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The following study aims to examine how the Swedish journalism portrays the 

relationship between the Swedish police and the Romani people in Sweden in 

connection with the disclosure of the registration of thousands of Romani people during 

the autumn of 2013. The study proceeds from a series of articles written 2013 about 

what in Swedish media is known as “Registerskandalen” or “Romregistret”. The 

theories used in the study all originates from Postcolonial Theory and Ethnocentrism, 

and we used van Dijk's Critical Discourse Analysis for analysing the result. In the end 

of the study we find that the Swedish journalism portrays the Swedish police's view on 

the Romani people as negative in comparison to how they view the rest of the majority 

society in Sweden. 
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1 Inledning 
 

 
I detta avsnitt kommer vi att presentera utgångspunkten för vår studie. Vi kommer även 

att presentera en kortare bakgrundshistoria för att kunna ge en djupare inblick i vårt 

forskningsområde.  

 

 

1.1 Problem  
  

Medierna är den viktigaste källan till kunskap om händelser vi själva inte är bekanta 

med. Därför spelar mediernas sätt att representera verkligheten en viktig roll vid vår 

egen tolkning och förståelse av världen (SOU 2006:21). Medierna utgör således en 

viktig källa för människors föreställningar om vad som är önskvärt och icke önskvärt, 

vad som är accepterat och icke accepterat et cetera. (SOU 2006:21). I flera decennier 

har mediernas sätt att skildra den etniska och kulturella mångfalden i samhället 

uppmärksammats och kritiserats (Hultén, 2009). Flera studier visar att 

minoritetsgrupper är underrepresenterade i medierna och att dessa grupper inte får 

komma till tals i samma utsträckning som majoritetsgrupper (SOU 2006:21).  

  

Bjellert och Palm (2012) talar om journalister och poliser som ett slags team, där 

journalisterna strävar efter nyhetsvärde och material och poliserna aktivt medverkar 

med sin expertis på samhällsproblem och lämpliga problemlösningar. Journalistiken om 

polisen beskrivs av Bjellert och Palm (2012) som en slags budbärarjournalistik där 

polisen inte bara får dominera som aktör utan även i hög grad kan definiera ramarna för 

sitt eget framträdande. Med andra ord spelar poliserna en stor roll i mediernas sätt att 

skildra samhället.   

  

Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk journalistik skildrar relationen 

mellan polisen och minoritetsgruppen romer i svenska tidningar. Det analyserade 

materialet tar utgångspunkt från nyhetsrapporteringen om den skandal som har kommit 

att bli känd som både Registerskandalen och Romregistret under 2013 där Skånepolisen 

kartlagt romska familjeförhållanden på oklara grunder. 
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1.2 Bakgrund  
  

Polisen finns till för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Polisens 

nationella värdegrund följer ledorden engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Enligt 

polisen (2015) själva är de engagerade med ansvar och respekt, de är effektiva för 

resultat och utveckling, och de är tillgängliga för allmänheten och varandra. Under 

hösten 2013 fick polisen i Skåne stor uppmärksamhet i media i samband med att Niklas 

Orrenius publicerade artikeln “Över tusen barn med i olaglig kartläggning” för Dagens 

Nyheter. Artikeln handlade om att Skånepolisen fört ett olagligt register över totalt 4 

029 romer spridda över hela landet i syfte att förebygga brottslighet. Dock var många av 

de människor som bokförts med personnummer och folkbokföringsadress barn, 

ostraffade vuxna eller människor som var i en relation med en rom. Detta blev 

startskottet till den omfattande mediebevakning som följde i nationell, såväl som 

internationell media om registreringen av romer som kom att kallas för Romregistret.  

  

Romer 

Romer är en folkgrupp som utgör en etnisk minoritet i de länder där de lever, och i 

Sverige är de sedan år 2000 en av fem erkända minoritetsgrupper. Gemensamt för dessa 

minoritetsgrupper är att de har befolkat Sverige under en längre tid och att de utgör 

grupper med en uttalad samhörighet (Länsstyrelsen, u.å.). Idag finns det cirka 30 000 

romer i Sverige, 65 000 om även de resande räknas in (NE, u.å.). De första romerna 

emigrerade till Sverige under 1500-talet, och trots sitt ringa antal ansågs romerna utgöra 

ett hot mot den rådande samhällsordningen (SOU 2010:55). Under flera århundraden 

har romernas tillvaro i Sverige präglats av lagar som försökt tvinga dem ur landet eller 

begränsa deras rörelsefrihet och försörjningsmöjligheter. Det har även gjorts försök att 

minska den romska befolkningen genom utvisningar, tvångssteriliseringar och 

omhändertagande av barn. År 1914 kom en förordning som förbjöd all romsk 

invandring som först avskaffades 1954 (Vår romska historia, u.å.). 
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2 Litteraturgranskning     
 

 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för de teorier som vi valt att använda oss av i 

analysen av det insamlade materialet samt motivera valet av dessa teorier. Vi kommer 

även att presentera tidigare forskning inom området där vi avslutningsvis kommer föra 

en diskussion om var vår studie kommer att ta vid.      

  

 

2.1 Postkolonialism   
 

Postkolonialism som begrepp har en rad olika innebörder och lyfter fram de historiska 

kopplingarna mellan kolonialism och nutida former av etnisk diskriminering och rasism 

(de los Reyes, u.å.). Ylva Brune (2004) menar att postkolonial teori hävdar att de 

tankestrukturer som användes för att rättfärdiga kolonialismen än idag präglar de 

moderna samhällena i väst. Med detta menar hon att rasism idag utgör en omedveten del 

av den värld vi föreställer oss och ligger inbäddad i de språkliga kategorier som vi utgår 

ifrån när vi definierar och ordnar vår omgivning.  

 

2.1.1 Kulturrasism    

    

Rasismens ideologi upprättar absoluta skillnader mellan grupper, där människor som 

klassificeras som “de andra” inte bemöts som jämlika individer, utan snarare som 

representanter för sin kultur, ras eller etnicitet. Dessa former av rasism kan även yttra 

sig i form av stereotypiseringar och socialt utestängande. Ylva Brune anser att “det 

finns starka skäl att kalla föreställningar om etniska eller kulturella kategorier, som 

motiverar diskriminering och social exkludering för rasism, även om idén om 

rasskillnader är frånvarande och även om exkluderingens systematik är osynlig för dem 

som utövar dem” (2004, s.33). Brune (2004) förklarar att det finns olika former av 

rasism och nämner det hon kallar för “kulturrasism” eller “ny rasism” som ibland 

används för att beskriva en diskurs vars tema inte är det biologiska arvet, utan 

oöverkomliga kulturskillnader. Kulturrasism utgår från djupa kulturella skillnader och 

föreställningar som används för att rättfärdiga särskiljande av grupper och ojämlikhet i 

samhället. På det sätt som rasismen uppfattar en individ som representant för sin ras, 
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“reducerar den ‘nya rasismen’ individen till ett uttryck för sin kultur och/eller sitt 

geografiska ursprung” (Brune, 2004, s.33).     

 

När Europa skapades som idé under upplysningstiden var det med en grundläggande 

skillnad mellan öst och väst som gav liv åt den rationalitet, frihet och det 

framåtskridande som skulle komma att vara Europas kännetecken (Brune, 2004). 

Loomba (2006) menar att därmed blev skiljelinjen mellan öst och väst väldigt påtaglig. 

Således går postkolonial teori även att tillämpa på länder inom Europa då det finns de 

länder som ibland anses vara mindre europeiska än andra. Loomba (2006) menar att det 

finns minoritetsgrupper i väst som har utsatts, och som fortfarande utsätts, för kolonialt 

utnyttjande, och det är därför det är omöjligt att sammansätta det koloniserade folkets 

historia erfarenheter och samtida intressen till en enda enhet.    

    

Även Edward Said som myntade teorin Orientalismen har demonstrerat hur den 

västerländska identitetens behov och avbildningar präglar forskning som produceras om 

“de andra”. Skillnaderna mellan Europa och Orienten sammanfogas till en mytisk helhet 

av skillnader där Europa framstår som utvecklat, rationellt och överlägset, medan 

Orienten framstår som efterblivet, stillastående och ojämlikt (Brune, 2004).     

  

2.1.2 “De andra” 

  

“Teorier om representationen av de andra är centrala i postkoloniala analyser” (Brune, 

2004, s.35). Dessa har sitt ursprung i ett psykoanalytiskt tänkande kring 

identitetsutveckling, som också används för att beskriva kulturell och social 

identitetsbildning. Grundläggande för resonemangen är att vår identitet blir synlig först 

när den ställs i förhållande till något annat som är annorlunda från oss. Att placera en 

människa eller en hel grupp i facket “de andra” innebär att vi tar fasta på det som skiljer 

dem från oss. De är något som inte vi är. När vi gör denna gruppering utgår vi från oss 

själva som rättesnöre och det är inom våra referensramar som avgränsningen sker. 

Särskiljandet är till stor del en oskyldig, och även omedveten verksamhet, som lämnar 

utrymme för justeringar (Brune, 2004).    

    

Postkolonial teori kring “de andra” ger upphov till intressanta tolkningar av de “vi och 

dom” relationer som upprättas i en kolonial eller postkolonial kontext. Det 

västerlänningar ser genom sin diskurs av “de andra” är planmässigt organiserat mot den 
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egna självbilden. De olikheter som uppfattas används för att skapa en egen och mer 

överlägsen identitet. “De andra” tillskrivs egenskaper som inte anses vara tillräckligt bra 

för den egna kulturen och som inte får plats i den förskönade självbilden. “Idén att vi 

påför ‘de andra’ just det som vi upplever som oacceptabelt hos oss själva och i vårt 

samhälle har använts för att beskriva de former som stereotypa uppfattningar om andra 

folk tar sig” (Brune, 2004, s.37). “De andra” kan vara helt olika från “oss”, nästan som 

oss, eller bör bli oss. Däremot är det aldrig precis som “vi”.     

    

När “de andra” tillskrivs egenskaper så representerar de, eller står för något. 

Representation är ett begrepp som spelar en stor roll i postkolonial medieforskning som 

undersöker framställningen av etnicitet i medierna. De sätt som människor representerar 

olika företeelser är historisk, kulturellt och socialt betingande. När exempelvis en 

människa med annan etnisk bakgrund gestaltas i medierna så kan denne uppfattas som 

en representant för gruppen som helhet (SOU 2007:102).     

    

Med representation kommer även fenomenet kategorisering. “Det är oundvikligt att 

människor kategoriserar varandra och själva blir kategoriserade som en speciell sorts 

människor. Kategorisering tar fasta på tänkta skillnader mellan människor, men den 

behöver inte vara ett problem i sig” (SOU 2007:102, s.17). Samtidigt är kategorisering 

en förutsättning för rangordning av människor och även för diskriminering. När det 

gäller utsatta grupper är det majoriteten i ett samhälle som bestämt hur de ska 

kategoriseras. På så vis får de en etikett av förtryck, förakt, diskriminering och ofta 

underordnade, medan de som utsätter dem för detta förblir okategoriserade. De etiketter 

som sätts på underordnade grupper är ofta nedsättande och laddade med negativa 

värderingar (SOU 2007:102).    

    

Stereotypisering är ett vanligt begrepp inom postkolonialismens teori. En stereotyp är 

en föreställning om hur majoriteten förväntar sig att någon eller någonting ska vara, 

men som inte nödvändigtvis är korrekt. “Stereotypisering kan ses som en upprepande 

andrafierande gestaltning av vissa grupper” (SOU 2007:102, s.20) i ett samhälle. Enligt 

en utredning gjord av staten (SOU 2007:102) analyseras stereotypa uppfattningar i 

allmänhet med utgångspunkt i hur den negativa stereotypen framställs. De egenskaper 

som stereotypen tillskrivits tas för givna, vilket kan leda till framställning av orättvisa 

bilder av dem som skiljer sig från stereotypen. När gränser mellan det normala och det 
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onormala dras upp är stereotyper särskilt intressanta. Stereotyper förenklar och 

överdriver olikhet, och fixerar “de andra” som helt och hållet annorlunda. Samtidigt 

som stereotyper förenklar hanteringen av det främmande eller hotande i ett samhälle, så 

används de för att skapa, skydda eller återskapa en idé om harmoni och en egen 

överlägsen identitet. De utgör en föreställning om att vår egen självuppfattning, position 

i samhället och rättigheter är de enda rätta (SOU 2007:102).     

    

Robert J. C. Young (2003) beskriver postkolonialismen som ett fenomen som söker 

hitta ett sätt för minoriteter att ta plats och tala för sig själva i en värld styrd av andra, 

som existerar för andra människor. Postkolonialismen försöker ändra de dominerande 

synsätten på relationen mellan västerländska och icke-västerländska människor och 

deras olika världar. Teorin hävdar människors rätt för lika materiellt och kulturellt 

välmående i en värld som präglas av ojämlikhet och orättvisa. Detta i sin tur innebär att 

världen som den ser ut kommer att vändas upp och ner. Det innebär även att 

västerlänningar måste sluta se ner på människor som inte är som de själva. Young 

(2003) talar om att det finns människor som lever i väst, men som inte behandlas som 

övriga västerlänningar. Det är då postkolonialismen ska hjälpa till att bidra till att se på 

situationen ur ett annat perspektiv, där de utsatta människorna kommer först och inte 

sist i turordningen.    

    

Trots att postkolonialismen hävdar att det huvudsakligen är människor vars kultur inte 

är västerländsk som är mest utsatta för förtryck, så finns det även de som förespråkar att 

det finns folkgrupper i den västerländska kulturen är minst lika utsatta. Detta är det som 

tilltalade oss mest vid valet av ovanstående teori. I samband med detta resonemang vill 

vi peka på det faktum att postkolonialismen är en väldigt bred teori och det finns ett 

flertal intressanta teorier som “vuxit” ur postkolonialismen. Bland annat de ovan 

nämnda begreppen orientalism, andrafiering, rasism och stereotypisering härstammar 

samtliga ur postkolonialismen och är relevanta i vår studie. Just begreppet “de andra” 

används väldigt flitigt i postkolonial teori, vilket är något som vi känner att vi kan dra 

många intressanta paralleller till i vår studie.     

    

Att Ylva Brune till stor del fokuserar på rasism som inte direkt kan kopplas till vår 

studie är för oss inte något hinder. Vi ser möjligheten i att koppla hennes resonemang 

om rasism i allmänhet, och det hon väljer att kalla för kulturrasism i synnerhet till vår 
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studie som till stor del fokuserar på synsättet “vi och dom”. Eftersom romerna är en 

minoritet i det svenska samhället och tidigare forskning visar att minoriteter som romer 

ofta behandlas som brottslingar eller offer (Brune, 1998) gör sig ovanstående teori och 

begrepp sig bra i vår studie då vi kan koppla detta till brotts- och offerdiskursen. 

      

 

2.2 Etnocentrism      
  

Etnologen William Graham Sumner var den person som myntade termen etnocentrism 

år 1906 i sin bok Folkways. För att förklara etnocentrismens uppkomst lanserade han 

begreppen innegrupp och utegrupp, med vilket han menade att allting som sker kretsar 

kring den egna gruppen. Utomstående människor och grupper döms och värderas utefter 

den egna gruppens normer och värderingar (Psykologiguiden, 2015). Etnocentrism kan 

även “innebära en överlägsen och nedvärderande attityd gentemot vad som uppfattas 

som annorlunda, men kan också innebära en uppfattning om att den egna kulturen är 

unik och central” (Lindholm Schulz, u.å.). Människor som lever efter dessa riktlinjer 

tenderar ofta att förbise och strunta i bland annat normer och historia hos folk från andra 

kulturer då den egna kulturen utgör en norm i sig. Enligt Lindholm Schulz (u.å.) är 

etnocentrismen i viss mån universell och människor kan både ha en medveten och 

omedveten föreställning om att den egna kulturens normer, värderingar och sedvänjor är 

“de rätta” och mest naturliga i samhället. Toleransen mot andra kulturer kan däremot 

variera mellan olika kulturer och historiska skeenden. Göran Linde (2001) menar att 

etnocentrismen rymmer alla våra fördomar mot det som anses vara annorlunda och är 

ett hot mot vår förmåga att hantera mångfald.      

      

Ovanstående teori, liksom postkolonialismen, syftar åt en kulturell suveränitet över vad 

som anses vara mindre värda kulturer. Vad som tilltalade oss lite extra med just 

etnocentrism är det faktum att människor inte alltid är medvetna om att de föreställer sig 

den egna kulturen som “den rätta”. Människor kan med andra ord tolerera andra kulturer 

samtidigt som de anser att deras egen kultur är bättre. Detta är något som vi till stor del 

kan känna av i dagens moderna samhälle och därför kan appliceras på nutida forskning. 

Samtidigt är Lindes (2001) resonemang om att etnocentrismen rymmer alla de fördomar 

som en grupp har mot utomstående grupper väldigt intressant i vår studie. Det handlar 
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inte så mycket om tunnelseende som att människor faktiskt ser de utomstående 

grupperna, men att de inte riktigt vill acceptera dem (All About Philosophy, u.å.).       

    

 

2.3 Tidigare forskning      
  

Forskning om journalistik och mångfald har sedan 1970-talet i stort sett fått liknande 

resultat. Resultaten visar att immigranter skildras som hot, problem, förknippas med 

kriminalitet och som avvikelser från det normala i medierna (Hultén, 2009). Brune, som 

är verksam vid Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs 

universitet, har i över 20 år undersökt nyhetsjournalistik kring invandring och rasism. I 

hennes avhandling Nyheter från gränsen - tre studier i journalistik om “invandrare”, 

flyktingar och rasistiskt våld (2004) tar hon fasta på mediernas sätt att presentera 

nyheter i begränsade ramar för att styra nyhetskonsumentens tolkning i en viss riktning. 

Hon undersöker även hur främlingssynen kommer till uttryck i nyhetsrapporteringen. 

Resultatet visar att medierna upprättar gränser mellan “oss” och “dom”, mellan det som 

är normalt och onormalt samt mellan det som är gott och ont genom bland annat 

rutinmässiga tekniker i nyhetsrapporteringen.     

    

Även i regeringens utredningar, Mediernas Vi och Dom - Mediernas betydelse för den 

strukturella diskrimineringen (SOU 2006:21) samt Svenska nyhetsmedier och 

mänskliga rättigheter i Sverige (SOU 2007:102), konstateras att svenska medier skapar 

en övergripande “vi och dom”-indelning genom att skapa två grupper: “invandrare” och 

“svenskar”. Ordet “invandrare” förknippas med negativa företeelser som till exempel 

kriminalitet och könsförtryck (SOU 2006:21). “Svenskar” utgör däremot en odefinierad 

norm som invandraren kontrasteras mot eller ska bli som (Brune, 2004). I utredningen 

Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige (SOU 2007:102) framgår 

även att nyhetsmedierna återkommande framställer kulturer, religioner, personer med 

utländsk härkomst samt etniska minoriteter på ett nedvärderande och stereotypiserande 

sätt.     

    

I en fallstudie som presenteras i regeringens utredning Mediernas Vi och Dom - 

Mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen (SOU 2006:21) undersöker 

Brune svenska tidningar med syftet att presentera en “temperaturmätning” vad gäller 
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uttryck för diskriminering och rasism samt uttryck för inkludering och antirasism. 

Brune konstaterar att personer med utländsk härkomst i hög grad är osynliggjorda i 

svensk media. Det är emellertid inom brottsjournalistiken som “invandrarna” blir 

synliggjorda. När fokus hamnar på “deras” brott frodas stereotyperna (SOU 2006:21). 

Brune påpekar också att frånvaron av nyheter som tar upp rasism och diskriminering 

kan ses som en diskursiv diskriminering eftersom frånvaro utestänger “deras” röster och 

perspektiv (SOU 2006:21).   

  

Brune (SOU 2006:21) menar att polisens verksamheter och perspektiv är huvudkällan 

till den bild “vi” får av Sverige som invandringsland och mångetniskt samhälle. Att 

ifrågasätta polisen som källa skulle innebära att avsäga sig kunskap, legitimitet och 

trovärdighet inom centrala bevakningsområden (SOU 2006:21). Bjellert och Palm har 

gjort studien En trygg polis i ett otryggt samhälle - nyhetsmediernas bild av polisen och 

polisarbetet (2012) som undersöker hur polisen och polisens arbete gestaltas i 

nyhetsrapporteringen. Genom innehålls- och textstudier har Bjellert och Palm (2012) 

fått fram resultatet att de positiva bilderna av polisen dominerar i vardagsjournalistiken. 

I journalistikens nyhetsberättelser dominerar polisen som aktör och definierar i hög grad 

ramarna för sitt framträdande. Polisen kan med hjälp av sin expertis i hög grad “styra” 

de journalistiska gestaltningarna. Temat i journalistiken om polisen är den samhälleliga 

otryggheten. Denna otrygghet är inte ett resultat av vad polisen gör eller inte gör, utan 

uppstår från ojämlikhet, klyftor samt sociala skillnader i samhället, vilket polisen kan 

varken belastas för eller göra något åt. När polisen får fast en förbrytare eller får tillbaka 

lugnet i ett område förstärks en positiv gestaltning av polisen. Då polisen kan visa sig 

effektiv uppnås trygghet hos medborgarna vilket i sin tur leder till att förtroende för 

polisen upprättas.   

   

Vad gäller studier om nyhetsrapportering och romer finns begränsad tillgång inom 

svensk forskning. Länge har forskare varit ointresserade av att studera etniska 

minoriteter i medier. En studie som undersökte hur romer framställts i Aftonbladet, 

Dagens Nyheter samt Göteborgs-posten mellan 1962-2002 visar att romer genomgående 

kopplas till det som är onormalt, avvikande, till olika sociala problem samt kriminalitet 

och brott (SOU 2007:102).     
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Det finns däremot flera studier gjorda runt om i Europa där forskare granskat hur romer 

framställs i olika medier. I en studie av Schneewies (2012) granskades nyhetsartiklar 

från brittiska The Times och The Guardian samt rumänska Adevarul och Romania 

Liberia under perioden 1990-2006 i syfte att undersöka diskursen om integration av 

romer efter kommunismens fall i Europa. De fyra tidningarna visade liknande resultat, 

vilket kan tyckas vara överraskande sett till utvecklingen av de två länderna, men det 

bekräftar hur diskriminering av romer ser ut i hela Europa. I studien konstateras att 

brittisk media beklagar ofta den förskräckliga levnadsstandarden hos Östromerna, men 

när det finns ett hot om att Östromer blir brittiska romer ändras diskursen. Den brittiska 

nyhetsrapporteringen präglas av motsägelser. I samma nyhetsartikel kan fördomar om 

romer identifieras samtidigt som de försöker visa dem medlidande.  

  

I en tjeckisk studie av Leudar och Nekvapil (2000) undersöktes fyra tv-debatter som 

handlade om romer och tjecker. Genom en samtalsanalys framkom resultatet att tjecker 

ser romer som det folket som inte lever som normala, de som skapar problem och begår 

brott.      

    

Brune (1998) har konstaterat att invandrare i Sverige antingen framställs som 

brottslingar eller som offer i media, där inget av alternativen är till invandrarnas fördel. 

Förutom Ylva Brune, som varit en väldigt flitig forskare inom området invandrares 

porträttering i media, så finns det begränsat med svensk forskning om hur just romer 

framställs i svensk media. Tidigare forskning i andra länder har kommit fram till att 

romer faktiskt diskrimineras i utländsk media, och vår studie kommer därmed att 

undersöka hur romer framställs i svensk media i samband med en händelse där polisen 

påstås ha begått ett brott.    
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3 Syfte och frågeställning 
 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svensk nyhetsjournalistik framställer 

relationen mellan den svenska polisen och romer i Sverige. Detta kommer att 

undersökas i samband med en händelse där polisen, som är en auktoritet och väldigt 

sällan ifrågasätts (Bjellert & Palm, 2012), faktiskt gör något som anses vara oetiskt och 

fel mot människor som inte gjort något brottsligt. För att undersöka detta kommer vi att, 

genom ett diskursanalytiskt perspektiv, granska ett antal artiklar, från två olika tidningar 

som rör det så kallade Romregistret eller Registerskandalen. Till analysen av resultaten 

från vår studie har vi valt ut relevanta teorier i förhållande till vårt forskningsområde där 

samtliga teorier kan kopplas till perspektivet “vi och dom”. 

 

I syfte för denna studie har följande forskningsfråga tagits fram: 

 Hur rapporterar svensk journalistik om relationen mellan polisen och romer i 

samband med den så kallade Registerskandalen under 2013? 
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4 Metod och forskningsetik 
 

  
I följande avsnitt presenteras den metod som denna studie kommer att utgå ifrån. Vi 

kommer att redogöra för de urval vi gjort i undersökningen, hur vi har tillämpat 

metoden på vår studie samt presentera de forskningsetiska principer som vi, enligt 

vetenskapsrådet, måste ta hänsyn till.     

    

 

4.1 Kritisk diskursanalys    
 

Begreppet diskurs handlar om språkliga praktiker, det vill säga språkuttryck och samtal. 

Diskurser skapas när två eller flera personer talar med varandra. Berglez (2010) menar 

att hela samhället kan ses som en diskurs, det vill säga all interaktion i ett samhälle, 

inklusive abstrakta och “osynliga” strukturer, värderingar och normer.     

    

Inom kritisk diskursanalys ligger fokus på diskursens betydelse för maktförhållandena i 

samhället. Berglez och Olausson (2008) skriver att diskurser normaliserar och gynnar 

vissa intressen framför andra. Ideologibegreppet är enligt Berglez (2010) den kritiska 

diskursanalysens fundament. Inom medie- och kommunikationsvetenskap syftar 

ideologibegreppet på naturaliserade gemensamma “cluster of beliefs in our minds” 

(Berglez & Olausson, 2008). Genom att studera hur språkliga praktiker ingår i, utmanar 

eller förändrar maktstrukturer förklarar den kritiska diskursanalysen hur saker och ting 

är i samhället (Berglez & Olausson, 2008). Berglez och Olausson (2008) menar att 

samhällets maktstrukturer måste analyseras för att kunna producera giltig kunskap och 

följande frågor måste formuleras: varför uppfattas vissa idéer eller identiteter som 

normala och självklara medan andra uppfattas som mindre önskvärda och 

problematiska?    

     

 

4.2 van Dijks kritiska diskursanalys    
 
I vår studie har vi utgått från van Dijks sociokognitiva utveckling av kritisk 

diskursanalys. Denna typ av kritisk diskursanalys fokuserar på hur kollektiva former av 

tänkande och kommunikation etableras och praktiseras (Berglez & Olausson, 2008).     
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Diskurserna analyseras utifrån en makro- och mikrostrukturell nivå. Makronivån berör 

textens övergripande egenskaper, där den tematiska och schematiska strukturen 

studeras. Den tematiska strukturen undersöker nyheters hierarki och relationen mellan 

artikelns huvudtema och delteman studeras översiktligt. Temat är det centrala i 

förståelsen av nyhetstexter (van Dijk, 1988). Nyhetstexters innehåll organiseras efter 

huvudtemat och byggs därefter upp av sekundära teman. Rubriker och ingress uttrycker 

ofta nyhetstextens centrala tema och hamnar därför högst upp i hierarkin. Ju mindre 

viktigt något anses vara, desto längre ner i temanivåerna hamnar det i relation till 

huvudtemat (Berglez, 2010).     

    

Schemat står för organiseringen av textens övergripande innehåll. Den schematiska 

strukturen analyseras för att fånga nyhetsdiskursens sociokognitiva 

berättarkonventioner. En standardkonvention utgörs av rubriker och ingress, som 

summerar nyheten, samt av en historisk bakgrund, som relaterar den aktuella händelsen 

till något i det förgångna. Aktörer och källor som kommenterar och bedömer, till 

exempel orsaker och konsekvenser, ges även utrymme i nyhetsberättandes konventioner 

(Berglez, 2010).    

     

På mikronivån studeras diskursen mer i detalj utifrån koherens och ordval. Relationen 

mellan global och lokal koherens är centralt (Berglez, 2010). Berglez (2010) förklarar 

global koherens som “textens huvudsakliga mening som förverkligas genom alla mindre 

textpartier som hänger ihop logiskt ”(s.275). I analysen av koherens studeras hur den 

globala koherensen är uppbyggd genom textens olika delar. Koherensen finns i texten 

genom att nyhetskonsumenten själv fyller i “luckor” som producenten av nyhetstexten 

efterlämnat. Genom att studera dessa “luckor” får forskaren grepp om det 

sociokulturella bandet mellan nyhetskonsumenten och nyhetsproducenten (Berglez, 

2010).    

    

Enligt van Dijk (1988) studeras även textens stil på mikronivå. I analysen av stil 

studeras hur meningar är uppbyggda samt ordval. Ordval kan rymma både 

sociokulturella och ideologiska element, därför studeras valet av ord vid beteckning av 

personer eller händelser. van Dijk (1988) använder sig av begreppet propositioner. Ord 

får en mening och ett sammanhang med hjälp av propositioner. Ett ord har inget värde 
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förrän det sätts i ett sammanhang med andra ord. Då ordet har en mening kan 

textförfattarens ideologiska synsätt och åsikter avslöjas samt tidningens och samhällets 

förhållande till det analyserande objektet.    

    

Den kritiska diskursanalysen är lämplig i vår studie eftersom den uppmärksammar hur 

nyhetsdiskursen samspelar eller motverkar ideologier (Berglez, 2010). Det centrala i 

kritisk diskursanalys är “relationen mellan samhälle och språk, hur det sistnämnda är 

med och skapar det förstnämnda” (Berglez & Olausson, 2008, s.123). Eftersom 

utgångspunkten i vår studie är att studera nyhetsartiklar så anser vi att det lämpar sig att 

studera dessa på makro - och mikronivå för att få ut mesta möjliga information om 

journalisters framställning av relationen mellan polisen och romer ur dessa artiklar. För 

att göra detta på bästa sätt har vi tagit fram följande frågor som vi har utgått ifrån i 

analysen.  

 

 Hur konstrueras romerna?  

 Hur konstrueras polisen?  

 Hur konstrueras relationen mellan polisen och romer?  

 Hur organiseras de teman som förekommer i artiklarna?   

 Vilka specifika ordval sticker ut i texten?  

 Vilken historisk bakgrund till händelsen redogörs det för och utifrån vilka 

aktörers handlingar/kommentarer?  

 På vilka sätt kan nyhetsdiskursen ge uttryck för/motverka särskilda ideologiska 

processer? 

 
    

4.3 Urval     
 
Vi har i denna studie valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då vi anser 

att det är det mest lämpliga tillvägagångssättet för en undersökning där material ska 

analyseras textkritiskt. Materialet som ska analyseras är i form av nyhetsartiklar som 

enbart baseras på den numera välkända händelsen om Skånepolisens registrering av 

romer. Vi kommer att avgränsa oss till två olika tidningar, Aftonbladet och 

Sydsvenskan. Aftonbladet är den största kvällstidningen i Sverige och därmed 

rikstäckande medan Sydsvenskan är en lokal morgontidning som ges ut i Malmö, och 

når en snävare publik jämfört med Aftonbladet.    



  
 

17 

    

När vi skulle välja artiklar till den analys som vi valt att utföra bestämde vi oss för att 

söka efter artiklar i databasen “Retriver” som vi fick åtkomst till via Linnéuniversitetets 

universitetsbiblioteks hemsida. Sökorden vi använde vid sökningen var “Romer” och 

“Register”, och sökningen avgränsades till artiklar från Sydsvenskan och Aftonbladet, 

skrivna i september 2013. Sökningen resulterade i 40 utfall, varav fyra artiklar valdes ut 

där polisen intervjuas i fråga om Romregistret. Dessa artiklar angränsade i sin tur till två 

faktarutor, två kommentarsfält och ytterligare två mindre artiklar som vi även valde att 

analysera, med undantag för en av de angränsande artiklarna. Detta urval gjordes då vi 

ville analysera artiklar som vi bedömde täckte in så många olika aspekter i relationen 

mellan poliser och romer som möjligt, och därmed skulle bidra med intressant 

information till vår studie. Den angränsade artikel som vi valde bort fortsatte in på en ny 

sida som i sin tur hade två angränsande artiklar. Valet att inte analysera den angränsade 

artikeln gjordes då vi ansåg att vi redan hade ett tillräckligt mättat material där många 

skilda aktörer kommer till tals och inte bara poliser. Analysen av materialet utfördes 

som enhet för att vi skulle få en övergripande bild av hela materialet.  

  

Sökningen av artiklarna ägde rum 2015-04-22 och samtliga artiklar som valdes ut var 

skrivna inom sju dagar efter avslöjandet av registret och gick under kategorin 

“Registerskandalen”. Samtliga artiklar som valts ut för analysen förtecknas i bilaga 1.  

  

 

4.4 Metodkritik   
 
Den kvalitativa forskningsmetoden har bland annat fått kritik för att den kan tendera att 

bli impressionistisk och subjektiv. Vid användningen av en kvalitativ forskningsmetod 

bör noteras att det är forskarnas syn på vad som är viktigt och betydelsefullt som 

undersöks och forskningen kommer därmed att bli vinklad därefter. Det finns vissa 

svårigheter med att göra om en kvalitativ studie som dels beror på att den är 

ostrukturerad och det knappt finns några fastställda tillvägagångssätt för 

undersökningen. Forskaren själv är huvudinsamlaren av materialet, vilket innebär att det 

som är uppfattat och observerat är det som forskaren själv väljer att fokusera på och 

eventuellt har en förkärlek till. Detta leder i sin tur till svårigheter för andra forskare att 

utföra samma studie och i slutändan komma fram till exakt samma resultat. Kvalitativ 

forskning kan börja som relativt öppensinnad, men som sedan leder till en gradvis 
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nedminskning av forskningsfrågor och problem. Användaren av forskningsresultaten 

tilldelas i sin tur ledtrådar till varför fokus hamnade på ett problem snarare än ett annat 

tillvägagångssätt och vilka slutsatser forskaren dragit (Bryman, 2012).    

  

Det var med vetskapen om att det är svårt att vara helt objektiv och inställningen om ett 

öppet sinne och att vi ändå skulle få fram relevant information som vi valde en 

kvalitativ forskningsmetod. Studien är vinklad efter vårt intresseområde om att kasta ett 

nytt ljus över den klassiska offer- och brottsdiskursen. Vi valde tillsammans ut material 

som vi ansåg vara intressant och relevant för studien i fråga. Vi granskade materialet 

tillsammans med utgångspunkt i makro- och mikroanalys, och under en gemensam 

diskussion kom vi fram till intresseväckande slutsatser.    

   

 

4.5 Tillförlitlighet  
 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som används för att bedöma kvaliteten i en 

studie. Reliabilitet innebär att en undersökning är utförd på ett korrekt sätt, med andra 

ord så ska studien vara replikerbar. En annan forskare ska kunna utföra samma studie 

vid ett senare tillfälle och kunna dra samma slutsatser. Validitet innebär att det som 

undersöks är det som ska verkligen ska undersökas och ingenting annat (Thurén, 2007).   

    

Relevansen för validitet och reliabilitet i kvalitativa studier har ifrågasatts av många 

forskare (Bryman, 2012). En del forskare menar att det krävs andra kriterier för att 

bedöma kvaliteten i kvalitativa studier än reliabilitet och validitet. Guba och Lincoln 

(citerad i Bryman, 2012) talar om begreppet tillförlitlighet som ett lämpligt kriterium för 

att utvärdera kvalitativa studier. Tillförlitlighet bedöms utifrån fyra kriterier: 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet.    

    

Trovärdighet, det första kriteriet, syftar till forskarnas förmåga att kommunicera hur 

forskningsprocessen påverkar kunskapens giltighet. Genom att vi tydligt i studien 

beskriver val av relevanta teoretiska perspektiv och begrepp, urvalsprocessen samt 

besvarar och diskuterar syftet och frågeställningen påvisas hög trovärdighet.   

    

Det andra kriteriet, överförbarhet, innebär att forskarna definierar generaliserbarheten. 

Att generalisera resultat är inte avsikten vid kvalitativa studier eftersom urvalen är 
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syftesbestämda samt relativt små. Det är inte lämpligt att utifrån fyra uppslagsanalyser 

nå resultat som är representativa för en hel population. Dock går det att formulera en 

trovärdig teori och komma fram till en möjlig tolkning av verkligheten (Bryman, 2012). 

Syftet med vår studie är dock inte att generalisera utan att utgöra en analys med 

utgångspunkt i vetenskapsteori.   

    

Pålitlighet kan jämföras med reliabilitet. Forskare menar att det kan vara svårt att uppnå 

hög reliabilitet inom kvalitativ forskning eftersom intersubjektiviteten blir längre än i 

kvantitativ forskning. Istället för att uppnå en replikerbar studie är ändamålet att senare 

forskare ska ha möjlighet genomföra en liknande studie utan krav på samma slutsatser. 

“Forskarna ska alltså beskriva sina metoder så pass detaljerat att andra forskare kan 

använda en rapport som en slags manual utifrån vilken man upprepar och replikerar 

studien” (Merriam, 1994, s.183). Vi har noga redovisat vårt tillvägagångssätt 

genomgående i studien för att inga felaktigheter ska kunna uppstå och andra forskare 

ska kunna ta vid vår studie på ett korrekt sätt.   

    

Det fjärde kriteriet, bekräftelsebarhet, kan jämföras med objektivitet. Med detta menas 

vår förmåga till att vara neutral och inte “färga” data med vår egen förförståelse. 

Bergström och Boréus (2005) menar att förförståelse är en oundviklig del av en studie 

eftersom forskaren befinner sig i samma socialt konstruerade verklighet som alla andra. 

Det är därför viktigt att vi i vår studie är medvetna om vår egen förförståelse eftersom 

det finns en risk att den kan påverka studien. Genom att använda oss av citat i resultat 

och analys samt motivera våra tolkningar stärks tillförlitligheten i studien.   

   

 

4.6 Forskningsetik    
 
Det finns flera grundläggande dokument om forskning som involverar människor, men 

Vetenskapsrådet anser även att de som inte forskar med människor ändå har anledning 

att reflektera kring forskningsetik (Vetenskapsrådet, 2015). I Vetenskapsrådets rapport 

God forskningssed (2011) skriver de att forskarna i dagens samhälle har ett särskilt 

ansvar gentemot de som medverkar i forskningen, men även mot alla dem som kan 

påverkas av forskningen indirekt. Forskaren förväntas därmed att göra sitt yttersta för 

att genomföra en forskning av hög kvalité och inte låta sig påverkas utifrån. 



  
 

20 

Vetenskapsrådet har satt samman en översiktlig skrift av det forskningsetiska området 

som innefattar vad varje forskare bör ta hänsyn till, vilket följer nedan:   

 

1. Du ska tala sanning i din forskning   

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier   

3. Du ska öppet redovisa utgångspunkterna för dina studier   

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar    

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra    

6. Du ska hålla god ordning på din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering   

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller 

miljö   

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet, 2011, 

s.12)  

 

I vår studie blir individer inte utsatta för någon skada då vi inte studerar människor 

genom till exempel intervjuer utan undersöker publicerade artiklar. Däremot eftersträvar 

vi ärlighet i det egna arbetet genom att redovisa vårt tillvägagångssätt genomgående i 

studien.  
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5 Resultat och analys 
 

 
I följande avsnitt kommer analys och resultat av det material som samlats in att göras 

och presenteras utifrån en makro - och mikrostrukturell nivå.   

  

 

5.1 Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll  
 

Artikeln “Ex-polis: Vi skrev upp alla” är en intervju med före detta spaningschefen i 

Lund, vars namn inte framkommer i artikeln. Underrubrikerna talar om för 

nyhetskonsumenten att den intervjuade spaningschefen var med och skapade registret 

och att det var väl förankrat uppåt hos cheferna. I artikeln får före detta spaningschefen 

berätta att anledningen till upprättandet av registret berodde på en våg av bostadsinbrott 

som begåtts av romer. Inbrotten var väl organiserade och utförda av romer. Polisen 

skapade därför ett slags familjeträd som visade hur de romska familjerna hörde ihop. 

Där noterades vilka som dömts eller var misstänka för brott. Det framkommer i artikeln 

att polisledningen var väl medvetna om registret och att det var flera som använde det. 

Själv hade den intervjuade väggarna på sitt kontor klädda med meterlånga listor över 

romernas kopplingar till varandra.   

   

“De dolde registret” handlar om att Skånepolisen inte medgav att de hade ett register 

med känsliga personuppgifter när de våren 2012 fick frågan av Säkerhets - och 

integritetsskyddsnämnden (SIN). I artikeln framgår det att polisen i Lund har upprättat 

två register med personer med romska namn, däribland över tusen barn. Polisen kan 

dock inte svara på frågan varför de mörkade registrens existens och Petra Stenkula, 

biträdande chef för länskriminalen i Skåne, svarar med att de funnits sådana register på 

1980- och 90-talen, men att hon förutsätter att de tagits bort. Skånepolisen har anmälts 

för Romregistret av polismyndigheterna i Skåne och Stockholms län, Zigenska 

kulturhistoriska föreningen samt en privatperson i Stockholm efter att registret spridits i 

landet. Det framkommer även att en förundersökning av ärendet är inledd i Linköping, 

vilket anses vara en neutral plats. Artikeln kompletteras med en bild på en kvinna i 

polisuniform under en presskonferens samt bilder från tidigare artiklar från Aftonbladet 

om den så kallade registerskandalen. Även en faktaruta finns längst ner på artikeln där 

nyhetskonsumenten kan ta reda på om denne finns med i registret.    
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“Jag känner spontant ett stort obehag” handlar om att Skånepolisen planerar att 

polisanmäla sig själva för massregistreringen av romer. I artikeln beskriver polisen 

registreringen som en helt vanlig förundersökning som spårat ur och att de beklagar att 

människor känner ett stort obehag av de uppgifter som framkommit. Följaktligen står 

det att registerskandalen ska utredas samtidigt som biträdande chef för länskriminalen, 

Petra Stenkula, hävdar att registret vilar på laglig grund och att det inte finns några 

uppgifter om etnicitet. Registerrubriken “kringresande” syftar, enligt Stenkula då till 

“människor som reser runt i sin brottsliga gärning”. Vidare står det att registret inte är 

ett register utan en gemensam uppgiftshandling för att förebygga våldsdåd mellan 

romska grupper i Staffanstorp, som mot artikelns slut benämns som en “analysfil”. 

Artikeln avslutas med att Petra Stenkula uttrycker ånger över att registret innefattar små 

barn och avlidna samt att hon medger att någonting gått riktigt snett när registrets 

omfattning blivit allmänt känd. Artikeln kompletteras med en bild på människor som 

demonstrerar med bildtexten “Drygt 200 personer deltog igår kväll i en demonstration 

på Möllevångstorget som hölls under parollen Stoppa polisens rasistiska register!” 

Också på denna sida finns en faktaruta längst ner på artikeln med underrubriken 

“Tusentals romer i kringresande” där fakta om registret följer i punktform samt ett 

kompletterande kommentarsfält där diverse aktörer får säga sitt om registreringen. Även 

siffran 4 029 i storlek större angränsar till artikeln för att påvisa antalet romer som 

kommit med i registret.   

   

“Spaningschef: Max 30 personer” är en intervju med en före detta spaningschef för 

polisen i Lund som inte omnämns vid namn. I artikeln står det att den intervjuade 

arbetat med en kartläggning av personer, men att han förnekar kännedom om den 

omfattande registreringen i fråga. Det framkommer att den tidigare kartläggning den 

intervjuade gjort var av personer med romsk bakgrund med anledning av en våg av 

stöldkupper mot småföretagare i Mellanskåne. Spaningar pekade då mot tre personer, 

vilket resulterade i kartläggning av dessa personers anhöriga samt andra kontakter. 

Journalisten skriver då att den intervjuade säger att det rörde sig om 20, max 30 

personer och att han inte har någon aning om hur det i slutändan kunnat bli över 4000 

personer i registret. Artikeln kompletteras med ett kommentarsfält där åtskilliga 

personer får uttrycka sig i fråga om registreringen samt en angränsad artikel med 
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rubriken “Polisens argument håller inte”, där skribenten spekulerar kring Skånepolisens 

argument för Romregistret.   

 

 

5.2 Tematisk analys 
 
Materialet som valts ut i syfte för denna studie rapporterar om polisens registrering av 

romer under hösten 2013. Gemensamt för det analyserade materialet är att samtliga 

artiklar vidrör brotts-, offer- och försvarsdiskursen. Det är således journalistikens 

gestaltning av polisens uttalanden som är utgångspunkten i analysen. Polisen får 

framträda och försvara sitt handlande, vilket de gör genom att framställa romer som 

bland annat brottslingar. Viktigt att påpeka är att hur polisen och romernas relation 

framställs i det analyserade materialet inte speglar den verkliga relationen mellan 

poliser och romer, utan det är enbart en vinkling från journalistens sida.  

  

I artikeln med titeln “Ex-polis: Vi skrev upp alla”, från Aftonbladet förmedlas 

huvudtemat i rubriken. I ingressen framgår det att registret har funnits sedan 2005, och 

att både poliser såväl som skatteverket kände till det. Eftersom det enbart är ett register 

av romer som omnämns i ingressen kan vi dra slutsatsen att citatet i rubriken “Vi skrev 

upp alla” innebär enbart alla romer, vilket även är fokus för artikeln. Ett undertema i 

artikeln är att polisen ville ha kontroll över romerna. Före detta spaningschefen som 

kommer till tals i artikeln hävdar att anledningen till detta var att romer funnits skyldiga 

till organiserad brottslighet i områden kring Lund och därför började polisen kartlägga 

släkterna och ett register över romerna skapades. Ett annat undertema är att registret var 

väldigt användbart för flera. För detta spaningschefen i Lund får berätta att bland annat 

andra polisdistrikt och skattemyndigheten fick hjälp av Lundapolisens register genom 

att Lundapolisen hjälpte dem med uppgifter om misstänkta. Det sista undertemat i 

artikeln handlar om att före detta polischefen känner ånger över registret som han själv 

var med och upprättade.   

   

I artikeln “De dolde registret” är huvudtemat att polisen mörkat det så kallade 

romregistret, vilket framkommer redan i huvudrubriken. Detta förstärks sedan även i 

underrubriken, ingressen samt i brödtexten som följer. Undertemat till artikeln är att 

registret har spridits över hela landet samt att ärendet nu ska undersökas efter att flera 

anmälningar har kommit in till polisen. Artikeln innehåller även en faktaruta med 
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rubriken “Så kollar du om du är drabbad” där tre punkter beskriver hur läsaren kan ta 

reda på om denne är med i registret. Detta ger intrycket av att faktarutan vänder sig 

direkt till romerna. Eftersom faktarutan ligger längst ner på artikeln anses den dock vara 

mindre viktig i förhållande till huvudtemat.    

   

Artikeln med rubriken “Jag känner spontant ett stort obehag”, vars huvudtema är den 

påstådda olagliga registreringen av romer som gjorts. Detta förstärks genomgående i 

hela artikeln när polisen försvarar sig i frågan om registreringen. Artikelns enda 

undertema till detta är förnekelse, vilket är en del i försvarsdiskursen. Detta kan vi se 

bland annat i uttalanden som att kringresande är “de som reser runt i sin brottsliga 

gärning” och att det påstås att det inte är ett register utan “gemensamma 

uppgiftssamlingar” som i sin tur sedan övergår till att kallas för “analysfil”. Även här 

ligger faktarutan längst ner på artikeln, vilket gör att den prioriteras ner i förhållande till 

huvudtemat. Faktarutan innehåller punkter med fakta om registreringen av romer. Den 

förstorade siffran 4 029 bidrar till att förstärka artikelns huvudtema ytterligare samt spär 

på offerdiskursen tillsammans med det angränsande kommentarsfältet vars tema är 

upprördhet.   

   

På uppslaget med huvudartikel “Spaningschef: Max 30 personer” och angränsande 

artikel “Polisens argument håller inte” samt ett kommentarsfält är huvudtemat 

bortförklaring. Huvudartikeln fokuserar på polisens bortförklaringar kring 

registreringen, vilket vi kan se tydligt i huvudrubrik, ingress och i brödtext då den polis 

som intervjuas i syfte för artikeln genomgående försöker bortförklara registreringen av 

romer. Också i detta fall finns det bara ett undertema i artikeln, vilket är undvikande 

som i sin tur är en del av försvarsdiskursen. Den angränsande artikeln och 

kommentarsfältet kritiserar däremot polisens bortförklaringar.   

 

   

5.3 Schematisk analys 
 
Rubrik och ingress i artiklarna utgör den schematiska strukturens kärna och är den del 

av texten som syns bäst (Ekström & Larsson, 2010) med undantag för artikel “Ex-polis: 

Vi skrev upp alla”. Där talar rubriken för innehållet i texten medan ingressen inte direkt 

kan kopplas till rubriken, utan bara talar för en liten del av artikeln i sig. I de övriga 

artiklarna fungerar både huvudrubrik och ingress som en sammanfattning av artiklarnas 
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innehåll som skapar ett intresse till att läsa vidare. Genom rubriker och ingress framgår 

konfliktinramningen i samtliga artiklar tydligt (Ekström & Larsson, 2010), det vill säga 

att Skånepolisen har gjort fel när de registrerat romer.   

   

De aktörer som får komma till tals i artiklarna är eller har varit verksamma inom 

polisen, och i många av artiklarna finner vi samma aktörer. Även politiker, jurister och 

diverse ordföranden får komma till tals. I två av artiklarna är det högst troligt att det är 

samma person som uttalar sig i frågan om registreringen, vars namn dock inte framgår. 

Där ser vi att den intervjuades version av händelsen skiljer sig åt i de två artiklarna. I 

“Ex-polis: Vi skrev upp alla” framstår före detta spaningschefen som väldigt självsäker 

och får kommentera följande i fråga om registret:  

 

“Att det bara skulle funnits ett par år är en superlögn från polisledningen” 

 

I “Spaningschef: Max 30 personer” framställs spaningschefen däremot som mer osäker 

över registret och påstås säga:   

 

“Men det var 20, max 30 personer. Hur det här med 4000 personer har blivit till vet 

jag inte”. 

 

De övriga aktörerna, förutom före detta spaningschefen i Lund är Länspolismästare Klas 

Johansson, biträdande chef för länskriminalen i Skåne, Petra Stenkula, enhetschef vid 

polisens specialenhet Circa i Västra Götaland, Claes Persson, Kommissarie Jan Friberg 

vid interna utredningar, Polischef i Lund, Thomas Nilsson, chef för 

Kriminalunderrättelsetjänsten, Lars Westerlund. Även Charlotte Nilsson från 

Skatteverkets pressjour kommer kort till tals i en utav artiklarna för att kort kommentera 

Skatteverkets inblandning i registerskandalen. De aktörer som kort får kommentera 

händelsen i det analyserade materialet är Rikspolischef, Bengt Svenson, Justitieminister, 

Beatrice Ask, Justitieminister, Romska kulturföreningen, Erland Kaldaras, 

Riksförbundet Internationella romska och resande kvinnoföreningen, Rosita Grönfors, 

Demokratiminister, Birgitta Ohlsson, Demokratiminister, Justitieutskottets ordförande 

(S), Morgan Johansson, Överklagare vid riksenheten för polismål, Mats Åhlund, 

polisforskare vid polisutbildningen i Växjö, Rolf Granér, generalsekreterare för 

Europarådet, Thorbjörn Jagland, Vänsterpartiets gruppledare, Hans Linde, KU:s 

ordförande, Peter Eriksson, dåvarande stadsminister, Fredrik Reinfeldt,  
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riksdagsledamot (FP) samt ledamot i Rikspolisstyrelsens styrelse, Roger Hadad. Även 

Olle Lönnaeus, skribent för Sydsvenskan, för sin egen talan i en separat artikel.   

 

Samtliga aktörer beskrivs på ett väldigt neutralt sätt, det vill säga ingen aktör som får 

uttala sig i artiklarna framställs mer negativt eller positivt än någon annan. Däremot 

framställs de uttalanden som poliserna gör som en aning nonchalanta. Journalisterna har 

vinklat artiklarna så att polisernas egen skildring av händelsen präglar artiklarnas 

innehåll. Med undantag i “Ex-polis: vi skrev upp alla” där före detta spaningschefen 

framställs gå rakt på sak och berättar om registret som han varit med att upprätta och 

hur de arbetat med det, framställs övriga aktörer som väldigt undvikande i sina 

berättelser om registerskandalen, och indikerar till en försvarsdiskurs. Före detta 

spaningschefen försvarar att många oskyldiga människor registrerats med 

kommentaren:   

 

“Det var fel, men vi brydde ju oss inte alls om de personerna” 

 

Kommentaren kan jämföras med tidigare forskning då romerna fått stå som offer för 

diskriminering. Övriga svar som framkommer från aktörerna framställs som väldigt 

hemlighetsfulla då de påstås inte kunna uttala sig specifikt om frågan om registreringen 

och många bortförklaringar uppstår, vilket också är en del av en försvarsdiskurs.   

   

Nyhetsberättelsen i det analyserade materialet kretsar kring en händelse där polisen står 

som skyldiga. Artiklarna kan fungera som ett sätt för polisen att försvara sitt misstag, 

samtidigt som de ger ett intryck av att vända sig direkt till romerna. Detta kan ses 

genom faktarutorna som angränsar till några av artiklarna där människor kan ta reda på 

om de är drabbade, samt med de kommentarer som kritiserar polisen och deras 

handlande. Precis som tidigare forskning konstaterat binds tidningsartiklarnas 

gestaltning av romerna även i detta fall ihop med kriminalitet och andra problem i 

samhället. Genom journalisternas framställning av polisens uttalanden förstärks denna 

bild ytterligare då polisen påstår att anledningen till upprättandet av registret beror på 

brott som romer begått, vilket indikerar till en brottsdiskurs. Den kontrovers som 

upplevs finnas mellan polisen och romerna har lyfts fram av journalisterna och kan 

tydligt utläsas i artiklarna. Detta ger läsaren en känsla av “vi och dom” där polisen 

skyddar “oss” mot “dom” genom att upprätta ett register av romer för att förebygga 
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brottslighet. Journalisten skriver även att före detta spaningschefen påstår att registret 

varit användbart för fler än polisen och att:  

 

“Om en rom exempelvis tänkte starta ett företag kunde skattemyndigheten få 

information av oss om personen eller några i hans familj var kriminella”. 

 

Detta är i synnerhet någonting som förstärker känslan av “vi och dom” då svenskar 

vanligtvis inte blir nekade till att starta företag om de har en släkting som är kriminell.    

   

Samtliga artiklar utgår från artikeln som Dagens Nyheter (DN) publicerade den 23 

september 2013 om polisens registrering av romer i Sverige. Det framgår i alla artiklar 

att registret går längre tillbaka i tiden än 2009 som det först påstods i DN:s artikel. Dock 

skiljer sig startdatumet för registreringen av romer åt i samtliga artiklar. Även orsaken 

till varför registret upprättades skiljer sig åt i artiklarna, stöldkupper mot företagare, 

bostadsinbrott, konflikter mellan romska grupper är tre av de anledningar som omnämns 

i artiklarna till varför polisen ansåg att de behövde upprätta ett register över romer. 

 

 

5.4 Koherens 
 
Huvudrubrikerna i det analyserade materialet ger uttryck för den globala koherensen 

som stödjs av ingress och brödtext. Den globala koherensen vilar således på en textuell 

meningslucka som nyhetskonsumenten själv fyller i, nämligen att Skånepolisen agerat 

oetiskt och fel. Undantag kan hittas i rubriken “Ex-polis: vi skrev upp alla” där 

nyhetskonsumenten kanske inte fyller i den textuella meningsluckan att “alla” syftar på 

alla romer och exempelvis inte alla invånare i Sverige. Det är även tydligt att 

journalisterna valt att strukturera upp nyhetsinnehållet i olika textpartier och 

fokusområden.    

   

I en artikel skriver journalisten att före detta spaningschefen säger att de hade svårt för 

att skapa register över andra grupper än romerna.   

“Om en utländsk person kom hit och begick brott fanns oftast inga anhöriga 

att sätta in i registret. Skillnaden med romerna var, och är, ju att här fanns en 

mängd släktingar att föra in i registret. Här fanns också oftare kopplingar till 
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brotten mellan olika familjemedlemmar än vad som är vanligt i andra 

grupper”.  

 
Detta är information som inte gynnar någon part som omnämns i artikeln och inte heller 

är nödvändig för att förstå nyheten som helhet. Istället spär denna information på 

känslan av “vi och dom” mellan romer och övriga samhället som är en del av 

brottsdiskursen. Tilläggas bör att romerna inte är några invandrare utan en minoritet i 

det svenska samhället (Länsstyrelsen, u.å.) och att då jämföra dem med utländska 

människor är i detta sammanhang fel. Annan irrelevant information som tas i upp 

samma artikel kan vara den korta kommentar som Charlotte Nilsson på Skatteverkets 

pressjour sägs lämna:   

 

“Vi får undersöka saken vidare under tisdagen” 

 

Skatteverket omnämns kort som en myndighet, förutom polisen, som hade tillgång till 

registret. Således är det polisens register och de har själva valt vilka som ska ha tillgång 

till det, vilket gör dem till huvudansvariga. Eftersom inte heller någon på Skatteverket 

kan nås för en riktig kommentar i frågan saknar den informationen mening.   

   

Att journalisten skriver att länspolismästare Klas Johansson känner  

 

“ett spontant obehag”  

 

över att registret innehåller information om barn, och att han själv är pappa är 

information som framkommer i både huvudrubrik och underrubrik, men som sedan inte 

stärks eller utvecklas ytterligare i brödtexten. Detta gör att informationen inte bidrar till 

bredare förståelse av nyhetstexten eller dess huvudsakliga tema, utan framstår istället 

som något överflödig. Vidare förklaras att Klas Johansson var medveten om registret 

och dess innehåll, vilket in sin tur innebär att hans “obehagskänslor” inte riktigt var 

befogade.   

  

Riksförbundets Internationella romska och resande kvinnoorganisation, Rosita Grönfors 

får kommentera:   

 

“Jag tror att det blir mer när man börjar undersöka. Historien börjar upprepa sig”. 
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Detta är oklar information som egentligen inte säger någonting. Ord har bara betydelse 

när de sätts i någon form av kontext, och eftersom det hon säger inte sätts i något 

specifikt sammanhang kan vi inte urskilja hennes ideologiska synsätt eller åsikter (van 

Dijk, 1988). Istället uppstår det frågor om vad hon egentligen menar med sitt uttalande. 

Vad blir det mer av när man börjar undersöka? Vilken historia börjar upprepa sig?  

Även dåvarande statsminister, Fredrik Reinfeldt framställs göra ett något otydligt 

uttalande:   

 

“Det är bra att polischefer nu anmäler sig själva och jag noterar att rikspolischefen 

har varit mycket tydligt” 

 

Det framgår inte vad polischeferna anmäler sig själva för och vad han noterar att 

rikspolischefen varit mycket tydlig med. Uttalanden som dessa är väldigt oklara och fler 

frågor uppstår än vad som besvaras.   

 

Journalisten skriver att före detta spaningschefen försvarar registreringen med att:    

 

“[…] poliser är nyfikna av naturen. Och kanske har det blivit en mani. Det 

tillsammans med att man inte haft någon kontroll uppifrån”. 

 

Kommentarer som dessa är rena spekulationer, vilket ännu en gång får polisen att 

framstå som undvikande, vilket i sin tur är en del av deras försvarsdiskurs. Bara för att 

poliser är nyfikna ger det dem inte rätt att föra ett register över en hel folkgrupp i 

Sverige. Den kommentar som följer av chefen för kriminalunderrättelsetjänsten, Lars 

Westerlund, där han säger:  

 

“Jag uttalar mig överhuvudtaget inte” 

 

Detta är ett svar som ständigt upprepas i samtliga artiklar och spär på försvarsdiskursen 

ytterligare.  

   

Som nyhetskonsument krävs en viss förförståelse och förkunskap om den aktuella 

händelsen för att kunna förstå artiklarna som helhet (Ekström & Larsson, 2010). Att 

romerna är en minoritetsgrupp som sedan långt tillbaka i tiden har diskriminerats och 



  
 

30 

förföljts i Europa spelar en avgörande roll i förståelsen för framställningen av romer 

som offer i rapporteringen av registerskandalen. Att även ha en viss förkunskap om att 

romer ofta förknippas med kriminalitet i många länder bidrar till en bredare förståelse 

för polisens beskrivning av romer som brottslingar. Polisregister och kriminalitet hör 

vanligtvis ihop och när polisen för ett register över en hel etnisk grupp så bör det tyda 

på att gruppen gjort något som anses vara fel. Detta kan vi utläsa i samtliga artiklar då 

aktörerna försvarar registreringen med att de ville bekämpa och förebygga brott som 

begåtts av romer. Därmed späs även den stereotypa bilden av romer som brottslingar på.     

   

Nyhetskonsumenten förväntas även på förhand ha viss förkunskap om bakgrunden till 

den händelse som lett till artiklarnas uppkomst. Ingen av artiklarna nämner själva 

avslöjandet om registret särskilt ingående, och de framgår inte heller i varken 

huvudrubriker eller underrubriker om vilket register det rör sig om, utan bara de 

konsekvenserna som följt. Således finns det en angränsad faktaruta till en av artiklarna 

med kort fakta i punktform som återger vad journalisten anser vara viktiga fakta för 

nyhetskonsumenten att ha koll på för att förstå nyheten som helhet. Trots att det är fakta 

så framställer journalisten informationen som väldigt rättfram och utan någon tanke på 

försköning. I övrigt förväntas nyhetskonsumenten ha förkunskap om artikeln som 

avslöjade polisen romregister för att vidare kunna förstå den serie artiklar som följer. 

Detta blir tydligt i bland annat artikeln “De dolde registret” där rubriken bygger på att 

nyhetskonsumenten sedan tidigare har en viss förkunskap om romregistrets avslöjande 

och därmed förstå till vilket register journalisten hänvisar till. Samtliga artiklar tar 

dessutom upp att liknande register har funnits hos polisen tidigare, vilket gör att 

nyhetskonsumenten måste veta vad för register det rör sig om, samtidigt som det ger en 

liten tillbakablick samt en bredare bild av händelsen. Dock skiljer sig årtalen för dessa 

register i samtliga artiklar, vilket gör att nyhetskonsumenten inte kan förlita sig på 

informationen till fullo.    

  

Den faktaruta som rubriceras “Så kollar du om du är drabbad” bjuder in 

nyhetskonsumenten till att ta reda på om denne finns med i polisens register. Vid vidare 

läsning visar det sig att det är polisen själva som erbjuder denna hjälp genom 

journalisten, vilket i sin tur visar att de tar sitt ansvar och försöker hjälpa de drabbade 

människorna. Detta kastar ett annat ljus över polisens roll i Registerskandalen som sätts 

i kontrast till den angränsade artikeln där polisens framställs som de “onda”.   
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I artikeln “Polisens argument håller inte” framgår det att polisen förfogar över en stor 

mängd lagliga personregister. Journalisten skriver att i spaningsregister och 

kriminalunderrättelseregister får andra individer tas med för att polisen ska kunna skapa 

sig en bredare bild, dessa är nödvändiga redskap i brottsbekämpningen. Journalisten 

påpekar dock att en person aldrig får registreras enbart på grund av dennes ras eller 

etnicitet, vilket det påstås både i artikeln i fråga samt i övriga artiklar att polisen har 

gjort i detta fall. Detta är trots att polisen försvarar sig genomgående med att registret 

inte är ett etniskt baserat sådant så kommer de även med andra, något svävande, ursäkter 

som gör att deras trovärdighet ifrågasätts.   

  

I fältet med kommentarer från diverse aktörer får överklagare vid riksenheten för 

polismål, Mats Åhlund kommentera:   

 

“Det vi gör först är att säkra och ta del av det som står i registren”. 

 

Kommentaren framställs som neutral och rationell i jämförelse med övriga aktörers 

kommentarer som i sin tur framställs som väldigt dömande och kritiska mot polisens 

agerande. Åhlund framställs som en av de få människor i det analyserade materialet som 

inte drar några förhastade slutsatser och försöker få tillgång till all information om 

händelsen innan han anklagar polisen för något brott, vilket vid artiklarnas utgivning 

inte fanns några konkreta bevis för att de gjort. I det andra kommentarsfältet får 

rikspolischefen, Bengt Svenson uttrycka sig genom journalisten med kommentaren:   

 

“Det är naivt att tro att det bara skulle vara en handfull människor som haft tillgång 

till det här. Och det gör mig mer än förbannad att ingen slagit larm mycket tidigare 

om oegentligheterna”. 

 

Detta är en indikation till att polisen beskyller varandra och ytterligare stärker 

försvarsdiskursen som genomsyrat samtliga artiklar och kommentarsfält där polisen fått 

komma till tals genom journalister. Det påstås i artiklarna att många poliser hade 

tillgång till registret och att det cheferna hade full vetskap om registreringen, men ändå 

framställs aktörerna som får komma till tals i materialet som förvånade och arga och de 

beskyller varandra för händelsen.   
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Erland Kaldaras från Romska kulturföreningen får genom journalisten säga:   

 

“Min första reaktion är att det är väldigt obehagligt och skrämmande, det är små barn 

som finns med i det här registret”. 

 

Offerdiskursen gentemot romer gör sig här påmind ännu en gång. Erland Kaldaras 

uttalande framställs på ett sätt som får oss att tro att han är upprörd över registret, men 

inte särskilt förvånad. Detta är även något som går att notera bland flera aktörer som får 

komma till tals i artiklarna samt i vidhängande kommentarsfält.    

  

5.5 Stil (ordval och meningsuppbyggnad) 
 
I flera av artiklarna används ordet “släktträd” eller “familjeträd”, vilket syftar åt att 

samtliga registrerade skulle ha någon form av släktband till varandra. Enligt journalisten 

säger före detta spaningschefen i en artikel:   

 

“Kartläggningen gällde ju alla romer, utan urskiljning. Även barnen kom med på 

familjeträden. Registret innehöll naturligtvis många människor som inte var 

kriminella men ändå drabbades av registret. Ingifta fanns också med”. 

 

Kommentaren hävdar att de sorterar in alla romer som en och samma släkt. Hade 

företeelsen tett sig på ett annorlunda vis och det rörde sig om ett register över människor 

med svensk bakgrund hade ordet “familjeträd” förmodligen inte använts. I detta fall 

borde användningen av ordet “familjeträd” väljas bort, samtidigt som det inte skulle 

spela någon roll vad för annat ord den aktuella journalisten eller aktören skulle använda 

då händelsen som helhet är fel.    

 

Petra Stenkula är, enligt journalistens framställning av hennes uttalanden, noga med att 

poängtera att trots att registret har rubriken “kringresande” är det inte ett register om 

etnicitet, utan en uppgiftssamling av “de som reser runt i sin brottsliga gärning” och 

vilar på en laglig grund. Vidare skriver journalisten att Skånepolisen påstår att 

uppgiftssamlingen är en “analysfil” om romer och deras familjer som hämtats från 

folkbokföringen, men   
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“[…] kan också innehålla uppgifter från små och detaljrika personregister över 

romer som upprättats av enskilda polismän”. 

 

Övergången från “uppgiftssamlingen” till “analysfil” tyder på att polisen är medvetna 

om att de har gjort fel, men försöker rättfärdiga sina handlingar genom att ändra 

benämning på registret. Polisen har alltså gjort fel genom att upprätta ett register över 

romerna, men genom att kalla det för en “analysfil” och säga att den upprättats för att 

förebygga brottslighet bland romer försöker de lägga över felet på romerna eftersom det 

är de som gjort fel i grunden genom att begå brott. Följaktligen framkommer ordet 

“olagligt” frekvent i ett av kommentarsfälten, vilket syftar till att polisens registrering 

av romer som etnisk grupp är olaglig. Detta är trots att journalisten skrivit att Petra 

Stenkula ett flertal gånger poängterat att det inte rör sig om ett etniskt baserat register 

och att registret i fråga vilar på en laglig grund. Vidare finns det ännu inga bevis på att 

polisens registrering är olaglig då förundersökningen som ska avgöra detta inte ännu är 

inledd vid utgivningen av artiklarna, och därmed är valet av ordet “olaglig” inte helt 

korrekt i detta sammanhang.   

 

När journalisten skriver att Romregistret “kan” innehålla känsliga uppgifter tyder det på 

oklarhet i polisens uttalanden. Detta är något som förekommer frekvent i samtliga 

artiklar, bland annat då journalisten skriver att Petra Stenkula “förutsätter” att tidigare 

register som kan liknas vid Romregistret har tagits bort och att inga nya register 

upprättats. Journalisten skriver att ledningen för länskriminalen har “utgått” från att 

dessa gamla personregister har förstörts, men att ingen är riktigt säker. Det står även att 

Petra Stenkula medger att:   

 

“när nu omfattningen av registreringen blivit allmänt känd […] ser något ut att ha 

gått riktigt snett”. 

 

Samtliga av ovanstående ordval indikerar att polisen inte har särskilt stor kontroll över 

situationen och att de inte prioriterar att olämpliga register tas bort ordentligt. Artikeln 

är vinklad på så vis att polisen framstår som okunniga, osäkra och nonchalanta när det 

kommer till registret som förts över romerna, vilket ännu en gång indikerar till en 

försvarsdiskurs från polisens sida. Denna bild förstärks ytterligare när före detta 

spaningschefen i en artikel sägs vara med och upprätta registret över romerna, medan 

han i en annan artikel förnekar kännedom om registreringen. Något som i sin tur sedan 
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övergår till att han var med och registrerade 20, max 30 personer, och inte 4000 som det 

i slutändan påstås har blivit. Hade polisen velat vidhålla sitt förtroende hade de med 

fördel kunnat komma med raka svar och inte försöka undvika frågor med långa 

utdragningar om att de inte förstår hur detta kunnat ske. Således bör vi ännu en gång ha 

i åtanke att det är journalistens version av polisens berättelse som återges i artiklarna 

och det vägs även upp för detta något när journalisten skriver att polisen planerar att 

polisanmäla sig själva för massregistreringen av romer samt när de gått ut med 

information om hur människor kan ta reda på hur de är med i registret. Därmed medger 

polisen att de har gjort fel och agerar därefter. 

 

 

5.6 Sociokulturella kontextualiseringar 
 
Både Aftonbladet och Sydsvenskans är en del av en ideologisk process där medierna 

fungerar som granskare av makten. Nyhetsrapporteringen i Aftonbladet samt 

Sydsvenskan bygger på polisens uttalanden. Journalisterna låter polisen komma till tals 

och artiklarna är vinklade så att polisens skildring av händelsen präglar innehållet. 

Polisens agerande och handlingar förskönas inte i nyhetsrapporteringen, och i både 

Aftonbladet och Sydsvenskan kan en brottsdiskurs utläsas gentemot romer utifrån hur 

polisens uttalanden framställs. Polisernas uttalanden konstruerar en form av 

gränsdragning, en mental distans, mellan romer och övriga invånare i samhället. 

Romerna får genom benämningar som “de där personerna” eller “de där människorna” 

stämpeln som “de andra”. Även att journalisten låter polisen spekulera om att romer 

skulle vara mer brottsbenägna än övriga invånare i samhället spär på brottsdiskursen 

och ger nyhetskonsumenten intryck av att romer skulle vara farligare än övriga 

samhällsinvånare. I samtliga artiklar nämns att registret upprättades på grund av att det 

skedde många brott i Skåne, och att dessa brott genomfördes av romer. Registret var 

därför, som poliserna får uttrycka i artiklarna, ett sätt att hålla span och kontroll över 

“de där människorna”. Problematiken som följer av polisernas konstruktion av romer 

som “de andra” blir att det skapas en större klyfta mellan romer och övriga invånare i 

samhället. 

 

Händelsen som nyhetsrapporteringen baseras på kan även kopplas till problematiken 

som finns i dagens främlingsfientliga klimat. Att romerna som har en lång historia av 

förföljelse och diskriminering i både Europa samt Sverige (Vår romska historia, u.å.) 
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“pekas ut” av Skånepolisen, som är en makthavande myndighet och representant för det 

svenska samhället. Detta ger tydliga indikationer till den brottsdiskurs som 

journalisterna framställer från polisens sida gentemot romerna. Polisernas 

diskriminerande uttalanden som journalisten framställer bidrar även till en negativ bild 

av romer som övriga samhällsinvånare kan anamma eftersom vi ser polisen som 

expertis på samhällsproblem. 

 

Polisernas uttalanden i artiklarna framställs på ett sätt där nyhetskonsumenten erbjuds 

förstå det som att polisen försöker dölja relevant information. Framställningen om 

polisernas redogörelse angående händelsen ser olika ut i artiklarna, även om det är 

samma person som uttalar sig. Uttalandena kännetecknas som undvikande och lästa ur 

ett manus. Till exempel vid frågan om vad det är för slags register. Är det ett 

“släktträd”, en “analysfil” eller “gemensamma uppgiftssamlingar”? Problematiken i 

polisens uttalanden blir att nyhetskonsumenten kan tappa förtroende till polisens arbete. 

Polisens oetiska agerande kan även bidra till förlorat förtroende för polisens 

verksamheter. 
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6 Sammanfattning och slutsats 
 

I följande avsnitt kommer en sammanfattning och slutsats av analysen att presenteras 

där vi även kommer att besvara den forskningsfråga som vi tagit fram i syfte för denna 

studie. Vi kommer även ge förslag på vidare forskning inom området.   

 

6.1 Sammanfattning 
 
Analysen av materialet som gavs ut i samband med registerskandalen visar att artiklarna 

förmedlar en samstämd bild av händelsen. I analysen av materialet framträdde tre 

tydliga diskurser, vilka är brottsdiskursen, offerdiskursen och försvarsdiskursen. Det är 

genom dessa diskurser som journalistiken förmedlar en gemensam bild av händelsen där 

polisen fört ett register över människor med romsk bakgrund i Sverige på oklara 

grunder. Det är främst poliser får komma till tals i samtliga artiklar och det är därmed 

deras berättelse av händelsen som präglar artiklarnas innehåll. Samtidigt får romska 

representanter kort komma till tals i angränsande artiklar genom att kommentera 

polisens agerande. van Dijk (1988) menar att det inte hör till ovanligheterna att 

minoriteter som romer ofta tenderar att underrepresenteras i dagspressen, vilket vi kan 

märka av i analysen av materialet. Trots detta framställer journalistiken polisernas 

berättelse av händelsen som väldigt oklar och undvikande, vilket kan kännetecknas med 

den försvarsdiskurs som journalisten framställer, och som tydligt präglar samtliga 

artiklars innehåll. De romer, politiker och andra aktörer som genom journalister får 

komma till tals i artiklarna framställs som väldigt upprörda och arga på polisen. Att 

journalistiken framställer polisen som om de inte hanterar situationen på ett bra sätt när 

de återger olika versioner om registret och dess uppkomst gynnar dem inte. Även om 

registret skulle vara ett lagligt sådant ifrågasätts deras trovärdighet genom detta 

framställande, vilket också förstärks när polisens uttalanden återges som om de 

beskyller varandra för händelsen. Även då märker vi tydligt av polisernas 

försvarsdiskurs. Fortsättningsvis ifrågasätter tidningarna som granskande makt inte 

polisen som auktoritet i artiklarna, samtidigt som den information de förmedlar från 

polisen inte kastar något förskönat ljus över polisen. Artiklarna genomsyras därmed av 

en tydlig brotts- och offerdiskurs där journalisterna framställer polisens syn på romer 

som brottslingar medan händelsen i sig åsyftar romerna som offer. Precis som i tidigare 

forskning får polisen även i dessa artiklar kommentera möjliga lösningar på problemet. I 

detta fall att hävdar de att de ska inleda en förundersökning och granska registret. När 
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och hur detta ska göras framgår dock inte i någon av artiklarna, vilket ytterligare 

förstärker romernas nedprioriterade position i samhället som även Brune (2004) 

konstaterat tidigare i sin forskning.  

 

Den konflikt som journalistiken framställer mellan Skånepolisen och romerna präglar 

artiklarnas innehåll. Polisen är huvudaktör i samtliga artiklar vars uttalanden syftar till 

att romerna i grunden är brottslingar och att polisen därmed gör sin plikt som 

företrädare för makten och håller koll på dem genom att föra ett register över dessa 

människor. Att barn och avlidna kommit med i registret är enligt polisen ett olyckligt 

misstag och de människorna framställs därmed som offer. Detta ställer den brottsdiskurs 

och offerdiskurs som genomsyrar det analyserade materialet mot varandra. Samtidigt 

kan det efter den förundersökning som det står om i artiklarna, komma att visa sig att 

det är polisen som är brottslingar i detta fall, vilket kastar ett annat ljus över 

brottsdiskursen som utmärker sig i det analyserade materialet. Att journalistiken 

framställer polisens uttalanden som om de anser romer vara brottslingar, medan 

romerna framställs som offer i själva rapporteringen i Registerskandalen kan också 

kopplas till tidigare forskning där det konstaterats att romer oftast få ta på sig rollen som 

offer eller brottslingar i medierapportering som innefattar romer. 

 

På den makrostrukturella nivån ramas konflikten mellan polisen och romerna in tydligt 

redan i ingressen av artiklarna där det framgår att polisen gjort fel mot människor med 

romsk bakgrund. På den mikrostrukturella nivån framgår det att anledningen till 

polisens registrering berott på brott som begåtts av romer. Deras resonemang framställs 

som bristande av journalistiken, samtidigt som de ändå ger ett intryck av att de försöker 

rättfärdiga sina handlingar genom att påvisa att det i grunden är romernas eget fel att 

registret upprättats då de begått brottsliga handlingar genom flera årtionden. I kontrast 

till detta sträcker polisen genom journalistiken, ut en hjälpande hand när polisen 

anmäler sig själva och ger ut information genom journalistiken om hur romer kan ta 

reda på om de är drabbade av registreringen. Samtliga artiklar ger intryck av att ha som 

mål att ge romerna någon form av upprättelse genom att rapportera om de 

missförhållanden och orättvisor som ännu råder när det kommer till romerna och inte 

framställa polisen på något förskönat vis. Detta leder oss till ett uppvaknande om att det 

fortfarande råder diskriminering av romer i det moderna svenska samhället. 
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6.2 Slutsats 
 
Syftet med denna studie var ur ett kritisk diskursanalytiskt perspektiv att undersöka hur 

relationen mellan polisens och den romska minoriteten porträtteras i svensk press. 

Forskningsfrågan som ställdes löd “Hur rapporterar svensk journalistik om relationen 

mellan polisen och romer i samband med den så kallade Registerskandalen under 

2013?”. Resultatet av det analyserade materialet visar att journalistiken skildrar en 

brotts- och offerdiskurs mellan romer och poliser, där polisens uttalanden om romer 

överlag framställs av journalistiken som brottslingar samt gestaltas som offer. 

Journalisten framställer en försvarsdiskurs från polisens sida där polisen framställs 

försvara sina handlingar så gott det går genom att lägga skulden på romerna, vilket i 

indikerar till en underliggande brottsdiskurs.  

 

Journalistikens framställning av polisens uttalanden i det analyserade materialet kan 

även kopplas till ett “vi- och dom” perspektiv som tar avstamp i postkolonial teori. De 

tre centrala begreppen i postkolonial teori, representation, kategorisering samt 

stereotypisering, är de begreppen vi uppmärksammat i vår studie. Att placera individer 

eller en grupp i facket “de andra” innebär att vi skiljer dem från oss (Brune, 2004), det 

vill säga de är något som inte vi är. När “de andra” tillskrivs egenskaper så representerar 

de eller står för något, gestaltning av en person med annan etnisk bakgrund kan till 

exempel uppfattas som en representant för den etniska gruppen som helhet.  I resultatet 

av det analyserade materialet kan vi tyda att de uttalanden som framställs av 

journalistiken om romer får representera hela den romska minoritetsgruppen. Hela den 

romska minoritetsgruppen blir kategoriserade som brottslingar, vilket även kan ses ur 

ett etnocentristiskt perspektiv där kategoriseringen som brottslingar kan kopplas till de 

existerande fördomar som finns om romer i samhället. Genom kategorisering skildrar 

journalistiken den egna kulturen som central. Som nämnt i statens offentliga utredning 

Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige (2007:102), är det 

majoriteten i ett samhälle som bestämmer hur utsatta grupper ska kategoriseras. Det är 

på så vis utsatta grupper får en etikett av förtryck, förakt och diskriminering medan 

majoriteten förblir okategoriserade. Brune (2004) skriver om hur “de andra” tillskrivs 

egenskaper som inte anses vara tillräckligt bra för den egna kulturen. Detta kan vi även 

koppla till journalistikens framställning av polisens uttalanden där romer framställs som 

brottslingar och brottsbenägna, vilka är egenskaper som anses vara oacceptabla i vårt 

samhälle. 
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Som vi tidigare noterat är medierna den viktigaste källan till kunskap om händelser vi 

själva inte är bekanta med och mediernas sätt att gestalta och representera verkligheten 

spelar därför en viktig roll vid vår egen tolkning och förståelse av världen (SOU 

2006:21).  Med andra ord spelar mediernas gestaltning av till exempel minoriteter och 

diskrimineringsfrågor roll vid vår uppfattning och åsiktsbildning. Intressant i detta 

sammanhang är att fokus för Aftonbladet och Sydsvenskans rapportering är att en 

central samhällsaktör som polisen “pekar ut” den romska minoriteten som brottslingar. 

Både Aftonbladet och Sydsvenskan poängterar att många romer som finns med i 

registret inte har en kriminell bakgrund men nyhetsrapporteringen skulle ändå kunna 

bidra till en ökad skepsis eller distans till romer eftersom de likväl sätts in i ett 

sammanhang där de kopplas till kriminalitet.    

 

Det är ett komplicerat förhållande mellan polisen och det övriga majoritetssamhället å 

ena sidan, och romerna som minoritetsgrupp å andra sidan. Det klargörs i samtliga 

artiklar att romerna har hamnat i Skånepolisens register för att de är just romer, vilket 

gör att det framställs som annorlunda gentemot den majoritet som inte finns med i 

registret. Brune (SOU 2006:21) talar om polisens verksamhet och perspektiv som 

huvudkällan till den bilden “vi” får av samhället. Vidare skriver hon att ifrågasätta 

polisen som källa skulle innebära att avsäga sig kunskap, legitimitet och trovärdighet 

inom centrala bevakningsområden. Tidigare forskning visar att poliser och journalister 

utgör ett slags team där poliser i hög grad kan definiera ramarna för sitt framträdande 

tack vare sin expertis (Bjellert & Palm, 2012). Det är trots det journalisten som 

framställer polisen och deras uttalanden och inte poliserna själva. Journalisterna 

ifrågasätter inte polisen på något plan när det kommer till registreringen, men de ger 

inte heller något intryck av att “linda in det” till polisernas fördel. Även om poliserna 

har sagt det som framgår i artiklarna så har informationen tagits in och bearbetats av 

journalisten som sedan skriver informationen på ett sätt som passar denne. Det sker 

därmed alltid bortfall av information. Det är med andra ord inte polisens och romernas 

verkliga relation som skildras i artiklarna, även om svensk journalistik framställer den 

som om det vore så.  
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6.3 Vidare forskning 
 
Som en vidare utveckling på denna studie skulle det vara intressant att göra en djupare 

undersökning i hur svensk media framställer polisens syn på romer i det svenska 

samhället i allmänhet, och inte bara hur medierna framställer polisens syn på romer i 

samband med Romregistret. Till det skulle en mer omfattande kvalitativ analys kunna 

göras där fler artiklar från fler tidningar samlats in. Det hade även varit intressant att 

studera polisens Facebooksida och de uttalanden de gör om minoriteten romer. Där är 

de själva ansvariga för de uttalanden som görs på det sociala nätverket och de framställs 

inte på något annorlunda vis genom journalisters synvinkel.  
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