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Abstract 
Studien undersöker hur polisen som institution kan synas och gestaltas inom journalistiken. Syftet 

var att studera hur Dagens Nyheter, Aftonbladet och Sydsvenskan väljer att gestalta och inrama ett 

enstaka fall där polisen är inblandad, i detta fall Reva-projektet, där polisen är en mycket stor aktör. 

 

Tidningarnas rapportering, under tidsperioden 1 januari till 31 mars 2013, har studerats utifrån 114 

artiklar kvantitativt och har även kvalitativt tittats närmare på, utifrån aspekter viktiga för studiens 

syfte. Artiklarna har analyserats och tolkats utifrån faktorer väsentliga för framing theory eller med 

svensk benämning gestaltningsteori.  

 

En klar inramning som tidningarna väljer att göra kring polisen är deras "jakt" på människor. Detta 

ligger som en röd tråd i alla tidningar.  Aftonbladet och Dagens Nyheter har mer sensationsrubriker, 

medan Sydsvenskan fokuserar mer på debatten kring Reva-projektet som helhet. Gemensamt ramar 

tidningarna in polisen som ägare av Reva-projektet. En negativ gestaltning bidrar till och gynnar 

uppfattningen att polisen är orsaken till debatten, demonstrationer och jakten samt de berördas 

rädsla. Ansvaret blir polisens. 

 

 

Nyckelord: Framing, polisen, gestaltning, Reva-projektet, innehållsanalys, journalistik 
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Populärvetenskaplig beskrivning 
Tidigare studier har visat att polisen i media ofta framställs som hjälte och i positiva bilder. Våren 

2013 hamnade polisen och dess arbetsmetoder i fokus, både i traditionella och sociala medier, och 

fick utstå mycket kritik. Denna studie visar att tidningarna i stor utsträckning framställde det så 

kallade Reva-projektet1 som polisens projekt. Dessutom framställdes polisen som orsak till 

debatten, demonstrationer, jakten på papperslösa samt berördas rädsla. Detta är negativt eftersom 

flera myndigheter, Kriminalvården och Migrationsverket, är ansvariga för projektet. Dessutom 

kommer uppdraget från regeringen men detta betonades väldigt lite.  

 

De tidningar som har studerats är Aftonbladet, Dagens nyheter och Sydsvenska dagbladet, under 

tidsperioden 1 januari till 31 mars 2013. I en kvantitativ del undersöktes vilka ämnen som 

rapporterades, vilka aktörer som fick synas med mera. I en kvalitativ del studerades närmare 

rubriker, bilder med mera. Studien utgår från att journalister och andra inblandade i det som skrivs, 

genom att gestalta nyheter på ett visst sätt, förenklar för läsarna samt påverkar uppfattningar i en 

viss riktning, till exempel angående vad som är orsak till ett visst problem. Läsarnas uppfattningar 

kan påverkas av att tidningar betonar vissa aspekter och skapar kopplingar mellan dessa, till 

exempel i bilder, rubriker eller andra delar av artiklar. 

 

Sammantaget visar de undersökta tidningarna upp en ganska negativ bild av polisen. Rubrikerna 

visar till exempel, som vi ser det, en ensidig bild då det mest är polisen som lyfts fram. Många 

rubriker, även i nyhetsartiklar, betonar negativa aspekter och det positiva ur polisens synvinkel 

kommer ofta i skymundan i texterna. Aftonbladet och Dagens nyheter hade mer sensationsrubriker, 

medan Sydsvenska dagbladet fokuserade mer på debatten och sakfrågan. Den mest betonade 

aspekten i studien, och som är den största likheten mellan tidningarna, är användningen av ordet 

jakt och varianter av detta. Jakten finns till exempel i rubriker och i används i beskrivningar av både 

polisens arbete och Reva-projektet, av både politiker, journalister med flera.  

 

Nyhetsrapporteringen kring Reva-projektet studerades som bidrag till forskningen hur polisen som 

institution får synas och gestaltas i media. Enstaka händelser och hur media framställer dessa kan 

påverka människors uppfattningar om viktiga institutioner och det är betydelsefullt att fortsätta 

studera nyheter där polisen förekommer. Det är viktigt att tidningarnas och journalisternas urval, till 

exempel vilka ord och aktörer som får synas, inte skapar en skev bild av verkligheten.  
                                                
1 Reva står för ”rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete” där polisen i samarbete med Migrationsverket och Kriminalvården 
försöker hitta de som fått avslag på sina asylsökningar och måste lämna landet.  
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Inledning och bakgrund 
Vi som skriver den här uppsatsen är fascinerade av att se hur media gestaltar och använder sig av 

polisen i artiklar i de fall där de är inblandade. Vid kriser, oavsett typ, som påverkar samhället är det 

av stor vikt att undersöka och analysera myndigheters kriskommunikation, mediers rapportering 

samt allmänhetens förtroende för dem som har en ansvarsställning (Ghersetti & Hjort 2007). Det är 

lika intressant att studera hur de försöker förklara varför polisen arbetar som de gör. 

 

Vi är intresserade av hur media kan vara med och påverka bilden av polisen, till exempel genom att 

hota bilden av polisen som hjälpare och ordningsman. Det är inte bara viktigt att det finns 

förtroende för polisen som institution utan även för polisen som individ, han eller hon som vi möter 

i vår vardag. 

 

I början på året har Reva-projektet fått stor uppmärksamhet från allmänheten och media i tidningar 

och tv. Det var år 2009 som regeringen gav Migrationsverket, Kriminalvården och Polisen att de 

tillsammans ska se till att fler personer som inte har rätt att befinna sig i Sverige, resa ur landet. Det 

handlar om personer som enligt svensk lag fått ett beslut om avvisning eller utvisning, som inte 

självmant rest från Sverige. Projektet står för ”rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete” 

(Migrationsverket 2013). Då polisen bytte arbetsmetoder och började synas uppe på gatorna för 

cykelkontroller eller nere i tunnelbanorna där de kontrollerar folks legitimation har både medierna 

och invånarna ställt sig emot dem, trots att det är fler myndigheter inblandade. 

 

Kriminalvården, Migrationsverket och Polisen har genom Reva-projektet utbildat personal för att 

effektivisera arbetet. Det kan handla om noggrannare sortering av ärenden exempelvis. Personalens 

arbetsmetoder har också utvecklats där man fokuserar på flöde, dokumentation och uppföljning. 

Syftet med detta arbete är att det ska ske så effektivt och rättssäkert som möjligt, som just Reva står 

för. Regeringens beslut om Reva-projektet ger en del konsekvenser som innebär att personalen 

måste ändra sina arbetsmetoder för att kunna uppnå målet. Samtidigt är det viktigt med korrekthet 

och att arbete sker humant genom hela processen. (Migrationsverket 2013) 

 

Anledningen till att polisen står för mycket av det arbete som sker utåt är för att de har möjlighet att 

förmå personer att mot sin vilja lämna landet. Polisens uppgift är att se till att beslutet om utvisning 

sker i praktiken, om det skulle behövas. Om en person inte lämnar landet självmant, då blandas 

polisen in och ärendet överlämnas till dem. 
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Medier och hur polisen blir deras måltavla är ett intressant område att titta närmare på och analysera 

kring då dessa två aktörer ändå har ett samarbete. Det kan te sig orättvist att polisen blir skurken i 

ett fall där både Kriminalvården och Migrationsverket är inblandade tillsammans med polisen. 

Detta är under regeringens beslut också, som lätt glöms bort. 

 

Under 2012 har gränspolisavdelningen i Stockholm län verkställt 2 154 personer i länet. Detta är en 

ökning med 19 procent jämfört med 2011. 47 procent jämfört med resultatet 2010. Detta resultat 

beror på ett förbättrat samarbete mellan myndigheterna som bland annat minskat ledtiderna i detta 

verkställighetsarbete. Ökningen har också skett på grund av gemensamma resor som 

specialchartrade plan, där flera personer har kunnat verkställas samtidigt. (Polisen 2013) 

 

Denna fallstudie utgår från tre tidningar som är rikstäckande och har mycket rapportering kring 

Reva-projektet. För att undersöka hur polisen gestaltas och fallet har ramats in, har vi tittat på 

Dagens Nyheter, Aftonbladet och Sydsvenskan. 
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Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats undersöker hur polisen som institution kan synas och gestaltas inom journalistiken. 

 

I debatten kring Reva-projektet är det framför allt en myndighet som har uppmärksammats och fått 

mycket negativ kritik: polisen. Vi vill ta reda på och beskriva hur rapporteringen har sett ut i 

dagspressen, om fokus har legat på polisen, när flera andra myndigheter har varit inblandade, samt 

hur polisen och dess arbete har framställts. Vi vill se hur tidningarna har beskrivit Reva-projektet 

och polisens roll i det hela. Detta är intressant och viktigt då media kan skapa och återskapa rådande 

uppfattningar om viktiga institutioner, som polisen, i samhället.  

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och beskriva dagspressens inramning av 

Reva-projektet och i synnerhet polisen.  

 

Hypotesen är att mycket fokus och kritik har varit riktat mot polisen och att den övergripande bilden 

av polisen har varit negativ. Detta är vår samlade bild efter intryck både från sociala medier, vänner 

och bekanta och traditionella medier som tidningar och tv. För att undersöka hur bilden av polisen 

har sett ut i dagspressen måste vi lyfta blicken och även se till rapporteringen av Reva-projektet som 

helhet.  

 

Vår undersökning utgår ifrån följande frågeställningar: 

 

1. Hur beskrivs och vinklas Reva-projektet? 

2. Vilka andra aktörer syns och vems perspektiv betonas?  

3. Vad bidrar bilderna med? 

4. Går det att urskilja någon enhetlig gestaltning? 

5. Vilken roll (eller roller) får polisen i tidningarnas inramning? 

6. Är det övervägande positiv eller negativ gestaltning av polisen? 
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Definitioner  
 

Aktörer: Polisen, berörda, politiker etcetera men inte journalister 

 

Polisen: Kan vara i egenskap av grupp, chef, gränspolisen, forskare, enskild polisman etcetera 

 

Reva-projektet: Reva står för ”rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete” där polisen i 

samarbete med Migrationsverket och Kriminalvården försöker hitta de som har fått avslag på sina 

asylsökningar och måste lämna landet (Migrationsverket 2013). I uppsatsen står även uttryck om 

Reva-projektet och rapporteringen kring detta för helheten, det vill säga för nyheter kring 

demonstrationer, debatten, politisk diskussion kring ämnet etcetera.  
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Teori och tidigare forskning  
 

Bilden av polisen – en social och medial konstruktion  
Utöver människors egna erfarenheter formas bilden av och förtroendet för polisen som institution 

genom hur polisen själv och andra, inklusive medierna, kommunicerar samt hur medborgarna tar 

emot kommunikationen. Synen på polisen och deras roll i samhället påverkas bland annat av 

medborgarnas förväntningar och värderingar men också av aktuella händelser och den allmänna 

opinionen så som den syns i media. (Sandstig 2007). Även förtroendet för tidningar eller media i sig 

påverkar människors uppfattningar om det som rapporteras om polisen (Elliot 1997). 

 

Media är med andra ord med och påverkar bilden av och diskursen om polisens roll i samhället, till 

exempel som hjälpare, samhällets tjänare, ordningsman eller hjälte. Hur polisen syns i media är 

också viktigt utifrån andra aspekter. Enligt Löwander (2004) påverkar polisens syn, som förstärks i 

massmedia, föreställningar om rasism och rasister. Hur polisens arbete inriktas och delas upp kan 

till exempel skapa definitioner och föreställningar om olika grupper. 

 

Framing eller gestaltningsteori 

Gestaltningsmakt 

En teori om effekter av media som till stor del handlar om meningskapande är framing theory, på 

svenska översatt till inramning eller av Strömbäck (2000) benämnt som gestaltningsteori. Framing 

är kopplat till mediernas dagordningsmakt, inflytandet över vilka samhällsfrågor vi medborgare ska 

tycka är viktiga (Shehata 2012). 

 

Gestaltningsmakten ligger mer i hur människor uppfattar verkligheten eller aspekter av denna 

(Strömbäck 2004). Det handlar om hur medierna gestaltar olika problem eller beskrivningar av 

verkligheten, men också hur dessa gestaltningar påverkar medborgarna och mediekonsumenterna i 

deras gestaltningar (Strömbäck 2000).  
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Urval och betoning av aspekter 

Vad är då gestaltning? Vad skapar gestaltning? Enligt Strömbäck (2004) är teorin mångfacetterad 

och det finns inte några enhetliga definitioner.  

 

I grunden handlar det om urval och betoning. Genom urval av vissa aspekter från verkligheten 

skapas budskap som betonar ett samband mellan aspekterna, vilket gynnar en särskild tolkning 

(Entman, Matthes & Pellicano 2009). Gestaltningar kan till exempel främja en viss uppfattning om 

en fråga eller ett problem, hur det bör definieras, viktiga orsaker till problemet samt möjliga 

åtgärder (Ekström & Larsson 2010). Gestaltning kan med andra föreslå en koppling mellan två 

ämnen eller saker (Nisbet 2009) och när det finns gestaltning i en text saknas ofta möjligheten till 

en motsatt tolkning, eftersom vissa aspekter är mer framträdande (Entman et al. 2009).  

 

Med hjälp av gestaltningarna kan journalister med andra ord, medvetet eller omedvetet, skapa 

mening och sammanhang åt en nyhet och göra dem begripliga (Strömbäck 2001). Detta kan göras 

genom val av vinkel, fakta, attribut, källor och ord men även genom val av ämne och 

berättarperspektiv (Strömbäck 2004). Enligt Entman (1993) handlar det om att göra information 

mer noticeable, meaningful or memorable för mottagaren. 

 

Enligt Shehata (2012) har till exempel studier av Chong och Druckman (2007) visat att effekterna 

av framing eller gestaltning blir starkare när kommunikationen domineras av vissa, ensidiga 

gestaltningar. Enligt Strömbäck (2001) verkar det avgörande för effekterna vara hur framträdande 

gestaltningarna är, snarare än hur genomgående de är. Enligt Strömbäck (2001) behöver gestaltning 

inte finnas i en hel nyhetsartikel och hänvisar till en undersökning av bland andra Price (1997) som 

visar att effekter kan uppstå enbart utifrån inledningarna och avslutningar i artiklar. Pan och Kosicki 

(1993) menar att rubrikerna är de mest effektfulla för att skapa gestaltning i en text. En 

grundläggande tanke är att specific words är byggstenarna i inramningen (Entman, Matthes och 

Pellicano 2009). En enda mening kan också uppfylla en eller flera av gestaltningsfunktioner och en 

”frame” i en text behöver inte innehålla alla funktioner (Entman 1993). 

 

Alltid gestaltning? 

Forskare har olika uppfattningar om vilken journalistik som kan ses som gestaltande och om det 

behöver avgränsas vad som kan räknas som gestaltning. Strömbäck (2004) anser att det behövs 



 13 

klara definitioner och hänvisar till Jamieson och Cappella (1997) som menar att en gestaltning ska 

ha identifierbara konceptuella och språkliga karaktäristiska, vara vanligt förekommande och gå att 

skilja från varandra. Strömbäck (2001) har exempelvis i sin avhandling identifierat att politik i 

journalistiken ofta återkommande gestaltas i olika teman: spel, strategi, skandal och trivia. Enligt 

Strömbäck 2004) anser exempelvis Pan och Kosicki (1993) tvärt emot att all journalistik i princip 

kan ses som gestaltning. Exempel på en generell gestaltning är enligt Shehata (2012) Iyengars 

(1991) indelning i episodiska och tematiska gestaltningar (se även Strömbäck 2004). Iyengar (1991) 

menar att alla samhällsfrågor kan gestaltas antingen episodiskt eller tematiskt. Episodiska nyheter 

fokuserar på den enskilda nyheten och ofta används personer för att illustrera mer generella 

problem. I tematiskt gestaltade nyheter sätts händelsen i stället in i ett större mer samhälleligt, till 

exempel socialt, sammanhang.  

 

Vi har tagit vår utgångspunkt i en mer generell definition eftersom vi undersöker gestaltning under 

en mer begränsad tidsperiod. Vi undersöker om det finns en enhetlig gestaltning inom 

rapporteringen av Reva som uppmanar till en specifik uppfattning om polisen. Vi tolkar gestaltning 

med andra ord mer som vinkling i bredare bemärkelse (Ekström och Larsson 2010).  

 

Men då vi är intresserade av vilka aspekter tidningarna har valt att lyfta fram avseende händelserna 

kring Reva, vilka orsaker som ges av problemen och hur bilden av polisen kan uppfattas så har vi 

tagit vår utgångspunkt i gestaltningsteorin. I vår studie ämnar vi dock inte undersöka hur 

gestaltningen påverkar läsarnas uppfattningar utan begränsar oss till att studera hur mediernas 

gestaltning ser ut.  

 

Gestaltningar kan vidare skapas antingen medvetet eller omedvetet och även tillsammans av ett 

nätverk av olika aktörer (Entman 1993). Utifrån detta har vi också tänkt på att det väsentligt hur 

inblandade aktörer, inte bara journalister, uttalar sig för att se om det finns liknande budskap som 

bidrar till en viss uppfattning om polisen. 

 

Bildens betydelse för gestaltning 

Många forskare inkluderar även bilder när de definierar vilka verktyg som kan användas för 

gestaltning. De unika kvaliteter hos bilder, som direkthet, gör att bilder ibland kan vara ännu 

viktigare för inramning och det är ensidigt att bara studera verbal information Coleman (2009).  
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Visuell framing handlar också om att välja ut aspekter av en upplevd verklighet för att göra dem 

mer framträdande och i ögonfallande i texten, för att främja till exempel en viss problemdefinition 

eller orsaksförklaring. Det handlar om att välja vy, scen och vinkel vid skapandet av bilder. 

(Coleman 2009). Pan and Kosicki (1993) tar också fasta på bilder när de ska analysera inramning. 

Enligt Björkvall (2009) skapas i bilder olika distans till betraktaren genom hur de avbildade 

personerna beskärs, allt från extrem närbild till helfigur som bara upptar en liten del av en bild. 

Även blickriktning och kroppshållning hos personer skapar olika distans och engagemang, om 

personen syns framifrån, bakifrån eller från sidan. Olika attityder som makt kan också förmedlas 

genom kameravinkeln. Ett underifrån-perspektiv, med en person som blickar ner mot betraktaren, 

gör att den avbildade personen tillskrivs makt och övertag. Ovanifrån-perspektiv ger tvärtom 

betraktaren makt och vid öga-mot-öga råder maktbalans.  

 

Visuell framskjutenhet och distans eller avstånd mellan avbildade personer eller föremål inom en 

bild skapar också olika känsla för samhörighet och åtskillnad (Björkvall 2009). Det är också viktigt 

att beskriva vilket sammanhang en bild förekommer och att studera relationen mellan bild och text 

för att förstå meningen med bilden (Fogde 2010). 

 

Studier om polisen och media 

Det finns många svenska undersökningar om allmänhetens förtroende för polisen och framför allt 

undersökningar inom medias rapportering av brottslighet och kriminalitet. Det finns en del studier 

om polisen och media, till exempel rapporten Polisen & media (Bengtsson 2004) som undersöker 

hur och om polisen kan använda media för att förebygga brott samt hur kontakten mellan dessa två 

aktörer är. Vi har funnit några svenska studier som berör hur polisen framställs eller gestaltas i 

media.  

 

Palm och Skogersson (2008) har till exempel i sin rapport Hjältar, blåljus och säkerhet – 

konstruktion av polisen i nyhetsmedierna undersökt hur och av vilka polisens verksamhet bevakas, 

rapporteras och gestaltas i de dagliga nyheterna. ”Medierna motarbetar oss” och ”Tidningarna 

skriver bara negativa saker om polisen” är uttryck som, enligt rapportens förord, ofta hörs från 

polisstudenter. Uppdraget med rapporten var att undersöka om denna bild verkligen stämmer. 

Genom att i studien analysera nyhetsartiklar från dagspress samt radioinslag, från 2006 med fokus 

på södra Sverige, både kvantitativt och kvalitativt vill författarna exempelvis besvara frågan om 

nyhetsbilderna av polisen är mest positiva eller negativa, hur polisen som institution framställs 
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liksom vilka bilder som framträder av den enskilda polisen. Palm och Skogersson menar i sina 

resultatresonemang bland annat att polisen är med och bestämmer vad som ska skrivas och hur, att 

polisen oavsett roll och gestaltning är delaktig, ja till och med tongivande, i gestaltningen av bilden 

av sig självt. Och att det är därför blir mycket hjältar i rapporteringen. Polisen gestaltas i olika 

roller, till exempel som listiga problemlösare, taktiska handlare, ensamma hårt arbetande män som 

bekämpar oordning eller som en mjuk hjälte som sträcker ut sin hand. 

 

I sin rapport En trygg polis i ett otryggt samhälle – nyhetsmediernas bild av polisen och polisarbetet 

undersöker Palm med Bjellert (2012) hur polisens arbete gestaltas – rapporteras, beskrivs och 

värderas – i press och tv. Undersökta medier är landsortspress, stortstadspress och tv (Tv4) under 

2011. En del av studien är fokuserad på kvantitativ analys av vardagsjournalistik (rutinjournalistik) 

och en andra del mer kvalitativt inriktad på undantagsjournalistik med analys av tre extraordinära 

händelser, Bergabränderna i Kalmar, Backahändelserna i Göteborg samt det som kan beskrivas som 

en våg av mord i Malmö – Skotten i Malmö. Exempelvis undersöks om det i huvudsak är mest 

positiva eller negativa bilder som syns och vilken roll (eller roller) som polisen får i medierna. 

Författarna finner i sina resultat att nyhetsberättelsen visar, trots att den innehåller polisiära 

misslyckanden och rötägg, att den otrygga vardagen inte är polisens fel. Mitt i infernot står polisen, 

beredd att göra sitt yttersta trots begränsade resurser. Det är med andra ord en övervägande positiv 

bild av polisen som träder fram och det finns ingen grundläggande kritik mot deras sätt att arbeta 

utan snarare riktas kritiken mot flera myndigheter som, tillsammans med polisen, inte agerar. 

Författarna sammanfattar; en trygg polis i ett otryggt samhälle - nyhetsmediernas bild av polisen 

och polisarbetet. 

 

Wessling (2003) har i sin uppsats Polisen i media undersökt hur polisen framställs i press och tv, 

och av vilka. Urvalet görs från november-december 2002 ur Dagens nyheter, Svenska dagbladet, 

Expressen och Aftonbladet samt ABC-nyheter och Tv4. En kvantitativ innehållsanalys och 

diskursanalys är metoderna för att undersöka till exempel vilka ämnen som förekommer och hur 

innehållet är vinklat. Författaren sammanfattar att den övervägande delen av rapporteringen handlar 

om rutinmässig och inträffad brottslighet, att polisen framställs mest positivt när det handlar om 

brottsförebyggande verksamhet och information och som mest negativt när polisanställda är 

misstänkta för brott. En annan aspekt är att den positiva vinkeln verkar vara något högre då någon 

från polisen förekommer i de artiklar som har studerats. Vi tolkar det som att även den här, lite 

tidigare, studien visar att media oftast inte skriver negativt om polisen. 
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I studien Mördare och poliser – två huvudaktörer i mediernas rapportering kring Anna Lind 

undersöker Ghersetti och Hjorth (2007), på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheterna, bilden av 

polisen som en del i undersökningen. Studien genomförs, genom framför allt kvantitativ analys men 

även med kvalitativa aspekter, av dags- och kvällspress, tv och radio. Materialet och urvalet är 

omfattande; 833 tidningsartiklar, 225 tv- och 103 Ekoinslag. Totalt finns 1 311 bilder i materialet. 

Polisen är den aktör som förekommer mest i det analyserade materialet. Sammantaget skriver 

författarna att medierna gav en positiv bild, ”av ett aktivt och dynamiskt spaningsbete och en 

beslutsam och handlingskraftig polismyndighet”.  
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Metod och material 
I detta kapitel kommer vi att redovisa våra metoder, urval av material, principer och avgränsningar 

samt hur vi har resonerat under arbetets gång. Vi har genomfört en kvantitativ innehållsanalys med 

kvalitativa inslag samt en kvalitativ textanalys/gestaltningsanalys. Vid studier av gestaltning 

rekommenderar Reese, Gandy och Grant (2001) att använda både kvantitativ och kvalitativ metod 

vilket vi har tagit fasta på. 

 

Material 
Vi bestämde oss för tidningarna Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet och Aftonbladet. De är ett 

urval av rikspress som vi anser kan spegla rapporteringen bra. Den övergripande urvalsperioden är 

första januari 2013 till sista mars 2013, då rapportering var som allra tätast och mest händelserik.  

 

För att få fram materialet sökte vi i mediearkivet Retriever research och sökord reva. Då vi 

upptäckte att det var ett ganska litet material valde vi att lägga till material från webben. Detta 

eftersom webben är en allt viktigare kanal samt att rapporteringen där kan, via länkning, ligga till 

grund för den debatt kring Reva-projektet och polisen som har pågått i sociala medier. Att utesluta 

rapporteringen på webben skulle kunna snedvrida undersökningen och försämra validiteten. 

Anledningen till att vi inte valde att ta med radio eller tv hade också till viss del med validitet att 

göra då vi kände att det kunde bli svårt att hitta lämpliga variabler att undersöka samma sak dels att 

en del av materialet från tv var svårt att få tag på i tillräckligt god tid. 

 

Urval, avgränsningar och variabler 
Efter att ha gått igenom materialet och tagit bort de träffar på reva som inte handlar om Reva-

projektet eller där det nämndes helt ovidkommande, till exempel i en tv-krönika, har vi kvar 114 

antal analysenheter under tidsperioden januari-mars 2013. Vi har då tagit bort de analysenheter på 

webben som dessutom har publicerats i papperstidningen, 19 stycken. Vi har inte tagit med bloggar 

på webben eftersom vi anser att det är ett annat format och en annan genre. Alla tidningarna har inte 

heller bloggar och vi ville inte att det skulle kunna snedvrida eventuella jämförelser. Vi ville inte 

riskera att det skulle bli för vinklat.  
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Vi började med att förutsättningslöst gå igenom materialet den aktuella tidsperioden och efter en 

första övergripande genomläsning skapade vi våra variabler/objekt samt vårt kodschema. Innan 

utformningen är det viktigt att veta vilka strukturer som har betydelse i vilka sammanhang (Ekström 

och Larsson 2010). Vi funderade inledningsvis på att eventuellt utesluta notiser, insändare, puffar 

och bilder men upptäckte att det fanns värdeladdade inslag i dessa. Vi önskar dessutom presentera 

antalet för att kunna sätta det i relation till den kvalitativa analysen samt skapa en överblick över 

rapporteringen. Dessutom resonerade vi, efter vår djupdykning i teori och tidigare studier, att 

betydande gestaltning kan finnas var som helst. Därför valde vi också att ta med debattartiklar och 

ledare. Dessa var många till antalet och vi ansåg de var viktiga för att få en rättvisande bild av 

tidningarnas inramning. Dessutom har de ofta en betydande placering och tyngd.  

 

Anledningen till att vi har kodat och tagit med alla typer av artiklar/enheter där Reva eller Reva-

projektet nämns var också för att få en överblick över i vilka sammanhang det används. 

Inramningen av Reva handlar dessutom inte bara om själva projektet, hur det förklaras eller 

debatteras, utan även om själva ordet Reva och den betydelse eller koppling som läsarna kan göra 

till begreppet, liksom om inblandade aktörer. Analysenhet, också kallat text, är med andra ord inte 

bara nyhetsartiklar utan allt material publicerat i papperstidningen eller textmaterial på webben. 

 

Kvantitativ innehållsanalys 
För att skapa en bild av innehållet och beskriva omfattningen av aktörer, typer av artiklar etcetera 

har vi genomfört en kvantitativ innehållsanalys av de aktuella tidningarna avseende 

papperstidningen och material på webben. Tidsperioden är som tidigare nämnts första januari till 

sista mars 2013. 

 

En kvantitativ analys är bra att använda för att se antal, finna relationer och olika mönster 

(Bergström & Boréus 2010). Vårt material är inte så stort men eftersom vi vill se var och på vilka 

sätt polisen får komma till tals samt räkna förekomsten av fakta, bilder och specifika ord med mera 

fann vi det som en lämplig metod. 

 

I den kvantitativa innehållsanalysen har vi mest fokuserat på rubriker, ingresser och bilder eftersom 

det är effektivt för gestaltning och sådant vi lätt kommer ihåg. Gestaltning kan, som vi såg i 
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teoridelen, handla om specifika ord och finnas bara i början av en artikel, liksom att bilder är 

viktiga. 

 

Även om en kvantitativ undersökning handlar om att det ska finnas så pass många analysenheter att 

det är värt att analyser dessa med siffror så finns det också alltid inslag av tolkning av innehållet, till 

exempel för att hitta rätt kategorier (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud 2012). I vår 

undersökning finns det också variabler med inslag av mer tolkning, till exempel avseende 

tema/ämne, vinklar och värdering i form av positivt eller negativt utifrån polisens perspektiv.  

 

Kvalitativ gestaltningsanalys/textanalys 
Eftersom en kvantitativ innehållsanalys till viss del har sina begränsningar i att fånga upp språk, 

form och gestaltning (Ekström och Larsson 2010) har vi också genomfört en kvalitativ textanalys 

eller gestaltningsanalys. I många sammanhang är det inte viktigast hur många gånger något sägs 

utan hur något sägs (Bergström & Boréus 2010).  

 

I den kvalitativa analysen har vi valt att närstudera faktorer viktiga för gestaltning. Vi har valt att 

fokusera på bilderna, rubrikerna, specifika ord, källor samt fakta som till exempel beskriver polisens 

arbete och Reva-projektet. Vi har också tagit med ett par exempel på hur inramningen kan se ut i 

inledning och avslutning av en artikel. 

 

Vi har bland annat försökt att fånga upp det som visar vem som ramas in som orsak till problemen 

eller som ansvarig för situationen. Ibland tar vi upp kontexten, till exempel kring rubriker och/eller 

bilder, och gör kopplingar när vi finner det värdefullt för inramningen av polisen. Handlar det om 

debattartiklar eller ledare förtydligas det. 

 

Metoddiskussion  
Vi ville använda oss av en kvantitativ metod för att kunna visa hur de utvalda tidningarna har ramat 

in och gestaltat polisen i Reva-projektet. Detta känns i efterhand som en relevant metod för att 

kunna visa fullt ut hur det har sett ut i rapporteringen. Att ha den kvantitativa analysen tillsammans 

med en den kvalitativa ger vår uppsats ett större värde. Däremot så hade kanske en analys som 

fokuserat på en metod gjort att resultat blivit någonting annat. 
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Som tidigare nämnts så valde vi att fördjupa oss kvalitativt för att se på hur texterna är uppbyggda, 

vilket urval av fakta som görs, vad man kan se inramar fallet ännu mer.  

 

Valet av de tidningar vi gjorde kändes relevant då de alla är rikstäckande och har mycket 

rapportering kring Reva-projektet. Vi ville utgå från så mycket material som möjligt, för att kunna 

se hur det har sett ut i rapporteringen i stort. Ju mer material desto bättre. Hade vi också hunnit med 

Göteborgsposten, som har mycket kring Reva-projektet, hade vi fått ett ännu bredare perspektiv. 

Det hade varit intressant att titta på om Göteborgsposten också använder sig av värdeladdade ord 

som jakt. I och med att vi valde enbart tre tidningar hann vi granska både kvalitativt och kvantitativt 

och dessutom fler artiklar. Det strategiska urvalet av tidningarna kändes också relevant då det är 

dessa tidningar som har mycket rapportering kring det fall vi har valt att titta på. 

 

Som författare har vi tillsammans diskuterat fram de springande punkterna i studien. Vi har båda 

mer eller mindre varit delaktiga, diskuterat och skrivit, i alla delar av studien. I viss mån har 

uppdelningen varit så att en har fokuserat mer på teori, diskussion och upplägg av den kvantitativa 

delen och en på insamlande av material, kodning och den kvalitativa delen av studien.  

 

Validitet och reliabilitet 

Eftersom vi har utgått från tidigare undersökningar och teorier om vad som är viktiga faktorer för 

gestaltning så anser vi att vi har undersökt det vi ville undersöka. Eftersom vi har gjort ett totalurval 

av alla enheter ur de aktuella tidningarna så är den interna validiteten god inom dessa tidningar. Då 

vi har tagit med innehåll från webben ökar också validiteten eftersom det minskar risken att förlora 

en viktig och intressant kanal. Därför valde vi också att ta med debattartiklar och ledare. Dessa var 

många till antalet och vi ansåg de var viktiga för att få en rättvisande bild av tidningarnas 

inramning. Vi anser att vårt strategiska urval av de tre tidningarna borde spegla rapporteringen av 

Reva-projektet i dagspressen relativt bra.  

 

Vissa av våra variabler i den kvantitativa innehållsanalysen kräver mer kvalitativa bedömningar. 

När en undersökning har kvalitativa inslag är det svårare att få till en god reliabilitet och 

forskaroberoende. Vi har i kodinstruktionerna försökt att visa tydliga exempel, dels för att minska 

riskerna med olikartade tolkningar när vi har genomfört undersökningen, och dels för att visa hur vi 

har gått tillväga. Slumpmässiga fel har rättats till som har ökat reliabiliteten. 
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Analys 
I detta kapitel kommer vi att presentera analys och resultat av båda undersökningarna.  

 

Kvantitativa resultat 

Omfattning och innehåll – tema och fokus 

Totalt har tidningarna 114 publicerade texter eller enheter (exempelvis nyhetsartiklar eller notiser) 

där ordet Reva förekommer, tillsammans i papperstidningarna och på webben. Aftonbladet 38 

stycken (18 från webb och 20 från papper), Sydsvenska dagbladet 33 stycken (13 från webb och 20 

från papper) och Dagens nyheter 43 stycken (21 från webb och 22 från papper). 

 

De enheter, 19 stycken, som har publicerats på webben med likadant innehåll som i 

papperstidningen finns inte med i figurerna. Vi har, som nämnts i metoddelen, även tagit bort de 

texter eller enheter där Reva bara nämns i helt ovidkommande sammanhang eller har en annan 

innebörd. Figur 1 visar typ av innehåll, antal nyhetsartiklar, ledare, reportage etcetera. Kategorin 

övrigt utgör exempelvis någon enstaka puff.  
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Figur 1: Antal av olika typer av enheter/artiklar, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens nyheter och  
Sydsvenska dagbladet under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

n = 114 
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En hel del olika aktörer har skrivit och debatterat om Reva. Det är mest politiker men nästan lika 

många berörda och/eller debattörer. En artikel är skriven med en polis som avsändare, finns i 

Aftonbladet (Marmgren 1 mar 2013).  

 

Fördelningen över synliga skribenter (utöver journalister och TT) som har fått utrymme i 

tidningarna syns i figur 2. Utöver dessa, vilka är 18 % (20 stycken) av de undersökta enheterna, har 

68 % (78 stycken) av enheterna journalister som skribenter, 6 % har signatur från TT och 8 % har 

ingen specifik avsändare (förutom tidningen i sig). 
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Figur 2: Antal synliga skribenter (utöver journalister/TT) av artiklar, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens nyheter och 
Sydsvenska dagbladet under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

Det finns inte så många bilder i analysenheterna. Ofta är det bilder på aktörer och det är politikerna 

som syns mest. Fördelningen över bilderna på aktörer syns i figur 3.  

 

De flesta bilder där polisen förekommer finns i nyhetsartiklar och i debatt/krönikor. I dessa texter/ 

enheter, där bild finns på polisen, är rubriken oftast negativt vinklad utifrån polisens perspektiv och 

polisen kommer ej till tals. Rubrikernas vinkel behandlas mer under nästa avsnitt som handlar mer 

om polisen. 

 

Utöver dessa bilder på aktörer, i figur 3, finns det i tidningarna också bilder på ledarskribenter och 

liknande samt genrebilder, till exempel mörka bilder från tunnelbanan. De sistnämnda studerar vi 

närmare i den kvalitativa analysen.  

 

n = 114 
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Bilder på aktörer
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Figur 3: Antal enheter, där ordet Reva nämns, som innehåller bild/er på polis, berörda, demonstranter respektive politiker i 
Aftonbladet, Dagens nyheter och Sydsvenska dagbladet under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

Tidningarnas publicering över tid syns i figur 4. Sydsvenska dagbladet var först med att skriva om 

Reva-projektet. Det ser ut som att tidningen sedan åter uppmärksammade ämnet när rapporteringen 

från de andra tidningarna, med mer fokus på Stockholm, tog fart. 
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Figur 4: Publicering över tid av antal texter/enheter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens nyheter och Sydsvenska dagbladet 
under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

Det mest förekommande temat är polisen och polisens arbete, vilket visar att polisen har varit i 

fokus och spelat en stor roll i rapporteringen. Teman syns i figur 5. Polisen och polisens arbete som 

tema finns i alla typer av texter förutom reportage. Det är mest förekommande i nyhetsartiklar och 

n = 114 

n = 114 
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sedan i debattartiklar/krönikor. Polisen förekommer dock i alla typer av teman, vilket syns i nästa 

avsnitt som handlar mer om polisen. 
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Figur 5: Antal av olika innehåll/teman i enheter/texter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens nyheter och Sydsvenska 
dagbladet under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

Rubrikerna i analysenheterna fokuserar oftast på berörda och/eller papperslösa. Dessa rubriker 

vinklar ofta på kränkning eller diskriminering. I andra hand fokuserar rubrikerna på polisen, till 

exempel försvar eller kritik. I figur 6 syns en fördelning över alla tidningar gemensamt och i figur 7 

uppdelat per tidning. Utifrån rubrikernas vinklar ser vi att polisen har varit i fokus. 

 

Vinkel/fokus i rubrik

27

24

24

5

3

11

20

0 5 10 15 20 25 30

Kränkning, diskriminering

Kritik, försvar polisen

Politik, sakfråga

Demonstration, motstånd

Debatten

Om Reva

Annat/ej avgöra

Alla tre tidningar

 
Figur 6: Antal av olika vinkel/fokus i rubrikerna i texter/enheter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens nyheter och 
Sydsvenska dagbladet gemensamt under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
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Vinkel/fokus i rubrik
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F
igur 7: Antal av olika vinkel/fokus i rubrikerna i texter/enheter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens nyheter och Sydsvenska 
dagbladet under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

Polisens perspektiv 

Polisen kommer till tals i 24 % av de kodade texterna och omnämns i 54 %. Aftonbladet har den 

lägsta andelen ”kommer till tals” på 13 %, jämfört med Sydsvenska dagbladet 27 % och Dagens 

nyheter på 30 %. Vad gäller omnämns så är det 61 % i Aftonbladet, 64 % i Sydsvenska dagbladet 

och 42 % i Dagens nyheter. I figur 8 syns antalet texter där polisen kommer till tals etcetera. 
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Figur 8: Antal hur polisen syns olika i texter/enheter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens nyheter och Sydsvenska dagbladet 
under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. Komma till tals innebär citat/pratminus och/eller refererad eller att skriva själv. Att 
omnämnas innebär att polisen enbart omnämns i texten.  
I de texter eller enheter där polisen kommer till tals (27 stycken) är det 88 % som innehåller 

pratminus och/eller direkt citat, vilket blir 20 % av alla texter. Majoriteten av direkta citat/pratminus 
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kommer ifrån polischefer och polismästare, några från presstalesmän, ett par forskare och en som vi 

uppfattar som patrullerande polis.  

 

De gånger polisen blir refererad är det nästan uteslutande som grupp, till exempel som polisen eller 

Gränspolisen. Detsamma gäller när de enbart omnämns, vilket som tidigare sagts är i 54 % av 

enheterna. 

 

Polisen kommer till tals i alla teman förutom i politik och mest i de texter som har polisen och/eller 

deras arbete som tema. Polisen kommer till tals väldigt lite i de texter där berörda och deras 

berättelser är i fokus. Hur polisen kommer till tals i olika teman syns i figur 9. 
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Figur 9: Antal av olika teman där polisen syns i texter/enheter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens nyheter och Sydsvenska 
dagbladet gemensamt under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. Komma till tals innebär direkt citat/pratminus och/eller refererad 
eller att skriva själv. 
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Polisen omtalas i fler texter än de får komma till tals i, inom alla olika typer av texter. De får dock 

komma till tals i alla typer förutom i övrigt, vilket syns i figur 10.  
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Figur 10: Antal av olika typer av texter/enheter där polisen syns, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens nyheter och 
Sydsvenska dagbladet gemensamt under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013.  
 

I 16 texter/enheter, 14 % av alla eller 59 % av de 27 stycken där polisen får komma till tals, får de 

göra det i rubrik och/eller ingress, med direkt citat och/eller pratminus. Enbart omnämnda är polisen 

i 40 rubriker och/eller ingresser, vilket blir i 35 % av alla texter. Aftonbladet är den tidning där de 

får komma till tals det minsta antalet gånger i rubrik/ingress (figur 11). 
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Figur 11: Antal av hur polisen syns olika i rubrik/ingress i texter/enheter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens nyheter och 
Sydsvenska dagbladet under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
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Av rubrikerna vinklar 22 % negativt mot polisen eller negativt utifrån polisens perspektiv. De flesta 

av dessa finns i Aftonbladet. Sydsvenska dagbladet är den tidning som har jämnast fördelning 

mellan negativa och positiva rubriker. Rubrikernas värdering per tidning syns i figur 12.  
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Figur 12: Antal av rubriker olika värderade utifrån polisens perspektiv i texter/enheter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens 
nyheter och Sydsvenska dagbladet under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

Förutom direkt kritik eller motstånd mot polisen har en rubrik som ”jakten på papperslösa” vid 

kodningen bedömts som negativ. Vid en första genomläsning av materialet syntes nämligen att 

varianter av ordet jakt, i majoriteten av fallen, nämns i samband med polisen. Ordet jakt tolkas i sig 

som negativt. Rubriker där polisen får komma till tals har bedömts som positiva liksom de rubriker 

som innehåller försvar av polisens arbete eller Reva-projektet som helhet. 

 

Polisen kommer till tals i ungefär lika stor andel av de enheter som har negativ värdering i rubriken 

som i de som har positiv vinkel. De negativa är dock betydligt fler och av dessa blir polisen enbart 

omnämnd i 68 %. Andelen negativt vinklade texter är större där polisen enbart omnämns än i de 

texter där de kommer till tals (figur 13). Av de bilder som förekommer på polisen finns, som 

tidigare nämnts, majoriteten i de artiklar där rubriken är negativ utifrån polisens perspektiv. 

n = 114 
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Olika vinkel vid närvaro
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Figur 13: Antal av olika värdering av rubriken i texter/enheter med olika närvaro av polisen, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, 
Dagens nyheter och Sydsvenska dagbladet gemensamt under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

Rubrikerna som vinklar negativt finns i alla typer av texter förutom i reportagen. Det sistnämnda ser 

vi som positivt eftersom polisen knappt fick komma till tals i reportagen. De negativa rubrikerna 

finns även i ledare, även om majoriteten av rubrikerna i dessa inte har någon koppling till polisen. 

64 % av de negativa rubrikerna finns i enheter som har tidningarna som avsändare/skribent, men av 

dessa är inga i debatt/krönikor. 44 % av de negativa finns i nyhetsartiklar och till 80 % i enheter 

som har tema polisen/polisens arbete. Av de positiva rubrikerna finns flest i debatt/krönikor med 

politiker som avsändare samt i notiser. Hur rubrikerna vinklar i olika typer av texter finns i figur 14 

och hur de negativa rubrikerna fördelas på olika typer finns i figur 15. 
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Figur 14: Antal av olika värdering av rubriker, utifrån polisens perspektiv, i olika typer av texter/enheter, där ordet Reva nämns, i 
Aftonbladet, Dagens nyheter och Sydsvenska dagbladet under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
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Fördelning negativa rubriker
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Figur 15: Procentfördelningen av de negativa rubrikerna (25 stycken), utifrån polisens perspektiv, i olika typer av texter/enheter, där 
ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens nyheter och Sydsvenska dagbladet gemensamt under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

Fördelningen av övriga aktörer i rapporteringen som kommer till tals (först i artikeln) syns i figur 

16. Här ser vi att politikerna är de som får komma till tals mest och Kriminalvården med flera 

nästan inte alls. Dagens nyheter är den tidning som har procentuellt flest politiker. Alla grupper 

kommer till tals med pratminus/direkta citat, fördelat mellan 40 % – 60 %. I varje grupp är det runt 

50 % av dessa som kommer till tals redan i rubrik och/eller ingress.  
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Figur16: Antal av övriga aktörer som får komma till tals (den första) i texter/enheter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens 
nyheter och Sydsvenska dagbladet gemensamt under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
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”Jakten” 

Vid vår första genomläsning av materialet såg vi att ordet jakt och varianter av detta förekom ofta 

och dessutom i samband med polisen. Detta ord ser vi som negativt och värdeladdat och därför 

valde vi att koda det som en egen variabel. 

 

I drygt 42 % av alla enheter används varianter av ordet jakt 1-2 gånger. Antalet gånger ordet 

används syns i figur 17. 
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Figur 17: Antal gånger där ordet jakt eller varianter av detta nämns i artiklar/enheter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, Dagens 
nyheter och Sydsvenska dagbladet under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

Jakt i rubrik och/eller ingress finns i alla typer av texter och används av alla skribenter. Av 

rubrikerna med jakt förekommer de flesta i debattartiklar. 

 

Drygt 25 % av alla enheter/artiklar har en ingress innehållande jakt eller varianter av detta ord. 

Detta är ungefär lika för alla tre tidningar, 24 % för Aftonbladet, 27 % för Sydsvenska dagbladet 

och Dagens nyheter, antalen syns i figur 18. Eftersom inte alla enheter har ingress är andelen 

egentligen betydligt högre.  
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Antal ingresser med jakt
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Figur 18: Antal gånger där ordet jakt eller varianter av detta nämns i ingresser i texter/enheter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, 
Dagens nyheter och Sydsvenska dagbladet under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

I rubrikerna är det däremot vanligare i Aftonbladet, 13 %, jämfört med 6 % i Sydsvenska dagbladet 

och 9 % i Dagens nyheter. Antalet rubriker syns i figur 19. I Dagens nyheter finns också jakt i 

överrubrik i 33 % av deras enheter.  
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Figur 19: Antal gånger där ordet jakt eller varianter av detta nämns i rubriker i texter/enheter, där ordet Reva nämns, i Aftonbladet, 
Dagens nyheter och Sydsvenska dagbladet under perioden 1 jan 2013 till 31 mars 2013. 
 

Jakt, eller varianter av detta, används dessutom i andra sammanhang, ofta i fakta om eller i 

förklaringar av vad Reva-projektet innebär inne i texterna. Även ett fåtal gånger i sektioner liknande 

faktarutor.  
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Kvalitativ gestaltningsanalys 
 

Bildanalys 

Vad gäller bilderna har vi främst valt att titta på bilder med polisen, men även de andra aktörerna 

för att se skillnader och likheter i hur de framställs. Vi har också tagit med genrebilder, till exempel 

från tunnelbanan, för att se vilken inramning de ger till texten och polisen. Vi har dock tagit bort 

bilder enbart på journalister. 

 

I analysen av bilderna har vi valt att fokusera på vad bilderna föreställer, färger och ljus och hur 

fotot är taget utifrån vilken distans och relation det kan skapa till avbildade personer, eller mellan 

personerna på bilden, enligt Björkvalls (2009) resonemang.  

 

Bilden av polisen i tidningarna 

Bilderna på polisen är som vi såg i den kvantitativa oftast i samband med nyhetsartiklar och i 

debatt/krönikor. När bilder på polisen finns är rubrikerna oftast negativt vinklade och polisen 

omnämns mest.  

 

Det förekommer nästan inte någon bild där polisen syns tillsammans med någon av de andra 

aktörerna. Denna visuella uppdelning gör att aktörerna representeras mer som grupper än som 

individer (Björkvall 2009) och kan leda till en vi-och-dom känsla vilket medierna har en tendens att 

bekräfta hela tiden (Löwander 2004). Det är också ofta flera poliser inom en bildram. Det finns en 

bild där berörda och polis syns tillsammans. Detta är enda gången som polisen syns framifrån och 

ser ner på de berördas legitimation, på plats nere i tunnelbanan.  

 

Bilden av polisen är i det stora hela anonym. Oftast ser man polisen i tjänst, där de utför sitt 

polisarbete i tunnelbanan. Polisen är vänd med ryggen mot kameran. Skälet till denna anonymitet 

kan bero på att tidningarna inte vill avslöja deras identitet. Det kan också handla om att bilden av 

polisen bakifrån kan skapa en större dramatisk effekt till artikeln (Ghersetti och Hjorth 2007). 

Medierna skapar en distans genom bilderna av polisen och en attityd av exkluderande och inte 

engagerad, de är ej en del av betraktarens värld som Björkvall (2009) skriver. 
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Bilderna är ofta tagna ur ett perspektiv långt ifrån. Detta skapar oengagemang och en exkluderande 

attityd hos polisen (Björkvall 2009). Bilderna är mörka eller i rörelse och ger en dramatisk effekt till 

texten. 

 

Polisens betydelsepotential till texten samspelar med skriften. Som nämnts tidigare syntes tidigt vid 

genomgång av materialet att Reva-projektet ofta kopplas till polisens ”jakt” på människor. Bilden 

som visas ovan samspelar väl med denna gestaltning. På bilden (figur 20) är polisen i rörelse och 

man får intrycket av att polisens springer, han är på ”jakt”. Detta ger texten en större effekt på 

läsaren i koppling med texten. Rubriken i just denna artikel (Ivanov & Nilsson 21 feb 2013) 

innehåller dessutom ordet ”polisjakten”. 

 

Det finns också bilder ur ett nära perspektiv där polisen är ”huvudlös”. Anonymiteten ligger som en 

röd tråd mellan bilderna på polisen både i ett nära perspektiv och i ett långt ifrån. 

 

Majoriteten av bilder är på politikerna. Ofta är bildutsnittet närbild, det vill säga när personens 

huvud och skuldror är i fokus. Detta förmedlar ett intimt och personligt tilltal till läsaren (Hirdman 

2001). Däremot så tittar de aldrig in i kameran utan oftast snett utåt. Enligt Hirdman uppfattas 

personer som tittar bort som upptagna. Detta är något som är vanligt för personer ur samhällseliten 

(Hirdman 2001).  

 

Bilderna av de berörda är i det stora hela mörka. Bildvinkeln är ofta tagen långt ifrån och bilderna 

är nertonade. Valet av kameravinkel är en kraftfull semiotisk resurs för att placera läsare av en bild i 

Figur 20: Foto på polis i Aftonbladet (fotograf okänd se Ivanov & Nilsson 21 feb 2013) 
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en viss situation (Björkvall 2009). I detta fall skapa en stämning som ger effekt till texten. De 

berördas betydelsepotential samspelar med skriftens. Personerna i bild är 

anonyma men de får kontakt med läsaren genom ett öga-mot-öga-

perspektiv (figur 21) som skapar en maktbalans. Blickar får möta 

betraktaren och skapar en helt annan intensitet (Björkvall 2009). 

Anonymiteten skapas då personen i bild får en möjlighet att möta 

betraktarens blick, men har samtidigt en mörk huva på sig, eller en 

halsduk som täcker munnen. 

 

Rubriker och överrubriker 

Negativa rubriker 

De rubriker vi fann som negativa mot polisen i den kvantitativa analysen betonar att det är polisen 

som gör fel, att deras arbete är olagligt och en jakt på människor. Mycket fokus ligger på ”jakten” 

men också på kritik mot Reva-projektet som helhet. 

 

Aftonbladet 

Aftonbladet har flest starka rubriker, med en del värdeladdade ord. Många av dessa syns i 

debattartiklar, till exempel från Fria moderata ungdomsförbundet: 

 ”FMSF: Polisens jakt är kränkande och ovärdig” (Ivanov & Nilsson 22 feb 2013)  

 eller från Miljöpartiet: 

 ”Debattörerna: Polisens jakt på papperslösa är omänsklig” (Jernberg, Karlsson & 

 Martinsson 20 feb 2013) 

 

Även om det inte är tidningen som ”säger” detta väljer tidningen att rapportera med dessa rubriker. 

I båda dessa artiklar finns också en likadan bild, på en polis i rörelse (se tidigare figur 20 i 

bildanalysen), vilket förstärker inramningen.  

 

I en puff (Aftonbladet a 21 feb) för den sistnämnda debattartikeln ovan finns rubriken ”Omänsklig 

jakt på papperslösa. Tillsammans med denna finns också en närbild på en polis, där vi bara ser 

ryggtavla och bakhuvud. På den svarta ryggen står det med stora bokstäver ”POLIS”. Det vi ser 

tydligast är bild och rubrik, som därmed kopplas ihop. Det blir polisens jakt och det är polisen som 

får vara med på bild medans det i texten nedanför står att debattartikeln handlar om att Miljöpartiet 

är kritiska till Reva-projektet. 

Figur 21: Foto i Dagens nyheter 
(Hansson 17 mar 2013) 
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I Aftonbladet finns en nyhetsartikel (Ek 15 mar 2013) med artisten ”Timbuktu” där han enligt 

ingressen berättar om polisens förföljelse och att han stämmer in i kritiken mot 

polisens jakt . Rubriken lyder: ”Timbuktu: Jag har stoppats av polisen många gånger”.  

 

Det finns också nyhetsrubriker som uttrycker och betonar flera aktörers motstånd mot polisen: 

 ”Aktivister och politiker rasar mot polisen” (Habul 21 feb 2013) 

 

Dagens nyheter 

Dagens nyheter använder sig ofta av överrubriker som fokuserar på jakten. Ett exempel som 

förekommer i artiklar på webben, som handlar om polisen och Reva-projektet, kan se ut så här: 

 ”Jakten på papperslösa” (exempelvis i Oldberg a 30 mar 2013) 

 

I papperstidningen använder de en liknande överrubrik:  

 ”Jakten på illegala flyktingar”. (Folcker Aschan 9 mar 2013) 

 

Det finns även en överrubrik av ett annat slag, med ett vidare perspektiv: ”Papperslösa 

invandrare”. Denna överrubrik används till exempel i en debattartikel från Grön ungdom 

(Rasmusson 30 jan 2013). Här finns även en stor, stark rubrik ”Jakten på papperslösa intensifieras i 

Stockholm”. I denna artikel finns också, nästan i mitten på sidan, en bild på en överkropp, iklädd 

polisuniform, som ser ut att stå i givakt. Här blir polisen vara en visuell symbol för ”jakten”.  

 

Det finns exempel på rubriker som kopplar ihop polisen med Reva. Här är polisen Reva-projektet: 

 ”Fler avvisade med polisprojektet Reva” (Dagens nyheter a 10 mar 2013)  

 och 

 ”Varnar för polisens Reva-kontroller” (Oldberg b 30 mars 2013)  

 

Som i Aftonbladet finns det rubriker som fokuserar på motståndet från andra aktörer, exempelvis 

kan man läsa:  

”Eu-sossar upprörs av poliskontroller” (TT a 1 mar 2013)  

och 

”Lööf kritiserade Reva” (Larsson J. 22 mar 2013) 
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Sydsvenska Dagbladet 

Sydsvenska dagbladet har inte många rubriker riktade negativt mot just polisen. De fokuserar mer 

på sakfrågan, debatten och Reva som helhet. De är inte heller speciellt starka eller 

sensationsinriktade. Exempelvis: 

 ”Vad ska vi göra? Riva reva!” (Samuelsson 10 mar 2013) 

 

Den rubrik som sticker ut i Sydsvenska dagbladet, det vill säga en av de få negativt vinklade, siktar 

dock in sig på polisens arbete. Överrubriken lyder: 

 ”Debatt om gränspolisens arbete” 

Med en tillhörande rubrik: 

”Hätska toner under debatt” (Funke 13 jan 2013) 

 

Majoriteten av övriga rubriker handlar som sagt mer om debatten och har inte så mycket fokus på 

polisen och deras arbete, vilket däremot texterna kommer in på.  

 

I övrigt har Sydsvenskan valt att kalla återkommande kommentarsfält för ”Revahyllan” där olika 

personer, främst politiker, får uttala sig kring Reva och polisens arbete. Detta syns i 

papperstidningen (Chukri 14 mar 2013). 

 

Positiva rubriker  
Om man analyserar kring de positiva rubrikerna ur polisens perspektiv så finns majoriteten, i alla 

tidningar, mest i debattartiklar eller insändare där skribenterna talar för polisens förtroende.  

 

Aftonbladet 

En debattartikel som skyddar polisens ansikte utåt ser vi i Aftonbladet. Där får en polis skriva själv 

med rubriken: 

 ”Beskyll inte polisen för Reva-projektet” (Marmgren 1 mar 2013). 

I underrubriken eller nedryckaren står det tydligt att det är polisen som konstaterar och ingen annan: 

”Polis: Kontrollerna är olyckliga men – men påhoppen fördummar debatten”. 

 

En rubrik som fokuserar på regeringen och deras politik finner man i en ledarkrönika: 

 ”Stoppa Billströms avvisningspolitik” (Swedin a 15 apr 2013) 
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Ingressen som sedan följer handlar om polisens arbetssätt men rubriken, och den bild som finns på 

minister Billström, gör att inramningen blir att ansvaret och följderna av arbetssättet ligger på 

politikerna. 

 

Dagens nyheter  

Dagens nyheter låter polisen komma fram i en kort artikel och tala om kritikstormen mot Reva: 

 ”Polisfacket: Revakritiken är nyttig” (Oldberg a 30 mar 2013) 

 

Man får också en närmare inblick av hur polisen själva är emot regeringen. Att regeringens ”jakt” 

på statistik och effektivitet styr deras arbete för mycket: 

 ”Polisförbundet kritiskt mot regeringen” (Dagens nyheter b 1 mar 2013) 

 

Rubrikerna ovan visar att polisen får en del utrymme att uttrycka sitt missnöje över situationen. 

 

En neutral rubrik som varken mer eller mindre fokuserar på några av de iblandade aktörerna hittar 

vi också. Inte enbart fokus på polisen denna gång, utan på tre aktörer: 

 ”REVA – Politiker, poliser och papperslösa” (Dagens nyheter c 11 mar 2013) 

 

Rubriken ovan nämner dock polisen men inte de andra myndigheterna, Migrationsverket eller 

Kriminalvården. Dessa nämns inte i någon av alla analyserade rubriker. 

 

Sydsvenska dagbladet 

Rubrikerna som lägger positiv fokus ger inga starka reaktioner, de är neutrala och förklarar tydligt 

vad artikeln ska handla om: 

 ”Polisen; cykelkontroll är inte jakt på illegala” (Stadler & Magnusson 3 mar) 

Polisen får en chans att komma till tals genom hela artikeln och förklara sig. 

 

En insändare i Sydsvenska dagbladet 22 mars som skyddar polisens ansikte utåt för Reva:  

”MP har fel om Malmöpolisen” (Khoshnood 22 mar 2013) 

Texten är skriven av Ardavan Khoshnood (KD) som trycker på polisens förtroende och att kritiken 

mot dem är fel. 
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Det som inte syns i rubriken, men som man kan läsa i brödtexten, är att Reva-projektet har lett till 

att de kommit människohandel på spåren. Detta framkommer kort i texten, men inte i rubriken i 

Sydsvenskan, 15 mars (Thomasson 15 mar 2013). 

 

Rubriker kring Reva-projektet som helhet 
Många rubriker som kretsar kring Reva-projektet som helhet handlar till stor del om 

demonstrationer och ”Riva Reva”. Också hur privatpersoner går ihop och ställer sig mot polisens 

arbete, exempelvis:  

 ”Reva-varningar i sms” (TT b 31 mar 2013) 

 Ett annat exempel i Aftonbladet ser ut så här:  

 ”Ny kritik mot Reva-projektet” (Karlsson 1 mar 2013) 

 

Rubriker som inte fokuserar på polisen: 

 ”Politiker öppnar dörren för rasism” (Swedin b 26 mar 2013) 

 

Fakta och beskrivningar av Reva-projektet  

Fakta om Reva syns på olika sätt. Ibland i faktarutor som konkret beskriver vad Reva står för. Det 

kan också presenteras i tidslinjer där allt presenteras från början till slut. Projektet Reva presenteras 

dock väldigt olika i tidningarna. Oftast förekommer det fakta om vad Reva innebär men inte alltid 

nämns alla de aktörer som är ansvarig för projektet. Ett exempel är: 

 ”Reva (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete) som syftar till att ”verkställa” 

 människor som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd.” (Dagens nyheter c 11 mar 2013)  

 

Trots att tidningarna ibland ramar in Reva som polisens projekt, så presenteras det också ofta som 

ett samarbete mellan fler. En annan förklaring i faktaruta kan se ut som följer: 

 ”2009. Regeringen uppdrar åt Migrationsverket, Kriminalvården och Polisen att utvisa fler 

 papperslösa. December 2012. Polisens och Kriminalvårdens projekt Reva – Rättssäkert och 

 effektivt verkställighetsarbete – blir känt genom tidskriften Republic Service.” (Orrenius 17 

 mar 2013) 
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Aftonbladet väljer i ett exempel att presentera Reva så här: 

 ”Svensk polis utbildas i ”inre gränskontroll” inom det av regeringen initierade projektet 

 REVA, ett samarbete mellan Polis, Kriminalvård och Migrationsverket.” (Aftonbladet b 22 

 feb 2013) 

 

Ibland nämns tydligt att det är under regeringen: 

 ”Projektet är ett samarbete mellan Polisen, Kriminalvården och Migrationsverket och 

ligger i linje med regeringens ambitioner.” (Jernberg, Karlsson och Martinsson 20 feb 2013) 

 

Sydsvenskan beskriver Reva som följande:  

 ”Reva - uppdraget åt polisen att bli effektivare med att verkställa avvisningar av personer 

 som nekats asyl.” (Lönnaeus a 12 mar 2013)  

 

Här blir Reva-projektet framför allt polisens men det förklaras som ett ”uppdrag”. 

 

Ordet jakt förekommer i en faktaruta, i Dagens nyheter: 

 ”9 maj. Demonstrationen mot jakten på papperslösa samlar tusentals i Stockholm, 

 Göteborg och Malmö.” (Orrenius 17 mar 2013) 

 

Sedan finns det ändå många artiklar som trycker på att det är polisens projekt och ingen annans. 

Detta förekommer i Aftonbladet: 

 ”Syftet med stockholmspolisens nya projekt Reva är att avvisa fler papperslösa flyktingar.” 

 (Habul 21 feb 2013) 

 

I denna artikel nämns inga andra aktörer som Migrationsverket eller Kriminalvården. I andra 

artiklar i Aftonbladet väljer de ibland att presentera Reva väldigt korrekt, som i exemplet tidigare. 

 

I en annan artikel i Aftonbladet (Eriksson & Gustafsson 25 mar 2013) beskrivs Reva-debatten: 

 ”Projektet Reva, Rättsäkerhet och effektivt verkställningsarbete, har mötts av massiv kritik 

 sedan det drogs igång av Stockholmspolisen i slutet av januari. Polisen anklagas för 

 rasprofilering eftersom de stoppar människor med utländskt utseende i jakten på 

 papperslösa.”  
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I denna artikel, som enligt underrubriken handlar om en ”rasistskandal” på Viking lines bussar, 

används förklaringen av Reva-debatten som ett av flera exempel på uppmärksammade händelser 

som sägs vara diskriminerande. 

 

Specifika ord  

Som vi såg i den kvantitativa analysen är jaga och varianter av detta är vanligt. Det finns många 

exempel där jakten blir polisens jakt, vilket vi såg i rubriker och i fakta. Ett exempel på en ledare 

där jakt används tydligt finns i Dagens nyheter (d 23 feb 2013) där en stor rubrik ”Avblås jakten på 

gömda” finns tillsammans med en bild på en polis, tillsammans med några privatpersoner, i en i 

övrig ödslig tunnelbana. 

 

Andra ord som används som beskrivningar av polisens arbete är ”plockar upp”, ”stormar” samt 

”haffat och klar”. De mest värdeladdade orden finns i ledare och i krönikor. Det finns neutrala 

beskrivningar också som ”letar” och ”söker” efter papperslösa men jakten är den allra vanligaste 

beskrivningen, även i nyhetsartiklarna. 

 

Källor och perspektiv 

Valet av källor som tidningarna gör är ofta politiker som uttalar sig om polisens arbete: 

 – Folk ser att brott inte blir lösta. Samtidigt styr polisen över resurser till att jaga 

 papperslösa. Det riskerar att urholka folks förtroende för rättssamhället, sade Sara 

 Karlsson (S). (Lönneus b 13 mar 2013) 

 

 Morgan Johansson (S): – Bara fyra procent av bostadsinbrotten klaras upp. Om jag fått 

 bestämma skulle polisen prioritera det. (Lönneus b 13 mar 2013) 

  

 – Metoderna är inte humana. Detta gör att många papperslösa inte vågar söka hjälp, sade 

 Nils Karlsson (MP).  (Funke 13 jan 2013) 

 

Aftonbladet använder sig av kända personer som får komma till tals. Ett exempel som vi såg 

tidigare är ”Timbuktu” som stämmer in i kritiken mot polisen: 

 ”Timbuktu: Jag har stoppats av polisen många gånger” (Ek 15 mar 2013) 
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Många berörda får stor plats i tidningarna där polisen enbart omnämns och inte får komma till tals. I 

en artikel kan man läsa rubriken: 

 ”Jag vågar inte gå till kyrkan i påsk” (Röstlund a 31 mar 2013) 

Aftonbladet har också använt sig av privatpersoner som fått ta stor plats i artiklar. Ett exempel är 

där de tagit in dikter som skrivits mot polisens arbetsmetoder: 

 ”Raslagar i t-banan” (Anyuru & Westin 22 feb 2013) 

 

Motståndet återkommer flera gånger i rubriker där de använder sig av en eller flera källor: 

 ”Kristian Lundberg om id-kontroller på gatan: Vi talar om människor” 

  (Lundberg 25 feb 2013) 

 

Dagens nyheter har inga debattartiklar som står för polisen och deras arbete. Aftonbladet och 

Sydsvenskan har dock gett mer plats till detta. 

 

Polisens ansvar och orsak 

Exempel på inramning som betonar polisens arbete som problemet finns till exempel i en artikel i 

Sydsvenska dagbladet (Agrell 3 mar 2013) 

 

Rubriken lyder ”Polisens metoder ett jätteproblem”. I ingressen som följer nämns politiken sist: 

”Hanna Thomé (V), kommunalråd i Malmö, kritiserar polisens sätt att genomföra 

identitetskontroller, men framförallt politiken bakom”. Artikeln avslutas sedan med ett pratminus:  

 – Nu går polisens arbete stick i stäv med allt vi försöker driva kommunalpolitisk. 

 

Att det framförallt är politiken bakom som är problemet, som antyds i ingressen, är ingen aspekt 

som betonas i artikeln. 

 

Ett annat exempel ser vi i Aftonbladet (Röstlund b 26 feb 2013). Här lyder rubriken, som är stor, 

”Regeringens expert: Polisens kontroller i t-banan är olagliga”. Under denna kommer ett, till 

storleken mindre, direkt citat: Gränspolisen nekar: ”Vi utför inga rutinkontroller”. Under denna 

finns sedan en ännu mindre ingress som avlutas med ett pratminus från Henrik Bergqvist som är 

kansliråd på utrikesdepartementet:  

 – Svenska staten har faktiskt inte friheten att hitta på vad den vill, säger han till Aftonbladet.  

Här kommer också statens ansvar mer i skymundan, liksom polisens försvar, då rubriken pekar på 

polisen, att det de gör är olagligt. 
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Ett tredje exempel på inramning som betonar polisens ansvar hittar vi i Dagens nyheter (Persson 23 

feb 2013). Här lyder den stora rubriken ”Oacceptabelt stoppa personer efter utseende”. Sedan 

följer ingressen: Det är oacceptabelt om polisen stoppar människor för id-kontroll på grund av deras 

utseende, säger integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Justitieminister Beatrice Ask (M) utgår, 

enligt sin pressekreterare, från att polisen följer reglerna. Och artikeln avslutas med ett pratminus 

från Miljöpartiets Maria Ferm:  

 – Det ska vara tydligt att polisen inte kan använda trafik- eller biljettkontroller som en 

förevändning för att jaga papperslösa, säger hon. 

 

Här kan vi se att det positiva utifrån polisen syns längst ner i ingressen, att det är i rubriken som 

polisens arbete kritiseras och att det avslutas med ord som ”förevändning” och ”jakt”. Även 

överrubriken i artikeln ”Id-kontrollerna i tunnelbanan” betonar att det handlar om polisens arbete. 

 

Ett exempel på en text där polisen kritiseras och där polisens perspektiv kommer sent i brödtexten 

finns i en artikel i Sydsvenska dagbladet (Persson 12 jan 2013). Artikeln har dock en neutral rubrik 

där polisen inte betonas som lyder ”Debatt om papperslösa på Moriskan”. Textens ingress börjar 

med att gränspolisens arbete har fått hård kritik och sedan följer ett citat från politikern Hanna 

Thomé (V): ”Kommunens insatser för socialt utsatta barn blir helt verkningslösa”. I artikelns 

brödtext berättas inledningsvis om hård kritik mot polisens arbetsmetoder efter avslöjandet ”att 

polisen slår till mot borgliga vigslar i sin jakt på de som ska avvisas” och sedan, med hänvisning till 

en artikel i tidningen Re:public, berättas det att många krigs- och tortyrskadade inte längre vågar 

komma för att vård då de är rädda för att bli omhändertagna av civila poliser. Efter detta kommer 

den ideella organisationen ”Asylgruppen” till tals om polisens ursäkter, i pratminus, innan 

gränspolischefen får uttala sig, exempelvis:  

 – Det är inte polisens debatt egentligen, det är Migrationsverkets. Det är de som fattar 

besluten. 

 

Avslutningen av artikeln ges åter till politikern.  



 44 

Slutsatser och diskussion 
Här presenterar vi och diskuterar våra analysresultat utifrån våra inledande frågeställningar, varför 

gestaltningen av Reva-projektet och polisen kan se ut som den gör och vad det kan få för effekter.  

 

Hur beskrivs och vinklas Reva-projektet?  
Enligt Nisbet (2009) kan gestaltning föreslå en koppling mellan två aspekter eller saker. Vi har sett 

mycket användning av ordet jakt och varianter av detta. Det har används av både politiker, 

journalister och berörda, och använts i många rubriker, beskrivningar, vinklar och till och med i en 

faktaruta.  

 

Med denna inramning uppfattar vi det som att tidningarna vill att läsaren ska göra en koppling 

mellan Reva-projektet och jakten. Entman (1993) menar även att gestaltning används för att göra 

information mer noticeable, meaningful or memorable för mottagaren. Genom att använda jakten 

som specifikt ord tror vi att tidningarna vill skapa dessa effekter. Jakten skapar dramatik och om 

Reva-projektet upprepande gestaltas - beskrivs och vinklas - som en jakt blir informationen mer 

meningsfull och mottaglig för mottagaren. Det blir lättare att komma ihåg vad rapporteringen 

handlar om och det förenklar för publiken. Det är mycket lättare att ta till sig att Reva-projektet är 

en ”jakt på papperslösa” än ett ”Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete”. Enligt Jamieson 

och Cappella (1997) har studier visat att ett enskilt ord kan skapa signifikanta skillnader i effekter 

och att dessutom att negativt laddade ord, vilket vi har definierat jakten att vara, lättare koms ihåg 

av läsaren. Enligt Entman (1993) definierar och gynnar gestaltning ofta en viss problemdefinition. 

Reva-projektet gestaltas med andra ord till stor del som en jakt som kan ses som problemet och 

orsaken till debatten, demonstrationer med mera.  

 

Reva-projektet betonas också som ett ”polisprojekt”. Projektet beskrivs ofta i brödtext eller 

faktaruta som ett samarbete mellan Kriminalvården, Migrationsverket och polisen. Men då många 

rubriker, ibland tillsammans med förstärkande bilder, kopplar ihop polisen med Reva och jakten, så 

gestaltas det framför allt som ett ”polisprojekt”. Rubrikerna är effektfulla för gestaltningen, liksom 

bilderna. Genom urvalet av bilderna på polisen skapas en visuell gestaltning av polisen som 

framträdande aspekt eller aktör för jakten och projektet. Det är polisen som syns och betonas. 

Varför det gestaltas som ett ”polisprojekt”, utöver polisens närvaro i konkreta situationer, skulle 
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även i detta fall kunna vara för att förenkla för läsaren. Enligt Strömbäck (2001) är det en av 

gestaltningens huvudfunktioner, att göra nyheterna begripliga. Det är mycket enklare att ta till sig 

polisen som aktör, som människor möter i sin vardag, än till exempel Migrationsverket. Det är 

dessutom mer dramatiskt och effektfullt att använda polisen mycket i gestaltningen. Enligt 

Strömbäck (2001) fyller gestaltningar ett journalistiskt behov att forma ett innehåll som lockar 

läsare. Att det övergripande temat i rapporteringen också är, som vi såg i den kvantitativa delen, 

polisen och deras arbete bidrar också till kopplingen att Reva är polisens projekt. Detta är negativt 

eftersom det är fler aktörer som är ägare av projektet. 

 

Att det till exempel i överrubriker och rubriker betonas att projektet handlar om papperslösa, 

människor, rasism etcetera gör att gestaltningen gynnar en tolkning att Reva-projektet ska uppfattas 

som diskriminering och främlingsfientlighet. Även detta kan tolkas vara för att tidningarna vill 

skapa ett innehåll som lockar och engagerar läsare. Enligt Strömbäck (2001) har tidigare studier 

visat en återkommande gestaltning i journalistiken, och av publiken, av en indelning i människor i 

”vi” och ”dem”. Att så tydligt betona de papperslösa i rapporteringen skulle kunna betyda att denna 

uppfattning eller gestaltning förstärks.  

 

Ämnena i rapporteringen handlade mycket om människor, berörda och demonstranter. Vi 

uppfattade att det var mindre om sakfrågan i stort. Det skulle med andra ord gå att säga att 

rapporteringen av Reva-projektet, utifrån Iyengars definitioner, kan tolkas, om än på lösa grunder, 

som att innehålla mer episodisk än tematisk gestaltning. Detta, att rapporteringen koncentreras 

mycket kring enskilda personer och konkreta händelser, tror vi dock kan göra att gestaltningen av 

både Reva-projektet och polisen förstärks ytterligare.  

 

Vilka aktörer syns och vems perspektiv betonas?  
Valet av källor eller skribenter som tidningarna gör är oftast politiker som uttalar sig om polisens 

arbete. Att det är politiker som får komma till tals mest i rubriker/ingresser är inget ovanligt, då 

elitpersoner dominerar i journalistiken (Strömbäck 2004). Polisen syns mest men det är ändå 

politikernas perspektiv som dominerar. Vi har sett exempel på att polisens ansvar ramas in i 

rubrikerna medans det som är positivt kommer i skymundan. Enligt Strömbäck (2001) kan 

gestaltningseffekt skapas i inledning och avslutning av artiklar och den uppfattning delar vi utifrån 
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de exempel vi har studerat. Ofta är det politikerna som får det sista ordet i artiklarna, det är deras 

perspektiv som betonas, vilket gynnar en uppfattning hos läsaren att tycka som politikern. 

 

Vi har sett exempel på politiker som uttrycker sin kritik mot polisen, att deras arbete är kränkande 

och felaktigt. Politiker är inblandade i Reva-projektet men får en möjlighet att ställa sig emot 

polisen lika hårt. De ifrågasätts i mindre utsträckning, trots att Reva-projektet går i linje med 

regeringens ambitioner och inte polisens. Det är ändå debattartiklarna från politikerna, utifrån hur vi 

har tolkat rubrikerna, som försvarar polisen.  

 

Berörda och demonstranter tillsammans har, som vi kan ana, fått komma till tals i stor utsträckning i 

förhållande till politikerna om man jämför med hur det brukar se ut. Enligt Strömbäck (2004) 

förekommer medborgare sällan som källor jämfört med politiker. Det är främst Sydsvenskan som 

inte satt så mycket plats åt insändare eller debattartiklar som klankar ner hårt på polisen. Snarare 

tvärtom, så har de gett plats åt insändare som skyddar Malmöpolisen. 

 

Genom den kvantitativa analysen har vi tydligt fått fram att det är polisen som har synts mest och 

majoriteten av artiklarna handlar om polisen och polisens arbete. Polisen omnämns i hög andel av 

alla rubriker/ingresser och blir en stor aktör i de textområden som folk läser mest. Eftersom 

rubrikerna är mycket effektfulla för gestaltning (Pan & Kosicki 1993) är det en viktig aspekt i vår 

studie. 

 

Att får komma till tals handlar om makt (Strömbäck 2004). Polisen omnämns ganska mycket i 

förhållande till hur de får komma till tals. Till viss del får de komma till tals inledningsvis i 

artiklarna, näst mest efter politikerna, men som tidigare påpekats kommer polisens perspektiv ofta 

längre ner i artiklarna. Polisen är dock den aktör som procentuellt sett mest får komma till tals med 

pratminus och/eller direkta citat i inledningarna av artiklarna. Det syntes också att polisen i stor 

utsträckning fick komma till tals när det handlar om deras arbete, vilket ändå måste ses som 

positivt. De får dock knappt komma till tals när det är utifrån de berördas perspektiv/berättelser och 

inte alls i artiklarna med politik som tema. Vi tolkar det som negativt att de inte får uttala sig i dessa 

sammanhang.  

 

I Wesslings (2003) studie om Polisen i media syntes högre chefer väldigt lite i rapporteringen. Våra 

resultat visar det motsatta. Möjligtvis beror det på att Wessling undersökte mer daglig rapportering 

och att Reva-projektet är något som ligger på en högre ansvarsnivå inom institutionen. Det är ändå 
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intressant att reflektera kring hur tidningarnas (och även andra mediers) rapportering av händelserna 

kan ha för betydelse kring vilka källor från polisen som kommer till tals.  

 

Migrationsverket och Kriminalvården har nämnts i ett flertal artiklar men har kommit till tals i 

oerhört liten utsträckning. Vi tolkar det som att dessa aktörer inte ställs mot väggen. Att de inte alls 

syns i rubriker gör att Reva ännu mer blir polisens projekt. 

 

Vad bidrar bilderna med? 
Enligt Coleman (2009) har bilderna också en gestaltande funktion i och med att de gör vissa 

aspekter mer framträdande och i ögonfallande i texten. Urvalet av de anonyma polisbilderna i 

kombination med de starka rubrikerna om ”jakten” gör att det är polisen som uppfattas som det 

hotfulla och ägare av projektet. Bilderna på polisryggar men också mörka tunnelbanor tycker 

förstärker ofta en negativ inramning i artikeln i fråga. Att antalet bilder på politiker är stort och att 

även berörda och demonstranter syns lika mycket tycker vi dock är positivt eftersom det visar att 

det inte bara är polisen som är ansiktet utåt. 

 

Skillnaden man kan se i de olika bilderna på de olika aktörerna är bildvinkel och val av färger. 

Bildvinkeln utnyttjas på de högt uppsatta personerna, som politikerna. Bilderna är långt ifrån 

dramatiska och tas framifrån där politikern på bild tittar utåt. Som nämnts tidigare så är detta vanligt 

och något som förekommer i bilder där personer ur samhällseliten är tagen. 

Vi ser också att färgerna används på ett sätt för att skapa effekt. De är nertonade, mörka och dystra 

som skapar en spänning i bilden. Framför allt i reportagen där de berörda är tagna på bild. 

 

Om man jämför polisens bild i tidningarna jämfört med de berörda så ser man en klar skillnad. 

Anonymiteten finns hos de båda aktörerna på bild, men de berörda får en chans att möta läsarens 

blick. Detta skapar en stor dramatisk effekt på läsaren och skapar en större effekt på inramningen. 

Bilderna bidrar till en mörk, negativ bild av polisen och en dramatisk offerroll hos de berörda. 

Anonymiteten i bilderna kan också bidra till uppfattningen ”vi” och ”dem”, både avseende polisen 

och papperslösa. Just anonymiteten hos polisen i bilderna fanns också som resultat i studien av 

Ghersetti och Hjort (2007) om medias rapportering kring mordet på Anna Lindh.  
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I bilderna har vi sett att de ofta är flera poliser inom en bildram och när de omnämns är det ofta som 

grupp vilket vi anser ger en motsatt uppfattning än den ensamma hårt arbetande polismannen i 

Skogersson och Palms (2008) uppsats.  

 

Går det att urskilja någon enhetlig gestaltning? 
Likheten är jakten. Denna benämning av Reva och polisens arbete återkommer i varje tidning flera 

gånger om. Inramningen ser likadan ut i alla tidningar och jakten går som en röd tråd från den ena 

nyhetsartikeln till den andra. Eftersom effekterna av gestaltning kan bli starkare om den är ensidig 

(Shehata 2012) finns det stor möjlighet att just jakten blir det ord som i framtiden sammankopplas 

och blir i hågkommet vad gäller Reva-projektet och även knutet till polisen och dess arbetsmetoder. 

Dessutom syntes jakten väldigt tidigt i rapporteringen vilket nog gjorde betoningen och kopplingen 

starkare. 

 

Enligt Strömbäcks med fleras resonemang verkar det vara mest betydelsefullt hur framträdande 

gestaltningarna är än hur genomgående de är. Det finns i vår studie tecken som även tyder på detta. 

Den enda artikel som skrevs av en polis uppfattade vi sticka ut ordentligt. Kanske kan det vara så, 

att när det gäller gestaltning genom urval av källor eller perspektiv, att effekten inte är beroende av 

kvantitet lika mycket som till exempel vid urval av specifika ord. Det vill säga att olika funktioner 

eller sätt för gestaltning har olika definitioner för när eller hur de skapar effekt. Efter att ha 

genomfört vår undersökning, även om vi inte har tittat på effekter, kan vi inte riktigt sluta oss till att 

det verkar vara mest betydelsefullt hur framträdande gestaltningarna är än hur genomgående de är. 

Men om inte ordet jakt hade används i rubriker, men i många brödtexter, är det möjligt att 

kopplingen inte hade känts lika stark. 

 

Vilken roll eller roller får polisen i tidningarnas inramning? 
Polisen är de som absolut kopplas ihop mest med denna aspekt, jakten. Vi har sett en användning av 

ordet, både i rubriker och i fakta, som betonar att det polisens jakt. Ingen annans. På så sätt skapas 

en koppling mellan polisen och en negativ aspekt. Jakten är ett negativt värdeladdat ord som bidrar 

till en negativ uppfattning av polisen. Även andra ord som beskriver polisens arbete bidrar till en 

negativ gestaltning. 
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Polisen får därmed rollen som ansvarig och ägare av jakten, och som vi tidigare sagt av projektet, 

vilket gör att polisen uppfattas att vara Reva. Detta är som sagt negativt eftersom det är fler aktörer 

som är ansvariga och eftersom ett av problemen definieras som jakten. Polisen definieras också i sig 

som ett problem. Vi har sett mycket direkt kritik mot polisens sätt att arbeta, till skillnad från 

uppsatsen av Palm och Bjellert (2012). Även om en del ansvar har riktats mot politiker och andra 

myndigheter tycker vi att vi har sett en övervägande betoning på kritik mot polisens arbete. Vi 

uppfattar det som att det här faktiskt gestaltas som polisens fel. 

 

Gestaltningen gynnar också en tolkning av polisen i rollen som främlingsfientlig och 

diskriminerande. Det är inte bara direkt kritik, som att polisen till exempel påstås vara kränkande, 

som vi tycker bidrar till detta. Eftersom Reva-debatten i sig också används som ett exempel på ett 

fall av främlingsfientlighet och skandal så skapar det också i sig en negativ koppling till polisen. 

Polisen är ju Reva. Polisen är dessutom i fokus även när det är rubriker som inte handlar om just 

Reva utan enbart om invandring. 

 

Inramningen eller gestaltningen bidrar med andra ord till att vi ska uppfatta polisen i rollen som 

orsak till debatten, demonstrationer och jakten samt de berördas rädsla. Ansvaret blir polisens. 

Inramningen gynnar också uppfattningen att det är polisen som ska sluta med sin jakt i tunnelbanan 

och ändra sina arbetsmetoder, även om vi ser några exempel på röster som kräver att politiker också 

ska ta sitt ansvar. 

 

Polisen får också en annan roll. Enligt Strömbäck (2001) är det vanligt att politik gestaltas som spel 

och strategi i journalistiken. Många av de undersökta artiklarna innehåller politiker som uttalar sig. 

En del är sakliga men vi såg vid kodningen att många också är inriktade på kritik mot motståndarna 

där polisens arbete lyfts fram som ett argument. Åsikter om polisens arbete används här i spelet 

med motståndarna och som ett medel i kampen att vinna röster. Vi ser det med andra ord som att 

polisen får rollen som en bricka i politikernas spel.  

 

Är det övervägande positiv eller negativ gestaltning av polisen? 
I Palm och Bjellerts (2012) studie redovisas att andelen negativa artiklar om polisen är mycket liten, 

10 % har bedömts ha en negativ tendens. Det är till och med så att det sällan förekommer ens 

särskilt många enstaka negativa yttranden om polisen. Detta skiljer sig mot vår fallstudie. Även om 

vår studie är ett enstaka fall och värderingen av det negativa dessutom grundar sig på rubrikerna i 
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artiklarna tycker vi att det är intressant att jämföra och att det finns grund för detta. Palm och 

Bjellert (2012) har bedömt de fall där en representant för polisen får, via ett citat eller ett pratminus 

tolka händelsen, alltid vara positivt ur polisens perspektiv. Vi har motsvarande tolkat det som 

positivt om polisens perspektiv som syns. 

 

I vår studie vinklar många av rubrikerna negativt i de artiklar som handlar om polisen och polisens 

arbete, vilka är i majoritet. Totalt 22 % av rubrikerna har kodats som negativa och dessa finns i alla 

ämnen och i alla tidningar. Vi har också sett en tendens till att artiklarna vinklar mer negativt när 

polisen inte kommer till tals, vilket är liknande resultat som Wessling (2004). Vi har sett att 

majoriteten av de bilder som finns på polisen är i artiklar där rubriken är negativ utifrån polisens 

perspektiv, vilket vi anser förstärker inramningen.  

 

Vi tycker att det är intressant att inga av de rubriker vi har kodat som negativa i debatt/krönikor har 

tidningarna som avsändare/skribent och att en stor andel av de negativa rubrikerna finns i 

nyhetsartiklar. Medans de positiva finns mest i notiser. Det är alltså inte bara debattartiklar och 

krönikorna som bidrar till en negativ inramning, utan även tidningarna eller journalisterna själva. 

Enligt vår uppfattning har polisens perspektiv och de positiva rubrikerna kommit mer mot slutet den 

aktuella tidsperioden . Att polisen till slut får möjlighet att gå i svaromål och själva kritisera, till 

exempel regeringen kan vara positivt, så till vida att människor får en bild av polisens jobb, att de 

inte är nöjda med uppdragen och har ett svårt arbete att utföra. 

 

Omdömet och tolkningen av polisen blir dock till slut övervägande negativ tycker vi, i det vi har 

studerat, och därmed även gestaltningen. Mycket på grund av jakten. Det är vår bedömning även 

om det som sagt mot slutet av rapporteringen blir lite mer positivt. Detta skiljer sig mot alla de 

studier vi har läst om gestaltning av polisen men dessa har i majoritet inte varit kopplade till ”en” 

händelse eller ”ett” nyhetsämne liksom Reva-projektet. 

 
Det är möjligt att Aftonbladet är den tidning som bidrar mest till den negativa bilden, då de hade 

flest negativt vinklade rubriker, flest bilder, minsta antalet gånger då polisen fick komma till tals 

med mera. Det är inget förvånande men ändå intressant. Vad gäller rubrikerna så vinklar de flesta 

på kritik mot polisen eller fokuserar på berörda, där de sistnämnda ofta innebär utryck för kränkning 

eller rädsla. Att dessa två vinklar får mest uppmärksamhet, som syns mest, skulle kunna förstärka 

vår uppfattning om en negativ inramning av polisen.  
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Den här nyhetsrapporteringen kring Reva-projektet tycker vi skulle kunna ses som ett exempel på 

där polisen inte har varit med och konstruerat sin gestaltning i media och där de inte är några 

hjältar, i motsatt till Palm och Skogerssons (2008) studie. Snarare en gestaltning som kan bidra till 

en diskriminerande och negativ stereotyp av polisen.  

 

Eftersom det finns mycket forskning som visar på den journalistiska gestaltningens effekter, att den 

påverkar människors uppfattningar, finns det en stor möjlighet att den negativa inramningen av 

polisen i rapporteringen av Reva-projektet skulle kunna påverka den allmänna bilden av polisen. 

Enligt Jamieson och Cappella (1997) är det också väl bevisat att negativ information om människor 

och händelser har högre förmåga och kraft att skapa uppmärksamhet än motsvarande positiv 

information. Det har också större effekt på sociala värderingar och är lättare att komma ihåg. I 

skrivande stund, i början av sommaren 2013, har oroligheter med polisen som måltavla blossat upp 

på flertalet platser i Stockholmstrakten. Det är inte omöjligt att Reva-projektet, och då också till viss 

del rapporteringen kring detta, kan ha varit ett startskott och en bidragande orsak till detta.  

 

Vi anser att vår undersökning av rapportering kring Reva-projektet var ett gott fall att studera. Vår 

undersökning har på många vis belyst vår forskningsfråga. Den är ett bra och framför allt ett 

intressant bidrag till hur polisen som institution kan synas och gestaltas inom journalistiken.  
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Vidare forskning 

Vår undersökning skulle kunna kompletteras med intervjuer med exempelvis journalister och 

poliser. Bland annat för att ta reda på varför det tog sådan tid innan nyhetsrapporteringen startade, 

varför andra ansvariga myndigheter som Migrationsverket förekom i begränsad utsträckning och 

hur och om polisen fann denna rapportering annorlunda. 

 

Det skulle också vara intressant att studera Reva-rapporteringen mer ur ett dagordningsperspektiv. 

Även där varför det tog sådan tid men också för att ta reda på vem som bestämde dagordningen, den 

sociala debatten eller tidningarna? Var det rapporteringen i Stockholm som satte dagordningen för 

resten av landet? vilket vi har sett tendenser till. Ja, vem följde vem? 

 

Reva-rapporteringen är också ett utmärkt exempel på att studera hur media kan reproducera och 

rekonstruera uppfattningar kring invandrare som grupp. Det skulle också vara intressant att 

undersöka hur tidningarna resonerar och arbetar när de skapar rubrikerna till artiklar skrivna av 

externa aktörer. Om det är debattörens eller journalistens vilja som bestämmer vad som ska stå? 

Eller om det är ett gemensamt beslut?  
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Bilaga 1-2 

 
Bilaga 1 
 
Kodschema 
 
 
V1) Nummer för artikel/analysenhet 
 
 
V2) Medium: 
1. Aftonbladet webb 
2. Dagens nyheter webb 
3. Sydsvenska dagbladet webb 
4. Aftonbladet papper 
5. Dagens nyheter papper 
6. Sydsvenska dagbladet papper 
 
 
V3) Datum för publicering: 
Sexsiffrigt nummer, till exempel 130221 för den 21 februari 2013 
 
 
V4) Typ av genre/analysenhet: 
1. Nyhetsartikel 
2. Notis 
3. Ledare 
4. Debatt/krönika 
5. Övrigt till exempel puff, insändare, enbart bildtext etcetera 
6. Reportage 
 
 
V5) Skribent/signatur/avsändare: 
1. Journalist  
2. Politiker 
3. Polis  
4. Berörd/annan debattör 
5. Annan som forskare, expert etcetera 
6. TT-material eller liknande 
7. Framgår ej/kan ej avgöras 
 
 
V6) Förklaras/finns fakta om Reva-projektet i nyhetsartikel/reportage?  
1. Ja, i brödtext/bildtext etcetera 
2. Ja, i faktaruta/detta har hänt  
3. Nej 
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V7) Vad handlar artikeln/analysenhet om (huvudsakligt tema)?  
1. Utvisning/sakfråga 
2. Berördas berättelser 
3. Polisen polisens arbete  
4. Demonstration 
5. Politik 
6. Debatten  
7. Annat sammanhang/går ej att avgöra 
 
 
V8) Vem/vad fokuserar/vinklas rubrik på? 
1. Berörda/drabbade/papperslösas situation (kränkning/utvisning/diskriminering) 
2. Polisen/polisens arbete (kritik och/eller försvar) 
3. Politik/politiker/regeringen/ansvar/sakfråga  
4. Demonstranter/demonstration/privatpersoner mot projektet (motstånd) 
5. Debatten  
6. Reva-projektet som helhet 
7. Annat och/eller går inte att avgöra 
 
 
V9) Rubrikens/puffens vinkel utifrån polisens perspektiv:  
1. Negativ  
2. Positiv  
3. Neutral/informativ 
4. Ingen koppling till polisen/kan ej avgöras 
 
 
V10) Finns överrubrik/inramande rubrik för nyhetsartikeln? 
1. Ja 
2. Nej 
 
 
V11) Förekommer beskrivande ord som ”jakt” i överrubrik? 
1. Ja 
2. Nej 
 
 
V12) Förekommer beskrivande ord som ”jakt” i rubrik? 
1 Ja 
2. Nej 
 
 
V13) Förekommer beskrivande ord som ”jakt” i ingress? 
1. Ja 
2. Nej 
 
 
V14) Hur många gånger förekommer varianter av ”jakt” eller liknande i analysenheten? 
1. 1-2 
2. 3-4 
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3. 5 eller fler 
4. Inga 
 
 
V15) Förekommer ord som ”jakt” eller liknande i faktaruta? 
1. Ja  
2. Nej 
 
 
V16) Finns bild/foto/illustration?  
1. Ja 
2. Nej 
 
 
V17) Bild/foto/illustration föreställer? 
1. Polis  
2. Berörd/papperslös 
3. Politiker 
4. Demonstrant/privatperson emot projektet 
5. Polis och annan aktör 
6. Annat alternativ 
7. Finns ej bild/er 
 
 
V18) Polisen i text/analysenhet: 
1. Kommer till tals 
2. Omnämns 
3. Ej med  
 
 
V19) Hur syns polisen i ingress och/eller rubrik? 
1. Direkt citat/pratminus 
2. Indirekt citerad/refererad och namngiven 
3. Indirekt citerad/refererad men som grupp/anonym 
4. Enbart omnämnd 
5. Ej med  
6. Skriver själv 
 
 
V20) Hur syns polisen i brödtext? 
1. Direkt citat/pratminus 
2. Indirekt citerad/refererad och namngiven 
3. Indirekt citerad/refererad men som grupp/anonym 
4. Enbart omnämnd 
5. Ej med  
6. Skriver själv 
7. Analysenhet har inte brödtext 
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V21) Citerad/refererad/skribent om polis 
1. Polisassistent/inspektör/intendent/ 
2. Chef/mästare/kommissarie 
3. Forskare 
4. Presstalesman eller liknande 
5. Titel kan ej avgöras/polisen som grupp 
6. Annan 
7. Ej refererad/citerad/skribent 
 
 
V22) Annan aktör/källa i texten som kommer till tals: 
1. Berörda/drabbade/papperslösa  
2. Politiker 
3. Demonstrant/privatpersoner mot projektet 
4. Kriminalvården/Migrationsverket eller liknande 
5. Expert/forskare  
6. Annan/ingen av ovanstående  
 
 
V23) Hur får annan aktör/källa komma till tals? 
1. Direkt citat/pratminus  
2. Indirekt citerad/refererad och namngiven 
3. Indirekt citerad/refererad men som grupp/anonym  
4. Skriver själv 
 
 
V23) Kommer denna aktör till tals i rubrik och/eller ingress 
1. Ja  
2. Nej, men omnämnd 
3. Nej, inte med 
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Bilaga 2 
 
Kodanvisningar/kodbok 

 
V4 – Typ av genre/analysenhet 
Notis: Kortare nyhetstext, ibland bara några meningar och utan avsändare 
 
Debatt/krönika: Krönikor, analyser, kommentarer, debattartiklar etcetera oavsett skribent/avsändare 
eller avdelning/sektion/placering i tidningen. Kortare insändare hamnar dock under övrigt. 
 
Övrigt: Puff, insändare eller till exempel ”Dagens ord” med mera. 
 
 
V5 - Skribent/signatur/avsändare 
Berörd/annan debattör: Kan vara både de som känner sig direkt berörda av polisens arbetsmetoder 
eller andra privatpersoner som tar parti för eller emot till exempel polisen. 
 
Annan som forskare, expert etcetera: Här kan även tjänstemän från till exempel Migrationsverket 
kodas om någon sådan förekommer. Om till exempel både polis och forskare kodas det som polis. 
 
TT-material eller liknande: Journalistiskt material men inte tidningens eget. Även om TT-
journalistens namn är angivet kodas det som ”TT-material eller liknande”. Notiser, puffar etcetera 
utan signatur kodas som 7.  
 
 
V6 - Förklaras/finns fakta om Reva-projektet i nyhetsartikel/reportage?  
1 kan även vara i bildtext och 2 kan även vara fakta om själva debatten. Finns både alternativ 1 och 
2 kodas det som 2. Behöver ej vara i faktaruta.  
 
 
V7 - Vad handlar artikel/analysenhet om (huvudsakligt tema)?  
För att se vad debatten har handlat om kodas artikelns innehåll efter huvudsaklig vinkel i rubrik, 
stora citat, ingress samt eventuell bild. Utgångspunkten är första intrycket och hänsyn har tagits till 
bland annat berättarperspektiv och citat. Om Reva behandlas i en liten del av texten, till exempel en 
ledare, så är det denna del som har bedömts. 
 
I kodningen görs åtskillnad på politik och utvisning/sakfråga. I artiklarna om politik är till exempel 
politikern en betydande aktör och/eller artikeln kan handla om politikernas spel, om vem som har 
rätt eller fel. Utvisning/sakfråga (nummer 1) är närliggande politik men där är perspektivet mer 
övergripande, till exempel på utvisning och papperslösas situation som ett samhällsproblem, i stället 
för fokus på politikerna. I temat berördas berättelser är perspektivet mer på individnivå.  
 

1. Exempelvis antal utvisade, vad Reva-projektet handlar om, hantering av papperslösa, 
utvisning som övergripande sakfråga etcetera 

2. Historier från personer och/eller papperslösa som har känt sig kränkta av polisen och/eller 
rädda med mera, som känner sig dabbade av polisen eller Reva-projektet etcetera. 
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3. Åsikter, kritik mot och/eller försvar för polisen eller polisens arbete från experter, 
krönikörer, debattörer, polisen själva etcetera. Nyhetsartiklar eller andra enheter som betonar 
polisens kontroller/arbete. 

4. Nyhetsartiklar eller notiser om demonstration och protester mot Reva/mot polisen etcetera. 

5. Politisk konflikt, när politiker skyller på varandra eller polisen, när det handlar om vem som 
är ansvarig för situationen, politiker och politiken i fokus etcetera.  

6. Debatten till exempel även i sociala medier, Reva-projektet/kritiken i stort.  

7. En artikel kan till exempel innehålla berättelser från berörda/drabbade men i ett annat 
sammanhang/tema där Reva bara nämns som exempel. Eller om det ej går att avgöra. 

 
 
V8 - Vem/vad fokuserar/vinklas rubrik på? 
Vinkeln kodas efter vem/vad rubriken fokuserar på före vem som eventuellt citeras i rubriken. 
”Omänsklig jakt på papperslösa” räknas till exempel som 1. En artikel om demonstration eller 
politisk debatt kan även i rubriken vinkla på polisens arbete. 
 
 
V9 - Rubrikens/puffens vinkel utifrån polisens perspektiv: 
För att kodas som 1, 2 eller 3 är det inte nödvändigt att polisen nämns och/eller refereras/citeras. 
Förutom direkt kritik eller motstånd kodas även till exempel en puff som ”jakten på papperslösa” 
som negativ utifrån polisens perspektiv. Positiv kan vara ett försvarande citat, ett uppklarat brott 
etcetera.  
 
 
V10 - Finns överrubrik/inramande rubrik för nyhetsartikeln? 
Här menar vi till exempel en rubrik som återkommer på flera olika artiklar eller en mindre rubrik 
högst upp som definierar ämne/tema till exempel ”papperslösa”. 
 
 
V11-13 - Förekommer beskrivande ord som ”jakt” i överrubrik, rubrik och ingress? 
Ord som ”jakt”, ”jaga, ”hetsjakt” och andra varianter. 
 
 
V15 - Förekommer ord som ”jakt” eller liknande i faktaruta? 
Finns ingen faktaruta kodas det också som nej. Det kan finnas andra beskrivningar och ”fakta” i text 
och/eller bildtext men det kommer inte med här. Faktaruta är en avgränsad text som beskriver till 
exempel ”detta har hänt”, ”det här handlar debatten om” eller ”det här är Reva-projektet”. 
 
 
V17- Bild/foto/illustration föreställer? 
Huvudbild är den största bilden eller den första i ett bildspel på webben. Finns fler bilder kodas de 
efter storlek och efter likadana variabelvärden. 
 
 
V18 - Polisen i text/analysenhet: 
Komma till tals betyder direkt citat/pratminus, refererad eller att skriva själv. 
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V19-20 - Hur syns polisen i ingress och/eller rubrik? Eller i brödtext? 
Vid kodningen görs ingen åtskillnad om skribenten refererar till/hämtar citat från en 
andrahandskälla. Alternativ två och tre är om det tydligt hänvisas till ett uttalande från polisen. 
Polisen behöver dock ej vara namngiven. Direkt citat/pratminus väger tyngre än 2 och 2 i sin tur 
väger tyngre än 3. Exempel på refererad som grupp kan vara: ”Gränspolisen uppgav för P3 Nyheter 
i går att plankning var en bra ingång eftersom det är ett brott”. 
 
 
V22 - Annan aktör/källa i texten som kommer till tals: 
Kodas utifrån den som först kommer till tals, det vill säga pratminus, direkt eller indirekt 
citerad/refererad eller att skriva själv, om skribenten är annan än journalist. Med andra ord, om 
skribenten är annan än journalist kodas han/hon som en egen aktör, även om de redan är kodade 
som skribenter i tidigare variabel. 
 
En person som är till exempel är forskare och polis kodas ej i denna variabel. En person som är 
motståndare men som nämner sig själv som utsatt/kränkt kodas som berörda/drabbade/papperslösa.  


