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Förord 
Så, efter många turer, är denna uppsats färdig och jag har fått med mig en viktig lärdom: det är 

inte lätt att utarbeta en strategi för att nå ett mål. Min ursprungliga plan, att välja den enklaste 

vägen för att nå fram till målet med studien, sprack redan under uppsatsperiodens första veckor. 

Jag lyckades inte finna någon rak väg med tydliga direktioner. Istället har resan under arbetet med 

denna uppsats allt som oftast verkat längs en slingrig väg med gropigt underlag, där målet många 

gånger känts väldigt långt borta samtidigt som bensinen börjat ta slut. Nu när den är färdig, är jag 

nöjd med vart jag lyckats ta mig och min uppsats. Jag blickar nu stolt tillbaka över den slingriga 

väg som jag lämnat bakom mig. 

 

Tack till min handledare Tobias Harding, doktorand vid Institutionen för studier av 

samhällsutveckling och kultur på Linköpings universitet, som fungerat som ett välbehövligt 

bollplank. Stort tack också till far min som bidragit med kloka kommentarer och till andra i min 

närhet som under arbetet hjälpt mig med såväl stort som smått. Tack! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lär mig – och jag ska glömma. 

Visa mig – och jag ska komma ihåg. 

Gör mig delaktig – och jag ska förstå. 

Ta ett steg tillbaka – och jag ska handla. 

 

– ‖Okänd‖
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1. Inledning och bakgrund till projektets upprinnelse 

Trots ansträngningar vad gäller organisation och planering är det en omöjlighet att förutsäga alla 

följder av ens handlande. Vi kan inte heller styra allt i vår omgivning på egen hand utan måste 

förlita oss på andras förmåga att manövrera i frågor som berör oss.1 Nicklas Luhmann skriver om 

en fortgående och stegrande komplexitet i dagens samhälle vilken får till följd, att människors 

behov av koordination och därmed av förtroende ökar. Enligt Luhmann erbjuder förtroendet en 

form av komplexitetsreduktion. Då en person litar på att en annan med framgång kommer att 

reducera komplexiteten genom att få bukt med oöverskådliga situationer, får den andre, tack vare 

det erhållna förtroendet, bättre förutsättningar att nå framgång.2 Förtroende kan således betraktas 

som en ömsesidig tillgång för samtliga inblandade parter. 

 

Rolf Hedquist skriver att förtroende är en förutsättning för företags och organisationers förmåga 

att nå sin målgrupp på ett önskvärt sätt och för samhällets förmåga att kommunicera med 

medborgarna. Följaktligen betraktar han förtroende som en förutsättning för det demokratiska 

samhället. Emellertid menar Hedquist att mätningar av svenska folkets förtroende för viktiga 

samhällsorgan avslöjar en fallande trend under de senaste tio åren.3 Följden av denna nedgång i 

förtroende är en försämrad relation mellan medborgare och myndigheter, vilket i förlängningen 

kan betraktas som ett hot mot den demokratiska samhällsordningen.4 Medieakademin, ett av de 

undersökningsinstitut som årligen utreder svenska folkets förtroende för såväl privata företag 

som för offentliga institutioner, presenterade i slutet av 2006 resultatet av samma års 

förtroendeundersökning. Mätningen visar att, bland de undersökta företagen och institutionerna 

känner medborgarna allra störst förtroende för möbeljätten IKEA.5 Resultatet av en annan 

förtroendeundersökning, genomförd på uppdrag av TV4, visar att förtroendet för Polisen är det 

rakt motsatta, det vill säga väldigt lågt.6 Med diskursteori som huvudsaklig metod, med IKEA och 

Polisen som huvudaktörer samt med fokus på de medel aktörerna säger sig tillämpa för att nå 

sina mål, följer här en uppsats om relationen mellan strategi och förtroende. 

                                                 
1 Rolf Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 39f; Niklas 

Luhmann. (2005). Förtroende: en mekanism för reduktion av social komplexitet. Daidalos. S. 46 

2 Luhmann. (2005). Förtroende: en mekanism för reduktion av social komplexitet. Daidalos. S. 18; 38; 46f 

3 Med förtroendeundersökning åsyftar jag undersökningar om medborgarnas förtroende för olika institutioner och 

företag. Undersökningarna innebär att medborgarna uttalar sig om aktörens trovärdighet, när den uttalar sig och ger 

löfte om att utföra något. Det innebär även ett uttalande om i vilken utsträckning de gillar denna institution, särskilt 

med avseende på de faktorer som ryms inom trovärdighetsbegreppet. (Se avsnittet Teoretisk bakgrund och 

begreppsdefinition.) Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 52f  

4 Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 6; 59  

5 Medieakademin: http://www.fb.se/medieakademin/, 2007-01-23 

6 OPUS Opinion: http://static.tv4.se/images/database/FileStorage/Nyheterna/b5332ec8-7ebc-4b3b-aeac-

7182c66683e8.pdf, 2007-01-23  

http://static.tv4.se/images/database/FileStorage/Nyheterna/b5332ec8-7ebc-4b3b-aeac-7182c66683e8.pdf
http://static.tv4.se/images/database/FileStorage/Nyheterna/b5332ec8-7ebc-4b3b-aeac-7182c66683e8.pdf
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1.1 Syfte  

Genom att studera IKEA:s respektive Polisens strategier, är det primära syftet med denna 

rapport att jämföra hur de båda aktörerna framställer sig själva. Genom att förankra materialet i 

teorin, är intentionen därefter att analysera om några delar av deras var för sig presenterade 

strategier, kan leda till att inge förtroende hos svenska folket. Min förhoppning är att denna 

undersökning ska leda fram till slutsatser som kan komma till användning inom det studerade 

fältet och kanske även för de aktörer som granskas. 

1. 1. 1 Frågeställningar  

 Är IKEA och Polisen entydiga i sina framställningar eller är den diskurs jag identifierat 

hos respektive aktör tvetydig? 

 Vilka strategier förekommer i IKEA:s respektive Polisens textuella diskurser? Kan deras 

respektive strategier betraktas som tydligt framställda? 

 Finns det några likheter respektive skillnader i IKEA:s och Polisens strategier? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Dispositionen av uppsatsen ser ut på följande sätt: I denna första del följer en metodpresentation 

och ett kortare resonemang om min strävan efter objektivitet. Därefter följer en redogörelse av 

studiens centrala begrepp samt teoretiska inramning och sedan presenteras studiens båda 

huvudaktörer, IKEA och Polisen. Uppsatsens första del avslutas med en introduktion av det 

material som kommit att ligga till grund för analysen. 

 

Uppsatsens andra del består av en analys av det presenterade materialet. Till att börja med 

analyseras aktörerna var för sig utifrån den av Hedquist framlagda teorin om förtroende. Därefter 

följer en resultatanalys utifrån de av diskursteorin introducerade begreppen. Uppsatsen sista del 

består av en avslutande diskussion där resultatet bland annat återkopplas till uppsatsens inledning 

och knyts samman med teorier om legitimitet och socialt kapital. 

2. Metod 

2.1 Analys med utgångspunkt i teori och metod 

Om vi inte definierar det som sker i vår omgivning och fyller språket med betydelse, vore vårt 

dagliga liv en omöjlighet. Vi är således i behov av att strukturera vår tillvaro för att kunna 

orientera oss i vår omgivning. Med diskursteoretisk terminologi kan vi säga, att vi lever våra liv 

inom olika diskurser; vi låser fast såväl betydelsen av språket som betydelsen av andra tecken i vår 

omgivning inom en viss domän.7 De diskurser vi kommer i kontakt med i vårt dagliga liv kan vara 

rent språkliga, men de kan också vara ordlösa och utgöras av handlingar. Jag har funnit de av 

                                                 
7 Marianne Winther Jørgensen & Louise Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur. S. 44ff 
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diskursteorin introducerade begreppen som fruktbara för en teoretisk och metodologisk 

diskursanalys av aktörernas språkliga kommunikation. Jag har därtill analyserat konsekvenserna av 

de strategier jag identifierat hos respektive aktör, genom att sammankoppla det insamlade 

materialet med teorier om bland annat förtroende. Såväl metoden som de teoretiska 

utgångspunkterna, tillämpas följaktligen som analytiska instrument. 

2.1.1 Diskursteori  

Diskursteorin tillhandahåller inte särskilt många praktiska redskap för genomförandet av en 

textanalys, men däremot ger den en rad begrepp att bygga en analys kring.8 Jag har gjort ett urval 

bland dessa och presenterar nedan de begrepp som lämpar sig för min specifika analys.  

 

Enligt diskursteorin sätter vi i vårt dagliga språkbruk ord9 i olika relationer till varandra och det är 

genom denna sammankoppling som orden får sin mening. Diskursteorin anför att vi hela tiden 

försöker låsa fast ordens betydelse men menar samtidigt, att varje sådant försök till fixering är 

kontingent; den betydelse vi ger ett ord är bara en av många möjliga och det pågår ständigt en 

diskursiv kamp. Språket betraktas sålunda som ett socialt fenomen. Emellertid har diskursen en 

viss tröghet och det finns ett stort område av objektivitet vilket det är svårt att tänka annorlunda 

kring. Trots att varje diskurs har potential att förändras, blir vissa fixeringar så hävdvunna att de 

uppfattas som naturliga och objektiva.10 

 

Begreppet diskurs definieras av diskursteorin som en strukturerad totalitet, som ett försök att 

skapa entydighet inom en viss domän. De diskurser inom vilka vi befinner oss bestämmer både 

vad vi säger och vad vi tänker. Alla de möjligheter som diskursen utesluter och därmed definierar 

sig i förhållande till, kallas det diskursiva fältet. Diskursen byggs upp kring ett antal nodalpunkter, 

vilka beskrivs som privilegierade ord kring vilka de omgivande orden ordnas och får sin 

betydelse. Nodalpunkterna är, liksom övriga ord, ganska tomma i sig och får således sin innebörd 

först när de sätts in i en bestämd diskurs. Ord som inte slutgiltigt har fått sin betydelse fixerad, 

utan som kan betraktas som utmanade av andra betydelser, kallas element och de ord som i särskilt 

stor utsträckning är öppna för tillskrivning av olika betydelser kallas flytande signifikanter. En 

diskurs försöker ständigt göra elementens mångtydighet entydiga och därmed göra om dem till 

moment, det vill säga göra om dem till ord som betraktas som tillslutna och till fullo definierade.11 

Vid många tillfällen befinner vi oss på en och samma gång inom olika diskurser och en 

                                                 
8 Winther Jørgensen & Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur. S. 31 

9 Enligt min tolkning menar man inom diskursteori att en diskursanalys kan göras inte bara av det rent språkliga, 

utan även av andra sociala fenomen i vår omgivning. De menar att olika tecken sätts i relation till varandra och 

därmed fylls av betydelse. Jag kommer i denna uppsats enbart att analysera den språkliga kommunikationen och 

har för att tydliggöra detta tagit mig friheten att översätta det diskursteoretiska begreppet tecken, med begreppet 

ord genom hela den följande uppsatsen. 

10 Winther Jørgensen & Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur. S. 31; 45 

11 Winther Jørgensen & Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur. S. 33ff 
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motsättning uppstår, då de olika diskurserna ställer motstridiga krav på ens handlingar inom 

samma terräng. Diskursteorins begrepp för denna konflikt är antagonism. Antagonismen upplöses 

genom så kallade hegemoniska interventioner, under vilka vi på nytt fastställer ordens betydelse och 

således återupprättar entydigheten och därmed diskursen.12 

2.2 Objektivitet 

Precis som diskursteorin framhåller13 är jag av uppfattningen, att vissa diskurser är så vedertagna 

att de uppfattas som naturliga. Jag eftersträvar objektivitet som ett ideal för min studie, men vill 

ändå framhålla att jag inte kan vara medveten om det omedvetna och att det jag inte är medveten 

om kan jag inte heller redovisa. I min studie eftersträvar jag emellertid högsta möjliga 

medvetenhet. Jag gör det genom att redogöra för de medvetna delarna av mitt tillvägagångssätt 

samt genom att definiera centrala begrepp och redovisa grunderna för de slutsatser jag drar. 

3. Teoretisk bakgrund och begreppsdefinition 

3.1 Avsnittets upplägg 

Nedan följer en redogörelse för de teorier som undersökningsmaterialet kommer att analyseras 

utefter. Den teoretiska presentationen varvas med definiering av de för studien centrala 

begreppen. Min intention är att påvisa en röd tråd mellan de begreppsmässiga definitionerna och 

de teoretiska resonemangen. 

3.2 Mottagare och målgrupp 

När jag använder begreppen mottagare och målgrupp, syftar jag på de personer som är objekt för 

IKEA:s och Polisens respektive verksamheter. De båda begreppen används synonymt genom 

uppsatsen. 

3.3 Legitimitet 

Begreppet legitimitet definierar jag som rättmätighet och som åtnjutande av andras erkännande.14 

Definitionen medför att en aktör inte kan legitimera sina egna handlingar utan endast kan vidta 

åtgärder i syfte att nå legitimitet. Talcott Parsons menar att eftersom företag använder resurser 

som skulle kunna nyttjas i andra syften någon annanstans, pågår en ständig bedömning av nyttan 

med och legitimiteten hos dess verksamhet och produktion.15 Legitimitet kan därför betraktas 

som en begärlig resurs för maktutövare. 

                                                 
12 Winther Jørgensen & Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur. S. 55 

13 Winther Jørgensen & Phillips. (2000). Diskursanalys som teori och metod. Studentlitteratur. S. 31; 56 

14 David Beetham (1991) och Max Weber (1987), hänvisad till i Magdalena Augustson & Maria-Teresa Essen-Möller. 

(1995) Företag och legitimitet – om legitimitetssökande handlingar. Linköpings universitet, EKI. S. 8 

15 Talcott Parsons (1956) hänvisad till i Augustson & Essen-Möller. (1995). Företag och legitimitet – om legitimitetssökande 

handlingar. Linköpings universitet, EKI. S. 4 
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3.4 Makt och auktoritet  

När jag i det följande använder begreppet makt sluter jag mig till den av Robert Dahl författade 

definitionen: ‖A har makt över B när han får B att göra något som B annars inte skulle göra.‖.16 

Med makt åsyftar jag således förmågan att i en relation påverka en konsekvens. 

Nationalencyklopedin definierar auktoritet som en social relation där en person, en grupp eller en 

institution har inflytande över en annan och där inflytandet uppfattas som rättmätigt av den 

senare.17 Med begreppet auktoritet åsyftas således legitim makt. Ur detta perspektiv är det därför 

enbart möjligt att erhålla makt då den tilldelas av en utomstående. 

3.5 Strategi och profil 

Komplexiteten i vårt samhälle medför, att det finns en rad alternativa aktörer som konkurrerar 

om att komma i besittning av makt. Människor låter sig dock inte styras per automatik och för att 

komma i åtnjutande av makt krävs en därmed strategi. I enighet med Nationalencyklopedin 

definierar jag begreppet strategi som ett långsiktigt övergripande tillvägagångssätt.18 Ett företags 

eller en institutions strategi är sammanhängande med dess profilering. Miriam Salzer skriver att 

ett företags profil är den medvetna kommunikationen av delar av dess identitet och image. Det är 

sättet på vilket människor externt uppfattar företaget och är således betydelsefullt i 

legitimitetshänseende.19 

3.6 Socialt kapital 

Det finns olika sorters kapital. Gemensamt för de olika typerna är att kapitalet ger avkastning i 

någon form.20 Enligt Robert Putnam består det sociala kapitalet av tre grundläggande 

komponenter: förtroende, gemensamma normer och nätverk. I ett samhälle med stort socialt 

kapital litar medborgarna på att man kommer att uppfylla varandras förväntningar och detta leder 

enligt Putnam till ömsesidig vinst. Det sociala kapitalet bereder väg för samordnade handlingar 

och därmed förbättrar det samhällets effektivitet. Ett väl fungerande samhälle kan således sägas 

vara det sociala kapitalets avkastning. I dess omvända betydelse medför brist på socialt kapital att 

ett samhälle är oförmöget att handla effektivt.21 

                                                 
16 Robert Dahl (1957) hänvisad till i Rod Hague, Martin Harrop & Shaun Breslin. (2000). Styrelseskick och politik. Nya 

Doxa. S. 41 

17 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=120578&i_word=auktoritet, 2007-04-02 

18 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O344483&i_word=strategi, 2007-04-02  

19 Miriam Salzer (1994), hänvisad till i Augustson & Essen-Möller. (1995). Företag och legitimitet – om legitimitetssökande 

handlingar. Linköpings universitet, EKI. S. 56 

20 Patrik Aspers. Socialt kapital, dygder och hälsa, i Charli Eriksson (red). (2001). Sociala skyddsnät och socialt kapital. Ord & 

form. S. 39 

21 Robert Putnam. (1996). Den fungerande demokratin : medborgarandans rötter i Italien. Norstedt. S. 140; 198ff 
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3.7 Förtroende 

Putnam anför att just förtroende är en grundkomponent i det sociala kapitalet, särskilt som drivkraft 

för dess tillväxt. Förtroende kan därmed sägas vara en av förutsättningarna för ett väl fungerande 

samhälle. Förtroende underlättar samarbete, vilket i sin tur leder till ökat förtroende på grund av 

ett tilltagande ömsesidigt beroende.22 Efter att ha läst flera författares försök till definiering av 

begreppet står det klart för mig, att förtroende är ett fenomen som är svårt både att förklara och 

kontrollera, samtidigt som det tycks vara grundläggande för social ordning.23 När jag i det 

följande tillämpar begreppet förtroende har jag emellertid valt att sluta mig till den av Luhmann 

presenterade definitionen. Han skriver: 

Förtroende är den generaliserade förväntningen att den andre kommer att hantera sin frihet 

(sina handlingsmöjligheter) i enlighet med den personlighet han presenterat som sin och gjort 

socialt synlig.24 

Hedquist skriver att förtroende uppstår i en relation mellan två aktörer och menar att relationen 

avgörs av någon form av kommunikation, där det är mottagaren som avgör om det finns 

anledning att hysa förtroende för motaktören.25 Vidare menar Hedquist att trovärdighet är en 

förutsättning för förtroende och han presenterar ett antal intersubjektiva råd för att nå en 

trovärdig kommunikation.26 Dessa trovärdighetens konstituenter, skriver han, är ofta nära 

relaterade och emellanåt svåra att särskilja.27 I min analys kommer jag till stor del att utgå från 

dessa konstituenter, men eftersom uppsatsen inte får överskrida ett visst sidantal, har jag sållat 

såväl bland dem som i deras respektive innehåll. I analysen har jag sålunda medvetet uteslutit 

vissa aspekter. Jag vill göra läsaren uppmärksam på detta och framhålla att urvalet är helt 

subjektivt. De konstituenter jag beaktar i min analys presenteras utförligare i avsnitten nedan. 

3.7.1 Extroversion – öppenhet och kommunikationsförmåga 

En extrovert aktör har en utåtriktad framtoning; det är en aktör som både vill och kan 

kommunicera. Kommunikationen får inte vara enkelriktad, utan för att framstå öppen måste den 

som vill nå ut till mottagarna vara lyhörd. Ett dilemma uppstår emellertid om anspråket på 

öppenheten beror på misstro; för att återupprätta trovärdigheten riskerar aktören att leverera allt 

för mycket information, vilket kan orsaka ny misstro. Vägen ur dilemmat är att dela med sig av 

                                                 
22 Robert Putnam. (1996). Den fungerande demokratin : medborgarandans rötter i Italien. Norstedt. S. 205f 

23 Se bl.a. Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 6f 

24 Luhmann. (2005). Förtroende: en mekanism för reduktion av social komplexitet. Daidalos. S. 69 

25 Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 11  

26 Utgångspunkten i Hedquist resonemang är en enskild talare som vill påverka en grupp av lyssnare. Hedquist 

framhåller dock att principerna, på ett mer opersonligt plan, även kan appliceras på en organisations hela 

informationspolicy. I min analys tillämpar jag Hedquist teori, inte på enskilda individer, utan på organisationer och 

för att understyrka detta, har jag i nedanstående presentation av hans teori, tagit mig friheten att ersätta begreppet 

talare med begreppet aktör och begreppet lyssnare med begreppet mottagare. 

27 Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 8; 14 
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den information som är relevant för den aktuella målgruppen och situationen samt en hög grad 

av visibilitet. Hedquist skriver:  

Det måste alltid vara fråga om ett urval av fakta man presenterar. Ingen människa orkar eller 

vill veta allt som finns att säga.28 

Alla aspekter som av mottagarna kan betraktas som intressanta bör emellertid inkluderas. Detta 

innefattar även sådant som aktören själv finner obehagligt att framföra. Viktigt för trovärdigheten 

är även att använda ord som folk begriper. ‖Kan man inte tala så att folk begriper så ger man 

intrycket att inte heller kunna förstå hur folk tänker.‖29 

3.7.2 Kunskap  

Genom att framställa sig som kunnig på det aktuella området framträder man som en auktoritet, 

vilket i sin tur höjer trovärdigheten. En fara som Hedqiust framhåller är, att alltför höga 

förväntningar på en aktörs kompetens kan leda till besvikelse och det i sin tur till att 

trovärdigheten minskar. Om aktören själv inte besitter tillräckligt med kunskap eller inte har 

tillräckligt mycket erfarenhet på området, kan denne emellertid använda sig av andras, exempelvis 

genom att hänvisa till tidigare forskning och utredningar. Att inleda med att berätta att man vet 

och kan mycket, kan dock leda till att man framstår som skrytsam. Därför bör man bara antyda 

detta alternativt låta någon annan berätta vad man kan och har åstadkommit.30 

3.7.3 Karaktär - integritet och välvilja 

I komponenten karaktär innefattas fenomenen integritet och välvilja. Hedquist skriver att en 

person med stor integritet inte låter sig styras av andra krafter än sin egen övertygelse utan 

handlar målmedvetet. För att överföra detta från perspektivet en enskild talare till en hel organisation, 

vill jag översätta det med en aktör som inte låter sig styras av annat än sin organisations 

övertygelse utan handlar målmedvetet i enlighet med denna. Välvilja å sin sida innebär, att de 

berörda måste känna att aktören vill dem väl och ser till deras vinning framför sin egen. Hedquist 

skriver: 

Förtroende är en känslomässig relation som vore otänkbar om man inte ansåg att talaren har 

en positiv inställning till lyssnarna.31 

3.7.4 Identifikation  

Mottagarna måste kunna identifiera sig med aktören i något avseende för att en förtroendefull 

relation skall uppstå. Identifikation leder till effektivare kommunikation och är lättare att få till 

stånd ju mer lika de båda parterna är. För att nämna några exempel kan likheten utgöras av kön, 

                                                 
28 Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 15ff; 51 

29 Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 17f  

30 Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 24ff  

31 Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 37f  
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social bakgrund och värderingar. Genom att använda sig av olika exempel som understryker det 

man vill framföra, kan aktören påverka mottagarens känslor och på så vis nå trovärdighet.32 

3.7.5 Konsekvens och meddelandets tillförlitlighet33 

Inte bara aktörens trovärdighet, utan även meddelandets tillförlitlighet är av stor betydelse för 

trovärdigheten. Hedquist skriver att det föreligger en reciprok relation mellan dessa båda; en 

aktörs trovärdighet påverkar sålunda meddelandets tillförlitlighet och tvärt om. Följaktligen måste 

uttalandena stämma överens med handlingarna för att aktören ska framstå som trovärdig. Det är 

viktigt att sakuppgifter är kontrollerbara, att uttalanden från en och samma organisation är 

samstämmiga och att nya uttalanden överrensstämmer med tidigare.34 ‖De kan överlappa och 

komplettera varandra, men de får inte konkurrera.‖35, skriver Hedquist. 

4. Presentation av aktörerna 

4.1 IKEA 

År 1943, bara 17 år gammal, etablerade Ingvar Kamprad affärsverksamheten IKEA. 

Företagsnamnet kommer från Kamprads initialer (I och K), med tillägg av den första bokstaven i 

Elmtaryd respektive Agunnaryd, bondgården och byn där han växte upp. Verksamheten gick till 

en början ut på att sälja allt ifrån nylonstrumpor och smycken, till pennor och plånböcker, ‖… 

vad än Ingvar kunde hitta för behov att fylla med en produkt till lågt pris‖36. Idag, mer än sex 

decennier senare, är IKEA ett världsomspännande företag med en tydligt definierad vision:  

Vår affärsidé är att erbjuda ett brett sortiment, form- och funktionsriktiga 

heminredningsartiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem!37 

Målgruppen är idag därmed så många som möjligt. IKEA har idag över 100 000 medarbetare och 

företaget har 251 varuhus etablerade i 34 länder, varav 16 varuhus ligger i Sverige. Ett flertal 

nyetableringar är på gång, såväl i Sverige som i andra länder.38 

4.2 Polisen 

Polisen är sedan 1965 är en statlig myndighet39 och består idag av en Rikspolisstyrelse, Statens 

Kriminaltekniska Laboratorium och 21 polismyndigheter.40 Med 24 000 anställda, varav drygt 17 

                                                 
32 Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 42ff 

33 Gällande detta avsnitt vill jag understryka att jag tagit mig friheten att slå ihop två av Hedquists konstituenter – 

nämligen Konsekvens och Meddelandets tillförlitlighet – till ett enda avsnitt. Detta då jag anser att dessa båda överlappar 

varandra och således flyter samman. 

34 Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 23f; 46ff 

35 Hedquist. (2002). Trovärdighet: en förutsättning för förtroende. Styrelsen för psykologiskt försvar. S. 23 

36 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/timeline/full_story.html, 2007-02-26 

37 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html, 2007-02-26 

38 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_figures/ikea_group_stores.html, 2007-02-26 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/timeline/full_story.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/facts_figures/ikea_group_stores.html
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100 är poliser, och hela svenska folket som målgrupp är myndigheten en av de största statliga 

verksamheterna i dagens Sverige.41 Organisationen och verksamheten styrs av lagar, förordningar, 

föreskrifter och direktiv.42 I polislagen beskrivs Polisens uppgift på följande sätt: 

Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet ska Polisens arbete 

syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten 

skydd och annan hjälp.43 

Vidare framgår av lagen att Polisen ska förebygga brott samt övervaka, hindra och ingripa mot 

störningar av den allmänna ordningen och säkerheten. Därtill ska Polisen bland annat bedriva 

spaning och utredning av brott samt lämna allmänheten skydd och upplysningar när sådant 

bistånd kan ges. Varje år specificeras uppdraget genom ett av regeringen utfärdat regleringsbrev. 

Här framgår vilka mål regeringen vill se med polisverksamheten samt hur mycket pengar 

riksdagen under året beviljat den.44 

5. Empiriskt material 

Att finna ett lämpligt och avgränsat material att studera har inte varit lätt. Efter många timmars 

sökande har jag ändå funnit ett skriftligt material, som enligt min mening är lämpligt utifrån den 

teoretiska och metodologiska utgångspunkt jag har valt. Jag har uteslutande studerat skriftligt 

material, hämtat direkt från de primära källorna. Detta betraktar jag som en förutsättning för att 

kunna nå målet med studien, det vill säga för att kunna jämföra hur de båda aktörerna framställer 

sig själva utifrån de diskursteoretiska begreppen och utifrån teorier om förtroende. 

 

Gällande den första av aktörerna, IKEA, har jag analyserat text hämtad från deras officiella 

hemsida. Jag har studerat vad de kallar En bättre vardag, Hur vi är annorlunda och Vårt arv, alla 

samlade under rubriken Vår vision. Därtill har jag analyserat delar av IKEA:s Social & 

Environmental Responsibility Report 2005. Även gällande Polisen har jag hämtat en del av 

undersökningsmaterialet direkt från deras officiella hemsida, men då jag där inte fann särskilt 

mycket material som lämpade sig för min studie, har jag dessutom studerat en mängd andra 

dokument. Via hemsidans länkar har jag tagit del av regleringsbrevet för budgetåret 2006, 

budgetunderlaget för åren 2004 – 2006, polisens årsredovisning för år 2005 och fyra artiklar 

författade av Rikspolischef Stefan Strömberg i Tidningen Svensk Polis. Därtill har jag studerat den 

av Rikspolisstyrelsen utgivna skriften Polisen i pressen. 

                                                                                                                                                         
39 Polisen: http://www.polisen.se/inter/nodeid=42575&pageversion=1.jsp, 2007-04-02 

40 Polisen: http://www.polisen.se/inter/nodeid=5652&pageversion=1.jsp, 2007-04-02 

41 Polisen: http://www.polisen.se/inter/nodeid=5652&pageversion=1.jsp, 2007-02-26 

42 Polisen: http://www.polisen.se/inter/nodeid=5648&pageversion=1.jsp, 2007-03-30 

43 Polisen: http://www.polisen.se/inter/nodeid=5646&pageversion=1.jsp, 2007-02-26 

44 Polisen: http://www.polisen.se/inter/nodeid=5646&pageversion=1.jsp, 2007-02-26 

http://www.polisen.se/inter/nodeid=42575&pageversion=1.jsp
http://www.polisen.se/inter/nodeid=5652&pageversion=1.jsp
http://www.polisen.se/inter/nodeid=5652&pageversion=1.jsp
http://www.polisen.se/inter/nodeid=5648&pageversion=1.jsp
http://www.polisen.se/inter/nodeid=5646&pageversion=1.jsp
http://www.polisen.se/inter/nodeid=5646&pageversion=1.jsp
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6. Analys av det empiriska materialet 

6.1 Avsnittets upplägg 

I det följande avsnittet analyseras till att börja med varje aktör enskilt utifrån Hedquists teori om 

förtroende. Därefter följer ett avsnitt där resultaten analyseras och jämförs utifrån de 

diskursteoretiska begreppen. På grund av det begränsade antalet sidor jag har till mitt förfogande 

vill jag göra läsaren uppmärksam på, att enbart delar av aktörernas strategier tas i beaktande i 

analysen. 

6.2 Analys av IKEA:s självpresentation 

6.2.1 Extroversion – öppenhet och kommunikationsförmåga i IKEA:s 

strategi 

När jag på IKEA:s hemsida började söka material av intresse för studien, var min första reaktion 

att det var lättåtkomligt. Jag upplevde materialet som kort och koncist och fick känslan av att det 

gick en röd tråd genom all framlagd text. Intrycket var också att budskapen framstod som 

välanpassade till målgruppen och det var lätt att identifiera förtroendeingivande aspekter i texten. 

På hemsidan har IKEA en tjänst där man kan chatta med en fiktiv person. För att ta reda på var 

jag skulle kunna finna ytterligare material om IKEA:s strategier, använde jag tjänsten. Dessvärre 

gav detta försök inte något resultat. Via telefon kontaktade jag därefter IKEA:s kundtjänst, där 

jag fick telefonnummer och e-postadress till informationsavdelningen. Efter att, utan framgång, 

ha försökt nå dem per telefon framförde jag istället mitt ärende per e-post. Efter ett par dagar 

meddelade IKEA via e-post, att de får många förfrågningar från studenter och inte har möjlighet 

att hjälpa alla. Emellertid skrev de att de varje år tar emot ett antal studenter vilka gör sina 

examensarbeten hos dem och: ‖… dessa satsar vi väldigt mycket på.‖45. De beskrev hur jag skulle 

kunna gå till väga för att ansöka om detta och hänvisade mig åter till hemsidan, vilken jag redan 

meddelat att jag tagit del av. Jag fick sålunda inte fram mer material genom att kontakta IKEA, 

utan fick nöja mig med det material jag kom åt på egen hand. Mot bakgrund av ovan beskrivna 

scenario vill jag hävda, att IKEA till viss del brister i kriteriet extroversion. 

 

I rapporten Social and Environmental Responsibility Report 2005 beskriver IKEA sitt arbete inom 

sociala och miljömässiga frågor46 och presenterar uppnådda resultat på det aktuella området. 

Redovisningen avser verksamhet från den 1 september 2004 till den 31 augusti 2005. Redan på 

första sidan framhåller IKEA en extrovert attityd. "We appreciate your feedback. Please feel free 

to contact us through the local IKEA press contact.‖47 Här framhåller IKEA alltså att de vill 

kommunicera. Därtill presenteras hur man går till väga för att kontakta dem – genom deras 

                                                 
45 E-post från Emma Theandersson vid avdelningen för högskolekontakter, IKEA HR Center, 2007-02-02 

46 Författarens översättning. 

47 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 2 
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‖press contact‖, genom vilket de även visar att de kan kommunicera. Ytterligare ett sätt på vilket 

IKEA framställer sig som ett lyhört företag är genom en beskrivning av hur de regelbundet 

genomför undersökningar bland kunderna för att utvärdera deras nöjdhet.48 IKEA skriver 

dessutom att de sedan 1993 genomför en årlig undersökning bland leverantörerna, i syfte att få 

―… feedback on strengths and weaknesses and how we can improve our work.‖49. 

6.2.2 Kunskap i IKEA:s strategi  

På sin hemsida beskriver IKEA en omfattande process genom vilken deras möbler framställs, för 

att de ska kunna efterleva sin affärsidé.50 

Att designa ett skrivbord som kostar en förmögenhet är lätt, men att designa någonting som 

många har råd att köpa, kan endast en verkligt begåvad formgivare och produktutvecklare 

göra. […] Lyckligtvis jobbar sådana formgivare med vår produktutveckling. […] Våra kunder 

vill inte slösa med sina pengar. De vill ha smarta lösningar för att fylla sina behov. Sortimentet 

är resultatet av vår strävan att täcka dessa behov. Detta är inte en lätt uppgift! Kanske är det 

anledningen till att så få gör det.51 

Genom citatet antyder IKEA att de är bra och kunniga, trots att de inte säger det rakt ut. Indirekt 

indikerar de att många andra, till skillnad från dem, agerar på ett felaktigt sätt. Samtidigt uttrycker 

IKEA explicit att de är kunniga eftersom de anser sig veta vad kunderna vill ha och då de skriver 

att IKEA, till skillnad från de flesta andra, arbetar för att uppfylla kundernas önskningar. Vidare 

står på hemsidan att läsa: ‖I Sverige spelar både naturen och det egna hemmet en stor roll i 

människornas liv.‖52 och ‖Ett lågt pris är vägen till all lycka när du hittat precis det du behöver till 

ditt hem.‖53. Genom citaten framställer sig IKEA återigen implicit som kunniga, då de anser sig 

kunna konstatera att naturen och hemmet spelar en stor roll i svenskarnas liv och skriver att ett 

lågt pris är vägen till all lycka. De antyder dessutom att vägen till lycka går via IKEA. Genom att 

hävda sin extroverta hållning och bland annat låta såväl kunder som leverantörer delta i 

undersökningar för att IKEA ska utvecklas och bli bättre, framställer de sig ånyo som kunniga på 

området. (Se avsnittet Extroversion – öppenhet och kommunikationsförmåga i IKEA:s strategi.) 

 

                                                 
48 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 

12 

49 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 

54 

50 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html, 2007-03-03 

51 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/how.html, 2007-03-01 

52 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/heritage.html 2007-03-03 

53 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/how.html, 2007-03-01 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/how.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/heritage.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/how.html
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I sin Social and Environmental Report 2005, presenterar IKEA många exempel på hur de arbetar för 

att nå verksamhetens mål. De hänvisar till projekt som de antingen driver själva eller tillsammans 

med ansedda aktörer.54  

These partnerships enable us to share their experiences and accomplish more than we could 

have done by working on our own with social and environmental issues. 55 

IKEA menar således att de drar nytta av samarbete med andra för att nå sina målsättningar. 

Ytterligare ett sätt på vilket IKEA antyder att de är kunniga är genom att framhålla, att alla nya 

medarbetare går igenom ett så kallat IKEA Way programme: 

Each new co-worker goes through an introduction programme, which covers topics like the 

culture and values of IKEA, social and environmental issues […]. The IKEA Way programme 

also exists for co-workers, where the focus lies on increasing the co-workers’ understanding of 

the IKEA organisation and how their own area of responsibility fits into the bigger picture.56 

Genom citatet indikerar IKEA att alla medarbetare är medvetna om företagets sociala och 

miljömässiga målsättningar. Jag tolkar det som att de menar att medarbetarna förhoppningsvis 

också är kunniga inom området och att företaget därmed har bättre förutsättningar att nå sina 

mål. Sammanfattningsvis kan jag konstatera, att IKEA gällande kriteriet Kunskap har en ödmjuk 

attityd och därmed inte upplevs som skrytsamma. IKEA uppfyller väl de aspekter som Hedquist 

presenterar som sammanhängande med konstituenten Kunskap. 

6.2.3 Karaktär - integritet och välvilja i IKEA:s strategi 

IKEA beskriver på flera olika sätt hur de agerar målmedvetet i enlighet med organisationens 

riktlinjer. De skriver: ―The IKEA culture is based on shared values […].‖57 och hävdar att de 

anställer folk som delar företagets vision.58 Företagets koncernchefen Anders Dahlvig skriver, att 

alla medarbetare måste ―… agree to long-term goals such as meeting demands for working 

conditions and the environment.‖59 Förutom att presentera den kultur som ska råda inom IKEA 

framhålls alltså, att alla medarbetare ska arbeta efter företagets långsiktiga målsättningar. Att alla 

medarbetare utbildas för att kunna arbeta i enlighet med IKEA:s vision är ett av medlen som 

tillämpas för att nå denna intention. (Se presentation av IKEA Way programme i avsnittet Kunskap i 

IKEA:s strategi.) På sin hemsida framhåller de att det centrala tänkandet inom IKEA är att ‖… 

                                                 
54 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 

42ff; 53ff 

55 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 

53 

56 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 

12 

57 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 4 

58 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 

10 

59 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 7 



 13 

arbeta hårt och klara sig med små medel…‖ samt att ‖… på bästa möjliga sätt utnyttja de 

begränsade resurserna.‖ 60. IKEA menar därmed att de agerar målmedvetet, i enlighet med 

visionen att kunna sälja sina varor till så låga priser som möjligt. Ett annat sätt att visa sin 

målmedvetenhet är genom att hävda, att varje leverantör måste ha en så kallad miljöplan och 

regelbundet rapportera till IKEA för att visa att de efterlever de krav som ställs.61 

 

Vad gäller aspekten välvilja står även många sådana exempel tydligt att finna i IKEA:s 

självpresentation. På hemsidan skriver de:  

IKEA grundades då Sverige blev ett exempel på ett samhälle där man brydde sig om varandra, 

där rik och fattig togs om hand. Detta är ett tema som passar väl in i vår vision.62  

Dessutom skriver de: "Vi har valt att stå på de många människornas sida.‖63 Genom citaten inger 

IKEA en känsla att de vill mottagarna väl och att företaget inte sätter sitt eget bästa framför 

kundens. IKEA understryker sin välvilja genom flera konkreta exempel på välgörenhetsprojekt.64 

Därtill skriver de: ‖Tillsammans sparar vi alltså pengar … för en bättre vardag.‖65. Genom dessa 

ord hävdar IKEA att människor genom att handla hos dem både spar pengar och når en bättre 

vardag. Jag skulle vilja tolka det som att IKEA menar att företagets vision är densamma som 

målgruppens, nämligen att skapa en bättre vardag, och att IKEA indikerar att det är genom dem 

som visionen kan bli verklighet.  

6.2.4 Identifikation i IKEA:s strategi 

Jag har funnit många exempel på att IKEA:s strategi till stor del går ut på att bygga upp en 

identifikation mellan företaget och dess målgrupp. Ett exempel återfinns i stycket ovan, där 

IKEA indikerar att företagets vision är densamma som folkets, genom vilket de också antyder att 

de därför vet kundernas bästa. Vidare bygger IKEA upp en identifikation genom att framhäva sin 

bredd i sortimentet och mena, att det inte spelar någon roll vilken stil kunden föredrar, då alla kan 

finna något som passar just dem.66 IKEA skriver att de står på de många människornas sida, 

‖Människor med många olika behov, smaker, drömmar, mål och plånböcker.‖67. De hävdar att de 

vill hjälpa människor att fylla sina individuella behov och uppnå sina drömmar samtidigt som de 

gör gällande att företaget finns till för folkets skull. 

 

                                                 
60 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/heritage.html, 2007-03-03 

61 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 

34 

62 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/heritage.html, 2007-03-03 

63 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html, 2007-03-01 

64 Report S. 42ff; 53ff 

65 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html, 2007-04-03 

66 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/how.html, 2007-03-01 

67 IKEA: http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html, 2007-03-01 

http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/heritage.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/heritage.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/how.html
http://www.ikea.com/ms/sv_SE/about_ikea/our_vision/better_life.html
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Hedquist skriver att aktören, genom att använda exempel som understryker det man vill 

framföra, kan påverka mottagarens känslor och på så vis nå trovärdighet. För att påvisa att de vill 

människors bästa, beskriver IKEA - som ovan nämnts - en rad välgörenhetsprojekt i vilka de 

medverkar. Därtill hävdar de sin miljöhänsyn.68 Eftersom klimatfrågan idag är ett högaktuell och 

ett en hjärtefråga för många69 är det enligt min mening rimligt att anta att ett stort antal 

människor kan identifiera sig med IKEA:s strävan att värna miljön. IKEA kan sägas använda 

verkliga exempel för att påverka målgruppens känslor och genom detta framstår de som 

trovärdiga och därmed värda förtroende. 

6.2.5 Konsekvens och meddelandets tillförlitlighet i IKEA:s strategi 

Som tidigare framhållits anför IKEA inte bara att de vill väl utan beskriver även en rad projekt i 

vilka de medverkar för att nå de mål som presenteras i Social and Environmental Report 2005. De 

beskriver bland annat hur de arbetar för att förebygga barnarbete och skriver att de diskuterar 

viktiga frågor med, och ibland till och med samarbetar med, organisationer såsom Save The 

Children, UNICEF och Greenpeace.70 Således säger de sig inte bara vilja uppnå vissa sociala och 

miljömässiga mål, utan visar även i praktiken att de faktiskt arbetar för att uppnå dem. IKEA 

skriver de att alla medarbetare får en grundläggande utbildning inom det sociala och miljömässiga 

området genom vilket de återigen antyder att de inte bara säger att de vill agera på ett visst sätt 

utan faktisk arbetar för att göra det.71 Eftersom företaget framhåller en rad exempel för att visa 

hur deras uttalade visioner sätts i verket, kan de sägas uppfylla kravet på meddelandets 

tillförlitlighet väl. Jag har dock funnit en brist hos IKEA vad gäller denna aspekt. IKEA skriver 

att alla medarbetare, genom ett så kallat IKEA way programme, ska få förståelse för hur deras 

ansvarsområden passar in i företaget som helhet. (Se avsnittet Kunskap i IKEA:s strategi.) Jag tolkar 

det som att strävan är, att medarbetarna ska ha en helhetssyn och en överblick över förtaget. Som 

redan konstaterats i avsnittet Extroversion – öppenhet och kommunikationsförmåga i IKEA:s strategi, var 

det dock svårt för mig att över huvud taget komma i kontakt med någon på IKEA som kunde 

hjälpa mig i mitt sökande efter relevant material till min studie. Av den anledningen vill jag påstå 

att medarbetarnas helhetssyn på företaget inte överensstämmer med den bild IKEA gör synlig. 

Svårigheten att etablera kontakt gör det komplicerat för en utomstående att kontrollera de 

sakuppgifter som presenteras i Social and Environmental Report 2005, varför uppgifterna heller inte 

kan betraktas som helt tillförlitliga. 

                                                 
68 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 

42ff; 53ff 

69 Se bl.a. Dagens nyheter: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=626392, 2007-04-04, 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=618351, 2007-04-04; Svenska Dagblandet: 

http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14114678.asp, 2007-04-04 

70 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 

29ff; 42ff; 53ff 

71 IKEA Group: http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/SandEReport2005_August.pdf, 2007-04-03. S. 

5; 56 

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=626392
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=618351
http://www.svd.se/dynamiskt/inrikes/did_14114678.asp


 15 

6.3 Analys av Polisens självpresentation 

6.3.1 Extroversion – öppenhet och kommunikationsförmåga i Polisens 

strategi 

I förordet till den av Rikspolisstyrelsen utgivna skriften Polisen i pressen skriver dåvarande 

rikspolischefen Sten Heckscher,72 att det är få verksamheter som omnämns lika mycket i media 

som Polisen. Han menar att följden av detta är, att människors uppfattning om Polisen i hög grad 

formas av det som rapporteras av journalister. Längre fram skriver Claes Cassel som har författat 

skriften, att de ‖… kan i rimlighetens namn inte klaga på att det är så mycket negativt om oss i 

medierna …‖ om Polisen inte arbetar för att förmedla allt det positiva.73 Genom citatet indikeras 

att det finns positiva aspekter av verksamheten och att om de själva inte arbetar för att framhäva 

dessa, kan de inte heller klaga på att medierapporteringen av dem i hög grad är negativ. Genom 

att själva berätta om sina misslyckanden menar Polisen, att de vinner förtroende och därför 

framhålls att felsteg och misslyckanden ska bekännas utan förevändningar.74 De menar att risken 

är stor att spekulationer om verksamheten uppstår, varför Polisens information utåt ska bygga på 

öppenhet, ärlighet och åtkomlighet.75 

Att få en fråga om Polisen […] innebär en möjlighet att nå allmänheten med fakta om vårt 

arbete. Den möjligheten ska vi alltid tillvarata.76 

Ovanstående anföringar visar, att Polisen är medveten om att en extrovert attityd är gynnsam; 

myndigheten ska ha en god kommunikationsförmåga och en öppen hållning.  

 

Som ett första steg för att finna material av intresse för min studie besökte jag Polisens officiella 

hemsida. På denna möttes jag av kort och koncist material om Polisens organisation, främsta 

arbetsuppgifter och målsättningar. Att på hemsidan hitta förtroendeskapande strategier var 

däremot inte särskilt enkelt. Av den anledningen fortsatte jag mitt letande genom att besöka en 

polisstation i Stockholm samt genom att via telefon kontakta Brottsförebyggande Rådet och 

Rikspolisstyrelsen. Jag blev kopplad runt till diverse personer, som antingen inte fanns på plats 

eller som inte kunde hjälpa mig men lämnade namn, telefonnummer och e-postadress till någon 

annan. Efter flera resultatlösa telefonsamtal framförde jag mitt ärende per e-post till dem som jag 

blivit tipsad om att kontakta. Efter några dagar droppade svaren in till min e-post. Ingen av dem 

jag kontaktat kunde tala om för mig var jag kunde finna material om övergripande strategier för 

polisverksamheten. Det mest utförliga svaret erhöll jag från kommunikationsstrategen Oskar 

Hansson vid Rikspolisstyrelsen. Han skrev:  
                                                 
72 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=200322&i_word=Sten%20Heckscher, 

2007-03-30 

73 Claes Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 23 

74 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 7; 13 

75 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 9; 21 

76 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 31 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=200322&i_word=Sten%20Heckscher
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Polisens uppgift är att skapa trygghet samt förhindra och utreda brott. För att dessa uppgifter 

ska kunna lösas på ett ändamålsenligt sätt, måste människor i samhället (allmänheten kan man 

kalla dessa) känna ett förtroende för att dessa uppgifter löses på ett effektivt och rättssäkert 

sätt. Förtroendeaspekten är således hela tiden närvarande i all polisverksamhet.77 

Att allmänheten känner förtroende för Polisen, menar Hansson, är av avgörande betydelse för att 

Polisen ska kunna fungera ändamålsenligt och han hävdar, att den ständigt är närvarande i all 

deras verksamhet. Emellertid svarade inte heller han på var dessa förtroendeaspekter står att 

finna i Polisens strategi. Visserligen lyckades jag etablera kontakt med flera personer inom 

Polisen, men ingen av dem kunde hjälpa mig att finna material av intresse för min studie. Trots 

den extroverta attityd som framhålls i Polisen i pressen, vill jag mot bakgrund av ovanstående hävda 

att Polisen till viss del brister gällande konstituenten extroversion. Detta är någonting som också 

framhålls i Polisen i pressen. ‖Låt oss erkänna att vi kan behöva bli bättre på öppenhet.‖78 

6.3.2 Kunskap i Polisens strategi  

Under snart ett halvt sekel har Polisen varit en statlig myndighet och en del av det svenska 

rättsväsendet. Polisen har deltagit i en mängd utredningar och ordningsfrämjande insatser och har 

stor erfarenhet på det aktuella området. Gällande konstituenten kunskap var min förväntan, att 

det skulle vara lätt att identifiera sådana aspekter i Polisens strategi; att de skulle understryka sin 

unika kunskap genom att hänvisa till egen erfarenhet och tidigare framgångsrika insatser. Så var 

emellertid inte fallet. Visserligen framhåller Hedquist att det finns en fara i att understryka sin 

kunnighet – man kan framstå som skrytsam – men för att hitta konkreta indikationer på att 

Polisen är kunnig inom sin profession fick jag söka noga. Ett exempel på att Polisen framställer 

sig som kunniga är, när rikspolischef Stefan Strömberg skriver om ett framgångsrikt instiftande 

av Polisens underrättelsemodell. Genom denna, skriver han, har Polisen för första gången en 

modell för gemensamma riktlinjer och arbetsmetoder och han menar, att det är en metod som 

hjälper dem att tillvarata kunskaper och utvärdera erfarenhet och därmed förbättrar deras 

förmåga att bekämpa brott.79 I en annan artikel indikerar rikspolischefen vidare myndighetens 

kunnighet, genom att skriva: ‖Den svenska polisen är mycket framgångsrik när det gäller att 

bekämpa grov brottslighet.‖ Dock följs dessa ord av följande konstaterande: ‖Vi måste vara lika 

framgångsrika i kampen mot brott som drabbar människor i vardagen.‖80. Här antyds visserligen 

en strävan efter framgång men samtidigt indikeras, att de inte nått lika långt gällande bekämpning 

av så kallade vardagsbrott. Då människor som i vardagen söker hjälp hos Polisen således inte med 

säkerhet kan förvänta sig att bemötas på ett optimalt sätt medför det problem vad gäller 

förtroendet för Polisens faktiska potential. 

                                                 
77 E-post från Oskar Hansson, kommunikationsstrateg på rikspolisstyrelsen, 2007-02-02 

78 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 67 

79 Stefan Strömberg. Tidningen Svensk Polis: 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=198660, 2007-03-30 

80 Stefan Strömberg. Tidningen Svensk Polis: 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945, 2007-03-30 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=198660
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945
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Ett annat exempel på hur Polisen framställer sig som kunniga är när de i Polisen i pressen, skriver 

att spekulationer bör undvikas i informationen till allmänheten. ‖Kontrollerade fakta är ju basen 

för Polisens information till allmänhet och till medier.‖81 Citatet indikerar att den information 

som Polisen går ut med är sann och att medborgarna därmed kan lita på den. Vidare skriver de 

att oklara och tvetydiga budskap minskar allmänhetens trygghet. 

Därför bör polisanställda alltid hänvisa den som söker information till den eller dem som 

arbetar med saken. […] … det är viktigt att varje polisanställd berättar om just det som denna 

har förstahandsuppgifter om.82 

Polisen anser att information från dem ska vara tydlig och att det främst är den som arbetar med 

en fråga som ska informera om den. Jag tolkar anförandet som att Polisen menar, att de 

genomgående ska framstå som kunniga och att de därmed implicit hävdar sin auktoritet. De 

skriver dessutom att ett pressmeddelande bör spridas inom Polisen ‖… om möjligt innan eller i 

varje fall samtidigt som det sänds till medierna.‖83. Därmed antyder de även att kunskapen är 

spridd inom hela Polisen. 

  

Strömberg skriver att det ibland ‖… finns en klyfta mellan vad Polisen rent faktiskt kan 

åstadkomma och allmänhetens förväntningar.‖84. För höga förväntningar på en aktörs kompetens 

framhålls av Hedquist som en fara för dess trovärdighet. Således kan ovanstående konstaterande 

betraktas som en aspekt vilken försämrar Polisens förtroende. Strömberg skriver vidare att 

Polisen är van att bli ifrågasatt och kritiserad. ‖Ibland förtjänar vi det, men ofta är kritiken 

orättvis och felaktig.‖85 I budgetunderlaget för 2004-2006, framhåller emellertid Rikspolisstyrelsen 

fler brister än förtjänster i polisverksamheten. De skriver att det råder: 

… en differens mellan statsmaktens mål för polisverksamheten och myndigheternas reella 

möjligheter att bedriva polisverksamhet enligt dessa intentioner och mål.86 

Mot bakgrund av ovanstående citat upplevs kritik mot myndigheten som befogad. Dock menar 

Polisen att deras svårighet att svara upp mot de behov som finns beror på för små resurser, 

varför inte bara allmänhetens utan även regeringens förväntningar på Polisen kan uppfattas som 

orealistiska. I budgetunderlaget menar Polisen att resursbristen leder till att erforderliga satsningar 

                                                 
81 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 82 

82 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 57f 

83 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 81 

84 Stefan Strömberg. Tidningen Svensk Polis: 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=7123624, 2007-03-30 

85 Stefan Strömberg. Tidningen Svensk Polis. 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=7123624, 2007-03-30 

86 Polisens budgetunderlag för 2004-2006: 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf, S. 5. 2007-03-30 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=7123624
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=7123624
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf
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på utbildning får stå tillbaka.87 Eftersom medarbetarna har för låg kompetens och Polisen därmed 

har svårt att fylla sin funktion, är det, enligt min mening, svårt för Polisen att framstå som en 

auktoritet. Vidare står i budgetunderlaget att läsa att resurssituationen påverkar Polisens 

möjligheter att handha en produktiv metod- och verksamhetsutveckling.88 Dåliga strategier antyds 

därmed bero på dåliga resurser. Dock nämner Polisen inte någonstans i det material jag tagit del 

av konkret hur de vill förbättra just förtroendeaspekterna av strategierna. Strömberg skriver 

emellertid att Polisen nu fått utökade resurser och menar att det för Polisen innebär bättre 

förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. 89 Han skriver också att regeringen vill att det ökade 

anslaget ska gengäldas med färre begångna brott och att fler brott klaras upp. ‖Det är med andra 

ord mycket viktigt att vi använder våra nya resurser klokt.‖90 Citatet inger en känsla av att Polisen 

kommer att kunna förbättra verksamheten och därmed bättre kunna framstå som en auktoritet. 

Emellertid skriver Strömberg vidare: ‖De höjda anslagen ska inte tolkas som en allmän 

nivåhöjning ...‖91. Min mening är emellertid att det utan en nivåhöjning kan vara svårt för Polisen 

att framstå som kunniga och erhålla ökat förtroende. 

6.3.3 Karaktär - integritet och välvilja i Polisens strategi 

Ett tydligt exempel på att Polisen vill målgruppens bästa står att finna redan på hemsidan. De 

skriver: ‖Rättsväsendet arbetar för den enskildes trygghet och säkerhet.‖ och ‖Målet är att minska 

brottsligheten och att öka människors trygghet.‖92. I årsredovisningen för 2005 skriver de vidare 

att ‖Verksamheten ska utgå från medborgarnas intresse.‖93 och i regleringsbrevet för 2006 anger 

regeringen som mål att fler medborgare och företag skall bli nöjda med polisens service.94 Trots 

att Polisen uppfyller flera av kriterierna för konstituenten välvilja saknar jag belägg för hur de 

menar att myndighetens verksamhet utgår från medborgarnas intressen samt exempel på hur 

Polisen ska gå till väga för att fler ska bli nöjda med dess service. 

 

                                                 
87 Polisens budgetunderlag för 2004-2006: 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf, S. 21. 2007-03-30 

88 Polisens budgetunderlag för 2004-2006: 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf, S. 9. 2007-03-30 

89 Stefan Strömberg. Tidningen Svensk Polis: 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=210684, 2007-03-30 

90 Stefan Strömberg. Tidningen Svensk Polis: 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945, 2007-03-30 

91 Stefan Strömberg. Tidningen Svensk Polis: 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945, 2007-03-30 

92 Polisen: http://www.polisen.se/inter/nodeid=38208&pageversion=1.jsp, 2007-03-30 

93 Polisens årsredovisning 2005: http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/3928/1_AR_2005_6_mars.pdf, S. 

6. 2007-03-30  

94 Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen: 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/4734/12698/beslutat_RB_20061.pdf, S. 7. 2007-03-29 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=210684
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945
http://www.polisen.se/inter/nodeid=38208&pageversion=1.jsp
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/3928/1_AR_2005_6_mars.pdf
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/4734/12698/beslutat_RB_20061.pdf
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Som framhålls i avsnittet Kunskap i Polisens strategi råder inom Polisen uppfattningen att 

medborgarna ibland har orimliga förväntningar på myndigheten. Rikspolischefen skriver att det 

krävs: ‖… stort engagemang och tydlighet i hela organisationen.‖95 för att nå en lösning på 

problemet. Han skriver också att det är viktigt att nya poliser ‖… ges uppgifter som följer våra 

riktlinjer för hur vi förstärker verksamheten.‖96. I budgetunderlaget för 2004-2006 står att läsa: 

‖Det är viktigt att utvecklings- och förändringsarbetet bedrivs i nära samverkan med 

personalen.‖97. I Polisen i pressen framläggs att pressmeddelanden bör spridas inom Polisen så fort 

som möjligt.98 Genom att alla inom Polisen har tillgång till samma information kan de utåt sett 

uppträda på ett enhetligt och målmedvetet sätt och därmed framstå som trovärdiga. Exemplen 

ovan kan betraktas som att aspekten integritet på flera ställen görs synlig i Polisens material, det vill 

säga att alla inom Polisen ska handla målmedvetet i enighet med myndighetens målsättningar. 

Men jag har inte funnit några exempel direkt på hemsidan utan endast genom att söka mig vidare 

till annat material via länkar från denna, vilket gör att aspekten trots allt inte framträder särskilt 

tydligt. I budgetunderlaget för 2004-2006 framhålls dessutom en resursbrist som bland annat får 

till följd att satsningar på utbildning får stå tillbaka (se avsnittet Kunskap i Polisens strategi). Detta 

utspel kan tolkas som en svårighet för Polisen att handla enhetligt och därmed lägger det hinder i 

vägen för Polisens förmåga att uppfylla kriterierna för aspekten integritet. 99. Dock har Polisen 

under senare år fått höjda anslag (se kapitlet Kunskap i Polisens strategi), vilket skulle kunna leda till 

att förutsättningarna för att kunna handla enhetligt stärks. 

6.3.4 Identifikation i Polisens strategi  

Inte heller gällande aspekten identifikation har jag funnit några exempel direkt på Polisens hemsida, 

men i det övriga materialet har jag funnit ett flertal exempel. Som framhållits i avsnittet om 

extroversion i Polisens strategi, ska Polisens verksamhet präglas av öppenhet. De menar att en 

stor öppenhet, skapar en känsla av delaktighet hos allmänheten och rimligen leder till stöd för 

Polisen. ‖Och eftersom […] Polisen inte ensam kan stå emot kriminaliteten är ett sådant stöd 

mycket viktigt.‖100 Således menar Polisen att de endast i samverkan med medborgarna kan uppnå 

sina mål. De skriver därutöver att alla poliser både får och bör informera om sitt arbete: 

Det stärker bilden av Polisen som en mångsidig och brett kompetent verksamhet. Det hjälper 

också allmänheten att lära känna polisanställda som alldeles vanliga människor – om än med ett 

                                                 
95 Stefan Strömberg. Tidningen Svensk Polis: 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945, 2007-03-30 

96 Stefan Strömberg. Tidningen Svensk Polis: 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945, 2007-03-30 

97 Polisens budgetunderlag för 2004-2006: 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf, S. 12. 2007-03-30 

98 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 86 

99 Polisens budgetunderlag för åren 2004-2006: 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf, S. 4. 2007-03-30 

100 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 12 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf
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särskilt ansvar. Det skapar närhet och förtroende om det är utryckningspoliserna som berättar 

om sitt arbete och inte någon presstalesman som bara hört saken i andra hand.101  

Citatet visar att det inom Polisen finns en medvetenhet om att identifikation är gynnsam ur 

förtroendesynpunkt och de anger här ett medel för att åstadkomma detta – genom att 

polisanställda informerar allmänheten om sitt arbete. Ett antal metoder för att ‖mjuka upp‖ 

framställningen presenteras därtill, vilka kan tolkas som medel för att åstadkomma identifikation 

med målgruppen. ‖Vi bör kosta på oss ett leende då och då.‖102 skriver de och poliser avråds från 

att delta i intervjuer där de filmas underifrån för att undgå att framställas som ‖… maktmänniska 

och pösmunk.‖.103 I budgetunderlaget för 2004-2006 och i 2006 års regleringsbrev framhålls 

vidare ett antal exempel som kan tolkas som en strävan att nå ökad identifikation. Där står bland 

annat att Polisen ska bedriva strategiskt arbete för att  

… öka andelen kvinnor bland poliser, arbetsledare och chefer samt andelen personer med olika 

etnisk eller kulturell bakgrund.104 

Polisen ska därtill redovisa antalet anställda som genomgått utbildning i diskriminerings- och 

mångfaldsfrågor.105 Anföringarna ovan kan tolkas som strävanden att få till stånd en bättre 

representativitet, vilket i sin tur ger bättre möjligheter för identifikation och som Hedquist 

framhåller, bättrar på förutsättningarna för att nå förtroende. 

 

I budgetunderlaget för 2004-2006 framhålls att Polisens knappa resurser tvingar dem att 

prioritera bland högt prioriterade uppgifter.  

Ledningssystemet måste säkerställa att tillgängliga resurser hela tiden kan styras mot de 

allvarligaste brottsproblemen och ordningsstörningarna.106 

Ur identifikationssynpunkt kan detta komma att utgöra ett problem, då så kallade vardagsbrott i 

och med prioriteringsproblemet hamnar i skymundan. Rimligen är det vid dessa vardagsbrott 

som majoriteten av målgruppen kommer i kontakt med Polisen och således är det i dessa 

situationer som Polisen har som störst möjlighet nå identifikation och upprätta en förtroendefull 

relation. Då få kommer i kontakt med Polisen i vardagen, försämras således Polisens möjlighet att 

genom identifikation erhålla förtroende. Emellertid har Polisens budget, som redan framhållits i 

                                                 
101 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 58 

102 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 43 

103 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 47 

104 Polisens budgetunderlag för 2004-2006: 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf, S. 20. 2007-03-30 

105Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter inom polisorganisationen: 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/4734/12698/beslutat_RB_20061.pdf, S. 16. 2007-03-29 

106 Polisens budgetunderlag för 2004-2006: 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf, S. 13. 2007-03-30 

http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/4734/12698/beslutat_RB_20061.pdf
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/budgetunderlag04_06.pdf
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kapitlet Kunskap i Polisens strategi, under senare år blivit större, vilket skulle kunna leda till bättre 

förutsättningarna för att genom identifikation nå förtroende. 

6.3.5 Konsekvens och meddelandets tillförlitlighet i Polisens strategi 

I Polisen i pressen har jag funnit flera exempel på strategier genom vilka Polisen uppfyller kriterierna 

för meddelandets tillförlitlighet och konsekvens. ‖Ärlighet är vårt kännetecken.‖107 skriver de och 

menar, att människor ska kunna lita på att Polisen alltid lämnar sanningsenliga uppgifter samt 

aldrig undanhåller information.108 Genom att hävda att de lämnar korrekta uppgifter kan, enligt 

Hedquists teori, Polisens trovärdighet förstärkas. I publikationen framhålls att polisanställda även 

på fritiden förknippas med sin yrkesroll och att det därför är viktigt, att deras uttalanden alltid är i 

samklang med Polisens hållning.109 Spekulationer och värderingar bör undvikas och meddelanden 

till pressen ska spridas inom myndigheten så fort som möjligt.110 Inom Polisen ska det sålunda 

råda en enhetlighet och uttalanden från myndigheten ska vara samstämmiga, vilket även det är 

gynnsamt ur förtroendesynpunkt. 

 

I Polisens självpresentation återfinns inte bara faktorer som gynnar en trovärdig framställning 

utan även en mängd exempel på det motsatta. Polisen lyder under offentlighetsprincipen111 och 

myndighetens allmänna handlingar ska därmed vara tillgängliga för allmänheten. Emellertid 

upplevs materialet, enligt min mening, som svåråtkomligt och därmed är det svårt att kontrollera 

om de uppgifter som Polisen presenterar är tillförlitliga. Trots att Polisen framhåller att en 

förtroendefull relation med medborgarna är viktig, presenterar de nästan inget material som kan 

betraktas som förtroendeingivande direkt på hemsidan. För att finna sådant var jag tvungen att 

söka mig vidare och ta del av skrifter som jag inte upplevde som riktade till allmänheten varför 

jag menar, att Polisen brister vad gäller överrensstämmelsen mellan uttalande och reellt agerande. 

Fler exempel på mångtydighet står att finna. I Polisen i pressen skriver de: 

Polisverksamheten är en ganska invecklad väv av lagar, metoder, traditioner och många viljor. 

[…] Vi gör oss själva en väldig otjänst om vi utnyttjar vår komplexitet till att hålla allmänhet 

och medier utanför kunskap om vårt arbete.112 

Citatet visar att Polisen anser sig vara komplex, men samtidigt framhåller att det inte ska 

förhindra allmänhetens tillgång till kunskap om dem. De skriver dessutom att en hänvisning 

aldrig bör användas för att göra sig av med en frågande som man finner besvärlig. ‖Sådant skadar 

förtroendet för Polisen.‖113 Dessa Polisens visioner, stämmer dock inte överens med min bild. (Se 

                                                 
107 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 7 

108 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 7; 17 

109 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 42 

110 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 43; 53; 81 

111 Riksdagen: http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6097.aspx, 2007-04-09 

112 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 33 

113 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 59 

http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6097.aspx
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avsnittet Extroversion – öppenhet och kommunikationsförmåga i Polisens strategi.) De lyckas inte med att 

leva upp till sitt ideal och Polisens komplexa organisation kan därmed sägas vara en belastning ur 

förtroendesynpunkt.  

 

Ett annat exempel som ytterligare förstärker känslan av att ord och handling hos Polisen inte är i 

överrensstämmelse är, när rikspolischefen skriver att det stundom råder en klyfta mellan 

allmänhetens förväntningar och vad Polisen faktiskt kan åstadkomma.114 I Polisen i pressen skriver 

de att en stor öppenhet om vad Polisen kan och inte kan prestera ‖… medför att allmänheten 

bygget upp rimliga förväntningar på oss.‖115 Mot bakgrund av anförandet har jag funnit 

förvånansvärt få exempel på hur de i praktiken menar att allmänheten ska kunna ha insikt i vilka 

förväntningar som är rimliga. En annan aspekt som ur trovärdighetssynpunkt är viktig är, att 

uttalanden från en organisation är samstämmiga. Också på denna punkt, har jag funnit brister hos 

Polisen. I Polisen i pressen står följande att läsa: 

Enligt mångas mening, särskilt inom våra led, får Polisen ofta ‖oförtjänt ta stryk‖ i medierna. 

Vi bör ändra vårt synsätt på det här. Offer-rollen passar inte riktigt för poliser. […] Vi bör 

istället jobba efter förutsättningen att om det blir fel i medierna så beror det på att vi inom 

Polisen inte funnits på rätt plats i rätt tid för att berätta hur det verkligen ligger till.116 

I citatet anförs att Polisen inte ska framställa sig som ‖offer‖ utan istället ska ta på sig ansvaret 

om bilden av dem i media blir felaktig. Samtidigt skriver rikspolischefen att kritik som riktas mot 

dem ofta är orättvis och felaktig.117 En aktör inom Polisen menar att de inte ska framställa sig 

som ‖offer‖ medan en annan gör just det. Myndigheten kan således inte sägas förmedla en 

entydig bild. Då jag fann det svårt att hitta exempel på att Polisen själv menar att verksamheten 

fungerar väl, betraktar jag det därtill som märkligt att Polisen på ett flertal ställen framhåller att de 

positiva sidorna av verksamheten hamnar i skymundan. Visserligen indikerades på ett flertal 

ställen att Polisen anser sig vara framgångsrik (se avsnittet Kunskap i Polisens strategi), men inte 

heller några sådana uppgifter stod tydligt att finna på hemsidan. 

 

Polisen, som är en statlig myndighet och arbetar på uppdrag av regeringen, indikerar att inte bara 

medborgarna utan även regeringen har för höga förväntningar på dem. (Se avsnittet Kunskap i 

Polisens strategi.) Bilden av Polisens potential blir skev då det mellan Polisen och regeringen 

föreligger en meningsmotsättning. Det är rimligt att målgruppen därför inte förväntar sig att 

Polisen kommer att kunna leva upp till de mål som presenterats och därför även rimligt att de 

inte känner förtroende för Polisens åtaganden. 

                                                 
114 Stefan Strömberg. Tidningen Svensk Polis. 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945, 2007-03-30 

115 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 12 

116 Cassel. (2000). Polisen i pressen: åtkomlighet, ärlighet, öppenhet. C O Ekblad & Co. S. 32 

117 Stefan Strömberg. Tidningen Svensk Polis: 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=7123624, 2007-03-30 

http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=133945
http://www.polisen.se/inter/util/nodeid=21434&pageversion=1.jsp?articleid=7123624
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6.4 Diskursteoretisk analys 

Med resultaten ovan som underlag följer här en sammanfattande analys med stöd av de 

diskursteoretiska begreppen. Jag kommer att börja med en analys av aktörerna enskilt och avsluta 

med en jämförande analys av de båda resultaten. Mot bakgrund av uppsatsens syfte och 

teoretiska utgångspunkt har begreppet förtroende kommit att fungera som nodalpunkt. De av 

Hedquist presenterade konstituenterna för en trovärdig kommunikation kan betraktas som de 

ord, vilka omger det privilegierade begreppet och därmed fyller det med mening. Det är också 

genom konstituenternas sammankoppling med förtroende och dess ovan fastställda innebörd och 

följdriktigheter (se avsnittet Teoretisk bakgrund och begreppsdefinition) som de placeras i 

förtroendediskursen och fylls med betydelse. Genom att studera om konstituenterna i IKEA:s 

respektive Polisens diskurs kan betraktas som tillslutna och till fullo definierade eller ej går att 

bringa klarhet i om aktörerna lyckats med att skapa entydighet inom domänen förtroende. Enligt 

Hedquists teori om förtroende är entydighet en förutsättning för en trovärdig kommunikation 

och för att komma i åtnjutande av förtroende. Om det finns ord eller meningar inom en och 

samma diskurs som inte är klart definierade utan som framstår som element eller rentav som 

flytande signifikanter, är det sålunda negativt för möjligheten att erhålla förtroende. 

  

Av ovanstående resultat kan konstateras att IKEA framställer en tydlig och till stor del klart 

definierad förtroendeingivande diskurs. Dessutom uppfyller företaget de allra flesta kriterierna för 

att framstå som trovärdigt, vilket i sin tur gynnar deras möjlighet att erhålla förtroende. Strategin 

står visserligen inte att finna tydligt uppradad i punktform, men genom att ta del av den text som 

görs åtkomlig på och via deras hemsida återfinns tydligt framställda och sammanhängande 

moment. Som diskursteorin framhåller är språket alltid kontingent, men vad gäller strategierna 

hos IKEA framställs det som att företaget är kunnigt inom sitt område och som att det därmed är 

på ett visst sätt. Detta får till följd att deras diskurs upplevs som objektivt sann.  

 

Det diskursiva fält mot vilket IKEA definierar sig är ‖de andra‖ – de som väljer den enkla vägen 

framför den svåra, tar mycket betalt för sina varor och således inte arbetar för kundens bästa. Då 

IKEA till största delen presenterar en enhetlig diskurs, kan de sägas lyckas med denna åtskillnad. 

I och med att IKEA därtill i allmänhet kan sägas uppfylla alla aspekter som krävs för en trovärdig 

kommunikation, kan de också sägas definiera sin strategi gentemot kontrasten till det egna 

tillvägagångssättet och lyckas även med detta. 

 

Trots att IKEA:s profil till större delen uppfattas som homogen gör sig den diskursiva kampen 

synlig inom ett område. Med tanke på de svårigheter jag upplevde vid kontakten med företaget 

tycks nämligen den öppna hållningen som hävdas i strategin inte fullt ut vara införlivad i 

företaget. Därmed kan den skriftligen enhetligt extroverta attityd som presenteras i diskursen, 

sägas skilja sig från den som verkligen råder inom företaget. IKEA befinner sig därtill samtidigt 

inom den diskurs som hävdar öppenhet som en förtjänst och som gynnsam ur 
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förtroendesynpunkt och inom diskursen som kräver att affärshemligheter bevaras och därmed 

fordrar en viss slutenhet. Den öppna attityden kan således sägas vara utmanad av en slutenhet 

och oåtkomlighet, vilket även det avslöjar en diskursiv kamp. De båda diskurserna är 

betydelsefulla för IKEA, varför det för företaget inom denna domän, genom en så kallad 

hegemonisk intervention, är svårt att låsa fast språket på ett entydigt sätt. Detta är en faktor som 

försämrar IKEA:s möjlighet att hävda sin extroversion och som därmed är problematisk ur 

förtroendesynpunkt. 

 

Resultatet i ovanstående kapitel visar att även Polisen uppfyller flera av de aspekter som 

innefattas i konstituenterna för en trovärdig kommunikation, vilket följaktligen är gynnsamt ur 

förtroendesynpunkt. Ett genomgående problematiskt element i Polisens framställning är dock, att 

större delen av de förtroendeingivande aspekterna inte står att finna direkt på hemsidan och då 

varken upplevs som tydligt framställda eller väl utarbetade. För att uppmärksamma dessa aspekter 

är läsning av dokument som inte upplevs som riktade till den breda allmänheten istället 

nödvändig. Ur förtroendeperspektiv brister myndigheten också på ett flertal andra punkter, vilket 

gör att deras försök att fixera en entydig diskurs misslyckas. Följden blir att Polisen inte till fullo 

framstår som trovärdiga, vilket får till följd att deras utsikter att komma i åtnjutande av 

förtroende minskar. 

 

Polisen försöker definiera sig i förhållande till slutenhet och svåråtkomlighet, vilket följaktligen 

kan sägas vara deras diskursiva fält. Myndigheten anför att information utåt ska bygga på 

öppenhet och åtkomlighet, men min upplevelse är att material om Polisen och dess verksamhet 

är svåråtkomligt. Jag fick heller inte den hjälp jag förväntade mig vid min kontakt med Polisen, 

vilket avslöjar en pågående diskursiv kamp inom myndigheten. Polisen lyckas sålunda inte fullt ut 

med åtskillnaden mellan den egna diskursen och det diskursiva fältet, vilket är en av flera aspekter 

i det studerade materialet som gör diskursen tvetydig. I Polisens förtroendeskapande diskurs har 

jag vidare funnit exempel på ett ord som kan betraktas som flytande signifikant. En aktör inom 

myndigheten hävdar nämligen att polisen inte bör framställa sig som ‖offer‖, medan en annan 

gör just det genom att säga att kritik riktad mot dem ofta är orättvis och felaktig. Definitionen av 

hur Polisen ska framställa sig kan därmed betraktas som oklar och öppen för tillskrivning. 

  

Enligt diskursteorin finns inom diskurser en tröghet och ett ansenligt område av objektivitet 

vilket det är svårt att tänka annorlunda kring. Som redan konstaterats, har Polisen som statlig 

myndighet existerat i snart ett halvt sekel. En presumtiv följd av detta är att verksamheten har en 

etablerad diskurs som är svår att förändra. Som också noterats pågår inom Polisen en diskursiv 

kamp vilket gör att deras strategier inte framstår som sammanhängande och ur 

förtroendesynpunkt är till myndighetens nackdel. Samtidigt märks väl ett försök till förändring 

och ett uppmärksammande av att förtroende för dem är en förutsättning för att kunna agera 

ändamålsenligt. Motsättningarna inom Polisens förtroendeskapande diskurs kan därmed 

uppfattas som ett försök till förändring till det bättre. Med andra ord kan sägas att det pågår ett 
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försök till hegemonisk intervention genom vilken man försöker göra elementens mångtydighet 

entydiga, i enighet med de aspekter som innefattas i kraven för en trovärdig framställning. I det 

material jag tagit del av framhålls också att spekulationer bör undvikas i information till 

allmänheten, vilket kan tolkas som en medvetenhet inom Polisen att det är till verksamhetens 

fördel om de framställer en entydig diskurs. Därtill skriver de: ‖Låt oss erkänna att vi kan behöva 

bli bättre på öppenhet.‖118. Citatet indikerar en insikt om att förhållandena för Polisens möjlighet 

att erhålla förtroende, inte är optimala utan behöver förbättras. 

 

Som redan konstaterats är enhetlighet i diskursen en förutsättning för en trovärdig 

kommunikation och för att komma i åtnjutande av förtroende. Enligt diskursteorin är språket 

emellertid ett socialt fenomen och då diskursen därmed är kontingent, finns det ingen diskurs 

som är objektiv och alltigenom tillsluten. Trots att såväl IKEA som Polisen genom sin profilering 

presenterar en mer eller mindre bestämd bild av sina respektive organisationer, kan därmed 

konstateras att de hela tiden kämpar mot andra diskurser för att låsa fast språkets betydelse på sitt 

eget sätt. Medan den diskursiva kampen hos IKEA endast i liten grad gör sig synlig, är det hos 

Polisen tydligt att det pågår en antagonistisk kamp. I jämförelse med IKEA kan Polisen sägas ha 

många element och strategier som inte fullt ut framstår som entydiga och till fullo definierade. 

Slutsatsen är att det därmed faller sig naturligt att IKEA i större utsträckning än Polisen, erhåller 

allmänhetens förtroende. 

7. Avslutande diskussion 

IKEA är för sin existens beroende av att folk handlar i deras varuhus och Polisens verksamhet är 

avhängig att en majoritet av befolkningen inte begår brott och dessutom betraktar dess 

verksamhet som legitim. Båda aktörerna är därmed i behov av att framstå som auktoriteter för att 

deras verksamheter ska kunna fungera ändamålsenligt. En bedömning av legitimiteten i deras 

respektive verksamheter pågår ständigt, eftersom de båda använder mottagarnas resurser, vilka 

potentiellt skulle kunna nyttjas på annat håll. Ingen kan legitimera sina egna handlingar, men 

däremot kan åtgärder vidtas i syfte att nå legitimitet. För att framstå som auktoriteter är därmed 

såväl IKEA som Polisen i behov av en strategi genom vilken de kan nå legitimitet. 

 

Förtroendebegreppets komplexitet kan komplicera undersökningar av allmänhetens förtroende 

för olika fenomen i samhället, varför relevansen av exempelvis Medieakademins och OPUS 

Opinions resultat kan ifrågasättas. Emellertid styrker det resultat jag bragt till kännedom genom 

min studie delvis den bild som de båda undersökningsinstituten presenterar. IKEA har genom 

sin till stor del entydigt presenterade diskurs goda möjligheter att erhålla högt förtroende, medan 

Polisen genom sin till stor del tvetydiga diskurs har svårare att komma i besittning av detsamma. 

När allmänheten säger att de känner ett stort förtroende för en aktör kan det översättas med att 
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de räknar med, att den kommer att hantera sina handlingsmöjligheter i enlighet med den strategi 

de gjort synlig. Översatt till studiens resultat kan sägas, att IKEA:s målgrupp räknar med att 

företaget kommer att agera på det sätt som de säger att de ska göra i sin strategi. Därmed kan 

dess verksamhet av mottagarna sägas betraktas som legitim. Vad gäller Polisen räknar 

allmänheten däremot inte med att den kommer att handla i enlighet med den framställda 

strategin, och dess verksamhet kan således inte heller sägas bedömas vara legitim. Följden blir att 

IKEA i större utsträckning än Polisen har makt över sin målgrupp. De kan sägas få mottagarna 

att göra något som de annars inte skulle göra: att handla i just deras varuhus trots att de har andra 

alternativ att tillgå. Polisen, som däremot inte framstår som en auktoritet, har svårare att fungera i 

enlighet med sitt ändamål. 

  

Studiens resultat uppenbarar vissa likheter i IKEA:s och Polisens strategier. Bland annat står hos 

båda aktörerna många exempel på en välvillig attityd att finna, och båda bygger genom sin strategi 

upp en identifikation med sina respektive målgrupper. Skillnaderna mellan dem är emellertid 

större än likheterna och IKEA är, som sagt, den av aktörerna som genom sin diskurs i störst 

utsträckning har möjlighet att upprätta en förtroendefull relation med sin målgrupp. Polisens 

strategi uppvisar ur förtroendesynpunkt ett flertal brister. I Polisen i pressen skriver de att 

människors uppfattning om Polisen i stor utsträckning formas av det som rapporteras av 

journalister och det må vara sant. De antyder att de ofta felaktigt kritiseras och att de positiva 

aspekterna av verksamheten hamnar i skymundan samtidigt som de skriver att de inte ska bete sig 

som ‖offer‖. ‖Vi kan i rimlighetens namn inte klaga på att det är så mycket negativt om oss i 

medierna om vi inte anstränger oss något för att förmedla allt det positiva.‖119 Genom citatet 

indikerar Polisen att det finns positiva aspekter av verksamheten och att om de inte arbetar med 

att framhålla dessa, kan de inte heller klaga på att medierapporteringen av dem i hög grad är 

negativ. När Polisen vidare framhåller att allmänheten ibland har för höga förväntningar på dem, 

infinner sig frågan vad myndigheten själv menar att den kan uppnå. Förvånande i sammanhanget 

är, att det var svårt att finna exempel på vad Polisen själv menar att de kan uppnå och det var 

också svårt, att finna lättillgängliga exempel på vad som faktiskt fungerar bra i Polisens 

verksamhet. Denna aspekt av Polisens diskurs är problematisk, eftersom en förutsättning för att 

allmänheten ska få vetskap om vilka förväntningar som är rimliga att ha, är just att den får 

kännedom om vad Polisen faktisk kan åstadkomma.  

 

Oavsett om en svag strategi är hela anledningen till förtroendeproblematiken inom Polisen eller ej 

är jag av tron, att de för att stärka sitt förtroende är i behov av att utarbeta en ny strategi. Polisen 

måste jobba mer med sin profil - med den medvetna kommunikationen av dess identitet och 

image - för att på så vis ändra det sätt på vilket målgruppen uppfattar dem. Därtill skulle Polisen 

kunna ta lärdom av ett företag som IKEA, vilket på ett kort och koncist sätt förmedlar en i stora 

drag entydigt definierad förtroendeskapande diskurs och framställer sig som att dess vision är 
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densamma som folkets - det vill säga att skapa en bättre vardag. Förslagsvis skulle myndigheten 

kunna utarbeta någon typ av broschyr som årligen sänds ut till de svenska hushållen. I en sådan 

skulle de genom ett urval av fakta kunna förmedla en bild av att hela organisationen eftersträvar 

samma mål. De skulle dessutom kunna tala om vad de i stora drag har åstadkommit, hur de 

menar att verksamheten är framgångsrik och beskriva vilka förväntningar som allmänheten 

rimligen kan ha på dem. På så vis skulle flera av de brister som i dagsläget finns i Polisens 

förtroendeskapande strategier kunna åtgärdas, och förutsättningarna för Polisen att komma i 

åtnjutande av förtroende skulle således öka. 

 

En hög grad av förtroende i samhället är en viktig förutsättning för det sociala kapitalet. I ett 

samhälle med stort socialt kapital litar medborgarna på, att man kommer att uppfylla varandras 

förväntningar och således förbättrar det samhällets och de enskilda aktörernas effektivitet. Både 

IKEA och Polisen framställer sig som att de utgör viktiga delar av samhället och som att deras 

respektive verksamheter är angelägna inslag i de enskilda individernas liv. IKEA är ett stort 

företag som ger många jobbtillfällen och som uppskattas och besöks av många människor. 

Emellertid tycks det mig märkligt att en affärsverksamhet som IKEA har bättre utarbetade 

strategier och framstår mer som en auktoritet än en viktig samhällsinstitution som Polisen. Det är 

inte svårt att förstå att konsekvenserna för samhället i stort blir större om Polisen saknar 

medborgarnas stöd än om IKEA gör det. Förtroende är nämligen inte bara en förutsättning för 

företags och organisationers förmåga att nå sin målgrupp på ett önskvärt sätt utan är även en 

förutsättning för det demokratiska samhället. Följden av ett svagt förtroende för Polisen kan 

därmed betraktas som ett hot mot den demokratiska samhällsordningen. Om vi inte litar på att 

Polisen fyller sin funktion och med framgång manövrerar i frågor som berör allas våra liv 

försämras det sociala kapitalet samtidigt som komplexiteten ökar, och följden blir ett sämre 

fungerande demokratiskt samhälle. 

 

Som står att läsa i uppsatsens syfte var min förhoppning, att denna studie skulle leda fram till 

slutsatser som kan komma till användning inom det studerade fältet och även för studiens 

huvudaktörer, IKEA och Polisen. När uppsatsen nu är färdig och jag lämnar den slingriga vägen 

bakom mig vill jag mena, att åtminstone Polisen genom att ta del av studiens resultat har en hel 

del att lära. Frågan är om förändring i rätt riktning kommer att ske eller om diskursens tröghet 

utgör ett allt för stort hinder. 
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