga i polisens intresse. Det är inte i förhållande till polisen tonen bedömts 

utan mot brottsläget i lokalsamhället. Positiva och negativa artiklar kan påstås vara mer i 

polisens intresse än neutrala. Det på grund av att positiva artiklar påvisar att polisen gjort ett 

bra jobb i samhället samtidigt som negativa artiklar påvisar att polisens arbete behövs. 

Neutrala artiklar, vilka inte tar ställning alls, kan göras mer utan intresse från någon part. 

 

Tabell 1: Tonen i nyheter om brott i Nacka 

 

 

Nacka Värmdö Posten Mitt i Nacka Totalt 

Positiv 5,7 % 0,0 % 4,2 % 

Negativ 11,3 % 31,6 % 16,7 % 

Neutral 83,0 % 68,4 % 79,2 % 

N= 53 19 72 

 

Kritik	
Mitt i Nacka lägger betydligt större del av sina artiklar på att rikta kritik. Det är till och med 

fler artiklar i Mitt i Nacka som kritiserar polisen trots att det är färre artiklar från tidningen 

som analyserats. Mitt i Nacka har fem artiklar där det riktas kritik mot polisen, Nacka 

Värmdö Posten har fyra. Samtidigt som Mitt i Nacka riktar mer kritik mot polisen än vad 
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Nacka Värmdö Posten gör så har ingen av tidningarna någon övervägande del kritiserande 

artiklar. I Mitt i Nacka är ungefär varje fjärde artikel kritiserande, medan mindre än var tionde 

artikel i Nacka Värmdö Posten riktar någon kritik mot polisen. Räknar man ihop tidningarna 

så innehåller ungefär var nionde artikel kritik mot polisen. 

 

Tabell 2: Kritik mot polisen i artiklar 

 Nacka Värmdö Posten Mitt i Nacka Totalt 

Kritik 7,5 % 26,3 % 12,5 % 

Ingen kritik 92,5 % 73,7 % 87,5 % 

N= 53 19 72 

 

Agenda	
Variabeln agenda innehåller de fem alternativen informerande, varnande, betryggande, image 

åt polisen och kritiserande. Alternativen har valts utifrån att artiklar som är varnande 

respektive betryggande står i motsats till varandra, likaså står image åt polisen respektive 

kritiserande i motsats. Dessa huvudsakliga anledningar till artikeln kompletteras av det 

neutrala alternativet informerande. Att informera sina läsare om händelser i området kan ses 

som journalisters huvudsakliga uppgift vilket speglas i resultatet. Mer än tre fjärdedelar av 

alla artiklar kategoriseras som informerande. Nacka Värmdö Posten har lite större procent 

informerande artiklar än vad Mitt i Nacka har. I båda tidningarna är det vanligare med 

varnande artiklar än med betryggande artiklar. En stor skillnad mellan tidningarna är att Mitt i 

Nacka inte har någon artikel som huvudsakligen är kritiserande eller image åt polisen, 

samtidigt som Nacka Värmdö Posten har tre av vardera, vilket tillsammans utgör lite mindre 

än var tionde artikel. Siffrorna är vad som går att förvänta sig om den journalistiska skolan 

som Larsson etablerat råder. Det går att se att polisen till viss del fått igenom ett inflytande till 

Nacka Värmdö Posten, det vägs dock upp av att tidningen också gått direkt mot polisen i lika 

många artiklar. 
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Tabell 3: Agenda i brottsartiklar  

 Nacka Värmdö 

Posten 

Mitt i Nacka Totalt 

Informerande 81,1 % 68,4 % 77,8 % 

Varnande 5,7 % 26,3 % 11,1 % 

Betryggande 1,9 % 5,3 % 2,8 % 

Image för polisen 5,7 % 0,0 % 4,2 % 

Kritiserande 5,7 % 0,0 % 4,2 % 

N= 53 19 72 

	

Storlek	
Nacka Värmdö Posten är en tidning med betydligt större ekonomiska resurser än Mitt i 

Nacka. Många förväntar sig att ekonomiska resurser ska stå i direkt relation till kvalitén på det 

som produceras. Det torde innebära att Nacka Värmdö Posten skriver fler längre artiklar än 

Mitt i Nacka. Så är inte fallet. Nacka Värmdö Posten har skrivit betydligt fler artiklar rörande 

polisen och dess arbete än Mitt i Nacka under tidsspannet. Däremot har Mitt i Nacka en 

betydligt större procent längre artiklar. Nästan hälften av Mitt i Nackas artiklar är längre än 

notiser, medan enbart var femte av Nacka Värmdö Postens artiklar är längre än notiser. Nacka 

Värmdö Posten har tolv artiklar som är längre än notiser, Mitt i Nacka har nio. Längden på 

artiklarna är intressant när det ställs i relation till de andra variablerna. Om en tidning i stort 

sett enbart skriver notiser om kriminella företeelser är det förväntat att de artiklarna inte ska 

innehålla kritiserade material. 

 

Tabell 4: Artikelns längd          

 Nacka Värmdö 

Posten 

Mitt i Nacka Totalt 

Notis/telegram 77,4 % 52,6 % 70,8 % 

Artikel 11,3 % 21,1 % 13,9 % 

Stor artikel med 

fler komponenter 

11,3 % 26,3 % 15,3 % 

N= 53 19 72 
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	Ämne	
De två vanligaste ämnena att skriva om är rån och stöld. Nacka Värmdö Posten skriver mer 

om stölder, medan Mitt i Nacka skriver mer om rån. Båda tidningarna täcker samma område 

vilket innebär att tidningarna har samma brottslighet att utgå från. Det innebär bland annat att 

det förmodligen är samma mord som täckts och att andra siffror som liknar varandra handlar 

om samma brott. 

 

Tabell 5: Huvudsakligt ämne i artikeln               

 Nacka Värmdö 

Posten 

Mitt i Nacka Totalt 

Våldsbrott 9,4 % 5,3 % 8,3 % 

Narkotika 1,9 % 15,8 % 5,6 % 

Rån 18,9 % 21,1 % 19,4 % 

Stöld 24,5 % 10,5 % 20,8 % 

Skadegörelse 9,4 % 0,0 % 6,9 % 

Trygghet 11,3 % 10,5 % 11,1 % 

Hot  5,7 % 0,0 % 4,2 % 

Trafik 7,5 % 5,3 % 6,9 % 

Ekonomisk 

brottslighet 

0,0 %  5,3 % 1,4 % 

Mord 1,9 % 5,3 % 2,8 % 

Kritik mot 

polisen 

1,9 % 0,0 % 1,4 % 

Övrigt 7,5 % 21,1 % 11,1 % 

N= 53 19 72 

        

Plats	
Var brotten begåtts är i hälften av alla fall inte specificerat. Det finns en stor andel av 

artiklarna som handlar om brott över hela regionen samt om brott i allmänhet vilket inte 

kräver en specifik plats. Nacka Värmdö Posten täcker betydligt fler områden än vad Mitt i 

Nacka gör. Fisksätra och Orminge är två av Nackas socioekonomiskt svagaste områden, Mitt 

i Nacka har under halvåret inte skrivit om något brott från de två områdena. I nästan tre av 

fyra Mitt i Nacka artiklar har inget specifikt område nämnts. De enda områdena som Mitt i 
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Nacka skrivit om är Boo, Sickla och Älta. I Nacka Värmdö Posten däremot, är det betydligt 

mycket jämnare fördelning mellan områdena. Älta är även i Nacka Värmdö Postens fall den 

mest omskrivna orten. I 41 % av Nacka Värmdö Postens artiklar specificeras inte vilket 

område texten handlar om.  

 
Tabell 6: Geografiskt område i Nacka kommun               

 Nacka Värmdö posten Mitt i Nacka Totalt 

Fisksätra 5,7 % 0,0 % 4,2 % 

Älta 15,1 % 10,5 % 13,9 % 

Duvnäs 1,9 % 0,0 % 1,4 % 

Nacka Forum 5,7 %  0,0 % 4,2 % 

Orminge 9,4 % 0,0 % 6,9 % 

Sickla 7,5 % 10,5 % 8,3 % 

Boo 7,5 % 5,3 % 6,9 % 

Finntorp 3,8 % 0,0 % 2,8 % 

Saltsjöbaden 1,9 % 0,0 % 1,4 % 

Ospecificerat 41,5 % 73,7 % 50,0 % 

N= 53 19 72 

 

Typ	av	källa	
I majoriteten av alla artiklar som den här uppsatsen utgår ifrån är inte polisen en aktiv källa. 

Det innebär att polisen inte citeras eller refereras till som källa till viss information. Polisen 

har istället lämnat information som journalisten bedömer som allmänt godkänd och betraktas 

som fakta. Mitt i Nacka använder sig av direkta citat i större utsträckning än vad Nacka 

Värmdö Posten gör.  
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Tabell 7: Vilken typ av källa polisen är i artikeln               

 Nacka Värmdö Posten Mitt i Nacka Totalt 

Aktiv 15,1 % 31,6 % 19,4 % 

Passiv 81,1 % 63,2 % 76,4 % 

Går ej att 

avgöra 

3,8 % 5,3 % 4,2 % 

N= 53 19 72 

 

Vem	citeras	
Vem som citeras i artiklarna är i sig intressant men i den här uppsatsen är det andra delar av 

denna variabel som är av störst vikt. I mer än 70 % av alla artiklar citeras ingen. Det är nästan 

lika vanligt att polisen citeras själv som att någon annan person citeras i samma artikel som 

polisen citeras. Det låter vid första anblick som att polisen ofta då inte är den enda källan i 

artikeln. Det bortser dock från de 70 % av artiklarna där ingen citeras men informationen 

fortfarande hämtas från polisen. Vi kan även se att utöver polisen så är politiker och experter 

de vanligaste källorna. Och efter det kommer invånarna. Artiklar där endast medborgare 

citeras var insändare, och ingår inte i urvalet av material i denna undersökning. 

 

Tabell 8: Vilka som citeras i artikeln                

 Nacka Värmdö Posten Mitt i Nacka  Totalt 

Politiker 

(kommun/landsting) 

1,9 % 10,5 % 4,2 % 

Politiker & expert 0,0 %  5,3 % 1,4 % 

Politiker & polis 1,9 % 0,0 % 1,4 % 

Expert 3,8 % 0,0 % 2,8 % 

Företrädare för 

förening & polis 

0,0 % 5,3 % 1,4 % 

Polis 11,3 % 15,8 % 12,5 % 

Polis & expert 0,0 % 5,3 % 1,4 % 

Polis & medborgare 3,8 % 5,3 % 4,2 % 

Ingen 77,4 % 52,6 % 70,8 % 

N= 53 19 72 
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Resultat:	Intervjuer	
Det har gjorts två intervjuer i den kvalitativa delen av uppsatsen. Redovisning av svaren på 

intervjufrågorna sker efter de teman och frågor som ställs till intervjuobjekten. Båda 

intervjuerna skedde över telefon och spelades in. Dessa transkriberades sedan. 

 

Kontakten	mellan	journalisten	och	polisen	
En del av intervjun fokuserade på den dagliga eller veckovisa kontakten journalisten har med 

polisen. Det för att få en överblick över hur deras kontakt ser ut och hur utbytet av 

information sker. Anna-Karin Blom, från Nacka Värmdö Posten, redogör för sin kontakt med 

polisen som hon ringer två gånger per dag: 

“Ja, vi ringer ju ett medie-nummer1. Där vi varje morgon och det sista jag gör på 

eftermiddagen innan jag går hem ringer jag också och kollar vad som hänt i både Nacka och 

Värmdö.” 

 

På Mitt i Nacka har reportern Anders Gustafsson en liknande rutinerad kontakt med polisen: 

“Ja, skulle väl säga varje vecka åtminstone. I mera eller mindre omfattning. Det beror väl lite 

på vad jag håller på och jobbar med. Men vi har ju en daglig bevakning om vad som har hänt 

under natten när vi ringer på morgonen. Så det är nästan dagligen, inte alltid men nästan.” 

 

Båda tidningarna har daglig eller veckovis kontakt för att få veta allt som polisen kan dela 

med sig av. Det är ett ständigt informationsflöde av polisens arbete som journalisten vill 

uppnå, därför har rutiner inrättats i arbetet gällande kontakt med polisen. 

 

Att	värdera	polisen	som	källa	
När det kommer till hur de värderar polisen som källa och hur relationen ser ut, menar Anna-

Karin Blom på Nacka Värmdö-posten:  

“När vi ringer är det ju ett medienummer och det är ju samma personer som alla i Stockholm 

ringer. Och sen så har ju vi några lokala poliser som vi pratar med i vissa sammanhang och 

vissa av de är mer benägna att prata med oss och vissa är mindre benägna att prata med oss. 

Men den lokala polisen tror jag att vi har ganska god relation till på det sättet att dom säger 

det dom kan.” 

 
																																																								
1 Medie-nummer är upprättade av polisregion Stockholms mediecenter för journalister. Där 
kan de koppla en vidare till nödvändiga kontakter inom polisen eller Regionledningscentralen. 
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“Men det är ju sällan stora grejer. Sen så kan polisen vara ganska duktiga på att lägga locket 

på ganska fort. Men det har väl med förundersökningssekretess och göra. Utredningstekniska 

skäl.” 

 

Anders Gustavsson, Mitt i Nacka: 

“Ja, alltså som lokaljournalist, den poliskontakt jag har handlar mycket om vardagsbrotten. 

Om det varit inbrott eller trafikolycka, misshandel och sånt. Jag jobbar inte så mycket med att 

granska hur polisen jobbar och sådär. Utan skulle vi göra det kanske vi skulle ha en annan 

inställning, men som det där första jag pratade om, där tycker jag polisen bereder ju det, de 

lämnar ju information om de kan lämna information. Det tycker jag. Sen kan man ju alltid 

vilja ha mer och sådär.” 

 

“När jag ringer polisen så frågar jag ju om aktuella händelser och då kan ju inte polisen 

avslöja allting för då försvårar dom ju för sitt eget arbete. Och då, ja, där finns det ju alltid 

en konflikt mellan journalister och poliser. Den kommer väl alltid att finnas antar jag.” 

 

“Polisen är rätt svårjobbad myndighet att komma åt och det kräver liksom att man får 

förtroende gentemot varandra. Jag tycker det funkar bra ändå att jobba med polisen här i 

Stockholm, det är så pass stort och det händer så mycket. Och polisen har nog lärt sig mycket 

genom åren hur de ska förhålla sig till medier, så att…” 

 

Båda journalisterna redogör för att de har en vardaglig kontakt med polisen men att relationen 

är professionell. Det är ett snabbt informationssamtal, det samlas inte in någon information 

om vilka felkällor de kan ha i sitt arbete. De båda har även nämnt att av utredningstekniska 

skäl, lämnar de ofta inte så mycket information om specifika fall till journalisterna, vilket de 

båda verkar respektera även om de alltid vill ha så mycket information som möjligt. Anders 

Gustavsson nämner också att det alltid är han som tar kontakt med polisen för information, 

aldrig vice versa. Han följer istället sin rutiner för poliskontakten. Han framhäver också att det 

också finns en ständig konflikt mellan journalister och polisen. Att journalister hävdar att de 

har rätt att få veta mer, men polisen inte kan ge dem det. Samt att den konflikten alltid 

kommer finnas och är naturlig. Däremot menar Anna-Karin Blom, Nacka Värmdö-posten, att 

det händer att polisen tar kontakt med deras redaktion. Hon gör en grov uppskattning på att 

det händer ungefär två gånger i månaden. Detta svar ger ett resultat som går att analysera 

utifrån att deras redaktion kan ha en större förankring lokalt och att polisen känner en större 
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vikt av att kontakta dem. Hon framhäver också att de har en god relation till de lokala 

poliserna 

 

Hantering	av	polisens	information	
Gällande hur de hanterar informationen som de får av polisen finns ett sätt att jobba hos 

journalisten. Här var det viktigt att redogöra för hur bearbetningen av information sker på 

redaktionen innan det skrivs en nyhetsrapportering, samt även på vems initiativ som artikeln 

skrivs. Anders Gustavsson, Mitt i Nacka:  

“Där skulle jag säga att det är 100 procent journalisten, om jag talar utifrån mig själv. Sen 

kan man ju få tips och ta upp ämnen. Det är ju alltid vi på tidningen som bestämmer vad och 

hur vi ska skriva om.” 

“Sen får man ju väga mot vad de säger. Ibland går ju vi vidare om det är en större händelse, 

så försöker vi ju fånga fler röster. Då är det ju inte alltid polisen som får uttala sig, utan 

brottsoffer eller advokater och åklagare etcetera, som också får säga sin mening.” 

 

Anna-Karin Blom, Nacka Värmdö-Posten: 

“...vi får ju veta när vi gör våra dagliga samtal vad som har kommit in i det första skedet, vad 

som har kommit in i anmälan. Och ofta kan man få veta vad det blev av det. Så kan vi ju säga 

om det kommit in ett bråk till exempel, men sen när polisen kommer till platsen så är det inget 

bråk. Då kan man ju hårdra det och säga var det egentligen ett bråk eller var det bara nån 

som anmälde. Men man får väl vara noga med att enligt polisen så är det de här uppgifterna 

som kommit. Då får man ju redogöra för alla steg i så fall. Men det är såklart att det säkert 

finns flera som tycker så här att den där uppgiften var inte riktigt som jag tolkade den.” 

 

Anna-Karin Blom, Nacka Värmdö-posten, hävdar att de redovisar i artiklarna att de redogör 

för läsaren vem som står bakom informationen och hur det gått till. Detta kan sedan kollas 

mot de artiklar som de producerar. Läsare som vet något om händelsen kanske uppfattade 

händelseförloppet på ett annat sätt, det gör det svårt att hantera andra källor på samma sätt 

som polisen. Det resoneras dock inget om hur man bearbetar informationen från polisen. Inget 

nämns om källkritik.  
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Anders Gustavsson, Mitt i Nacka, pekar istället på att urval är viktigt oavsett om 

informationen om en händelse kommer från polisen eller från någon annan. Han pekar även 

på vikten av att vid större händelser låta andra komma till tals i artiklarna.  

 

Om	konkurrenten	
Nacka Värmdö-posten och Mitt i Nacka ges båda ut som papperstidning gratis en gång i 

veckan. Därför är de också konkurrenter i form av att locka läsare till just deras tidning. I 

form av att de lockar läsare, får de en större räckvidd av sin tidning och på så sätt får de bättre 

läsarsiffror att visa upp för annonsörer. Det leder till att ju fler som läser annonserna, desto 

mer kan tidningarna ta betalt av annonsörer. Frågan ställdes till intervjupersonerna hur de ser 

på andra lokala medier i området Nacka. Anders Gustavsson, Mitt i Nacka, såg det som bra 

för invånarna att det finns flera tidningar att välja på, samt att invånarna har flera att vända sig 

till. 

“Den lokala konkurrenten är ju som sagt Nacka Värmdö Posten och de är ju en betydligt 

större tidning än vad vi är när det gäller antal journalister. Dom har ju en redaktion på ett 

annat sätt, jag bevakar ju stort sett själv.” 

 

Anna-Karin Blom, Nacka Värmdö-posten, ser istället Mitt i Nacka som den tydligaste 

konkurrenten som de mäter sig mot och försöker locka läsare ifrån. Anna-Karin Blom har 

själv jobbat på Mitt i-tidningarna och vet hur de jobbar. Hon är även medveten att tidningarna 

skiljer sig i ekonomi och resurser, och visar stor hänsyn i svaren på undersökningens frågor. 

 

De båda är väl medvetna om en konkurrens mellan tidningarna, och svarar utifrån olika 

synsätt. Denna fråga tyckte vi var av stor vikt för att dels veta hur de ser på konkurrensen om 

läsarna samt att vi kan jämföra detta med hur deras faktiska rapportering ser ut mellan 

tidningarna i den kvantitativa delen av undersökningen. En viktig faktor som kan påverka 

nyhetsrapporteringen är resurser. Vilket sedan analyseras utifrån tidningsartiklarna. 
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Analys	
Denna analys kommer utgå ifrån resultatet ovan, med teorier och tidigare forskning som 

utgångspunkt. Inledande sker en analys av det kvantitativa materialet med statistik över 

vardagsrapporteringen, hur den påverkas och hur polisen hanteras. Sedan kommer det följas 

av en analys av det kvalitativa materialet, alltså intervjuerna med journalisterna. Där 

fokuseras det på hur journalister ser på sin relation till polisen samt hur de hanterar polisen 

som källa. 

Innehållsanalys		
Det kvantitativa materialet i uppsatsen behandlar tre av uppsatsens fyra forskningsfrågor. För 

enkelhetens skull börjar denna del med en analys av den deskriptiva frågan och fortsätter 

sedan med en analys av de två explorativa frågorna var för sig. Samtliga frågor kommer att 

börja besvaras med fokus på resultatet av undersökningen för att sedan koppla in de relevanta 

teorier som krävs för att förstå svaret. 

 

Statistik	över	vardagsrapporteringen	
Hur ser vardagsrapporteringen ut i lokala medier i Nacka kring polisen och dess arbete? 

Denna deskriptiva frågeställning besvaras till viss del redan i resultatdelen. Det är däremot 

inte ett fullständigt svar då resultatdelen presenterar statistiken utan att dela upp relevanta 

siffrorna samt problematisering av dessa. Hur rapporteringen ser ut kan utifrån resultatet i 

undersökningen beskrivas som neutral, okritisk och informerande. De flesta artiklarna är 

notiser, handlar om egendomsbrott samt har ingen synlig källa men bygger på uppgifter 

lämnade av polisen. Dessa trender i artiklarna gäller för båda tidningarna. Samtliga av dessa 

trender är däremot mer framträdande i Nacka Värmdö Posten än i Mitt i Nacka. 

I intervjuerna kan vi tydligt se att båda journalisterna berättar att polisen sällan kontaktar dem. 

Det tyder på att den institutionella skolan som nämns i teoridelen inte är helt irrelevant, 

eftersom en institution kan påverka även om de inte initierar kontakt med journalisten. Det är 

intressant att jämföra med resultatet i den kvantitativa delen, som visar ett annat resultat. De 

flesta korta artiklar baseras endast på information från polisen, vilket är en organisation som 

har en välutvecklad PR-verksamhet. Detta kopplas då till Larsson (1998), där han menar att 

den institutionella skolan utgår från sådana organisationer. Därför blir det viktigt att poängtera 

att resultatet visar en tendens på att de är källstyrda i sin journalistik. Journalisterna är som 

sagt oftast okritiska, neutrala och citerar inte någon i artiklarna. Vi kan då tydligt se att oavsett 

vem som kontaktar vem så behandlas informationen från polisen som färdig information 
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vilken direkt delges invånarna utan någon direkt bearbetning. Dessa siffror tyder därför på att 

Göran Palms (2002) syn på situationen stämmer överens i det här fallet. Det komplexa 

maktförhållandet verkar alltså ligga i polisens fördel i Nacka kommun, även fast det i stort 

sett alltid är journalisten som initierar kontakt med polisen och inte tvärtom. 

 

Vad	påverkar	nyhetsrapporteringen?	
Vilka faktorer påverkar hur nyhetsrapporteringen, kring polisen och dess arbete, utformas i 

Nacka? En faktor som troligtvis påverkar är ekonomi. Denna undersökning är av stort värde 

då det går att direkt jämföra två tidningar med exakt samma material att utgå från men som 

har väldigt olika ekonomiska förutsättningar. Det är uppenbart att ekonomin även påverkar i 

detta fall då Nacka Värmdö Posten som har mer resurser har publicerat fler artiklar än Mitt i 

Nacka. Det går på så vis att se ett samband mellan resurser och antal publicerade artiklar, men 

det kan finnas andra orsaker som denna undersökning inte täcker. Vilket det reserveras för. 

Det är däremot svårare att se ett ekonomiskt samband utifrån artiklarnas innehåll. 

Vilken typ av artiklar journalister väljer att göra står i direkt relation till huruvida kritik finns i 

artikeln. I mer än hälften av alla långa artiklar finns det kritik mot polisen medan motsvarande 

siffra för notiser är under 4 %. Det kan verka uppenbart att det är svårt att dela ut kritik mot 

en aktör i en notis. Siffran blir däremot intressantare när den jämförs med hur ofta de olika 

tidningarna gör längre artiklar. Trots att det som ovan nämnts att Nacka Värmdö Posten har 

större resurser, är det dubbelt så vanligt att en artikel som är skriven i Mitt i Nacka om brott är 

en längre artikel. Detta samband gör det uppenbart att det är något annat än resurser som 

skapar journalistik, som enligt denna undersökning kan klassas som granskande. Det går 

givetvis att vända på variablerna, är det så att en journalist som vill skriva en kort artikel inte 

gör granskande journalistik eller är det så att en journalist som vill göra en granskande artikel 

skriver en längre artikel? 

 

Tabell 9: Om kritik riktas i förhållande av längd på artiklar      

 Notis/telegram Artikel Stor artikel 

med flera 

komponenter 

Totalt 

Kritik 3,9 % 10,0 % 54,5 % 12,5 % 

Ingen kritik 96,1 % 90,0 % 45,5 % 87,5 % 

N= 51 10 11 72 
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Teorierna som nämns i texten ovan påstår i viss utsträckning att det som avgör hur en artikel 

ser ut, är maktkampen mellan journalisten och polisen. Som nämnts verkar maktkampen i 

fråga definieras av en frånvaro av kamp. Journalisterna verkar som ovan nämnts sällan 

egentligen kämpa för något annat än att behålla informationsflödet som det är. Den 

kvantitativa undersökningen tyder på att bristen av grävande journalistik är en av de mest 

definierande faktorerna för hur nyhetsrapporteringen utformas i Nacka kommun. Som nämnts 

i resultatdelen så är polisen en passiv källa i tre fjärdedelar av fallen, det innebär att vi inte 

kan se vilken polis det är som lämnat uppgifterna och därmed kan vi inte heller se vilken 

position polisen i fråga har. Överlag kan vi anta att informationen lämnats av 

presstalespersoner i olika former, mestadels massmedienumret som journalisterna i 

intervjudelen nämner. Det gör det till viss del svårt att bedöma vilken makt de specifika 

poliserna har i sin roll som källa utifrån teoridelen. I teoridelen nämns det att en källas makt 

till stor del byggs på vilken information den sitter inne på, samt vilken position källan 

möjligtvis kommer ha i framtiden och kan därmed komma att ha ytterligare information till 

journalisten. Presstalespersoner har i det fallet stor makt över journalisterna i form av mycket 

allmän information om läget i kommunen, däremot är det osannolikt att presstalespersoner 

kommer att vara en framtida läcka av viktig information om organisationen. Med den 

informationen kan presstalespersoner till viss del källstyra journalister likt Göran Palms syn 

och den institutionella skolan. Det är även viktigt för journalister att bygga relationer till 

faktiska polisen i området då det är dessa som vanligtvis kan komma att läcka känsligare 

information. 

 

Journalisternas makt enligt teoridelen avgörs i huvudsak av två faktorer, ekonomi och rykte. 

Det blir svårt att avgöra vilken tidning som då har mest makt, då Nacka Värmdö Posten har 

betydligt större ekonomi medan Mitt i Nacka har ett rykte av att vara mer kritiska. Rykten är 

inte allmängiltiga utan subjektiva och ser olika ut från person till person. Däremot är Mitt i en 

stor koncern, vilket ligger bakom betydligt fler inflytelserika artiklar än Nacka Värmdö 

Posten, som inte är en del av någon större koncern. Det gör att synen på Mitt i Nacka 

påverkas av synen på Mitt i koncernen. Det gör att maktrelationen mellan tidningarna blir 

svårbedömd. Däremot kan vi trots det se att ingen av tidningarna verkar ha speciellt stor makt 

jämte polisen. 
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Statistik	av	att	hantera	polisen	
Hur hanterar journalister polisen som källa i lokalmedier i Nacka? 

Hur polisen hanteras som källa är en fråga som även besvaras i intervjudelen av analysen. 

Emellertid kommer även delar av den kvantitativa undersökningen användas för att besvara 

frågan. Polisen direkt citeras direkt i nio artiklar utan att någon annan citeras, samtidigt finns 

det sex artiklar i vilka polisen och någon annan aktör citeras. Det skulle kunna tolkas som att 

polisen inte står som enda källa i artikeln, men det vore ett inkorrekt påstående. Polisen 

används betydligt oftare som en passiv källa än som en aktiv källa. Men i den lilla delen av 

artiklar där polisen faktiskt är en aktiv källa så står polisen relativt sällan oemotsagd. Polisen 

står i de artiklar oemotsagt i mer än hälften av alla artiklarna. I uppsatsens 72 artiklar är det 

enbart sex artiklar där polisen och någon annan aktör citeras. Den siffran kan kompletteras 

med fem extra artiklar där polisen är en passiv källa men någon annan aktör direkt citeras. Det 

innebär att i en generös uppskattning är det ändå bara elva av 72 artiklar där polisen sägs emot 

av någon aktör som inte är journalisten själv. Den siffran går att jämföra med siffran över hur 

ofta den utdelas kritik i artiklarna. Det är vanligare att fler källor används än det är att kritik 

utdelas, det innebär att en del av de andra personerna som citeras står på samma sida som 

polisen.  

 

Intervjuer	
Nedan följer en analys över resultatet i den kvalitativa undersökningen. Analysen utgår ifrån 

de olika perspektiv och teorier som nämnts i teori-delen. 

 

Relationen	till	polisen	
Som Berkowitz betonar pågår ett socialt förhandlande mellan journalister och polisen om 

information. Utbytet är information mot publicitet i journalisternas tidningar. Detta stycke 

utgår ifrån resultatet på den andra frågan i undersökningen, alltså hur journalister på 

lokalmedier i Nacka kommun ser på relationen till polisen. I intervjuerna vill 

intervjupersonerna såklart att det ska framgå att de är professionella och trovärdiga. De 

betonar att de står för urvalet och att de redovisar för sina källor. Även att jobba objektivt 

framstår som en självklart i deras arbetssätt. Den metod som intervjupersonerna använder sig 

av i den dagliga nyhetsrapporteringen har problem. Därför går det inte att frångå det faktum 

att de tar kontakt med källor dagligen som har egna intressen som kan vara högre prioriterade 

än att lämna objektiv information.  
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Det problematiseras inte av intervjupersonerna att polisen har makt över informationsflödet 

och därför också påverkar journalisternas arbete i större grad än vad intervjupersonerna vill 

framhäva. Det blir av stor vikt att visa att det är ett förhandlande mellan intervjupersonerna 

och polisen. Journalisterna vill rapportera objektivt om polisens arbete, men de vill också 

upprätthålla en relation till polisen för att behålla informationsflödet. Som Anna-Karin Blom, 

Nacka Värmdö Posten, nämner i intervjun påverkar kvaliteten på relationen mellan 

journalister och polisen kvaliteten på informationen de får. Eftersom det är viktigt att 

relationen mellan journalist och polis underhålls, kan det finnas risker att journalister frångår 

sin objektivitet och granskningar av polisen för att kunna vara på god fot med den lokala 

polisen. När polisen i fråga vet att journalisten inte kommer gå hårt åt dem kan de också 

känna förtroende att delge information. En polis har inget objektivitetsideal på samma sätt 

som en journalist har, utan kan ge dem information i utbyte mot bra publicitet. Detta i form av 

att de rapporterar om polisens arbete i Nacka kommun, och sällan granskar deras arbete eller 

de verksamma poliserna i arbetet. Den sociala förhandling som måste ske mellan journalister i 

Nacka och den lokala polisen kan ge konsekvenser för journalistiken, som sedan läsare tar del 

av i tidningen. Däremot framhäver ingen av intervjupersoner att något problem finns i 

relationen mellan journalist och polis. De ser det som en naturlig del av sitt jobb och att det 

finns en naturlig konflikt mellan journalist och polis. Att konflikten bör problematiseras eller 

diskuteras framkommer inte från intervjupersonerna. Hur journalisterna ser på polisen bör 

direkt kopplas till maktförhållandet som råder mellan journalisterna och källorna som 

Berkowitz (2009) framhäver. Alltså att den som har makt över informationen, har också den 

större makten i förhållandet. Det är här transparant att journalisterna är väl medvetna om att 

polisen har information som de behöver och den synen tyder på att journalisterna omedvetet 

ger polisen stor makt.  

 

Att	hantera	polisen	som	källa	
Detta stycke fokuserar på den fjärde frågan som ställs i undersökningen, hur journalisterna på 

lokalmedier i Nacka hanterar polisen som källa. Anders Gustavsson, Mitt i Nacka, säger att 

“det är 100 procent journalisten” som tar initiativet till vad som skrivs i tidningen. Det pekar 

på att han jobbar enligt den första skolan där journalisterna har störst inflytande över 

nyhetsrapporteringens agenda, och att de på Mitt i Nacka styr urvalet. Anna-Karin Blom, 

Nacka Värmdö Posten, påstår att de redogör för vilka källor som används i artiklarna och att 

de styr vad som skrivs i tidningen. Det vittnar om att de själva anser att de har en arbetsmetod 
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som liknar journalistskolan från Larssons (1998) teori. Det ligger i deras intresse att 

framhävas som oberoende, trovärdiga journalister. Däremot så gör båda intervjupersonerna 

dagliga eller veckovisa samtal till polisen för att få information om händelser som polisen fått 

in anmälan om. Dessa samtal visar att de i högsta grad är beroende av ett jämnt och 

omfattande informationsflöde från polisen om vad de arbetar med. Det är, enligt deras svar på 

frågorna, en stor del av deras arbete som kan anses som en arbetsrutin. Det finns alltså en 

uppbyggd struktur om hur man får information från polisen. Denna struktur kan ses som att 

den är framtagen av polisen i och med att det är ett medienummer som polisen upprättat. På så 

sätt har polisen den största makten över informationen. Det är inte bara i journalisternas 

intresse man upprättar ett medienummer där någon med rätt medieträning svarar på 

journalisternas frågor. Det pekar på att den institutionella skolan (Larsson, 1998) inte är helt 

irrelevant eftersom polisen är de som har den stora makten över informationsflödet. 

Intervjupersonerna hävdar att de gör urvalet och en nyhetsvärdering av polisens information. 

De framhäver att de väljer och redovisar polisen som källa, vilket ligger i journalisters 

arbetssätt. Om däremot ingen granskning eller kritik kommer upp, utan att förhållningssättet 

till polisen är att de endast är en källa för information blir det problematiskt. En trovärdig och 

oberoende journalistik bör också vara källkritisk och granskande av dem som har makt och de 

som innehar våldsmonopol i vårt land. 

 

Denna analys tangerar också det kritiska perspektivet (Palm, 2002), där journalisterna endast 

ses som språkrör för mäktiga institutioner och organisationer. Däremot är det inte en så enkel 

relation mellan intervjupersonerna och polisen att man kan se fullständigt samband med 

teorin. Detta tillstånd är snarare föränderligt och i vissa artiklar kan tidningen ses som ett 

språkrör för polisen, i andra artiklar ser det annorlunda ut. 
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Slutdiskussion	
Slutligen har undersökningen visat att ekonomi och oberoende journalistik inte alltid är tätt 

sammankopplade. En tidning kan producera fler artiklar, utan att dessa nödvändigtvis behöver 

vara längre eller mer granskande. Vårt resultat visade att det i förhållande till antalet artiklar 

är dubbelt så vanligt att Mitt i Nacka skriver en längre artikel om ett brott, än Nacka Värmdö 

Posten. Det trots att Nacka Värmdö Posten har större ekonomiska resurser än vad Mitt i 

Nacka har. Det visar att det finns fler faktorer som kan påverka hur en tidning skriver om 

polisen samt hur den värderar polisen som källa. Ett exempel skulle kunna vara 

nyhetsvärdering och hur en tidning jobbar med källkritik och granskningar av makthavare. 

Polisen är direkt eller indirekt stora makthavare som tillsammans med militären innehar ett 

våldsmonopol och stort inflytande i Sverige. Anders Gustavsson, Mitt i Nacka, nämner att de 

inte jobbar med större granskningar av polisen och om de gjorde det skulle de förmodligen ha 

en annan inställning. Inte heller Nacka Värmdö Posten jobbar med granskningar av polisen 

eller större källkritik mot polisens information. Det blir då oroväckande för den oberoende 

journalistiken på dessa lokaltidningar. Det går att diskutera huruvida tidningar som i väldigt 

låg grad skriver kritiskt om polisen, kan reduceras till språkrör för polisen. Detta kan vi inte 

helt svara på, utan skulle behöva vidare forskning för att kunna fastslås. 

 

Det kritiska perspektivet kan då appliceras på detta för att hjälpa till att förklara problemet. 

Däremot kan detta perspektiv anses ha en mekanisk syn på makt, medan denna relation 

mellan journalisten och polisen är föränderlig. Det går inte att säga i denna undersökning att 

lokaljournalister i Nacka kommun endast är språkrör för den lokala polisen. Men det är en 

oroväckande hög grad av artiklar som helt okritiskt vidarebefordrar information från polisen. 

Det kan påverka hur lokaljournalisterna kan skapa en granskande och oberoende journalistik, 

som de kan leverera till invånarna i kommunen. Anledningarna till varför kan vara att, som 

framkom i resultatet, man som journalist vill upprätthålla en god relation till lokalpolisen. Vi 

anser att en anledning till att man inte granskar den lokala polisen är för att inte riskera att 

förlora sitt informationsflöde från poliserna. En annan möjlig anledning till bristen på 

granskningar av polisen, kan vara att det är jobbigt att på en mindre ort riskera att i sitt privata 

liv möta den man granskat eller kritiserat. 

 

Lokalmedierna i Nacka kommun sitter i en trång sits. Mindre antal reportrar ska göra ett 

större jobb, vilket är verklighet på de allra flesta tidningar idag. Det går att tolka som att när 

redaktionerna på tidningarna minskar, så förstärks makten som pressavdelningarna hos 
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polisen har mot tidningarna. Det kan ses som något kontroversiellt att påstå. Samtidigt är det 

naturligt att använda information som redan är förberedd för journalisterna, för att spara tid. 

Däremot är de lokala medierna ute på svag is när få andra röster fångas in och granskningarna 

blir allt glesare i tidningen.  

 

Självklart tycker vi att detta område behöver mer forskning. Förslag på vidare forskning kan 

vara allt från att göra en djupare analys av just svenska journalisters syn och förhållningssätt 

på polisen som organisation och deras anställda. En möjlig frågeställning kan då vara om det 

finns det en skillnad i synsätt mellan journalister vid lokalmedia och journalister vid 

riksmedia. Samt vilka fler faktorer än ekonomiska resurser som kan påverka journalisters 

granskning av polisen. Det vore även intressant att likt hur medieekologiska undersökningar 

kartlägger medielandskapet kartlägga andra typer av källors makt. Ett förslag på hur en sådan 

uppsats skulle kunna se ut är att göra en komparativ studie mellan politikers makt och 

lokalinvånarnas makt i media. Framtida forskning skulle till och med kunna kartlägga 

mängden makt samtliga olika typer av källor har jämte journalister. 

 

Det har också under uppsatsens gång blivit uppenbart att forskning på hur olika 

organisationers pressavdelningar jobbar vore högst intressant. En jämförelse mellan 

organisationer som har pressavdelningar och organisationer som inte har pressavdelningar 

vore av stort värde för journalistikforskningen. Eftersom då det i den här uppsatsen framgår 

att färdigpackade nyheter har stor möjlighet att okritiskt publiceras av journalister, det gör att 

jobbet bakom dessa nyheter måste undersökas. Medielandskapet ser inte idag ut som det 

gjorde för tjugo år sedan. Idag finns det många nya relevanta aktörer på mediemarknaden. Det 

är därför högst viktigt att även forskningen anpassar sig efter förändringarna och undersöker 

media utifrån hur media faktiskt ser ut idag. Journalistikforskningen bör bygga upp en ny 

förståelse för media utifrån en modern bild av hur medieekologin idag ser ut. 
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Bilaga	1	

Intervjuguide	
1. Grundfakta: 

a. Namn och position 

b. Bakgrund – bor du på orten o hur länge i så fall? 

i. Utbildning 

ii. Andra journalistjobb innan? 

c. Hur länge har du haft jobbet? 

d. Andra roller i lokalsamhället? 

2. Lokala nyheter 

a. Vad är en lokal nyhet för dig? 

b. Är lokala nyheter viktiga för dig? Varför? 

3. Rutiner i arbetet 

a. Berätta om de senaste arbetsdagarna/nyheterna du producerat. Varifrån kom 

initiativet/idén?  

b. Vilka källor använde du i arbetet med dina senaste nyheter? 

c. Hur mycket använder du dig av sociala medier i ditt arbete 

i. För idéer o tips 

ii. För att söka källor och fakta 

iii. För att länka till artiklar/nyheter 

d. Får du många tips och ev påtryckningar om vad du ska berätta om i lokalsamhället? Från 

vilka och hur hanterar du det? 

i. Från kommunaktörer? 

ii. Från andra källor, t expolisen 

e. Finns det saker du inte kan berätta om av hänsyn till källor och andra i lokalsamhället? 

f. Hur ser du på lokaljournalistens relation till orten man berättar om? Närhet eller distans? 

Hur ser balansen ut? 

4. Andra lokala/regionala medier 

a. Vad betyder andra lokala medier för dig? 

i. Konkurrenter 

ii. Hyperlokala (gratis eller sajter) 

iii. Sociala medier 

iv. Regional public service 
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b. Händer det att nyheter du gör går vidare i andra medier? Vilken typ av nyheter o vilka 

medier? 

5. Den lokala journalistikens roll 

a. Vad betyder de lokala medierna för orten? 

i. Skillnad mellan olika typer av medier? 

b. Ska de lokala medierna tänka på ortens varumärke, ska de vara lokalpatriotiska? 

c. Hur ser du på lokalmediernas granskande roll – hur klarar de av den? 

6. Man pratar ibland om medieekologier – att medierna är ett system där olika aktörer och 

medier har olika roller. Om du skulle beskriva din egen roll i den lokala medieekologin – hur 

skulle det se ut? 

7. Medielandskapet förändras snabbt – hur ser du på utvecklingen? 

a.Vilka förändringar har du sett de senaste fem-tio åren? 

i. Gamla medier som dragit ner? 

ii. Nya medieformer som utvecklats? 

b.Hur påverkas medborgarna av dessa förändringar? 

c. Vad betyder förändringarna för den lokala demokratin? 

d.Hur tror du att det ser ut om fem år – farhågor och förhoppningar? 

8. Är det något vi inte pratat om – som du vill tillägga? 

9.Hur ser du på polisen som källa? 

10. Hur ofta kontaktar du polisen för att få fram information? 

11. Hur ofta kontaktar polisen dig? 
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Bilaga	2	

Kodning	uppsatsen	
1. ID 

	
2. Vecka 

1      Första undersökningsveckan under året 

2      Andra undersökningeveckan 

3    tredje 

osv 

 

3. Medium 

1      NV-posten 

2      Mitt i Nacka 

3  Polisens sociala medier 

4  Övrigt 

 

4. Genre 

1      Nyhetstext 

2      Insändare/debatt 

3      Recension/kultur 

4      Krönika-kolumn 

5      Enkät 

 

5. Storlek 

1      Notis/telegram 

2      Artikel/inslag 

3      Stor artikel/ inslag m flera komponenter 

6.     Upphovsperson 

1      Anställd journalist 

2      Läsare/publik 

3      Nyhetsbyrå 

4      Ej möjligt att avgöra 

5   Polis 
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7. Ämne (huvudsakligt i ingress o vinkel) 

1      Våld 

2      Droger 

3      Rån 

4      Stöld 

5      Övrigt 

6    skadegörelse 

7   trygghet 

8   hot 

9   trafik 

10   ekonomisk brottslighet 

11   mord 

12   kritik mot polisen 

 

8. Vilken ton dominerar i nyheten i relation till det som beskrivs 

1      Positiv 

2      Neutral 

3      Negativ 

4      Går ej att avgöra 

 

9. Uttalas det en kritik mot polisen i artikeln/inslaget? 

1      Ja 

2      Nej 

3      Går ej att avgöra 

 

10. Vilken typ av synliga källor förekommer i nyheten (ja/nej på varje) 

1      Politiker (kommun/landsting) 

2      Rikspolitiker 

3      Tjänstemän i kommun/landsting 

4      Företagare 

5      Anställda/fackl företrädare 

6      Företrädare för föreningar ( ej politiska partier) 

7      Polis/åklagare/advokater 

8      Räddningstjänst 
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9      sjukvårdsanställda 

10   Experter 

11   Kulturutövare 

12   Medborgare/enskilda människor 

13  ingen 

 

11. Om polisen används som källa, hur många andra källor används? (om polisen inte 

används som källa anges 0 på samtliga frågor) 

1   1 

2   2 

3   3 

4   4 

5   5 

6   0 

 

12. Om polisen används som källa, hur stor procent av hela texten är direkta citat av polisen? 

1   0-10% 

2   10-20% 

3   20-30% 

4   30-40% 

5   40-50% 

6   50-60% 

7   60-70% 

8   70-80% 

9   80-90% 

10 90-100% 

 

13. Har händelsen rapporterats på polisens egna sociala medier?  

1   ja 

2   nej 

3   går ej att avgöra 

 

14. Hur har journalisten hört om händelsen? 

1   pressmeddelande 
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2   polisens egna medier 

3   tips från medborgare 

4   anonymt tips 

 

15. Vilken agenda har artikeln? 

1   informerande 

2   varnande 

3   betryggande 

4   image för polisen 

5   kritiserande 

 

16. Vart har brottet begåtts? 

1   Fisksätra 

2   Älta 

3   Jarlaberg 

4   Duvnäs 

5   forum 

6   orminge 

7   sickla 

8   boo 

9   kvarnholmen 

10 finntorp 

11 saltsjöbaden 

20   övrigt 

 

17. Är polisen en aktiv eller passiv källa? 

1   aktiv (citeras) 

2   passiv (har kommit med bakgrundsinformation) 

3   går ej att avgöra 


