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Abstract 

Syftet med undersökningen är att granska nyhetsartiklar som handlar om Polisens registrering 

av romer för att jämföra beskrivningen av polis respektive romer samt undersöka vilka 

sociala maktförhållanden och ideologiska perspektiv som speglas. I syftet ingår även att 

undersöka om artiklarnas framställning kan bidra till en social förändring. Materialet består 

av tre nyhetsartiklar som publicerades samma datum och är hämtade från Dagens Nyheter, 

Avpixlat och Skånska Dagbladets webbsidor. Undersökningen har sin utgångspunkt i Norman 

Faircloughs modell för kritisk diskursanalys som består av teoretiska premisser och 

metodiska riktlinjer.  Resultatet visar att DN och Avpixlats artiklar är de som skiljer sig mest 

i beskrivningen av polis och romer. Alla artiklar speglar det maktförhållande där Polisen har 

en stark maktposition men har olika förhållningssätt till maktförhållandet mellan 

majoritetssamhället och minoritetsgruppen. Avpixlats artikel utmärker sig genom att spegla 

tydligt ideologiska perspektiv. Sannolikheten är större att artiklarna i DN och Avpixlat kan 

bidra till en förändring av den sociala världen. 

Nyckelord 
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English title 

”The register does not show criminality” 

How Swedish newspaper articles represent the registration of Roma by the police 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................................................................. 1 
1.1 Syfte och frågeställningar ................................................................................................ 1 

2 Bakgrund ................................................................................................................................. 2 

2.1 Registreringen av romer ................................................................................................... 2 
2.2 Romer i Sverige ............................................................................................................... 2 
2.3 Nationalism och antiziganism .......................................................................................... 3 

3 Forskningsfält ......................................................................................................................... 4 
3.1 Diskurs och diskursanalys ................................................................................................ 4 
3.2 Kritisk diskursanalys ........................................................................................................ 4 

4 Teoretiska och metodiska utgångspunkter .............................................................................. 5 

4.1 Faircloughs teoretiska utgångspunkter ............................................................................ 5 
4.1.1 Faircloughs tredimensionella modell ........................................................................ 6 
4.1.2 Makt och diskurs ....................................................................................................... 7 
4.1.3 Ideologi och diskurs .................................................................................................. 8 

4.1.4 Förändring av social praktik ..................................................................................... 9 
4.2 Metodiska utgångspunkter ............................................................................................... 9 

4.2.1 Tillämpning av metoden ......................................................................................... 10 

4.2.2 Etiska principer ....................................................................................................... 11 

5 Material ................................................................................................................................. 11 
5.1 Metodreflektion .............................................................................................................. 12 

6 Resultat ................................................................................................................................. 12 

6.1 Situationell kontext ........................................................................................................ 13 
6.2 Framställning av Polisen och deras handlingar ............................................................. 14 

6.2.1 Ordval ..................................................................................................................... 14 
6.2.2 Modalitet, passivitet och agentadverbial ................................................................ 15 
6.2.3 Citat ......................................................................................................................... 16 

6.3 Framställning av romer och deras situation ................................................................... 17 

6.3.1 Ordval ..................................................................................................................... 17 
6.3.2 Modalitet och agentadverbial .................................................................................. 18 

6.3.3 Citat ......................................................................................................................... 19 
6.4  Antaganden och negationer ........................................................................................... 19 

6.4.1 Antaganden och negationer om Polisen och deras handlingar ............................... 20 
6.4.2 Antaganden och negationer om romer och registret ............................................... 21 
6.4.3 Konnektiv och ideologiska antaganden .................................................................. 22 

6.5 Social praktik ................................................................................................................. 22 
6.5.1 Artiklarnas spegling av maktförhållanden .............................................................. 22 
6.5.2 Artiklarnas ideologiska karaktär ............................................................................. 24 
6.5.3 Förändring av social praktik ................................................................................... 25 

7 Diskussion ............................................................................................................................. 27 
7.1 Olika beskrivningar av polis och romer ......................................................................... 27 
7.2 Avspegling av sociala maktförhållanden ....................................................................... 28 
7.3 Avspegling av ideologier ............................................................................................... 29 



 

 

7.4 Artiklarnas framställning som bidrag till en social förändring ...................................... 30 

Litteraturförteckning ................................................................................................................ 32 

Bilaga 1 – Artikel från DN....................................................................................................... 33 

Bilaga 2 – Artikel från Avpixlat .............................................................................................. 35 

Bilaga 3 – Artikel från Skånska dagbladet .............................................................................. 36 

 



1 

 

1 Inledning  

Text, tal och bilder produceras och konsumeras ständigt. Det som är gemensamt för alla 

kommunikativa händelser är att de bygger på tidigare kommunikativa händelser och 

tillsammans skapar en föreställning om världen hos varje individ som tar del av dem. 

Eftersom individer bygger sin uppfattning om världen på olika texter, tal och bilder kommer 

världsbilden hos varje individ att skilja sig åt.   

  En typ av text som många tar del av dagligen är nyhetsartiklar. Även dessa speglar 

världen på ett subjektivt sätt och kan därför framställa samma händelse på olika sätt. 

Eftersom nyhetsartiklar och övrig media tar upp ett stort utrymme och har möjlighet att 

spridra subjektiva tolkningar av händelser är de intressanta både ur ett maktperspektiv och ur 

ett ideologiskt perspektiv. En händelse som fångade mitt intresse och har spridits som 

kommunikativa händelser i form av nyhetsartiklar är Polisens
1
 registrering av romer. Inte nog 

med att händelsen i sig är intressant, de olika nyhetsartiklarnas skiljer sig även åt i 

framställning av händelsen. Genom att studera dessa nyhetsartiklar försöker jag reda ut vilka 

sociala maktförhållanden och ideologier som speglas i artiklarna och kan ge en ge en ledtråd 

om ur vilka perspektiv händelsen har skildrats.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att ur en diskursanalytisk infallsvinkel granska tre nyhetsartiklar som 

handlar om Polisens registrering av romer för att jämföra beskrivningen av polis respektive 

romer samt undersöka vilka sociala maktförhållanden och ideologiska perspektiv artiklarna 

speglar. I syftet ingår också att undersöka om artiklarnas framställning av nyheten kan bidra 

till en förändring av den sociala världen. För att precisera syftet har följande frågeställningar 

formulerats:  

Hur skiljer sig artiklarna åt i beskrivningen av romer och polis?  

Hur speglas sociala maktförhållanden i artiklarna?    

Vilka ideologier urskiljas i artiklarnas framställning?  

På vilket sätt skulle artiklarnas framställning av nyheten kunna bidra till en förändring av 

den sociala världen? 

                                                 

1
 I texten används konsekvent Polisen (med versal) eftersom det är myndigheten som avses och inte enskilda 

poliser. 
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2 Bakgrund  

Följande avsnitt kommer att inledas med en beskrivning av den händelse som resulterade i 

nyhetsartiklarna. Därefter kommer jag att redogöra för romers situation i Sverige och till sist 

beskriver jag nationalism och antiziganism och deras påverkan på sociala maktförhållanden. 

2.1 Registreringen av romer 

Den 23 september 2013 publicerades en artikel på DN:s webbsida vars rubrik löd: ”Över 

tusen barn med i olaglig kartläggning”. I ingressen påstås att svensk polis har upprättat ett 

register över romer som är baserat på etnicitet och inte kriminalitet. Totalt sägs registret 

innehålla 4029 människor varav över tusen är barn. Längre fram i artikeln konstateras att det 

gäller Skånepolisen vars datorsystem innehåller ett register som heter ”Kringresande”. Det 

framgår också i artikeln enligt de jurister som DN har talat med att det är olagligt att upprätta 

register baserat på etnisk bakgrund och att registret därför bryter mot ett flertal lagar 

däribland polisdatalagen (DN 2013a). Skånepolisen hävdade därefter under en presskonferens 

att registret är baserat på kriminalitet och inte etnicitet (SVT 2013a).   

  DN:s inledande nyhetsartikel ledde till att många fler artiklar som följde händelsens 

utveckling publicerades i dagstidningar och på webbsidor. Nyhetsrapporteringen resulterade i 

en debatt där Polisens verksamhet både kritiserades och försvarades. Debatten kom även att 

handla om behandlingen av romer och om romers situation i Sverige.  

2.2 Romer i Sverige  

Romer är en av de fem erkända minoriteterna i Sverige och har befolkat landet sedan 1500-

talet (SOU 2010:55:81). I den statliga offentliga utredningen Romers rätt – en strategi för 

romer i Sverige beskrivs hur romer länge har blivit systematiskt utstötta från samhället. När 

idén om en ”svenskhet” baserat på etnicitet och tanken om en nationalstat började sprida sig i 

Sverige på 1800-talet exkluderades romer ur den svenska gemenskapen eftersom en 

nationalstat har ett behov av homogenitet (SOU 2010:55:138f.).  

  Behandlingen av romer är synlig bl.a. i tidigare lagstiftningar. 1914 stiftade Sveriges 

riksdag en lag som förbjöd bl.a. romer att invandra eftersom de ansågs vara en belastning och 

ett hot mot samhällsordningen. 1923 infördes i samband fattigvårdslagsstiftningen en särskild 

inofficiell paragraf i kommunernas ordningsstadgor som tillämpades in på 1970-talet enligt 

vilken romer inte fick vistas mer än tre veckor i samma kommun (SOU 2010:55:140ff). 

Polismyndigheter hade under stora delar av 1900-talet också egenskrivna regler som 

reglerade romers rätt till vistelse i kommunerna. I vissa kommuner fick romer över huvud 
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taget inte vistas (Caldaras 2002).  

   I utredningen (SOU 2010:55) konstateras att romers situation är allvarig än idag. I en 

undersökning av ARS Research AB som undersöker det svenska samhällets attityd till romer 

framgår det t.ex. att 24 % av dem som deltog i undersökningen inte vill ha romer som grannar 

och att 55 % inte vill ha romer som arbetskamrater. Samtidigt svarade mer än 50 % att de 

aldrig har träffat eller talat med en rom (SOU 2010:55:184ff). Liknande undersökningar visar 

att det finns en negativ attityd till romer och en brist på förståelse för dem som grupp: ”De 

stereotypa bilderna av romer och resande är invävda i svensk kultur och självförståelse” 

(SOU 2010:55:199). Selling (2013:165f) menar att fördomar mot romer existerar på 

samhällets alla nivåer oavsett utbildning och att det råder en okunskap om det historiska 

förhållandet som råder mellan majoritetssamhället och romerna.  

2.3 Nationalism och antiziganism  

Enligt Gellner (1983) är nationalismen en politisk princip som går ut på att etniska och 

politiska gränser inte ska korsa varandra. Synsättet innebär att nationalism är en ideologi som 

anser att nationens dominerande etniska grupp ska styra staten och att den etniska gruppens 

språk och religion ska förankras i lagstiftningen. Det går även att se på nationalismen som en 

kraft som uppstår i en nationell identitet i och med att människor definierar sig själva som 

medlemmar av nationen (Hylland Eriksen 1993:126). Hylland Eriksen framhåller att nationen 

är en ideologisk konstruktion som försöker förena en kulturell grupp med en stat: ”Enligt 

nationalismen bör den politiska organisationen ha en etnisk prägel i och med att den 

företräder en särskild etnisk grupps intressen” (1993:127).  

  När samhällen är upprättade efter nationella principer uppfattas den etniska minoriteten 

som utmanande, vilket leder till ett avståndstagande hos majoritetsgruppen (SOU 

2010:55:178). Följande leder till att maktförhållandet mellan grupperna blir ojämnt.  

  Antiziganism är ett uttryck för majoritetsgruppen avståndstagande av romer och härleds 

till majoritetssamhällets utveckling. Begreppet förklaras i Romers rätt på följande sätt: 

”Uteslutningsmekanismer riktade mot romer som omfattar diskriminering och fördomar, men 

även sociala strukturer, regelsystem och tolkningar av bestämmelser som innebär 

systematiska inskränkningar av de mänskliga rättigheterna för romer, fångas med begreppet 

antiziganism” (SOU 2010:55:166).  

  Antiziganism upprätthåller maktförhållanden som gynnar majoritetsgruppen och 

diskriminerar minoritetsgruppen (SOU 2010:55:83). På längre sikt leder det ojämna 
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maktförhållandet till en marginalisering, vilket innebär att grupper i maktöverläge förskjuter 

grupper i maktunderläge så att deras ställning kontinuerligt försvagas i processen.  

3 Forskningsfält 

Detta kapitel består av en kortfattad beskrivning av vad diskurs och diskursanalys innebär 

samt den specifika skolbildningen som den här studiens teori och metod faller inom. 

3.1 Diskurs och diskursanalys 

Begreppet diskurs används i olika sammanhang med olika betydelser som kan vara både vaga 

och precisa. I vetenskapliga sammanhang råder ingen koncensus om begreppets innebörd 

men enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000:7) brukar begreppet innefatta en idé om att 

sättet vi uttrycker oss på följer vissa mönster beroende på vilken social domän vi befinner oss 

i. I exempelvis en politisk diskurs struktureras språket som vi använder efter ett visst mönster 

som anses passa i just den sociala domänen, alltså som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000:7).    

  Diskursanalys innebär att forskaren studerar, analyserar och värderar de mönster som 

förekommer i språket. Som teori och metod fungerar diskursanalys tvärvetenskapligt och 

används inom ett flertal områden för olika syften. Det finns olika sätt att förhålla sig till 

diskursanalys med tillhörande teorier och metoder som är bundna till varandra. Forskaren 

måste acceptera de filosofiska utgångspunkterna som ligger till grund för olika angreppssätt 

inom en diskursanalytisk metod för att kunna använda den. Winther Jørgensen och Philips 

(2000:10) beskriver diskursanalys som ett paket vars delar består av filosofiska premisser, 

teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer och specifika tekniker för analys.  

3.2 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys som forskningsfält utvecklades under tidigt 1990-tal när en grupp 

forskare gick samman för att diskutera teorier och metoder inom diskursanalys vilket 

resulterade i vad de kom att benämna kritisk diskursanalys eller Critical Discourse Analysis, 

CDA (Wodak & Meyer 2009). Enligt Wodak och Meyer (2009:3) är det kritiskt 

diskursanalystiska fältet i många avseenden heterogent och utgår från olika teoretiska 

ståndpunkter och metoder. Viktiga begrepp som diskurs och kritisk kan används på olika sätt 

inom fältet. Det som är karaktäristiskt är att alla angreppssätt är problemorienterade och 

inriktade på att avmystifiera ideologi och makt genom att analysera kommunikativa händelser 

(Wodak & Meyer 2009:3). Författarna summerar kritisk diskursanalys på följande vis: ”CDA 
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can be defined as being fundamentally interested in analyzing opaque as well as transparent 

structural relationships of dominance, discrimination, power and control as manifested in 

language” (Wodak & Meyer 2009:10).  

  Kritisk diskursanalys bygger främst på socialkonstruktionistiska teorier (Winter Jørgensen 

& Philips 2000:11) vilka enligt Burr (1995:2f) utgörs av fyra antaganden som förenar fältet. 

Det första antagandet innebär att den kunskap vi anser oss ha inte kan ses som objektiv 

eftersom vi själva skapar vår bild av världen och vad som är sann kunskap genom vårt sätt att 

kategorisera omvärlden. Det andra antagandet innebär att vår kunskap om världen är direkt 

kopplad till vår kultur och historia. Den sociala världen och vår kunskap om den är 

konstruerade fenomen och kan med tiden förändras i diskursiva och sociala praktiker. Det 

tredje antagandet innebär att sociala praktiker bidrar till att skapa och upprätthålla synen på 

världen och våra kunskaper om den. I interaktion uppstår därför gemensamma sanningar eller 

konflikter om vad som är sant eller falskt. Det fjärde antagandet handlar om sambandet 

mellan kunskap och social praktik och innebär att den världsbild som råder leder till att olika 

handlingar upplevs på olika sätt och att olika världsbilder leder till olika handlingar (Burr 

1995:2f). 

4 Teoretiska och metodiska utgångspunkter  

Norman Fairclough är en av de forskare som utvecklat fältet för kritisk diskursanalys. I 

följande avsnitt presenteras den modell han utarbetat och som utgör denna studies teoretiska 

och metodiska utgångspunkt.  

4.1 Faircloughs teoretiska utgångspunkter 

Faircloughs teori bygger, likt många andra kritisk diskursanalytiska teorier, på Foucaults 

diskursteori i det att diskursen ses ”som delvis konstituerande för kunskap, subjekt och 

sociala relationer” (Winther Jørgensen Philips 2000:95). Skillnaden är att forskarna inom 

kritisk diskursanalys har försökt konkretisera teorin genom att genomföra systematiska 

analyser av språkbruk, texter, i förhållande till och som en del av den sociala praktiken 

(Winther Jørgensen Philips 2000:95).   

  Fairclough använder begreppet diskurs på två olika sätt. En diskurs definierar Fairclough 

som ett sätt att uttrycka sig på utifrån ett visst perspektiv som kan skiljas från andra sätt att 

tala, alltså andra diskurser (Fairclough 2001:24). Det abstrakta begreppet diskurs definierar 

Fairclough som “language as form of social practice” (2001:18), vilket innebär att språk inte 

går att separera från samhället utan är en del av det.   



6 

 

  Definitionerna antyder att språket är ett socialt fenomen och att sociala fenomen är 

lingvistiska eftersom språket inte bara speglar sociala situationer utan också är en del av den 

sociala praktiken (Fairclough 2001:19). Lingvistiska fenomen, t.ex. samtal, är sociala 

eftersom de bestäms utifrån sociala förhållanden och har sociala effekter. Dock påpekar 

Fairclough att även om alla lingvistiska fenomen är sociala är inte alla sociala fenomen 

lingvistiska. Ekonomiska system, t.ex. kapitalism, är inte ett lingvistiskt fenomen men kan 

fortfarande ha element av språkbruk och kommer att påverka språket (Fairclough 2001:19). 

4.1.1 Faircloughs tredimensionella modell 

Enligt Fairclough har varje kommunikativ händelse tre dimensioner: händelsen är en text (tal, 

bild eller en blandning), en diskursiv praktik och en social praktik. För att beskriva diskurs 

som text, diskursiv praktik och social praktik och förhållandet mellan dem har Fairclough 

konstruerat en modell som också är utgångspunkt för min analys (se Figur 1).  

  I modellens centrum finner vi ramen för text som rör enbart texten som produkt och dess 

formella egenskaper (Fairclough 2001:20). Texten är i sin tur en del av den diskursiva 

praktiken, den mellersta ramen, eftersom den uppstår i produktionsprocessen. Hit hör också 

konsumtionsprocessen som innebär att läsare, lyssnare och betraktare tar del av och tolkar 

text, tal eller bild. I produktionsprocessen är texten en produkt medan den i 

konsumtionsprocessen snarare fungerar som en källa för tolkning (ibid.).   

 Texten är en del av den diskursiva praktiken eftersom det är där man kan finna spår av 

och antydningar om produktions- och konsumtionsprocess (Fairclough 2001:20). Processerna 

är en samverkan mellan texters formella egenskaper och det som kallas för ”members’ 

resources’” eller MR (Fairclough 1989:24). Begreppet MR innefattar de subjektiva kunskaper 

och uppfattningar (jfr Burr 1995) som är lagrade i individens långtidsminne t.ex. kunskapen 

om hur språk ska användas och uppfattningar om världen inklusive värderingar, antaganden, 

trosuppfattningar osv. (ibid.). Varje individ har en egen uppsättning MR vilket betyder att 

varje tolkning av en text kommer att skilja sig från andra individers tolkning.   

  Alla individers MR genereras ur den sociala praktiken som representeras av modellens 

yttersta ram. Eftersom individer använder socialt betingade MR för att producera och 

konsumera text är den diskursiva praktiken en del av den sociala praktiken. Den bild av 

världen som människor har och använder för att producera och konsumera text har sitt 

ursprung i sociala strukturer och bestäms av dem (Fairclough 2001:20).  
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    Figur 1. Faircloughs (2001) tredimensionella modell 

4.1.2 Makt och diskurs  

Utövning av makt i diskursiva praktiker kan ta sig flera uttryck. I ett fysiskt möte kan det 

handla om att en deltagare med mycket makt kontrollerar och begränsar hur mindre mäktiga 

deltagare deltar i diskursen (Fairclough 2001:38). En person med makt kan med hjälp av den 

exempelvis styra samtalets innehåll genom att ge order och ställa frågor. En stor del av den 

diskurs vi tar del av sker dock genom envägskommunikation där producenter och 

konsumenter är åtskiljda i processen. Även i dessa processer kan deltagare utöva makt genom 

att begränsa andras deltagande och styra det förmedlade innehållet.  

  Massmedia är ett exempel på envägskommunikation där producenter har makten att styra 

innehållet. I produktionen av en nyhetsartikel kan producenter välja hur nyheter ska 

framställas och utövar på så sätt makt över konsumenten (Fairclough 2001:42). De tolkningar 

av nyhetsartiklar som förmedlas behöver dock inte alltid vara tidningens eller den specifika 

producentens tolkning. Nyhetsartiklar kan förmedlas ur ett perspektiv som förstärker ett redan 

existerande maktförhållande till förmån för makthavare (Fairclough 1989:51). Det som är 

speciellt för massmedia är att de maktförhållanden som speglas oftast inte är tydliga utan 

döljs i diskursen genom t.ex. antaganden (Fairclough 2001:41). För att tillägna sig 

information behöver läsaren ofta positionera sig på ett sätt som får dem att acceptera vissa 

förhållanden.  

  Ojämlika maktförhållanden i diskursiva situationer kan även bero på att personer med lite 

makt har kulturella och språkliga bakgrunder som skiljer sig från den som har mycket makt. 

      Sociala förhållanden för produktion 
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Då kan det uppstå missförstånd på grund av skillnader i diskursiva konventioner (Fairclough 

2001:40). Missförstånden behöver inte enbart bero på diskursiva praktiker utan har även att 

göra med uppenbara skillnader mellan grupper: ”Power in discourse between members of 

different cultural groupings is in this perspective an element in the domination of, […] 

minorities by the white majority, and of institutionalized racism” (Fairclough 2001:41).  

  Rasism är effekten av ett etablerat socialt maktförhållande som påverkar den diskursiva 

praktiken. Andra sociala maktförhållanden som råder kommer på samma sätt vara en 

avgörande faktor för användningen av diskurser. Enligt Fairclough har alla sociala 

institutioner en ”dold agenda”. Med det menas att institutioner reproducerar diskurser som 

upprätthåller maktförhållande t.ex. rasism eller klassamhället. I den diskursiva praktiken kan 

människor omedvetet upprätthålla dessa maktförhållanden och på så sätt dölja diskursens 

agenda (Fairclough 2001:33). 

4.1.3 Ideologi och diskurs  

Ideologiskt utgår Fairclough från marxisten Gramsci (1971) som beskriver ideologi som en 

underförstådd filosofi i den sociala praktiken. Begreppet ideologi kopplas därför samman 

med den filosofiska termen ”common sense” som också används av Gramsci (1971). 

Maktrelationer styrs av antingen tvång, vilket också kan inkludera fysiskt våld, eller 

framtvingande av samtycke i diskursiva praktiker där ideologier tar sitt uttryck. Fairclough 

menar att utövande av makt sker i hög grad genom språkets ideologiska kraft (2001:2).  

  För att läsare ska kunna tolka och hitta ett samband i texter kan det krävas att läsaren 

måste förlita sig på generella antaganden så kallade ”common sense assumptions” 

(Fairclough 2001:68ff). Det innebär att texten kan formuleras på ett sätt som tvingar läsaren 

att göra vissa antaganden för att kunna förstå texten. Det kan vara svårt att upptäcka och 

avfärda sådana antaganden och de kan vara både manipulativa eller uppriktiga. Texter som 

utgår från vissa antaganden är vanligt förekommande men läsaren accepterar inte alltid den 

position som författaren placerar dem i. Det kan t.ex. handla om en journalist som beskriver 

det muslimska hotet och därmed förutsätter att ett sådant hot faktiskt förekommer.   

  Ideologier upprätthålls särskilt när de inte behandlas direkt i diskursen utan fungerar som 

en bakgrund och gör att konsumenten tolkar texten utifrån de antaganden som tjänar 

ideologin. I texter kan ideologier döljas på ett sätt som gör att både konsumenter och 

producenter tillskrivs olika antaganden utan att någon av dem är medvetna om det (ibid.). 

Enligt Fairclough kan ”common sense” i olika grad tjäna syftet att bevara ojämlika 

maktförhållanden (2001:70), och vad som anses vara “common sense” styrs i stor 

utsträckning av makthavare i samhället och institutioner (Fairclough 2001:76).  
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  För att en diskurs ska ha en karaktär av ”common sense” behöver den naturaliseras. 

Naturalisering sker i olika grader och förändras beroende på den bakomliggande ideologins 

position i samhället (Fairclough 1989:91f). När en diskurstyp dominerar kommer den till slut 

att ses som naturlig och som ”common sense”. När en diskurs väl är naturaliserad verkar den 

förlora sin ideologiska karaktär och upplevs inte längre tillhöra en specifik social grupp. 

Fairclough påpekar att paradoxalt nog får den upplevda uttömningen av ideologi i en diskurs 

ideologiska effekter eftersom ideologin nu är dold (ibid.).   

4.1.4 Förändring av social praktik 

MR fungerar som en medierande faktor mellan diskurs och social struktur (Fairclough 

2001:36f). Den sociala strukturen är den bestämmande faktorn för en individs MR som i sin 

tur påverkar hur individen förhåller sig till en diskursiv praktik. Antingen kan individens 

diskursiva praktik reproducera den MR som upprätthåller diskurser och sociala 

maktförhållanden eller kan den i någon grad bidra till en förändring av MR och därmed en 

förändring av både diskurser och sociala maktförhållanden (ibid.). De två möjligheterna har 

sin utgångspunkt i producenters förhållningssätt till MR. Om producenter har ett normativt 

förhållande till MR och agerar i enlighet med den uppstår ingen förändring eftersom 

diskurser och sociala makförhållanden reproduceras (Fairclough 2001:138). Ett kreativt 

förhållande till MR tyder på mindre medhåll vilket leder till att producenten kombinerar olika 

delar av MR på ett kreativt sätt som förändrar dem (ibid.). Det kreativa förhållningssättet till 

MR kan systematiseras och leda till förvandling av MR på lång sikt som sedan påverkar den 

sociala strukturen.   

  Hur olika producenter väljer att tolka situationer har också att göra med typen av situation 

(Fairclough 2001:138). Normativa relationer till MR associeras med situationer som inte är 

problematiska för deltagare medan kreativa relationer till MR associeras med problematiska 

situationer för deltagare. En situation är oproblematisk om deltagare enkelt kan tolka vad som 

pågår, vilka som är involverade och vilken deras relation är (ibid.). I oproblematiska fall finns 

det lämpliga normer i form av diskurstyper och tolkningsprocesser lagrade i individens MR. I 

motsatsförhållanden förser MR oss inte med tydliga normer eftersom situationen inte är 

bekant. Det leder till att deltagare på ett kreativt sätt måste förändra sin MR för att kunna 

hantera den problematiska situationen (Fairclough 2001:138).  

4.2 Metodiska utgångspunkter   

Faircloughs tredimensionella modell är utgångspunkt för analysmetoden som innefattar en 
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textanalys av det utvalda materialet, en analys av produktions- och konsumtionsprocesser 

bundna till texten och en analys av den sociala praktik som händelsen är en del av.  

4.2.1 Tillämpning av metoden  

Analysmetoden utgår ifrån de verktyg som presenteras i Language and Power för en kritisk 

diskursanalys i praktiken (Fairclough 2001). I min tillämpning av metoden har jag valt ut ett 

antal av de aspekter som kan undersökas i en kritisk diskursanalys.  

  Det första steget är en analys av textens formella egenskaper: vokabulär, grammatik och 

struktur. Vad det gäller vokabulär har jag först valt att undersöka om artiklarna innehåller ord 

med besläktad betydelse eller på samma tema för att se om de fokuserar på en speciell aspekt 

av verkligheten. Därefter undersöker jag om ordvalen uttrycker negativa eller positiva 

attityder till händelsen. Till sist undersöker jag om det förekommer ord t.ex. eufemismer som 

kan skapa distans eller gemenskap mellan människor av olika ideologiska ståndpunkter.  

  I nästa steg av analysen undersöks textens grammatiska egenskaper. Jag undersöker först 

textens modalitet genom att studera förekomsten av modala satsadverbial och modala 

hjälpverb. Modalitet visar om textens påstående uttrycker säkerhet eller osäkerhet. Därefter 

undersöker jag satsernas agens på något sätt är oklar eller om satserna är passiva och på så 

sätt bidrar till oklarhet. På strukturell nivå undersöker jag hur citat används och vilka röster 

som får höras i texten.   

  I analysen av den diskursiva praktiken undersöks först den intertextuella kontexten. 

Intertextualitet innebär att texterna bygger på andra texter vilket visar sig genom de 

antaganden och negationer som förekommer i texterna. Därefter undersöker jag den 

situationella kontexten genom att studera vilka aktiviteter som pågår i varje text, vilka som är 

involverade, i vilka relationer de står till varandra och språkets funktion i situationen.    

  I det sista steget analyseras den sociala praktiken. Jag diskuterar först vilka sociala 

maktförhållanden som råder i samhället och deras ideologiska karaktär för att sedan se hur 

den diskursiva praktiken förhåller sig till dessa. Vid en större undersökning kan det finnas 

anledning att använda sig av en sociologisk teori. Vid en mindre undersökning kan det räcka 

med generella betraktelser av samhället likt de jag har presenterat i bakgrundskapitlet för att 

kunna undersöka förhållandet mellan diskursiv och social praktik. I det här steget försöker jag 

också avgöra huruvida den diskursiva praktiken kan bidra till att förändra den sociala 

praktiken. För att göra det studeras producenternas förhållande till den diskursiva praktiken 

utifrån om det är normativt eller kreativt.  
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4.2.2 Etiska principer  

I enlighet med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer för individskyddskravet ämnar jag att inte 

utsätta individer för risk eller skada. Det material som används har publicerats på offentliga 

webbsidor och undersökningen innehåller inte information om individer som inte har 

publicerats av respektive ursprungskälla. De individer som nämns i uppsatsen är offentliga 

personer eller personer som medvetet har gjort offentliga uttalanden. 

5 Material 

Materialet består av tre nyhetsartiklar som är insamlade på internet från tre olika webbsidor 

som publicerar bl.a. nyheter. För att avgränsa materialet har enbart artiklar som publicerades 

samma datum valts ut.  

  Den första artikeln publicerades den 23 september klockan 01.00 på DN:s webbsida och 

var den första att rapportera om händelsen. Författaren är Niklas Orenius och rubriken lyder 

”Över tusen barn med i olaglig kartläggning”. Den andra artikeln som har valts ut 

publicerades på Avpixlats webbsida. Artikeln har ingen given författare men rubriken lyder 

”Stort mediepådrag om påstått polisregister över zigenare”. Artikeln publicerades klockan 

19:25 den 23 september och uppdateras därefter 19:38 den 24 september. Den tredje och sista 

artikeln kommer ifrån Skånska Dagbladets webbsida, en lokaltidning med Malmö som 

utgivningsort. Artikeln är författad av Joakim Stierna och publicerades klockan 17.02 den 23 

september. Rubriken är ett citat ur artikeln och lyder ”Inget etniskt register”.   

  Dagens Nyheter grundades 1846 (DN 2013b) och från och med 1996 kunde tidningen 

läsas på internet. Idag har webbsidan ca 1,55 miljoner unika läsare per vecka (DN 2013c). 

Tidningen beskrivs på webbsidan som oberoende liberal och Peter Wolodarski, chefredaktör 

och ansvarig utgivare, säger följande om tidningen: ”Vi berättar inte bara vad som hänt utan 

går ett steg längre och beskriver varför. Vi försöker komma så nära sanningen som möjlighet, 

prövar teorier, ger utrymme för motargument” (DN 2013c).  

  Avpixlats webbsida har varit aktiv sedan 2011 då den ersatte föregångaren Politiskt 

Inkorrekt som startades 2008 (Medievärlden 2011, Avpixlat 2013b). På webbsidan beskrivs 

Avpixlats som ”en oberoende Sverigevänlig webbplats för nyheter och opinion” (Avpixlat 

2013b). På webbsidan står det också att Avpixlat vill vara en motkraft till svensk journalistik 

och politik genom att publicera vad de själva kallar för ”obekväma sanningar och åsikter om 

svensk invandrings- och migrationspolitik” (ibid.). Webbsidan har ingen ansvarig utgivare 

eller synlig redaktion, men Mats Dagerlind uppges vara Avpixlats talesperson. Webbsidan 
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misstänkts ha en nära koppling till Kent Ekeroth som är aktiv politiker inom 

Sverigedemokraterna (SVT 2013b) och har synliga reklamannonser för partiet.  Det finns 

ingen information om antal unika läsare per vecka.  

  Skånska Dagbladet eller ”Skånskan” som den vanligtvis kallas grundades 1888 och är en 

lokaltidning i södra Skåne med Malmö som utgivningsort (Skånskan 2013b). Idag har 

webbsidan ca 90 000 unika läsare per vecka på webben. Tidningen uppger sig stå på ”den 

lilla människans sida gentemot överhet och maktelit” (ibid.). Chefredaktör och ansvarig 

utgivare är Lars Eriksson. 

5.1 Metodreflektion 

Materialet som ligger till grund för undersökningen är begränsat till att gälla endast några få 

artiklar från en dag, och urvalet motsvarar inte senare publicerade nyhetsartiklar på ämnet. 

Min undersökning ger därför inte en helhetsbild av nyhetsflödet som handlar om Polisens 

registrering av romer, och man kan inte heller dra generella slutsatser om de olika 

tidningarnas övergripande ställningstagande över tid. Undersökningen syftar istället till att 

visa hur olika producenter kan förhålla sig på olika sätt till samma händelse och hur de olika 

framställningarna förhåller sig till sociala maktförhållanden och ideologier.  

  En av uppsatsens teoretiska premisser är att varje individs kunskap om världen är 

subjektiv, vilket speglas i tolkning och produktion av texter. I den här undersökningen är jag 

den som både tolkat och producerat text vilket innebär att undersökningens resultat speglar 

den uppfattning om världen som jag har, även om jag har försökt förhålla mig kritisk också 

till min egen tolkning av texterna. 

6 Resultat 

Resultatkapitlet är uppdelat i avsnitt om diskursiv praktik och social praktik. Resultatet av 

den diskursiva praktiken grundar sig på textanalysen och analysen av den situationella och 

intertextuella kontexten. I resultatet av den sociala praktiken beskrivs hur den diskursiva 

praktiken bestäms av och förhåller sig till sociala maktförhållanden och ideologier samt om 

den diskursiva praktiken kan bidra till en social förändring. Inledningsvis presenteras 

textanalyserna utifrån artiklarnas framställning av poliser respektive romer. Därefter beskrivs 

den situationella och intertextuella kontexten. 
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6.1 Situationell kontext 

Situationen påverkar hur den diskursiva framställningen ser ut. I en analys av situationen 

ligger fokus på vad som pågår, involverade subjekt, deras relationer till varandra och språkets 

roll i aktiviteten.   

  Aktiviteten i den situationella kontexten är densamma för alla artiklar då det som pågår är 

en rapportering av en händelse i form av en nyhetsartikel. Närmare bestämt handlar artiklarna 

om Polisens registrering av romer. Andra aktiviteter som kan ligga bakom 

nyhetsrapporteringen är informationsinsamling, intervjuer med dem som berörs av händelsen 

t.ex. poliser eller romer och själva utformningen av artikeln. Trots att författarna har sin 

utgångspunkt ur samma händelse skiljer sig innehållet i artiklarna från varandra. Det beror på 

att producenternas tolkningar av situationen är olika. De olika tolkningarna påverkar också 

den diskursiva praktiken i respektive artikel. Artiklarnas syfte är troligtvis att förse människor 

med information medan vinklingen av informationen kan bero på ett syfte som är att 

förmedla ideologiskt motiverade budskap.   

  De som är involverade är respektive artikels författare. Deras position är producent av 

texten och de har möjligheten att tolka situationen och sedan publicera den för människor att 

läsa. Producenterna bakom texten befinner sig alltså i en position av makt medan polis och 

romer inte kan styra artiklarnas innehåll. Däremot fungerar polis och romer som subjekt inom 

texten och tillskrivs olika sociala identiteter som är förankrade i individers MR. I vilka 

positioner och relationer subjekten placeras skiljer sig beroende på författarnas tolkningar av 

situationen. I DN:s artikel är de främsta subjekten inom texten poliser och romer. Romerna 

framställs som offer för Polisens registrering. Artikeln lägger stort fokus på romernas relation 

till varandra genom att beskriva hur barn till romer har registrerats. Skånskan kommenterar 

också det faktum att barn har blivit registrerade och citerar länspolismästaren som själv är 

pappa och uttalar sig om registreringen av barn. Till skillnad från DN och Skånskan 

framställs romerna inte utifrån deras familjerelationer i Avpixlats artikel. Gruppen framställs 

som kriminella och inte som offer för ett brott. Avpixlat behandlar också sociala identiteter 

som ”etniskt svenska” och ”icke etniskt svenska grupper” (Avpixlat 2013a). Andra subjekt 

inom Avpixlats artikel inkluderar Sverigedemokraterna och ”gammelmedia”. Avpixlats 

relation till media beskrivs som distanserad och i artikeln uttrycks kritik mot media och 

journalister genom att påstå att de ”medvetet har blåst upp historien till orimliga 

proportioner” (Avpixlat 2013a).  
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6.2 Framställning av Polisen och deras handlingar  

Avsnittet är indelat i kategorierna ordval, modalitet, passivitet, agentadverbial och citat. 

6.2.1 Ordval  

Alla tre nyhetsartiklar innehåller ord som berör Polisen och deras verksamhet. Exempel på 

sådana ord som förekommer i artiklarna är länskriminalen, kriminella nätverk, brott och 

olagligt. I alla artiklar används även ordet polisen frekvent. Det finns en naturlig upptagenhet 

av Polisen eftersom artiklarna handlar om Polisens registrering av romer. Genom att titta på 

procentsatsen ord som har en koppling till polis och rättssystem i förhållande till övriga ord 

jämförs respektive artikels upptagenhet av Polisen.   

  DN:s artikel innehåller 29 ord som har en koppling till Polisen vilket utgör 3,7 % av alla 

ord. De mest frekvent använda orden i artikeln är polisen, polisens och polismyndigheten. 

Skånskan innehåller 21 ord som har en koppling till det polisiära temat, totalt 5,8 %, och de 

mest frekvent använda är polisen, kriminella och länskriminalen. Artikeln i Avpixlat 

innehåller 16 ord, totalt 3,8 %, med en koppling till det polisiära temat och de mest frekvent 

använda är även där polisen och kriminella. 
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  Figur 2. Diagram över andel ord i procent på temat polis och rättssystem  

   

Vissa av orden i artiklarna som rör polis och rättssystem visar inte bara att fokus ligger på 

Polisen och dess verksamhet utan även att artiklarna speglar ett sätt att se på olika 

förhållanden och personer i samhället utifrån Polisens perspektiv. Exempel på ord och uttryck 

som är en del av den polisiära diskursen som artiklarna upprätthåller är gärningspersoner, 

lagöverträdelser, spaningsmässiga skäl, rättslig prövning, stationär kriminalitet, misstänkta, 

spaningsregister och straffmyndiga.   

  Eufemismer kan användas för att undvika ideologiskt laddade ord på grund av deras 
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relationella värde (Fairclough 2001:97). Beroende på läsarens position skulle Skånepolisens 

ordval ”kartläggning av kriminella nätverk” (Skånskan 2013a) som citeras i Skånskans artikel 

kunna ses som en eufemism för ordet rasprofilering som förekommer i Avpixlats artikel eller 

DN:s ordval ”ett biologiskt baserat register” (DN 2013a). Avpixlats artikel framställer dock 

inte registret som en rasprofilering utan antyder att DN anklagar Polisen för rasprofilering. 

Ordvalen kan också avslöja producentens positiva eller negativa uppfattning om Polisens 

handlingar eller framkalla en negativ eller positiv reaktion hos läsaren (Fairclough 2001:98). 

I DN:s artikel står det att Polisen har upprättat ett olagligt register, vilket kan framkalla en 

reaktion hos läsaren. Skånskan och Avpixlats producenter använder inga enskilda ord som 

avslöjar deras uppfattning om Polisens handlingar.  

6.2.2 Modalitet, passivitet och agentadverbial  

Modalitet visar om påståendena i texten framställs med auktoritet och säkerhet eller med 

tveksamhet. DN:s artikel framställer främst påståenden som sanningar utan tveksamheter. I 

två satser uttrycks dock osäkerhet med hjälp av det modala satsadverbialet troligen. Detta 

gäller hur många som har tillgång till registret: ”[…] troligen har långt fler fri tillgång till 

registret” och när uppgifterna till registret samlades in: ”[…] troligen har personuppgifterna 

till det omfattande registret samlats in under många år” (DN 2013a) [mina kursiveringar]. 

Med hjälp av det modala hjälpverbet kan uttrycks en osäkerhet huruvida registret är ett brott 

mot Europakonventionen: ”Dessutom kan den omfattande registreringen […] vara ett brott 

mot Europakonventionens artikel 8,[…]” [min kursivering] (ibid.). I övrigt framställs 

påståendena utan inslag av modalitet.  

  Av de satser som behandlar Polisens handlingar i Avpixlats artikel förekommer också 

mestadels påståenden som framställs som sanningar. I andra påståenden uttrycks en osäkerhet 

med hjälp av modala satsadverbial. I artikeln står det att: ”Vad som sannolikt har inträffat är 

att registret, till följd av zigenares höga överrepresentation som gärningspersoner i 

brottsammanhang, har fått karaktären av ett zigenarregister. Detta är förstås i så fall inget 

som polisen kan lastas för, […]” [mina kursiveringar] (Avpixlat 2013a).   

  Skånskan ifrågasätter inga av Polisens uttalanden utan upprepar dessa i sin artikel: ”Det 

rör sig inte om ett etniskt register, utan om en kartläggning av kriminella nätverk, uppgav 

Skånepolisen vid sin presskonferens på eftermiddagen” (Skånskan 2013a). Artikeln uttrycker 

dock en osäkerhet över Polisens handlingar och garderar sig med modala hjälpverb: ”Sedan 

uppgifterna om registret publicerades på måndagsmorgonen, ska Skånepolisen ha arbetat hårt 

för att reda på så mycket fakta om det som möjligt” [min kursivering] (Skånskan 2013a).    

  Resultatet visar att artikeln i DN främst framställer påståenden med säkerhet men 
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uttrycker en tveksamhet till hur många som har tillgång till registret samt när det upprättades. 

Avpixlats artikel uttrycker också en säkerhet i de flesta påståenden, däremot talar den också 

om vad som är sannolikt, nämligen att registret upprättats på goda grunder. Artikeln i 

Skånskan uttrycker en osäkerhet till uppgifterna förutom när de refererar eller citerar Polisen.  

  Agentlösa och passiva satser kan användas för att undvika upprepning men kan även vara 

en medveten (eller omedveten) strategi för att undanhålla information som i detta fall berör 

oklarheter om Polisens handlingar. I DN:s artikel förekommer det flera passiva meningar som 

exempelvis: ”De yngsta i registret är två år gamla och lades in när de var några månader 

gamla, år 2011.” [min kursivering] (DN 2013a). Det har redan klargjorts att det är Polisen 

som har lagt in barn i registret. Även i följande citat är det underförstått att det är poliser som 

har delat registret: ”Dessutom har den stora registerfilen delats via mail inom 

polismyndigheten […]” [min kursivering] (ibid.).   

  Ett exempel på en agentlös och passiv sats i Avpixlats artikel är: ”När mediedrevet går 

törs få tala klarspråk om att registret troligen upprättats på goda grunder […]” [min 

kursivering] (Avpixlat 2013a). Det har framgått att Polisen har upprättat registret. I 

Skånskans artikel finns också agentlösa och passiva satser: ”Registret ska ha uppförts vid 

Mellersta Skånes polisområde i Lund […]” (Skånskan 2013a). Det är dock även här 

underförstått att Polisen har registrerat personerna. Den enda satsen där agenten saknas och 

inte är underförstådd i texten är: ”Sedan uppgifterna om registret publicerades på 

måndagsmorgonen,[…]” [min kursivering] (Skånskan 2013a). Det klargörs inte vem eller 

vilka som publicerade uppgifterna i texten. Det är dock känt att DN publicerade uppgifterna. 

  Att artiklarna använder passiva och agentlösa satser kan antingen bero på att de undviker 

att upprepa redan känd information men det skulle även kunna vara ett försök att göra 

agenten, Polisen, mindre framträdande. Det är också svårt att veta vilka polisen är som ligger 

bakom handlingarna eftersom inga individer pekas ut som ansvariga.  

6.2.3 Citat  

I nyhetsartiklar har producenten kontroll över vilka citat som används och har därmed makten 

att styra vem som får sin röst hörd i artikeln. I artiklarna förekommer det inte några dialoger 

eller återgivning av dialoger, men samtliga artiklar innehåller minst ett citat. Avpixlats artikel 

har ett citat från den biträdande chefen för länskriminalen, Petra Stenkula: ”Vi för inga 

register baserade på etnicitet. Vi ska bekämpa brottslighet och kartlägga kriminella. Något 

annat ska inte få förekomma” (Avpixlat 2013a). I Skånskans artikel förekommer fyra citat 

från länspolismästaren Klas Johansson och ett från Petra Stenkula. Genom det höga antalet 

citat från Polisen får läsaren ta del av situationen från Polisens perspektiv. Till skillnad från 
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Skånskans och Avpixlats artikel innehåller DN:s artikel inga citat från polisen men använder 

i stället tolkningar av Polisens avsikter enligt de uppgifter de har och framställer sina 

tolkningar som underförstådda citat. Ett exempel på hur producenten tolkar Polisens 

handlingar är citatet: ”Eftersom de är barn till romer och därmed själva romer, lyder polisens 

logik, så finns det anledningar att hålla koll på dem i framtiden” (DN 2013:a).  

  Att DN väljer att inte citera Polisen verkar ha göra med den tydliga invändningen mot 

deras handlingar. Producenterna av Skånskans och Avpixlats artiklar verkar till skillnad från 

DN:s inte ha några problem med att inkludera citat från Polisen.   

6.3 Framställning av romer och deras situation  

Avsnittet är indelat efter kategorierna ordval, modalitet, passivitet, agentadverbial och citat. 

6.3.1 Ordval  

Alla artiklar använder ord som har en koppling till romerna, vilket är en naturlig upptagenhet 

eftersom artiklarna handlar om registreringen av romer. Däremot beskrivs romerna, deras 

etnicitet och situation på olika sätt. Det går att urskilja två olika typer av beskrivningar främst 

i DN:s respektive Avpixlats artikel. DN beskriver romerna främst som en etnisk grupp och 

genom deras släktskap. Avpixlats artikel beskriver dem som en etnisk grupp och utifrån 

antaganden om dem som grupp. Avpixlats artikel tar även upp ord som rör rasistiska 

strukturer och antiziganism. I diagrammet synliggörs artiklarnas upptagenhet av romer och 

hur deras beskrivningar av dem skiljer sig åt.  
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  Figur 3: Andel ord i procent på temana familj och släkt, etnicitet och rasistiska strukturer  

 

I artikeln från DN utgör 26 ord som rör biologiska band 3,3 % av totalt antal ord. Ordet barn 

används nio gånger och familj tre gånger. Orden släkt, släktband och släktträd förekommer 
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alla två gånger var och liknar varandra. Andra ord som berör temat är t.ex. vuxna, biologiskt 

och storasyster. Fokus ligger på den biologiska aspekten av registret. Artikelns rubrik lyder 

”Över tusen barn med i olaglig kartläggning” där fokus läggs på att romska barn har blivit 

registrerade. Artikeln använder även ord som etnicitet, etnisk, romsk, och romer, och dessa 

utgör 1,8 % av alla ord. Skånskan innehåller ett lägre antal ord på teman familj och etnicitet, 

totalt 4 ord på respektive tema som båda utgör 1,1; dessa är t.ex. barn, pappa, etnicitet och 

romer.  

  Avpixlat framställer romerna utifrån deras etniska bakgrund och i förhållande till det 

svenska samhället. Den pejorativa benämningen zigenare används i en rad olika varianter 

totalt sju gånger, däribland zigenska, zigenarregister och antiziganism. Begreppet etnicitet 

används flera gånger och artikeln talar om etniska svenskar respektive icke etniskt svenska. 

De 14 ord som har en koppling till etnicitet utgör 3,3 % av alla ord. I artikeln används också 

fem ord som handlar om rasistiska strukturer och rasism; dessa utgör 1,2 % av textens ord.  

  Ordvalen i Avpixlats artikel uttrycker negativa uppfattningar om romer som kan kopplas 

till en ideologisk ståndpunkt. Ordet zigenare, som används i olika former t.ex. zigenska och 

zigenarregister, är en benämning som ofta uppfattas diskriminerande. Den etniska gruppens 

egen benämning på sig själva är romer. Innehållsmässigt anklagar artikeln romer för att vara 

överrepresenterade i brottsstatistiken, socialbidragstagare och att uppvisa ovilja till 

integration: ”Vad som sannolikt inträffat är att registret, till följd av zigenares höga 

överrepresentation som gärningspersoner i brottsstatistiken har fått karaktären av ett 

zigenarregister.” (Avpixlat 2013a). I citatet: ”Gruppens överrepresentation som gärningsmän 

i brottsstatistiken, liksom som socialbidragstagare och i att uppvisa en ovilja till integration i 

samhället […]”(Avpixlat 2013a) används ordet socialbidragstagare som något negativt då det 

ställs tillsammans med gärningsmän och ovilja.    

  Ordvalen i DN:s artikel beskriver hur romerna uppfattar situationen och det står att de har 

varit i kontakt med flera registrerade romer: ”Ingen av dem har känt till att de eller deras barn 

registrerats. De reagerar med chock, vrede – och ibland ett sorgset igenkännande” (DN 

2013a). Chock, vrede och sorg är alla ord som uttrycker något negativt om registret. 

Romernas reaktion beskrivs däremot varken i Skånskan eller i Avpixlats artikel.  

6.3.2 Modalitet och agentadverbial  

Alla påståenden om registrerade romer som förekommer i DN:s artikel uttrycks med 

säkerhet. Författaren skriver att: ”Barn utgör över en fjärdedel av hela registret. De yngsta i 

registret är två år gamla och lades in när de var några månader gamla, år 2011” och ”De 

äldsta människorna i registret har hunnit dö. De är födda i slutet på 1800-talet och början på 
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1900-talet” (DN 2013a). Artikeln beskriver dessutom ingående den geografiska spridningen 

på de registrerade och räknar upp barn i olika städer som har registrerats: ”I Jönköping finns 

fyra barn kartlagda; en tvåårig pojke två åttaåriga flickor, en tioårig flicka”(DN 2013a).   

  Flera av de påståenden som med säkerhet behandlar Polisens handlingar i Avpixlats 

artikel inkluderar även romer: ”Med utgångspunkt från kända kriminella zigenare har man 

upprättat ett register där också personer med olika relationer till dessa noteras” (Avpixlat 

2013a). I ett annat påstående uttrycks en osäkerhet om varför registret har en etnisk karaktär 

med hjälp av ett modalt satsadverbial: ”Vad som sannolikt har inträffat är att registret, till 

följd av zigenares höga överrepresentation som gärningspersoner i brottsammanhang, har fått 

karaktären av ett zigenarregister” [min kursivering] (Avpixlat 2013a). Att romer skulle vara 

överrepresenterade som kriminella är dock något som påstås utan tveksamheter.  

   I Avpixlats artikel förekommer två fall av agentlösa passiva satser; dessa är ”I Sverige får 

dock zigenare endast framställas som offer för rasism” och ”Gruppens överrepresentation 

som gärningsmän i brottsstatistiken, liksom som socialbidragstagare och i att uppvisa en 

ovilja till integration i samhället skall inte problematiseras […]” (Avpixlat 2013a). I den 

första satsen är det oklart enligt vem och av vem romer endast får framställas som offer 

medan det i den andra är oklart enligt vem och av vem de uppräknade företeelserna inte får 

problematiseras. Förutom att dessa är antaganden kan författaren inte klargöra vem eller vilka 

som är ansvariga för det som beskrivs.   

  Skånskans artikel uttrycker inga påståenden om romer som grupp eller i den specifika 

situationen utan fokuserar enbart på registret och Polisens handlingar.  

6.3.3 Citat  

Den enda artikeln som inkluderar citat från romer är DN. Citatet kommer ifrån en av de 

registrerade: ”-Det var såhär Hitler gjorde. Först registrerar man oss. Sedan så ska vi bort, 

säger 44-årige Marcello Demeter i Skarpnäck, vars barn och barnbarn registrerats” (DN 

2013a). Citatet förmedlar den registrerades negativa syn på registret. Artiklarna i Avpixlat 

och Skånskan innehåller som sagt inga citat från romer.  

6.4  Antaganden och negationer  

I de olika artiklarna förekommer antaganden och negationer. De tillhör inte textens 

egenskaper utan avslöjar något om författarens tolkning av den intertextuella kontexten. 

Intertextualitet innebär att texter inte lever i ett isolerat vakuum utan i sig också innehåller 

spår av andra texter. Alla artiklar baserar sin information om Polisens handlingar och om 

romer utifrån tidigare texter (tal eller bilder) och kan därför också innehålla antaganden eller 
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negationer som uppstår i producenternas tolkning av tidigare texter och situationer. Till 

skillnad från antaganden som framställs vara självklar information utmanar negationer 

tidigare texter i den intertextuella kontexten.  

6.4.1 Antaganden och negationer om Polisen och deras handlingar   

Av de antaganden som finns om Polisen i DN:s artikel är det första att Polisen har upprättat 

ett olagligt register över romer som baseras på etnicitet. I samband med det antagandet finns 

en negation: ”Registret visar inte brottslighet” (DN 2013a). Det framgår att producenten av 

artikeln har en uppfattning om hur Polisens register får och inte får se ut. Antagandet och 

negationen visar att Polisen gått över gränser för vad som är tillåtet vid registrering. I artikeln 

antas det också att registerfilen har delats till anställda som inte har tillåtelse att söka i det: 

”Dessutom har den stora registerfilen delats via mail inom polismyndigheten till anställda 

som själva inte har tillåtelse att söka i det” (DN 2013a). Författaren antar även att det är ett 

dokument som används som ett uppslagsverk över romer. Dessa antaganden fungerar i texten 

som bevis för att Polisen ska ha missbrukat sin makt.   

  En av negationerna i DN:s artikel handlar specifikt om registret: ”Polisens stora släktträd 

är ingen bortglömd kvarleva från en svunnen tid. […] Enligt uppgifter i polisens eget 

datasystem skapades registret år 2012 – men troligen har personuppgifterna till det 

omfattande registret samlats in under många år” [min kursivering] (DN 2013a). ”Ingen 

bortglömd kvarleva” syftar på att Polisen tidigare har haft register upprättade på sätt som nu 

anses vara felaktiga och därför borde vara bortglömda. Negationen framhäver att Polisen 

fortfarande upprättar register efter gamla principer som nu är olagliga.   

  Skånskans artikel innehåller ett antagande om Polisen vilket är att de som en verksamhet 

är kritiska till att barn har registrerats. Antagandet baseras på länspolismästarens uttalande: 

”Det kan möjligtvis finnas spaningsmässiga skäl till att det har blivit såhär, vad vet jag, men 

rent spontant är det fel, fortsätter han” (Skånskan 2013a). Antagandet tyder på att 

producenten av texten anser att Polisen borde ha en kritisk inställning till att barn har 

registrerats eftersom det är slutsatsen av uttalandet. Det finns en uppfattning om hur register 

ska föras och att barn inte ska registreras oavsett anledning eftersom de inte är straffmyndiga.  

  Avpixlats artikel innehåller indirekt antaganden om Polisens handlingar. I ingressen står 

det: ”Polisen har kartlagt de zigenska nätverken i Sverige” (Avpixlat 2013a). Därefter står det 

att det är ”med utgångspunkt från kända kriminella zigenare” (Avpixlat 2013a) som Polisen 

har upprättat registret. Dessa antaganden talar för att Polisen inte ska ha gjort något fel och att 

registret ska ha upprättats på goda grunder, vilket också uttrycks i texten. Intertextualiteten 

blir ännu tydligare i och med de negationer som förekommer. Avpixlat antar att registret har 
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kartlagt kriminella nätverk och menar att: ”Detta är förstås i så fall inget som polisen kan 

lastas för, lika lite nu som när andra invandrarkriminella nätverk kartläggs” [min kursivering] 

(Avpixlat 2013a). Producentens uppfattning är att Polisen inte kan anklagas för registrets 

etniska karaktär och att det finns fler register över brottslighet som får etnisk karaktär. Texten 

avfärdar också att Sverigedemokraterna skulle ha haft något inflytande på Polisen: ”Ledande 

zigenska talespersoner har rentav försökt lasta Sverigedemokraterna för registret, trots att 

partiet inte har haft något sådant inflytande på polisens arbete” [min kursivering] (Avpixlat 

2013a). Negationen bygger på romska talespersoners uttalanden.  

6.4.2 Antaganden och negationer om romer och registret   

I DN:s artikel antas att orsaken till att romerna har blivit registrerade är deras etnicitet: 

”Många vuxna som har hamnat där är ostraffade. Det handlar om en kartläggning av 

släktband: ett biologiskt baserat register” (DN 2013a). Antagandet bekräftar uppfattningen 

om att registreringen har gått felaktigt till eftersom personerna är ostraffade. Ett annat 

antagande handlar om Polisens anledningar till att registrera barn: ”Polisen har registrerat 

dem eftersom de är barn till romer” (DN 2013a). I texten förklarar författaren genom en 

negation att registret inte visar brottslighet. Negationen motverkar antagandet om att Polisen 

skulle ha anledningar att registrera romer och att registret är baserat på brottslighet. Artikeln 

framställer genom dessa antaganden romer som offer för Polisens handlingar vilket byggs på 

tidigare erfarenhet om behandlingen av romer.   

  I Avpixlats artikel förekommer en rad antaganden om romer och deras situation. För det 

första antas att det finns romska nätverk i Sverige. Antagandet att det är ”med utgångspunkt 

från kända kriminella zigenare” (Avpixlat 2013a) som registret har upprättats förutsätter att 

kända kriminella romer existerar. I artikeln antas också att romer är överrepresenterade som 

gärningspersoner och att det är orsaken till registret: ”Vad som sannolikt inträffat är att 

registret, till följd av zigenares höga överrepresentation som gärningspersoner i 

brottsammanhang, har fått karaktären av ett zigenarregister” (Avpixlat 2013a). En negation 

förklarar att den påstådda överrepresentationen inte får problematiseras om det inte kan 

”skyllas på etniska svenskars påstådda antiziganism förstås” (Avpixlat 2013a). Det finns en 

uppfattning om att sättet som etniska svenskar problematiserar romers beteenden på inte är 

uppskattat så länge etniska svenskar inte själva tar på sig skulden för romers beteende.  

  Skånskans artikel innehåller inga antaganden eller negationer om romer eller registret 

utöver det som nämndes under föregående rubrik.  
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6.4.3 Konnektiv och ideologiska antaganden   

Genom olika konnektiv som länkar samman texten kan olika ideologiska så kallade 

”common-sense assumptions” eller ideologiska antaganden avslöjas. I DN:s artikel finns det 

flera konnektiv, eftersom förekommer två gånger efter varandra där texten antar att det 

romska ursprunget är anledningen till registreringen: ”Polisen har registrerat dem eftersom de 

är barn till romer. Eftersom de är barn till romer och därmed själva romer, lyder polisens 

logik, så finns det anledning att hålla koll på dem i framtiden” [min kursivering] (DN 2013a). 

Här drar artikelns författare egna slutsatser om Polisens motiv. Konnektivet dessutom 

förekommer också två gånger: ”Dessutom har den stora registerfilen delats via mail inom 

polismyndigheten till anställda som själva inte har tillåtelse att söka i det” och ”Dessutom kan 

den omfattande registreringen av […] vara ett brott mot […]” [mina kursiveringar] (ibid.). 

Här visar dessutom att utöver de antaganden som finna om en etnisk grund till registret finns 

det fler anledningar att kritisera Polisens handlingar.  

  I Avpixlats artikel förekommer också konnektiv som länkar samman texten och avslöjar 

ideologiska ”common-sense assumptions”. Till och med i “T.o.m. Europarådets 

kommissionär för mänskliga rättigheter har sett sig föranlåten att uttala kritik” (Avpixlat 

2013a) uttrycker förvåning och markerar vad de tycks anse är en orimlig uppståndelse kring 

händelserna. I meningen ”I stället för att bemöta dessa påståenden och blottlägga den SD-

fientliga agenda som mediedramaturgin bottnar i, går SD centralt i stället på defensiven och 

fördömer registret […]” [mina kursiveringar] (ibid.) uttrycker i stället vad producenten av 

texten möjligtvis hade föredragit, nämligen att Sverigedemokraterna borde ha väntat på mer 

information om registret och inte gått på ”defensiven”.   

  Skånskans artikel innehåller inga konnektiv som länkar samman texten på ett sätt som 

avslöjar ideologiskt motiverade antaganden.  

6.5 Social praktik 

I följande avsnitt kommer jag att visa hur den diskursiva praktiken förhåller sig till och 

bestäms av den sociala praktiken för att längre fram redogöra för producenternas förhållande 

till MR i den diskursiva praktiken som kan bidra till förändringar av den sociala praktiken.  

6.5.1 Artiklarnas spegling av maktförhållanden  

Alla artiklar skildrar på något sätt Polisens maktposition i samhället. Polisen har en stark 

maktposition eftersom de är en del av det rättsväsende som styrs av riksdag och regering. 

Maktförhållandet är etablerat och upprätthålls i artiklarna delvis genom att använda en 

diskurs med polisiär karaktär. Artiklarna ger inte olika bilder av Polisens maktposition, men 
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har i artiklarnas framställning olika inställning till den.   

 I DN:s artikel framgår det att Polisen har makten att registrera människor på ett sätt som 

möjligtvis är olagligt och inte motsvarar Polisens uppgifter. Polisen kan upprätta register och 

samla in uppgifter om personer, vilket gör att de har ett maktövertag över civilpersoner i 

samhället. I artikeln ifrågasätts indirekt Polisens makt genom att kritisera de handlingar som 

utövas med hjälp av makten. Artikeln föreslår genom vissa antaganden att Polisen har 

missbrukat sin makt genom att registrera människor, speciellt barn, på grund av deras etniska 

ursprung och misstänker att det är något som har pågått under en längre tid.   

  I Skånskans artikel framgår det att Skånepolisen har haft en presskonferens, vilket ger 

dem möjligheter att själva kommentera sin verksamhet. Genom citat från Polisen bekräftar 

artikeln att det finns vad de kallar en ”kartläggning av kriminella personer” (Skånskan 

2013a). Vad som utmärker artikeln är just den stora mängden citat från poliser som 

kommenterar händelsen. Skånskans artikel ifrågasätter inte Polisens handlingar eller 

maktposition utan förhåller sig neutral till händelsen. Däremot bekräftar inte artikeln Polisens 

uttalanden som sanningar utan använder konsekvent garderingar och referatmarkörer.   

  Avpixlats artikel bekräftar inte bara likt de andra artiklarna Polisens maktposition utan 

försvarar samtidigt den. I artikeln konstateras det att det inte finns någon anledning: ”att anta 

att polisen skulle ha överträtt sina befogenheter” (Avpixlat 2013a). Istället föreslår artikeln att 

det är media som medvetet skildrar händelsen på ett sätt som missgynnar Polisen, exempelvis 

DN:s framställning av registret, medan Polisen bara gör sitt arbete.   

  När det kommer till skildringen av romernas maktposition eller brist på sådan skiljer sig 

framställningen i artiklarna åt i högre grad. Utifrån vad som går att utläsa i artiklarna är 

producenterna inte överens om det sociala maktförhållandet mellan romer och de som inte är 

romer.   

  I DN:s artikel uttrycks ett tydligt maktunderläge för romerna som motsvarar de 

dokumenterade sociala maktförhållandena i statens offentliga utredning (SOU 2010:55). I 

förhållande till Polisen framställs de som maktlösa och som offer för Polisens handlingar. 

Artikeln pekar dessutom bakåt i tiden och menar att ”Polisens stora romska släktträd är ingen 

bortglömd kvarleva från en svunnen tid” (DN 2013a). Många av de antaganden som görs 

pekar på att romerna utsätts för diskriminering och fördomar på grund av att de identifierar 

sig som romer. Polisens registrering motsvarar i artikelns framställning vad som skulle 

kategoriseras som antiziganism, vilket förutsätter ett ojämnt maktförhållande som är 

konsekvensen av majoritetsgruppens diskriminering av romer. Som tidigare har konstaterats 

upprätthåller antiziganism de maktförhållanden som gynnar majoritetsgruppen och 
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diskriminerar minoritetsgruppen (SOU 2010:55:83).   

 Utifrån Skånskans framställning i artikeln går det inte lika tydligt urskilja ett 

maktunderläge för romer eftersom den citerade länspolismästaren förnekar att det är etniskt 

register över romer. Artikeln beskriver inte på något sätt romers situation utan frågan 

behandlas genom Polisens uttalanden: ”Att det i polisens datorer har döpts till 

”kringresande”, syftar på att det är inte rör [sic!] stationär kriminalitet, hävdar hon” 

(Skånskan 2013a). Det maktförhållande som råder mellan poliser och romer som har blivit 

registrerade kan alltså inte härledas till deras etnicitet i framställningen.  

  I kontrast till de andra artiklarna framställer Avpixlats artikel inte romerna som i något 

maktunderläge eller som offer för en olaglig registrering. Tvärtom förnekar artikeln registrets 

möjliga kopplingar till antiziganism genom att påstå att romer är överrepresenterade som 

gärningsmän och socialbidragstagare och att de är ovilliga att integrera sig i det svenska 

samhället. Vidare framhålls det att dessa fenomen inte får problematiseras om de inte ”[…] 

kan skyllas på etniska svenskars påstådda antiziganism förstås” (Avpixlat 2013:a). Följande 

kan tolkas som att romer särbehandlas eftersom de inte ifrågasätts och att det i så fall skulle 

tolkas som antiziganism eller rasism. Därmed befinner sig romerna enligt artikeln egentligen 

i ett maktöverläge. Artikeln framhåller att svenska journalisters agenda är att ”framställa det 

svenska samhället som genomsyrat av rasistiska strukturer” och därför ”medvetet har blåst 

upp historien till orimliga proportioner” (Avpixlat 2013:a). Därmed antyds också att det är ett 

orimligt påstående att rasistiska strukturer och antiziganism finns och påverkar 

maktförhållanden i Sverige.    

6.5.2 Artiklarnas ideologiska karaktär 

Gemensamt för alla artiklar är att de använder en polisiär diskurs och därmed upprätthåller 

Polisens maktposition och ideologin bakom deras verksamhet. Maktförhållandet är etablerat 

och upplevs därför inte som att det har en ideologisk grund. Eftersom polisväsendet är 

förstatligat påverkar också det parlamentariska systemet hur verksamheten kommer att styras. 

Den sittande regeringen och personer utvalda av regeringen t.ex. Rikspolismästare och 

Länspolismästare, har ett stort ansvar för Polisens verksamhet vilket gör att det dessutom 

skulle kunna finnas en koppling till de styrande partiernas ideologi. Det är dock inget som 

syns i artiklarnas framställning. Den enda artikel som direkt ifrågasätter Polisen är DN genom 

att den kritiserar registreringen av romer. Den upprätthåller dock den ideologi som står 

bakom statens rättsväsende genom att förhålla sig till maktförhållandet och den polisiära 

diskursen.  

  Den artikel som utmärker sig mest vad gäller ideologisk karaktär är Avpixlats eftersom 
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den har flest ideologiska kopplingar i den diskursiva praktiken. Den höga frekvens av ord 

som rör romer och rasism/antiziganism tyder på en upptagenhet, vilket beror på att det är en 

ideologisk kamp. Benämningen zigenare uppfattas ofta som diskriminerande och 

användningen av ord som zigenarregister i artikeln tyder på en antiziganistisk ståndpunkt 

som kan antyda en viss samhörighet och gemenskap mellan författare och läsare. 

Tillsammans med de anklagelser som riktas mot romer blir den antiziganistiska karaktären 

tydlig. Texten framställer den etniska minoriteten utifrån negativa stereotyper, vilket leder till 

att fördomarna om gruppen förstärks. Ett av de antaganden som görs om romer i texten är att 

de är kriminella och ovilliga att integrera sig. Därefter antas också att kriminalitet och ovilja 

till integration inte får problematiseras om det inte kan skyllas på etniska svenskars 

antiziganism. Författaren kan inte klargöra enligt vem eller vilka det inte får problematiseras, 

vilket kan tyda på en motiverad brist av orsakssamband som ideologiskt stämmer överrens 

med de antaganden som görs om romer.   

  Artikeln innehåller även i texten paralleller till Sverigedemokraterna och deras politik. 

Avpixlat har på sin webbsida reklam för partiet och artikeln talar om var 

Sverigedemokraterna står i händelsen. Det hävdas att det finns en ”SD-fientlig” agenda och 

det står att ”Ledande zigenska talespersoner har rentav försökt lasta Sverigedemokraterna för 

registret, trots att partiet inte har haft något sådant inflytande på polisens arbete” (Avpixlat 

2013a).  

  Artikeln i DN antyder att Polisen har fördomar om romer: ”Eftersom de är barn till romer 

och därmed själva romer, lyder polisens logik, så finns det anledning att hålla koll på dem i 

framtiden” (DN 2013a). Artikeln pekar alltså på en antiziganism hos Polisen och kritiserar 

därför Polisens handlingar. Det citat som finns med i artikeln lyder: ”Det var så här Hitler 

gjorde. Först registrerar man oss. Sedan så ska vi bort, […]” (DN 2013a). Polisens 

registrering liknas indirekt med uppenbart antiziganistiska handlingar. 

6.5.3 Förändring av social praktik  

Utgångspunkten är att alla diskurser är en del av icke-diskursiva samhällskamper och i en 

process kommer att ha en effekt på dessa. Att bidra till den sociala kampen innebär inte att 

händelsen behöver manifesteras som konflikt (Fairclough 2001:137f). Skånskans och 

Avpixlats artiklar reproducerar exempelvis Polisens diskurs och framhåller deras 

maktposition, men framställer inte situationen som en konflikt eller social kamp i avseende 

på Polisen och deras verksamhet. Effekten är att artiklarna upprätthåller maktförhållandet och 

bidrar till en osynlig kamp.  Även DN reproducerar Polisens diskurs och framhåller deras 

maktposition. Däremot visar framställningen av artikeln att producenten ställer sig kritisk till 
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Polisens handlingar. Att DN:s artikel ändå reproducerar diskurs och maktförhållande till 

förmån för Polisen kan vara en omedveten sideffekt. Förutsatt att kritiska texter om Polisens 

verksamhet skulle förekomma oftare och systematiskt publiceras skulle det på lång sikt kunna 

förändra individers MR vad det gäller uppfattningar om Polisen.   

  Till skillnad från den osynliga kampen om Polisens maktposition manifesteras kampen 

mellan minoritetsgruppen och majoritetssamhället tydligt som en synlig konflikt i DN och 

Avpixlats artiklar. Situationen beskrivs som problematisk av olika anledningar av de olika 

producenterna, vilket syns i deras framställningar av händelsen. Det som beskrivs som 

problematiskt i DN:s artikel är Polisens registrering av romer. I texten kombineras flera sätt 

att se på och tala om romer och deras situation. Å ena sidan lyfter artikeln fram romernas 

familjeband och släktskap medan den å andra sidan försöker poängtera registrets etniska 

karaktär. Den biologiska aspekten och den etniska aspekten är inte totalt motstridiga men inte 

heller helt förenliga.  Det Avpixlats producent finner problematiskt i situationen, utöver 

romers påstådda kriminalitet, är hur övriga media rapporterar om situationen. Producenten 

anser t.ex. att DN genom sin artikel pekar på en rasprofilering medan Avpixlats producent 

tycker att det finns goda grunder till registret. Producenten talar också om rasistiska strukturer 

men de antyds vara en föreställning. Producenten finner det också problematiskt att romer 

skulle särbehandlas. I artikeln talar producenten om romer som en etnisk grupp i kontrast till 

etniska svenskar och det svenska majoritetssamhället. Gruppen beskrivs också utifrån 

antaganden som kan uppfattas som negativa, t.ex. att de är överrepresenterade inom 

brottsstatistiken och är ovilliga att integrera sig i det svenska samhället. Beskrivningen av 

romer innefattar en kombination av sätt att se på och tala om romer.   

 I situationer som uppfattas vara oproblematiska finns det som sagt lämpliga normer för 

diskurstyper och tolkningsprocesser som är lagrade i MR. I de fall där situationen uppfattas 

som problematisk förser MR producenter och konsumenter inte med tydliga normer för 

diskurs eller tolkningsprocesser eftersom situationen inte är typisk. Det här leder till att 

deltagare måste förhålla sig kreativt till sin MR och därmed förändra den för att kunna 

hantera den problematiska situationen (Fairclough 2001:138).  

   DN och Avpixlat framställer situationen som problematisk och manifesterar den som en 

synlig konflikt i texterna. Båda artiklarna använder sig av olika sätt att se på och tala om 

romer inom respektive artikel för att beskriva kampen mellan minoritetsgruppen och 

majoritetssamhället. Producenten till Skånskans artikel framställer inte kampen mellan 

minoritetsgruppen och majoritetssamhället som en synlig konflikt och beskriver romer enbart 

utifrån deras etnicitet. Det är därför mer sannolikt att artiklarna i DN och Avpixlat kan bidra 
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till en förändring av den sociala praktiken. Dock kan inte enskilda texter ha en sådan effekt 

utan webbsidorna måste systematiserat publicera fler liknande texter som bryter normen.  

7 Diskussion  

Kapitlet sammanfattar resultatet utifrån uppsatsens fyra frågeställningar samt speglar 

resultatet mot bakgrunden och de teoretiska utgångspunkterna.  

 

7.1 Olika beskrivningar av polis och romer  

Resultatet visade att de tre artiklarna beskriver polis och romer på olika sätt. Artiklarna ger 

olika bilder av situationen inom vilka uppfattningen om Polisen och romer skiljer sig åt. DN:s 

artikel beskriver Polisens handlingar som olagliga eftersom deras uppfattning av registret är 

att det är baserat på romernas etniska bakgrund. Artikeln uttrycker stark kritik mot Polisen 

och beskriver hur de på flera sätt har gått över gränsen för vad som tillåtet. I Avpixlats artikel 

beskrivs istället Polisens handlingar som berättigade eftersom romer sägs vara 

överrepresenterade i brottsstatistik. Polisen försvaras och beskrivs som trovärdig och artikeln 

framhåller att om registret har fått en etnisk karaktär är det inget som kan skyllas på Polisen. 

Skånskans artikel beskriver Polisen genom referat och citat från Polisen själv, vilket leder till 

att de får utrymme att beskriva sin verksamhet och handlingar. Det går att ana kritik eftersom 

artikeln lyfter fram att barn har registrerats och inkluderar ett citat om registreringen av barn 

som uttrycker att poliser själva har känt obehag.  

  Romerna beskrivs i DN:s artikel dels utifrån sin etnicitet, dels utifrån sina 

familjerelationer och släktskap. Att beskriva romerna som föräldrar och barn stärker deras 

oskyldighet i framställningen. De beskrivs som offer för Polisens handlingar och texten 

utrycker genom tillbakablickar att den negativa behandlingen har förekommit länge. I 

Avpixlats artikel beskrivs romerna som en etnisk grupp och ställs i kontrast till etniska 

svenskar. Artikeln förmedlar en negativ uppfattning om romerna genom ordval och 

påståenden om att de är socialbidragstagare, kriminella och ovilliga att integrera sig. 

Skånskans artikel beskriver enbart romerna som en etnisk grupp.   

  Att de olika artiklarna presenterar olika versioner av händelsen kan jämföras med Burrs 

(1995:2f) tredje och fjärde antaganden som förenar det socialkonstruktionistiska fältet. Det 

tredje antagandet innebär att vår syn på världen har skapats och upprätthålls i den sociala 

praktiken men att det kan uppstå konflikter om vad som egentligen är sant eller falskt (ibid.). 

Det fjärde antagandet innebär bl.a. att olika handlingar upplevs på olika sätt beroende på 
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världsbild (Burr 1995:2f). Eftersom producenterna har olika uppfattningar om världen 

upplever de situationen och Polisens handlingar på olika sätt. Vad som också framgår i 

Avpixlats artikel är att det som kallas för ”övrig media” har gett en felaktig bild av 

situationen då de i producentens ögon framställer Polisens arbete som rasprofilering. Det har 

alltså uppstått en konflikt mellan de olika artiklarnas framställning av händelsen, en konflikt 

om vad som är sant eller falskt.   

  Det går även att jämföra med Faircloughs beskrivning av hur producenter använder sig av 

olika MR och därför tolkar situationer på olika sätt. Artiklarna är produkter av en 

produktionsprocess och deras intertextualitet uppstår i konsumtionsprocessen, alltså i 

producentens tolkning av tidigare kommunikativa händelser. Dessa processer har sin 

utgångspunkt i producentens MR, som utgörs av de subjektiva kunskaper och uppfattningar 

som är lagrade i individens långtidsminne (Fairclough 1989:24). En artikel som upplevs vara 

objektiv av dess producent kan alltså samtidigt upplevas subjektiv av läsaren eftersom de har 

olika sätt att se på världen. Enligt Burrs (1995:2f) första antagande kan ingen av den kunskap 

vi människor anse oss ha ses som objektiv eller sanningsenlig eftersom vi själva skapar den 

genom vårt sätt att se på och kategorisera omvärlden.   

7.2 Avspegling av sociala maktförhållanden      

Alla tre artiklarna speglar Polisens maktposition över andra människor. Det framgår i alla 

artiklar att Polisen har rätt att registrera människor så länge de följer regler och lagar. 

Artiklarna reproducerar även Polisens sätt att se på och tala om personer och företeelser.   

  I undersökningens resultat framgår det att läsare behöver positionera sig på ett sätt som 

får dem att acceptera antaganden som bidrar till respektive artikels spegling av 

maktförhållanden. Fairclough (2001:41) framhåller att producenter i massmedia effektivt kan 

tillskriva läsaren sin egen uppfattning genom antaganden och på så sätt få andra att acceptera 

den (ibid.). Artiklarnas producenter kan antingen ha varit uppriktiga eller rentav manipulativa 

i sina framställningar av Polisens registrering av romer. Producenters framställningar behöver 

inte heller alltid vara medvetna.   

  Resultatet visar att Skånskans artikel förmedlar en bild av situationen som upprätthåller 

Polisens diskurs och maktposition genom citat och hänvisningar till Polisens uppfattning av 

situationen. Resultatet visar också att alla artiklar kontrollerar, genom citat och referat, vems 

röst som blir hörd. Tolkningen av händelsen som förmedlas i Skånskans artikel behöver alltså 

inte vara tidningens eller den specifika producentens. Den passiva inställningen leder till att 

nyhetsartikeln förmedlas ur ett perspektiv som förstärker ett redan existerande 
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maktförhållande, eftersom det upplevs som naturligt förekommande trots att det också har 

skapats genom diskursiva och sociala praktiker (Fairclough 1989:51). 

  DN:s artikel speglar maktförhållandet som presenteras i statens offentliga utredning (SOU 

2010:55) om romska frågor där majoritetssamhället marginaliserar romer och utsätter dem för 

diskriminering i form av antiziganism. Avpixlats artikel speglar inte det maktförhållandet 

utan antyder att romer själva är ansvariga för hur de behandlas. Artikeln förnekar att det 

skulle finnas rasistiska strukturer eller ett maktförhållande där minoritetsgruppen utsätts för 

diskriminering. 

  Enligt de dokumenterade förhållandena i statens offentliga utredning Romers rätt – en 

strategi för romer i Sverige är antiziganism fortfarande ett stort problem för romer och det är 

i allra högsta grad en pågående kamp runt om i Europa och inte bara i Sverige. I utredningen 

förklaras att antiziganismens härleds till majoritetssamhällets utveckling eftersom den 

upprätthåller maktförhållanden som gynnar majoritetsgruppen och marginaliserar 

minoritetsgrupper (SOU 2010:55:83). Även nationalism upprätthåller maktförhållanden som 

gynnar majoritetsgruppen och marginaliserar minoritetsgrupper eftersom den politiska 

organisationen ska prioritera majoritetsgruppens, i det här fallet etniska svenskars, intressen 

(Hylland Eriksen 1993).   

  Fairclough talar om hur ojämlika maktförhållanden även kan bero på att grupper har olika 

kulturella och språkliga bakgrunder, vilket är ytterligare en aspekt som leder till att romer 

marginaliseras. Maktförhållandet kan bidra till majoritetssamhället dominering av 

minoritetsgruppen som en form av samhälleligt förankrad rasism (Fairclough 2001:41). 

7.3 Avspegling av ideologier  

Den enda ideologiska karaktären som alla tre artiklar har gemensam är att de upprätthåller en 

ideologi som berättigar Polisens verksamhet och upprätthåller deras maktposition. I övrigt 

kan tydliga ideologier främst urskiljas i Avpixlats artikel som utmärker sig i analysen 

eftersom det finns tydligt ideologiska ståndpunkter som bärs upp av antaganden om både 

polis och romer. Det finns spår av antiziganism i form av fördomar om romer som grupp och 

nationalism i form av beskrivningen av förhållandet mellan etniska svenskar och ”icke etniskt 

svenska” samt intresset för Sverigedemokraterna. I artikeln antas det exempelvis att poliser 

har upprättat registret på goda grunder och att många romer är kriminella och ovilliga att 

integrera sig.  I artikeln framhålls också att det skulle vara omotiverat att anta att rasistiska 

strukturer förekommer.   

  Avpixlats webbsida är speciellt inriktad på de delar av verkligheten som anses vara 
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problematiska och undersökningens resultat visar tillsammans med informationen om 

webbsidan att det finns ett förhållande mellan Avpixlat och Sverigedemokraterna. Det finns 

dock inget i undersökningen som bekräftar att Sverigedemokrater har skapat sidan. Den 

ideologiska karaktären som går att urskilja i artikeln och på webbsidan motsvarar dock på 

flera plan den ideologi som partiet står för. På webbsidan står det att Avpixlat vill publicera 

vad de kallar för ”obekväma sanningar och åsikter om svensk invandrings- och 

migrationspolitik” (Avpixlat 2013b), vilket är en av Sverigedemokraternas politiska 

huvudfrågor. Sverigedemokraterna leder en nationalistisk politik eftersom de anser att 

nationens dominerande etniska grupp ska styra staten och att etniska svenskars intressen ska 

företrädas (Sverigedemokraterna 2014). Nationalism förenas med antiziganism eftersom 

romerna marginaliseras, vilket innebär att gruppen i maktöverläge, etniska svenskar, 

förskjuter grupper i maktunderläge, i det här fallet romer.  

 Personer som identifierar sig med de ideologiska värderingarna kommer förmodligen att 

uppskatta sättet som nyhetsartiklarna framställs på eftersom det motsvarar deras 

uppfattningar om världen. Troligtvis delar webbsidans återkommande besökare de 

ideologiska ståndpunkter som förmedlas genom bl.a. nyheter. 

7.4 Artiklarnas framställning som bidrag till en social förändring  

Resultatet visar att som enskilda texter kommer artiklarna inte att kunna bidra till en social 

förändring. De artiklar som publicerades på DN:s och Avpixlats webbsidor framställer 

situationen som problematisk, vilket betyder att MR inte konstituerar lämpliga normer för 

diskurstyper och tolkningsprocesser som lätt kan följas. Producenterna har därför ett kreativt 

förhållningssätt till MR vilket kan leda till förändring av individers MR som påverkar den 

diskursiva praktiken som i sin tur kan förändra den sociala praktiken. För att en förändring av 

den sociala praktiken ska ske behövs det generellt sett en systematiserad publicering av texter 

med samma förhållningssätt till MR som finns i artiklarna.    

  Bakgrundsinformationen om Avpixlat visar att de publicerar specifikt ”obekväma 

sanningar och åsikter om svensk invandrings- och migrationspolitik” (Avpixlat 2013) och 

vara ett alternativ till övrig media. Det finns alltså en systematisering i framställningen av 

bl.a. nyhetsartiklar på webbsidan som speglar ett visst perspektiv och webbsidan kan därför 

troligen i någon mån ha bidragit till förändring av social praktik i ett större sammanhang och 

under en längre period. Med tanke på webbsidans kopplingar till Sverigedemokraterna kan 

systematiseringen av texter med en nationalistisk karaktär inte bara på Avpixlat utan även 
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andra liknande webbsidor ha bidragit till paritets framgång. Sverigedemokraterna röstades för 

första gången in riksdagen 2010 och Avpixlats föregångare Politiskt Inkorrekt startades 2008.  
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