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Abstract 

The purpose of this essay, “Now they are chasing paper-less - A qualitative discourse 

analysis of mass medias depiction of the Reva-project and the work of the police”, is to 

analyze how mass media portrays the Reva-project and polices work with the project. The 

basis for the essay will be eight selected newspapers. The Reva-project implies collaboration 

between the Police, the Swedish Migration board and the Swedish Prison and Probation 

Service within the border police. The aim of the project is to enhance the efficiency and the 

execution of the border police work, in accordance with the government’s target. 

Furthermore, we want to understand and describe how the discourse around the Reva-project 

is portrayed in a mass media context, how the articles describe the Reva-project, the police 

work with the project and also what consequences has emerged from the project. In addition 

to the discourse analysis a supplementary interview with a police officer has been conducted. 

In this essay we want to relate to previous research that addresses how news are produced and 

manufactured and how the police are described in the mass media by examining relevant 

material from 2008 and onwards. We have been inspired by Michel Foucaults archaeological 

approach and Norman Faircloughs three dimensional model, which we have used to analyze 

our data. The portrayal that mass media does of the Reva-project and the police work with the 

project is negatively emphasized in the articles as they use words like “disgusting”, “a death 

machine” and “unacceptable” when they describe the project or the police work with the 

project. However we can recognize a discrepancy between the mass media and police 

statements in mass media as well as the complementary interview we conducted with the 

police officer.  
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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen ”Nu jagar de papperslösa - En kvalitativ diskursanalys om massmedias 

framställning av Reva-projektet och polisens arbete”, är att utifrån åtta valda tidningsartiklar 

tagna från två olika tidningsförlag analysera hur massmedia framställer Reva-projektet samt 

polisens arbete med projektet. Reva-projektet innebär ett samarbete mellan Polisen, 

Migrationsverket och Kriminalvården inom gränspolisavdelningen. Syftet med projektet är 

att öka effektiviteten och rättsäkerheten i gränspolisens verkställighetsarbete i enlighet med 

regeringens mål. Tanken är att förstå och beskriva hur diskursen kring Reva-projektet 

framställs i massmediala sammanhang. Hur beskriver artiklarna Reva-projektet, polisens 

arbete med projektet samt vilka konsekvenser som uppkommit i och med projektet. I 

samband med diskursanalysen har en kompletterande intervju med en polis genomförts. I 

uppsatsen anknyter vi till tidigare forskning som behandlar hur nyheter produceras och 

framställs samt hur polisen beskrivs i massmedia genom att undersöka aktuellt material från 

2008 och framåt. Vi har inspirerats av Michel Foucaults arkeologiska angreppssätt samt 

Norman Faircloughs tredimensionella modell, vilka vi har använt oss utav för att analysera 

vårt datamaterial. Massmedias framställning av Reva-projektet samt polisens arbete med 

projektet är negativt betonat i och med att artiklarna bland annat använder ord som ”vidrigt”, 

”en dödsmaskin” samt ”oacceptabelt” när de beskriver projektet eller polisens arbete med 

projektet. Dock kan vi urskilja en skiljaktighet mellan massmedias och polisens yttranden i 

massmedia samt den kompletterande samtalsintervjun vi genomfört med stationsbefälet. 
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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka våra familjer som stöttat oss under uppsatsarbetets gång. Det har 

inte alltid varit enkelt men att de har funnits där som moraliskt stöd och att vi alltid kunnat ty 

oss till dem har underlättat arbetet. Ett tack skall även gå till polisen som arbetar som 

stationsbefäl som ställde upp på en samtalsintervju och var väldigt samarbetsvillig.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Per Carlson, docent i sociologi och lektor i socialt arbete, 

som väglett oss under denna tid. Till sist vill vi ge ett tack till varandra. 

 

I början av uppsatsarbetet fördelade vi litteraturen oss emellan för att på ett effektivare sätt 

hitta lämpligt material. Även tidningsartiklarna delades först upp och analyserades separat för 

att sedan gemensamt sammanställas i analysdelen. Emellanåt har vi träffats samt haft kontakt 

och koordinerat vår studie. När vi har träffats har vi tillsammans gått igenom materialet och 

tillsammans skrivit uppsatsens olika delar. Vi har huvudsakligen arbetat tillsammans med 

uppsatsen och när vi arbetat var för sig har vi haft tät kontakt genom att ge respons på 

varandras arbete. Båda har bidragit med material till alla de olika avsnitten i studien. Efter 

denna studie anser vi att vi fått en ökad kunskap om Reva-projektet samt vilken makt textens 

mening och struktur kan innebära vad gäller nyheter.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det har under början av år 2013 skrivits flera artiklar kring projektet som fått namnet Reva 

och vi ville därav göra en diskursanalys för att förstå hur massmedia förmedlar denna diskurs 

kring Reva-projektet. Reva-projektet är ett nationellt utvecklingsprojekt mellan Polisen
1
, 

Kriminalvården och Migrationsverket vilken genomförs inom gränspolisavdelningen. 

Avsikten med projektet är att öka effektiviteten och rättsäkerheten i gränspolisens 

verkställighetsarbete i enlighet med regeringens mål. Projektet Reva som står för rättssäkert 

och effektivt verkställighetsarbete startades år 2009 (Fremnell, 2013). Vidare utvecklades 

intresset efter att ha läst Jonas Hassen Khemiris artikel ”Bästa Beatrice Ask” (2013-03-13) 

kring Reva-projektet.  

Då vi valt att skriva kring massmedias framställning som råder kring Reva-projektet har vi 

även valt att belysa vilka konsekvenser projektet har haft enligt massmedias rapportering. Det 

finns många uppfattningar enligt Hans Swärd (2008) om vad massmedia har för roll och vilka 

möjligheter den har att påverka allmänheten och dess attityder, även politikens inriktning, 

men det går inte att säga mycket med säkerhet och det finns flera skäl till detta. Till att börja 

med är de flesta medieforskare idag eniga om att förhållandet mellan det innehåll som 

massmedia förmedlar och vilken påverkan det har på mottagaren är mycket komplext och det 

går inte att säga att innehållet kommer att påverka mottagaren på ett bestämt sätt. Man kan 

tänka sig att framställningar av vissa frågor har större möjlighet att influera än andra frågor. 

Frågor om exempelvis brott, etniska minoriteter och andra grupper vi inte har mycket tidigare 

information om är sådana frågor. Massmedias framställning kring vissa frågor tenderar att få 

större inflytande på människor än vad andra frågor gör. Massmedia som länge kallats ”den 

tredje statsmakten” ser som sin arbetsuppgift att belysa brister och framställa situationen för 

människor som ”fallit mellan stolarna”. Sociala problem har även en lång historik i den 

klassiska journalistiken och i det sociala reportaget som länge återspeglat tillståndet på 

samhällets lägsta nivå som människor ofta inte kommer i kontakt med och i sin tur vill man 

låta de utsatta uttrycka sig. Swärd (2008) menar på att massmedias framställning av olika 

sociala problem förändras i takt med både politiken och samhället. I takt med massmedias 

ekonomiska expansion samt den medieteknologiska utvecklingen under den senare delen av 

                                                           
1
 Polis syftar till hela myndigheten. Polisman syftar till polis som individ. Stationsbefäl 

syftar till polismannen som vi genomfört en samtalsintervju med.  
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1900-talet har det lett till en omskapad och globaliserad mediestruktur. Detta i sin tur har 

menats påverka politikernas och experternas roller samt att kopplingen mellan sociala 

problem och medierna har stärkts (Swärd, 2008:192). Här kan vi tydligt urskilja hur Reva-

projektet fått ett stort inflytande i massmediala sammanhang då detta projekt involverar 

människor inom olika flera yrkeskategorier med olika utgångspunkter och blir därmed ett 

diskutabelt ämne i massmedia och bland allmänheten. Massmedia skriver om ett ämne som 

väcker intresse, i detta fall Reva-projektet, då detta projekt berör allmänheten. Detta leder till 

att massmedia får en möjlighet att skapa en bild av projektet och därmed får allmännheten 

viss kunskap och information om projektet just via massmedi

1.2 Problemformulering 

Interna utlänningskontroller har länge funnits i Sverige där både kontrollerna och polisens 

arbete fått allt mer uppmärksamhet i massmedia. När Reva-projektet lanserades meddelade 

polisen att riktlinjerna för deras arbete med att eftersöka individer som vistas illegalt i Sverige 

inte skulle komma att förändras på grund av projektet. Skillnaden skulle vara att arbetet har 

fått ett namn och blivit ett projekt, Reva-projektet (Fremnell, 2013). Då massmedia har en 

stor roll i rapporteringen av Reva-projektet och polisens arbete med projektet kan vi därmed 

konstatera att allmänheten har börjat engagera sig mer i den allmänna debatten kring Reva-

projektet. Sociala medier är ett sätt för allmänheten att uttrycka sina åsikter men även 

författare, politiker och andra personer som besitter en maktposition har kommit att uttala sig 

om projektet i sociala medier. Det vi fått ta del av i det som anges i olika massmediala 

kanaler kring Reva-projektet har till största del haft en negativ innebörd och det är inte endast 

projektet i sig utan även polisens arbetssätt som kommit att kritiseras. I och med att 

verksamheten som nu benämns Reva-projektet är relativt ny har det inte hunnits göras studier 

som belyser projektet. Dock arbetar verksamheten på samma sätt som tidigare.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur diskursen kring Reva-projektet skapas i svensk 

massmedia. Vi vill även undersöka massmedias syn på polisens arbete med Reva-projektet. 

Dessa frågeställningar kommer vi att använda oss av för att besvara vårt syfte: 

 Hur framställs Reva-projektet inom massmedia? 

 Hur beskrivs polisens arbete med Reva-projektet i massmediala sammanhang? 

 Vilka är Reva-projektets konsekvenser enligt massmedia? 
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1.4 Centrala begrepp 

Vi kommer i avsnitt 1.4 presentera begrepp som är centrala för studien. Dessa begrepp 

används vid studiens analys av artiklarna och datamaterialet.  

Diskurs 

Inom franska ryms begreppet discours som innefattar många innebörder som inte fångas av 

det svenska begreppet diskurs. De mest förekommande betydelserna i franskans begrepp är 

tal, föreläsning och prat. Michel Foucault använder dock oftast termen diskurs i en alldeles 

särskild betydelse vilket syftar på hela den praktik som skapar en sort av yttranden (Foucault, 

1993:57). Det är i denna betydelse som vi kommer använda oss av i studien när vi benämner 

begreppet diskurs.  

Massmedia 

Medel för enkelriktad och lättillgänglig kommunikation med många mottagare, mest om 

press, radio och TV (Malmström m.fl., 2004:356). När vi syftar till massmedia i studien är 

det denna definition vi utgått ifrån och främst två olika tidningsförlag.  

Papperslös 

Vi har valt att använda oss av begreppet papperslös i studien för att det är mest relevant i och 

med att de artiklar vi analyserat använder sig av detta ord. Ordet syftar till att definiera 

personens legala tillstånd i landet han/hon vistas. Vi vill betona att begreppet papperslös i 

denna studie inte skall blandas ihop med statslös, dokumentslös eller illegal invandrare då 

dessa begrepp har andra olika innebörder (Socialstyrelsen, 2010:269–270).  

1.5 Avgränsningar 

Redan i början av arbetet med vår studie bestämde vi oss för att belysa massmedias 

framställning av Reva-projektet samt polisens arbete med projektet. Vi har valt att göra en 

kvalitativ diskursanalys utifrån åtta valda nyhetsartiklar och debattartiklar från Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. Valet av dessa dagstidningar grundar sig på att de har varit mest 

aktuella med att skriva och rapportera kring projektet. Dessutom har vi fått en variation i och 

med att vi valt artiklar skrivna av personer med olika bakgrund, så som politiker, författare, 

en informationschef samt ungdomar som är verksamma i politiska ungdomspartier. För att 

styrka vår diskursanalys samt få polisens personliga betraktelse kring massmedias 

framställning av Reva-projektet valde vi att göra en kompletterande samtalsintervju med en 



4 
 

polis som arbetat med projektet i Stockholms län. Det är dock diskursanalysen som kommer 

att vara central i vår studie.  

1.6 Disposition 

I uppsatsens inledning presenterar vi först en kort bakgrund, en problemformulering samt 

uppsatsens syfte och frågeställningarna kring massmedias framställning av Reva-projektet. 

Därefter presenterar vi olika begrepp som är centrala och viktiga genom uppsatsens gång. I 

avsnittet som heter ”tidigare forskning” har två vetenskapliga rapporter om hur polisen 

framställs i massmedia legat till grund samt två internationella vetenskapliga artiklar som 

beskriver massmedias inverkan på politiken och vice versa. Därpå presenteras de teoretiska 

utgångspunkter med vars hjälp vi valt att analysera studiens datamaterial. Där tar vi bland 

annat upp diskursanalys, Michel Foucaults arkeologiska angreppssätt (2011) samt Norman 

Faircloughs tredimensionella synsätt (1992). Efter de teoretiska utgångspunkterna presenterar 

vi metodavsnittet som beskriver val av metod för insamling av datamaterial, tillvägagångssätt 

samt några etiska synvinklar. Vi har valt att använda oss av diskursanalys både som metod 

och teori. Därefter presenterar vi det empiriska materialet i ett avsnitt vi kallar datamaterial. I 

avsnittet som heter resultat och analys har vi sammanställt och analyserat datamaterialet 

gentemot den tidigare forskningen och använt de teoretiska utgångspunkter vi presenterat 

tidigare. I slutdiskussionen avslutar vi vår uppsats med att diskutera resultatet och framtida 

forskning. 

2. Tidigare forskning 

I kapitel 2 avser vi att presentera tidigare forskning utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Vi börjar med att presentera hur nyheter skapas och därefter redogör vi för hur polisen och 

dess arbete framställs i massmedia. Detta genom att använda oss av tre underrubriker som vi 

valt att benämna ”massmedias framställning av polisen”, ”massmedias utveckling” samt 

”massmedia och politik”. 

2.1 Massmedias framställning av polisen 
Underavsnittet 2.1 fokuserar på hur massmedia framställer polisens arbete i sina 

rapporteringar. Vi har här valt att använda oss av två vetenskapliga rapporter. Den ena, En 

trygg polis i ett otryggt samhälle, skriven av Per Bjellert och Göran Palm (2012), och den 

andra, Hjältar, blåljus och säkerhet: konstruktionen av polisen i nyhetsmedierna, skriven av 

Göran Palm och Reneé Skogersson (2008). 
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Per Bjellert och Göran Palm (2012) har forskat kring hur polisen gestaltas via det som kallas 

vardagsjournalistiken. Författarnas resultat visar att det är övervägande positiva 

framställningar som finns i nyhetsmaterialet. Forskarna har arbetat med tre olika medietyper 

vilka är morgontidningar, storstadspress samt TV. Ett tydligt mönster som kunde urskiljas i 

resultatet var att ju mer lokalt ett medium är desto fler nyheter och större bevakning av 

polisen sker, men att det även skapar en mer positiv bild av polisen (Bjellert & Palm, 

2012:69)  

Efter en summering av resultaten från den första delstudien om polisen och polisens arbete 

framställt via massmedia som Bjellert och Palm genomfört kan det konstateras att: (Bjellert 

& Palm, 2012:70) 

 Positiva bilder av polisen dominerar i medierna som undersökts.  

 Polisen strider ständigt med och mot de bristande resurser som finns, vilket ofta leder till 

konsekvensen att polisen hamnar i underläge eller ses som en mellanhand. 

 I polisens verklighet finns förvisso en positivt inställd allmänhet men även en allmänhet 

som är oförstående och som ibland försvårar polisens arbete med att förebygga och lösa 

brott.  

Denna vardag för polisen påverkar hur de kan lösa sina uppgifter. Massmedierna visar ibland 

en ineffektiv polisverksamhet. Det kan handla om långa handläggningstider, att polisen är 

sena till en olycks- eller brottsplats, att vittnesuppgifter går förlorade eller att de inte finns på 

den plats de skall vara. Dessa brister i effektivitet kopplas dock väldigt sällan till frågor som 

berör polisiär kompetens, dessa brister kan nästan alltid sökas utanför denna kompetens. Det 

kan handla om: 

 Beslut som fattas långt ifrån den dagliga polisverksamheten som i sin tur leder till 

bristande resurser. 

 Organisationsproblem som har sitt ursprung centralt, eller inte lokalt ”hos oss”. 

 Svagheter i ledningen av verksamheten som många gånger även beskrivs som någonstans 

”ovanför oss”. 

 Omständigheter i vardagen så som bristande engagemang eller förståelse hos 

allmänheten; exempelvis föräldrar som inte inser att de måste ”hålla koll” på sina barn 

och tonåringar.  
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Det går i resultatet att se att det är externa faktorer som framförallt ges som förklaringar till 

de eventuella bristerna vad gäller effektivitet och inte interna faktorer. Den samlade bilden i 

medierna blir tydlig: man framställer en polis och ett polisarbete som effektivt, vilket innebär 

att polisen lyckas med sina uppgifter och arbetet blir gjort (Bjellert och Palm, 2012:71). Det 

som är det centrala i diskursen i vardagsrapporteringen om polisen enligt Bjellert och Palms 

forskning är att polisen är så effektiva de kan vara. Diskursen är även en 

”trovärdighetsdiskurs” vilket innebär att det inte finns någon anledning, eller att det inte ges 

några anledningar, till att betvivla att polisen gör det dem ska (Bjellert & Palm, 2012:72). 

Forskning visar att vi som nyhetskonsumenter tenderar att överta nyheternas ”vinklingar”. 

Detta innebär att om medierna under en lång tid ofta återkommer till samma händelse eller 

fråga på samma sätt så skulle vi som nyhetskonsumenter överta mediernas bedömning av 

både vad som anses vara viktigt men även på vilket sätt det är viktigt (Bjellert & Palm, 

2012:33). I den andra vetenskapliga rapporten Hjältar, blåljus och säkerhet: konstruktionen 

av polisen i nyhetsmedierna som Göran Palm och Reneé Skogerssons (2008) skrivit 

konstaterar de att polisens arbete är högt aktuellt i nyhetsmedierna. I studien har de visat på 

hur dessa nyheter ser ut genom vilka bilder och beskrivningar av polisen man ser i 

nyhetsrapporteringen; i vilka sammanhang polisen förekommer samt hur polisen gestaltas 

genom specifika språkliga beskrivningar. Det är detta som författarna refererar till när de talar 

om ”konstruktionen” av polisen (Palm och Skogersson, 2008:159). Palm och Skogersson 

använder det de kallar ”typifieringar”. Med hjälp av olika slag av ”typifieringar” uppfattar 

människor, förstår och får kunskap om världen omkring sig men även berättar om något för 

någon annan. ”Typifieringar” innebär språket i bruk, språkliga konstruktioner eller speciella 

berättartekniker. Det vi berättar för någon annan väljer vi ett särskilt sätt att berätta det på, till 

exempel ”Vet du vad jag läste i tidningen idag?”. I samband med detta finns det 

förväntningar från den som lyssnar att det är en speciell typ av berättelse, en speciell språklig 

sammansättning både till struktur och som ordval. Sådana berättartekniker benämner 

författarna även som diskurser (Palm & Skogersson, 2008:8-9). Mediernas mål är att så 

långt det går försöka se till så att publiken tolkar budskapet på det sätt som är eftersträvat 

(Palm & Skogersson, 2008 64). 

Som Bjellert och Palm skriver i föregående stycke tenderar allmänheten att överta nyheternas 

åsikter eller endast ”vinklingar” kring ett fenomen. Detta kan förstås utifrån att om den bild 

som framställs i massmedia kring Reva-projektet antingen är negativ eller positiv så är det 

givet att allmänheten ställer sig negativt eller positivt till projektet samt till polisens arbete. 
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Detta sker inte endast för att allmänheten ”övertar” massmedias vinklingar, utan även för att 

de inte har någonting annat att jämföra med. Dock om olika massmedier rapporterar och 

analyserar på olika sätt då kan allmänheten jämföra de med varandra. 

2.2 Massmedias utveckling  
Något som har kommit att förändra nyhetsjournalistiken på flera sätt är den nya IT-tekniken, 

internet och webben som har inneburit att ett tryck på att leverera nyheter har ökat samt att 

intensiteten i arbetet blivit större. I och med att tidningarna nu även publicerar nyheter på sina 

egna webbplatser försvinner praktiskt taget alla ”deadlines” som tryckt tidning i regel har för 

sin leverans av nyheter. Motsvarande påverkan har IT-tekniken även haft på radio och 

television. Detta innebär ytterligare att nyheter kan publiceras 24 timmar om dygnet, 7 dagar i 

verkan. (Palm & Skogersson, 2008:126). I Palm och Skogerssons vetenskapliga rapport 

redogör dem vidare för de slutsatser och resultat de kommit fram till. Polisen och polisens 

arbete i nyheterna som vi som läsare, lyssnare och tittare möter är inte de ”verkliga” poliserna 

utan vi möter berättelser om dem. Dessa berättelser har skapats i medieföretag/industrier där 

språket har konstruerats efter de regler och rutiner som finns inom företagen vilket kan ses 

som en social konstruktion
2
. Detta tyder dock inte på att dessa berättelser inte är ”sanna”, de 

är sanna i den mening att nyheter är fakta och inte fiktion, trots att det emellertid kan 

förekomma felaktiga uppgifter och misstolkningar i dessa nyheter. Nyhetsberättelser är inget 

återsken av någon verklighet utan de är berättelser om och utifrån denna verklighet (Palm & 

Skogersson, 2008:159–160). En typisk händelsestyrd journalistik är att rapportera om 

polisen. Den typiska nyhetsbilden som träder fram är närmast den om polisen som gör sitt 

arbete och gör det trots svåra omständigheter på ett bra sätt (Palm & Skogersson, 2008:160). 

Som tidigare fastställt är polisen nyhetsmässigt intressant. Att bevaka och rapportera om 

polisen är en rutin som självfallet ingår i alla nyhetsmedier. Nyheter om och från polisen är 

även nyheter som värderas högt på redaktionerna eftersom de är nyheter som fångar 

nyhetspublikens intresse. Detta för att de inte sällan är mycket dramatiska samt att de har ett 

högt läsvärde. Av de tio analyserade nyhetstexterna är sju neutrala beskrivningar av det 

polisen gör, en knapp femtedel (17 procent) är negativa nyheter och 14 procent av materialet 

utgörs av positiva värderingar. De negativa nyheterna består till största delen av berättelser 

                                                           
2
 Social konstruktivism (social konstruktion), samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar 

att verkligheten eller aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, det vill säga att de är 

produkter av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande (Nationalencyklopedins 

hemsida, 2013) 
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om en enskild polisman som gjort sig skyldig till brottslig verksamhet, och nyheter om 

”otillräckliga resurser” eller dåligt fungerande organisationer. Det är inte en negativ bild av 

polisen och polisens arbete som träder fram i nyhetsrapporteringen utan snarare en bild av 

polisen som gör sitt jobb och trots olika omständigheter ändå på ett bra sätt. En 

sammanfattning av vardagsjournalistiken om polisen inrymmer att man fångar brottslingar, 

håller ordning och tar hand om vår medborgerliga trygghet så gott det går (Palm och 

Skogersson, 2008:160). Polisen är en del i konstruktionen av sig själv genom att de är 

medförfattare till berättelser och deltar i regin av vardagsdramat. Det går alltså att säga att 

polisen i hög grad är med och bestämmer nyhetsbilden av sig själv. Detta innebär inte att 

journalisterna och kriminalreportrarna fungerar som megafoner för polisens intressen. Utan 

med detta menas att vem kan uttala sig bättre om det polisen gör än polisen själv. När polisen 

får fastställa situationer, problem och problemlösningar, när polisens bedömningar är 

självklara och sakkunniga det vill säga då polisen är expert på sig själv resulterar det i att 

polisen blir en nyttig aktör i nyhetskonstruktionen. Polisen är med och påverkar mediernas 

dagordning vilket innefattar både vad som skall beskrivas och hur. Detta gör att läsaren, 

lyssnaren och tittaren får ta del av polisens ”värld”. Oberoende av roll och gestaltning är 

polisen inblandad i utformningen av sin bild (Palm och Skogersson, 2008:166–167). Detta 

kan förstås genom att olika nyhetsredaktioner har olika tillvägagångssätt för att producera 

nyheter vilket även bidrar till att nyheter kan ses som en social konstruktion. 

Nyhetsredaktionerna konstruerar sina nyheter så att de ska locka allmänheten vilket de gör 

utifrån olika regler och skrivsätt. Ibland väljer tidningar att ta upp olika diskurser som fångar 

läsarens intresse. En diskurs skulle kunna vara mer faktabaserad information som innehåller 

exempelvis statistik om hur många papperslösa som vistas i Sverige och vad konsekvenserna 

av detta blir. En annan diskurs skulle kunna vara mer känsloladdad som exempelvis beskriver 

och poängterar de papperslösas situation på en djupare nivå som är menad att beröra läsarens 

känslor.  

 

2.3 Massmedia och politik  
Detta avsnitt avser de två internationella vetenskapliga artiklarna som vi valt att belysa och 

handlar om massmedias påverkan på politiken och vice versa. Den första, ”Mediatization and 

receptions of the media’s political influence”, skriven av Jesper Strömbäck (2010) samt den 

andra, ”Minimal or massive? The political agenda-setting power of the mass media according 

to different methods”, skriven av Peter Van Aelst och Stefaan Walgrave (2011).
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Den vetenskapliga artikeln ”Mediatization and receptions of the media’s political influence” 

som är skriven av Jesper Strömbäck (2010) handlar om hur svenska riksdagsledamöter samt 

svenska journalister ser på mediernas makt och inflytande över allmänheten och politiken. 

Resultatet visar att de båda grupperna anser att medierna har betydelsefullt inflytande. Om 

teorierna om den pågående medialiseringen av politiken är valid, borde det finnas en enighet 

både bland journalister och även politiker att massmedia är mycket inflytelserika under 

politiska processer, kanske till och med mer inflytelserika än politikerna själva (Strömbäck, 

2010:423–424). Medialisering innebär att massmedia inte endast blir mer inflytelserikt utan 

även oberoende av andra politiska och sociala institutioner (Strömbäck, 2010:424–425). 

Strömbäck påpekar att massmedias makt bland annat är beroende av vilken typ av frågor som 

tas upp eller under vilken tidsperiod en viss nyhet utspelar sig (Strömbäck, 2010:426). Det 

finns ett samförstånd om att massmedia och politiska aktörer existerar i ett symbiotiskt 

förhållande. Det skrivs att dessa grupper är beroende av varandra. Politiska aktörer är 

beroende av massmedia för att få en snabb tillgång till allmänheten medan massmedia är 

beroende av de politiska aktörerna då de vill få ut information som de kan förvandla till 

nyheter. Frågan här är inte om de verkligen är beroende av varandra, för det är de, utan om 

vem som leder detta förhållande och under vilka omständigheter det sker (Strömbäck, 

2010:426). Den mest intressanta effekten av massmedias påverkan på allmänheten utspelar 

sig just eftersom allmänheten tror att massmedia påverkar dem. Teorin är, att om människor 

tror att massmedia är inflytelserika och påverkar dem, så kommer dem att bete sig som att 

massmedia har den kraften, oavsett om uppfattningen är korrekt eller ej (Strömbäck, 

2010:427). Som tidigare nämnt vad gäller massmedias framställning kring Reva- projektet 

och polisens arbete med projektet anser vi att om allmänheten endast informeras om projektet 

och polisens arbete på ett positivt/negativt sätt är det inte förvånansvärt att allmänhetens 

inställning till projektet kan komma att bli samstämmig med massmedia.  

Resultatet av den studie som Strömbäck (2010) gjort visar att både riksdagsledamöter och 

politiska journalister uppfattar att massmedia (TV, tidningar, radio) har något eller stort 

inflytande över politiken. Den mest inflytelserika median enligt riksdagsledamöterna och 

journalisterna är TV och följt av tidningar (Strömbäck, 2010:430). Båda aktörsgrupperna är 

alltså överens om att massmedia har ett stort inflytande över politiken. Samtidigt tenderar 

journalisterna att tro att kraften som massmedia besitter kan vara något överskattad. 

Undersökningen visar dock att 75.5 procent av riksdagsledamöterna och 57.8 procent av 

journalisterna är överens om att det snarare är massmedia än politiker som bestämmer vilka 
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frågor som anses ”viktigast” (Strömbäck, 2010:430). Resultaten av den studie som gjorts av 

Strömbäck visar att både riksdagsledamöter och journalister i Sverige tillskriver relativt stort 

inflytande till medierna i politiska processer (Strömbäck, 2010:435). Resultaten visar även att 

riksdagsledamöter anser att TV och radio har större inflytande än statsministern (Strömbäck, 

2010:435). Självklart är inte uppfattningar om massmedias inflytande det samma som 

massmedias verkliga inflytande, trots att forskning visar på att massmedierna kan ha stort 

inflytande i såväl offentlig opinionsbildning som politiska processer (Strömbäck, 2010:435–

436). I denna forskning visar Strömbäck att massmedia har stort inflytande över politiska 

frågor. I och med att Reva-projektet har kommit ur ett beslut som politiker tog kan vi urskilja 

att massmedia har makten över vad som skrivs om projektet och polisens arbete med 

projektet. Då massmedia besitter denna makt kan de välja vilka frågor som skall belysas och 

på vilket sätt, vilket Strömbäck även betonar. 

 

Den vetenskapliga artikeln, ”Minimal or massive? The political agenda-setting power of the 

mass media according to different methods” skriven av Peter Van Aelst och Stefaan 

Walgrave (2011) visar på att den överväldigande majoriteten av studier som de presenterar 

undersökte vilka effekter massmediebevakningen har på publiceringen av det offentliga (Van 

Aelst & Walgrave, 2011:295–296). En mycket mindre och nyare ström av forskning av både 

kommunikation och politiska forskare har ägnat sig åt att granska effekten av 

massmediebevakning på den politiska dagordningen. I stort sett bekräftar dessa studier att 

medierna spelar en roll för den politiska dagordningen, när massmedia täcker vissa frågor så 

ökar chansen att dessa frågor dyker upp på den politiska dagordningen efteråt. Trots detta är 

forskare överens om att massmedia inte är den huvudsakliga drivkraften som dominerar vad 

som händer i politiken (Van Aelst & Walgrave, 2011:296). Studierna drog slutsatsen att även 

om den politiska dagordningen fastställer massmedias dagordning spelar massmedia en större 

roll för politiken än vice versa (Van Aelst & Walgrave, 2011:297–298). Massmedias effekter 

på politiken kanske inte är så blygsam. Fortfarande kvarstår resultatet att massmedierna bara 

kan förklara en liten del av variationen i politisk uppmärksamhet över tiden och delar av 

massmedias dagordning bestäms av politiken. Van Aelst och Walgrave anser att det är rättvist 

att säga att slutsatsen som kan dras av studien är att massmedia spelar en roll för politiken 

men är absolut inte den som primärt sätter den politiska dagordningen (Van Aelst & 

Walgrave 2011:298). Den kortfattade sammanfattningen av den politiska dagordningens 

litteratur visar att det finns blygsamma effekter av samstämmighet enligt Walgrave. En 
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tidigare undersökning av riksdagsledamöter i Belgien visade att dessa aktörer anser 

massmedia vara en av de mest dominerande inom politisk dagordning.  Av de undersökta 

länderna uppfattas massmedia vara mes kraftfull i Sverige och Belgien medan något fler 

politiker i Nederländerna och Danmark tvivlar på att medierna har en stor inverkan på 

dagordningen (Van Aelst & Walgrave 2011:298). Därför kan det ofta vara så att journalister 

bestämmer dagordningen men är inte de verkliga eller förespråkarna för en viss fråga (Van 

Aelst & Walgrave 2011:302). Denna forskning visar på att massmedia har en stor inverkan 

bland annat i Sverige vad gäller politiska frågor men att politikerna själva är ursprungskällan 

till att massmedia uppmärksammar vissa frågor. Massmedia har ett stort inflytande på 

allmänheten då de rapporterar om politiska ämnen som tilltalar och berör många människor. 

Då Reva-projektet har varit ett diskutabelt ämne samt att polisen ofta är ett aktuellt ämne i 

nyhetsrapporteringen kan vi här urskilja massmedias roll och påverkan i hur bilden av 

projektet och polisen porträtteras i massmediala sammanhang

3. Teoretiska perspektiv 
I kapitel 3 kommer vi att utgå ifrån Michel Foucaults teori som behandlar det arkeologiska 

angreppssättet samt Norman Faircloughs tredimensionella modell. Vi kommer även att 

redogöra för metoden diskursanalys och hur den kan användas som teori.

3.1 Foucault och det arkeologiska angreppssättet 
I det arkeologiska synsättet riktar Foucault sitt intresse mot diskursernas inre former och 

synliggör olika epokers epistem, det vill säga vad som är ”vetbart”. Analysenheten blir då 

utsagoplanet men även relationerna mellan utsagorna blir intressanta då dessa även fungerar 

som utestängningsmekanismer och därmed utgör en av flera förutsättningar för diskursers 

självreglering (Foucault, 2011:51:150–151). Analysenheterna i diskursanalysen blir i vårt fall 

det som skrivs i de valda tidningsartiklarna. Foucault menar på att relationen mellan vad de 

olika tidningsartiklarna skriver också är viktiga att ta i beaktning då de kan fungera som 

utestängningsmekanismer. Utestängningsmekanismerna kan fungera på så sätt att en viss 

tidningsartikel som får mycket uppmärksamhet kan anses vara den som har ”den rätta 

informationen” om den får mycket positiv respons. Jämte andra tidningsartiklar som 

beskriver samma ämne men på ett annorlunda sätt kan denna komma att utmärka sig och 

samtidigt stänga ute de andra. Dock behöver det inte betyda att det som skrivs i artikeln är 

korrekt. En artikel som får mycket uppmärksamhet och positiv respons från allmänheten är 

inte nödvändigtvis den med ”den rätta informationen”. Foucault menar att när diskurser 
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skapas leder det till att människor blir kontrollerade. Detta sker genom ett antal procedurer 

som tillsammans kan kallas för utestängningsmekanismer. Makt är då inget som utövas av ett 

subjekt eller endast mot ett subjekt, utan utvecklas i relation mellan människor och i sin tur 

innebär begränsningar för vissa och möjligheter för andra. Exempel på 

utestängningsmekanismer är något som blir förbjudet eller ses som rätt eller fel (Foucault, 

1993:7-8). I Foucaults klassiska verk och framförallt i Vetandets arkeologi (2011) visas han 

hur diskurser fungerar i termer av makt. Det är dock viktigt att påpeka att Foucaults syn på 

makt även innebär möjligheter till motprocesser. Maktrelationer blir då relativt öppna 

relationer. När Foucault talar om kunskap är det i första hand etablerad kunskap han syftar 

på, vilken är nära förknippad med makt. Den etablerade kunskapen är drivmedlet i de 

beskrivna utestängningsmekanismerna, det är kunskapen som styr dem och reglerar vad som 

är möjligt att säga och hur (Bergström & Boréus, 2005:312).

 

3.2 Det originella och det regelbundna 
Foucault beskriver att man brukar behandla diskursernas fält som ett område som har två 

olika värden: varje element som man finner brukar definieras som nytt eller gammalt, som 

någonting okänt eller någonting som upprepas. Dessa kallar Foucault för 

”formuleringskategorier”: ett fåtal, högt värderade som infinner sig för första gången som kan 

komma att bli modeller åt de andra; det vill säga de vardagliga och massiva som härstammar 

utifrån det som redan sagts och ibland upprepar det ord för ord. Idéhistorien utser dessa två 

grupper med olika positioner och analyseras på olika sätt vilket innebär att de inte får samma 

analys. När den första gruppen beskrivs i de idéhistoriska perspektiven talas det om 

uppfinningarna och förändringarna medan när det talas om den andra gruppen uppträder 

historien som tyngd och tröghet. Yttrandena bör där behandlas i klump i det som är 

gemensamt för dem enligt Foucault. Det är inte viktigt att veta vem som är upphovsmannen 

eller när och var yttrandena har uppträtt. Istället är det utbredningen som bör mätas, hur långt 

och hur länge de upprepas, hur de sprids och inom vilka grupper de är i omlopp (Foucault, 

2011:179). Dock håller sig idéhistoriker hela tiden till en analys av det gamla och det nya 

som två motsatta poler enligt Foucault (Foucault, 2011:180). Att vara föregångare till något 

är inte någon ursprunglig egenskap och enligt Foucault räcker det inte med att leta upp de 

tidigare förekomsterna för att förklara ett diskursivt system. Istället är det något som i sig 

självt beror på vilken diskurs man valt att analysera och på vilken skala.  
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När vi granskade tidningsartiklar inför arbetet med vår uppsats kunde vi urskilja att de 

tidningsartiklar vi fann som skriver om Reva-projektet var skrivna år 2013 vilket tyder på att 

det inte tidigare rapporterats om papperslösa på samma sätt som det görs idag. Detta kan 

förklaras genom att projektet Reva inte lanserades förrän 2009 och har sedan dess varit ett 

projekt som polisen satsat mer resurser på. Trots projektets lansering 2009 har projektet inte 

uppmärksammats förrän det senaste året i massmediala sammanhang. Det kan finnas olika 

förklaringar till varför projektet uppmärksammats mer just nu. En ökad illegal invandring i 

Sverige eller att politiker väljer andra arbetsmetoder för att stävja brott kan vara orsaker som 

lett till att papperslösas situation kommit upp på agendan och uppmärksammats mer i 

massmedia.  

När man sedan talar om två eller flera följande formuleringar så skapar det problem enligt 

Foucault. Han ställer sig frågan, ”I vilken mening och enligt vilka kriterier kan man fastslå 

’att detta har sagts?’” och vad är delvis eller total identitet inom diskursens system? Att två 

utsagor är identiska och består av exakt samma ord i samma meningar behöver inte innebära 

att vi kan sätta ett likhetstecken emellan (Foucault, 2011:181). Det Foucault beskriver här är 

det som i princip präglar en diskursanalys. Det gäller att försöka se och förstå det som finns 

bakom meningarna och istället ställa de två utsagorna mot varandra för att försöka skapa en 

diskursanalys. I den arkeologiska beskrivningen är inte motsättningen originalitet - 

vardaglighet relevant, då den inte etablerar någon värdehierarki mellan det som ursprungligen 

formulerats och den mening som flera år senare upprepar den mer eller mindre exakt. Istället 

försöker man att fastslå utsagornas regelbundenhet. Motsatsen till regelbundenhet blir här 

inte oregelbundenhet som i de rådande åsikterna skulle bli den avvikande utsagan. Man skall 

alltså inte ställa en utsagas regelbundenhet mot en annans oregelbundenhet utan istället mot 

andra regelbundenheter som utmärker andra utsagor (Foucault, 2011:183). Man skulle här 

kunna säga att det syftar till det Foucault beskrivit innan, att vi inte kan sätta ett likhetstecken 

mellan två liknande utsagor. Istället bör vi jämföra dem, analysera det som finns bakom och 

försöka se skillnaderna eller likheterna

3.3 Den tredimensionella modellen  
Norman Fairclough använder begreppet diskurs på två olika sätt. Han definierar substantivet 

och det abstrakta bruket av ordet diskurs som ”språkbruk såsom social praktik”. Dessutom 

definierar han diskurs som ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser utifrån ett 

bestämt perspektiv” (Fairclough, 1995:135). Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 

(2000) skriver att diskurs bidrar till sociala identiteter, sociala relationer samt olika kunskaps- 



14 
 

och betydelsesystem. Ett exempel på en diskursordning är massmediernas diskursordning, 

vilken vi valt att fokusera vår studie på. Inom en diskursordning finns även olika diskursiva 

praktiker genom vilket tal och skrift produceras men även konsumeras och tolkas. Sedan 

används olika diskurstyper, genrer, på bestämda sätt inom varje diskursiv praktik (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000:73).

Fairclough menar på att varje diskurs består av tre dimensioner. Den första kallar han för 

text, vilket kan vara tal, skrift, bild eller en blandning av det språkliga och det som man kan 

se. Den andra kallar han diskursiv praktik som innebär produktion samt konsumtion av 

texter och den sista kallas social praktik (Fairclough, 1992:71). 

Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys  

(Fairclough, 1992:73).

Modellen som Fairclough anger är en analytisk ram som kan användas vid empirisk 

forskning om kommunikation. Alla tre olika dimensionerna dras in i en konkret och 

gemensam dialektisk diskursanalys som görs av en kommunikativ händelse (i vårt fall 

tidningsartiklar). Detta innebär att man skall se till 1) textens egenskaper (text); 2) de 

produktions- och konsumtionsprocesser som är förknippade med texten (diskursiv praktik) 

och 3) den bredare sociala praktik som den kommunikativa händelsen är en del av (social 

praktik). Det är viktigt enligt Fairclough att påpeka att när man arbetar med textens 

egenskaper (text) så arbetar man även med konsumtionsprocesser (diskursiv praktik) och vice 

versa. Dock delas text och diskursiv praktik in i två olika dimensioner och bör åtskiljas 

analytiskt. När en analys görs av diskursiv praktik fokuserar man på hur textförfattare bygger 

på de diskurser som redan existerar för att skapa en text samt hur konsumenterna även 

använder nuvarande diskurser i konsumtion och tolkning av den texten. Textanalysen 
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koncentrerar sig istället på de formella drag som finns i texten, exempelvis vokabulär och 

grammatik, som formar diskurser. Relationen mellan texterna och den sociala praktiken 

medieras av den diskursiva praktiken. Det är alltså endast genom diskursiv praktik som texter 

formar men även formas av social praktik (Fairclough, 1992:73ff).

4. Metod 
Vid valet av metod har vi valt att utgå ifrån en diskursanalys som vi beskrev i föregående 

kapitel och som kan användas både som teori och metod. Vi har dessutom valt att utgå från 

en samtalsintervju som vi genomfört med en polis vilket är förekommande i vissa 

diskursanalyser. Det är diskursanalysen som är det centrala i denna studie och 

samtalsintervjun kommer att fungera som ett komplement till studien. Att vi har valt att 

använda oss av en kompletterande samtalsintervju beror på att vi ville få information från 

någon som arbetat och fått uppleva projektet i rollen som polis. Det vi skulle få fram under 

samtalsintervjun skulle vi kunna jämföra med det vi skulle få fram av tidningsartiklarna och 

diskursanalysen. Vår tanke var att detta kunde bidra till att vi kommer att kunna urskilja en 

skillnad alternativt en likhet med vad som framställs i massmedia utifrån två olika perspektiv. 

Valet av metod i vår studie var att undersöka diskursen kring hur massmedia framställer 

Reva-projektet samt polisens arbete med projektet. Därmed har vi valt att göra en kvalitativ 

diskursanalys. Jarl Backman (2008) benämner de likheter som finns mellan intervjustudier 

och litteraturgranskning. Det är viktigt att forskaren inte överför sin egen förförståelse eller 

sina fördomar i analysprocessen under arbetets gång (Backman 2008:57). I vår studie har vi 

använt oss av den induktiva strategin. Den induktiva strategin går ut på att forskaren 

inledningsvis inte lägger tyngdpunkten på begreppsplanet, det vill säga från begreppsliga 

formuleringar i form av teorier, frågeställningar eller hypoteser. Utgångspunkten är i stället i 

empirin, insamling av data och därefter eller ofta samtidigt görs en formulering av begrepp i 

form av hypoteser eller teorier. Den kvalitativa ansatsen är dominerande induktiv och många 

samhällsvetenskapliga undersökningar är kvalitativa och induktiva snarare än traditionella 

och deduktiva (Backman, 2008:54). Vi valde att göra en studie som är ”öppen” och inte 

förbehåller oss ett visst resultat i förväg.  Studien formas i takt med det material vi samlar in, 

där vi redogör för våra begrepp och teorier. 

4.1 Diskursanalys  

I forskningsprocessens tidiga skede tas det av forskarna reda på vad forskarsamhället redan 

idag vet om just den fråga de vill ha svar på och vilka svar det finns på liknande frågor med 
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relevans för det som är tänkt att undersökas. Det gäller att få grepp om den diskurs som finns 

på området, vilket innebär att få en överblick över de teoribildningar som fungerar som 

utgångspunkt för analyserna och den empiriska kunskap som redan finns (Esaiasson m.fl., 

2007:18). En diskursanalys fokuserar i större mening på diskursiva relationer i form av 

språkliga uttryck, än relationer mellan olika grupper. Att använda sig av en diskursanalys 

innebär att studera ett samhällsfenomen och sätta språket i fokus. Språket återger dock inte 

verkligheten utan bidrar istället till att forma verkligheten (Bergström & Boréus, 2005:305). 

Diskursanalysen har mångvetenskaplig karaktär och detta kan medföra problem i och med att 

olika ämnesföreträdare menar olika saker när de benämner ”diskursanalys” (Bergström &  

Boréus, 2005:306). Fairclough använder det vad han kallar ett ”tredimensionellt 

diskursbegrepp” och skiljer dessa mellan diskurs som text, diskursiv praktik samt social 

praktik. Diskurs som text innebär att olika texters grammatiska struktur jämförs. Diskursiv 

praktik ser istället till hur texter produceras, distribueras samt hur konsumtionen av text ser ut 

(Fairclough 1992:73). Diskurs som social praktik är en utökning av diskursbegreppet. Det 

innebär att relationen mellan text och diskursiv praktik kopplas till något yttre samt större, 

detta kan vara andra diskursiva praktiker men även icke diskursiva områden (Fairclough 

1992:237). Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus (2005) är Foucault förmodligen 

fortfarande den person som är starkast förknippad med begreppet diskursanalys. Foucault 

definierar i sin bok Diskursens ordning (1993) diskurser på följande sätt: ”Hela den praktik 

som frambringar en viss typ av yttranden” (Foucault, 1993:57). En diskurs kan beskrivas 

som ett regelsystem som legitimerar några kunskaper men inte andra och som bestämmer 

vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet. Diskurser har även ett rörligt inslag då 

regelsystemen i dem ändras (Bergström & Boréus, 2005:309). Foucault förespråkar för 

åsikten att makten styr kunskapen. En betydande form av makt är makten över språket, över 

sättet att uttrycka sig och över diskursen. Foucault studerar hur makten och de makthavande 

bestämmer sin karaktär på olika diskurser och hur vår verklighetsbild formas av vårt språk 

(Foucault, 2010:17:22).  

Torsten Thurén (2007) skriver att det människor kallar verkligheten kan tros vara 

hallucinationer eller drömmar och att man kanske tror att det överhuvudtaget inte existerar 

någon yttre verklighet. Men även om kanske allt vi tror oss veta bara är konstruktioner av 

vårt språk och i våra tankar. Mer sannolikt är nog en uppfattning om att det finns många olika 

åsikter om samma verklighet. I och med att verkligheten är så komplicerad kan vi inte få 

grepp om den vilket i sin tur gör att vi tolkar den olika. Det finns förvisso en verklighet 
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utanför oss själva, dock kan vi inte veta någonting om den. Om en person beslutar sig för att 

söka sanningen måste personen vara medveten om att det handlar om en provisorisk sanning. 

Det som verkar sant idag kan visa sig vara falskt imorgon (Thurén, 2007:170). Inom 

forskarsamhället är den mest förekommande uppfattningen att beskrivningar skall vara 

sakliga, precisa och inte kännetecknas av subjektiva omdömen och tolkningar. Detta för att 

den vetenskapliga kommunikationen och utbytet skall fungera enligt sannolika principer.

Diskurs som begrepp används enligt Michel Foucault (2003) närmast synonymt med 

”diskussion” och ”meningsbyte” inom ett område och diskurser hos Foucault handlar om 

relativt enade föreställningar vilka uttrycks inom olika kunskapsområden. Moderna diskurser 

har fått en starkare koppling till vetenskapen, som därmed blir en viktig maktfaktor 

(Foucault, 2003:9). Diskurs har till grunden ingenting med sanning att göra utan diskurserna 

omfattas av sanningsspråk och påverkar på så vis människors världsbild.  Den sociala 

effekten och dess koppling till makt är viktig enligt Foucaults mening. Foucault studerar även 

hur diskurserna utövar makt över människors sätt att tänka och förstå världen utan att för den 

skull koppla denna makt till någon individs eller grupps vilja till makt (Foucault, 2003:9–10). 

Under de senaste decennierna har diskursanalys blivit den förmodligen vanligaste 

textanalytiska metoden inom samhällsvetenskapen. Då syftet ofta är att belysa 

maktförhållanden i samhället är diskursanalys placerad i den kritiskt granskade genren. 

Utmärkande för diskursanalyser, utöver intresset för maktförhållande, är även språket med 

och formar verkligheten. Något som är avgörande för hur människor uppfattar världen är 

bland annat texter (Esaiasson m.fl., 2007:239). Mats Börjesson och Eva Palmblad (2007) 

skriver med en betoning på individens fria vilja att de kan se en förväntning om en individ 

som styr sina egna handlingar parallellt med den diskursiva ordningen. Då individerna har 

frihet att själva bestämma sina handlingar i samband med det som förväntas i verksamheten, 

blir frihetsutrymmet i förhållande till subjektet intressant att diskutera. Detta då det innebär 

att försöka skapa och vägleda individers handlingar och tankesätt i förening mot bestämda 

mål. Från ett individperspektiv finns möjligheter att göra val, men handlingarna styrs ofta av 

en redan inordnad idé kring vad som anses vara det rätta. I relationen mellan styrning från 

någon annan och självstyrning blir det fria valet beroende och relativt begränsad (Börjesson 

& Palmblad, 2007:145)

4.2 Val av artiklar 

För att hitta tidningsartiklar som belyste uppsatsens ämne använde vi oss utav sökmotorerna 

Social Sciences Citation Index, Artikelsök samt Google scholar. De sökord som vi använde 
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mest frekvent när vi sökte var ”Reva”, ”Reva-projektet”, ”papperslösa”, ”Sverige”, ”polisen”, 

”massmedia”, ”Aftonbladet”, ”Svenska dagbladet”, ”Dagens nyheter” och ”Expressen”.  

Dessa sökord gav oss varierande träffar och, efter analys av hur ofta de förekom och i vilka 

sammanhang, fann vi åtta artiklar vara mest relevanta att använda i uppsatsen. Alla de åtta 

artiklarna använde sig av liknande ord som kunde liknas vid synonymer med negativa 

beskrivningar av Reva-projektet.  De tre teman som vi utgår ifrån under resultat- och 

analysdelen framkom efter att ha läst tidningsartiklarna som handlar om Reva-projektet. De 

tre teman som vi tyckte oss kunna urskilja var ”massmedias framställning av Reva-projektet”, 

”massmedias beskrivning av polisens arbete med Reva-projektet” samt ”Reva-projektets 

konsekvenser”. Det sista temat benämns ”polisens riktlinjer och massmedia” vilken 

presenterar och analyserar data från den kompletterande samtalsintervjun med stationsbefälet. 

Vid valet av citat kunde vi urskilja samstämmiga formuleringar i de olika tidningsartiklarna 

där negativa yttranden dominerade. När vi sedan jämförde de åtta tidningsartiklarna med det 

som framgick av den kompletterande samtalsintervjun kunde vi hitta en koppling dem 

emellan där det fanns adekvata uttalanden. Detta förstärkte även valet av teman och där vi 

kunde urskilja hur tidningsartiklarna och stationsbefälet uttryckte sig i valet av ord för att just 

beskriva Reva-projektet.   

4.3 Kvalitativ samtalsintervju 

Samtalsintervjuundersökningar ger goda möjligheter till att registrera svar som inte är 

väntade (Esaiasson m.fl., 2007:283). De situationer som är bäst lämpade för samtalsintervjuer 

är där man som forskare inte har allt för stor kunskap kring ämnet och då man vill att 

resultatet ska säga någonting om människors livsvärldar (Esaiasson m.fl., 2007:285). Vid 

analysstadiet efter en samtalsintervju har gjorts, värderar man som forskare sina källor och 

”lägger pussel” med samtalsintervjun men även annat material som grund (Esaiasson m.fl., 

2007:303). I vår studie ”lägger vi pussel” med den diskursanalys vi genomför med 

samtalsintervjun som är gjord med ett stationsbefäl. Som vi tidigare nämnt är det vanligt att 

genomföra en kompletterande samtalsintervju parallellt med en kvalitativ diskursanalys. 

Anledningen till varför vi valt att kombinera dessa två metoder är för att få en bredare bild i 

vår studie. Vi kan genom detta urskilja om det finns likheter eller skillnader mellan det som 

skrivs i tidningsartiklarna och det som sägs i samtalsintervjun med stationsbefälet.  
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4.4 Urval av material 

De tidningsartiklar vi valt att analysera är debattartiklar från Dagens Nyheter (DN) samt 

Aftonbladet skrivna under år 2013. Vår sökning efter material visar att det är dessa två 

tidningar som skrivit mest kring Reva-projektet. Vi ville även ha artiklar skrivna av personer 

från olika yrkesområden. Då Reva-projektet fått uppmärksamhet under senare tid valde vi att 

analysera analysera debattartiklar som är skrivna under år 2013. Detta då vi anser att det är ett 

aktuellt ämne och för att dessa artiklar är relevanta gentemot vårt syfte och våra 

frågeställningar.

4.5 Tillvägagångssätt 

Arbetet med studien inleddes med att vi använde oss av databaserna Diva, SöderScholar, 

Social Sciences Citation Index samt Libris där vi sökte efter tidigare forskning och litteratur. 

De sökord vi bland annat använt oss av är ”polisen”, ”polisens arbete”, ”massmedia”, 

”Reva”, ”media power”, ”police”, ”police power” samt ”Sweden”. Dessa sökord gav oss 

varierande träffar, ord som polisen och media gav oss många användbara träffar till skillnad 

från Reva som inte gav oss någon träff alls. Detta kan förklaras med att projektet och namnet 

Reva är relativt nystartat. I det fortsatta sökandet efter material fick vi hjälp av referenslistor 

på C-uppsatser som vi hittat på Diva eller på SöderScholar, för att hitta relevant material. 

Detta hjälpte oss i vårt fortsatta letande efter tidigare forskning då vi på ett effektivare sätt 

kunde hitta lämpligt material för vår studie. Den litteratur vi har använt oss av har vi till viss 

del sökt och funnit med hjälp av Libris, C-uppsatser men även biblioteken Sollentuna och 

Upplands Väsbys sökkataloger. Inför intervjun hade vi förberett åtta intervjufrågor som vi 

tänkt utgå ifrån och som även skulle ligga till grund för en öppen dialog med en polis. När vi 

besökte en polisstation fick vi kontakt med en polis som bland annat arbetar som 

stationsbefäl, vi fick en möjlighet att intervjua hen
3
. Vi talade om för polisen att hen kommer 

vara anonym i vår studie. När vi genomförde intervjun med stationsbefälet frågade vi hen om 

det gick bra att spela in intervjun och förklarade att detta skulle hjälpa oss senare i arbetet 

med att transkribera intervjun. Transkriberingen av materialet från intervjun gjordes enskilt 

av oss båda för att vara säkra på att inte missa viktig information. 

                                                           
3
 Hen, könsneutralt personligt pronomen i stället för hon och han (Nationalencyklopedins 

hemsida, 2013).  
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4.6 Etiska hänsynstaganden 

Då vi använder oss av en kvalitativ diskursanalys finns ingen exakt etik att utgå ifrån. Istället 

gäller det för oss som forskare att vara försiktig med att inte ta texten ur sitt sammanhang 

eller missbruka orden.  

Däremot vid intervju är etiska regler viktiga. Innan intervjun informerade vi den tillfrågade 

polisen kring det som brukar kallas det informerade samtycket. Detta innebär att vi 

förklarade om det allmänna syftet med vår studie och hur den i stora drag är upplagd. I 

Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011) beskrivs olika etiska aspekter som skall 

tas till beaktande när en studie genomförs. De personer som deltar i en studie ska skyddas 

från skador eller kränkningar i samband med att de medverkar (Vetenskapsrådet, 2011:16). 

Vi talade även om att uppsatsen kommer att publiceras på portalen Diva.  

4.7 Förförståelse och värderingar  
I och med att Reva-projektet har varit och fortfarande är ett diskutabelt ämne i massmedia är 

det viktigt att vi håller oss neutrala. Detta bör vi ha i åtanke då vi är medvetna om att det kan 

vara svårt även för oss att inte färgas av massmedias syn på projektet och polisens syn på sitt 

arbete med projektet. Det gynnar oss som forskare att hålla en neutral ställning i vår studie då 

det är större sannolikhet att vår studie får en sanningsenlig bild av hur massmedia framställer 

Reva-projektet och polisens arbete med projektet.  

4.8 Validitet och reliabilitet 
Reliabiliteten verkar vara problematisk i några typer av diskursanalys, åtminstone inom 

samhällsvetenskap. Diskursanalyser som dominerat inom samhällsvetenskapen är 

problematiska vad gäller intersubjektiviteten, det vill säga ”egenskapen hos något att vara 

vetbart eller tillgängligt för flera subjekt”. Vad gäller validiteten bör den värderas i varje 

enskild undersökning (Bergström & Boréus, 2005:352). En diskursanalys kan avgöras vara 

valid genom att se till sammanhanget i analysen. De analytiska förklaringarna ska ge 

diskursen en form av sammanhang. Om det finns några beståndsdelar som inte passar in i den 

diskursanalytiska redovisningen är det mindre sannolikt att andra kommer att acceptera 

analysen som trovärdig eller färdig (Winther Jörgensen & Phillips, 2000:123). Som forskare, 

oavsett vetenskapsteoretisk utgångspunkt, bör man vara tydlig med att förklara hur ett 

bestämt resultat framkommit (Bergström & Boréus, 2005:352–353). I en studie som använder 

sig av samtalsintervjuer är det även viktigt att reliabiliteten är hög. God reliabilitet innebär 

frånvaro av slumpmässiga eller systematiska fel. En bristande reliabilitet kan orsakas av 
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slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande bearbetningen av data (Esaiasson m.fl., 

2007:70). Genom att hålla en röd tråd i hela vår uppsats stärker vi validiteten. Vi bedömer 

även att vi besvarat våra frågeställningar utifrån det formulerade syftet vilket innebär att 

validiteten stärks ytterligare. Vad gäller reliabiliteten för samtalsintervjun anser vi den vara 

hög då vi spelade in intervjun. Intervjun transkriberades av oss båda separat för att på 

effektivast sätt undgå missförstånd eller slarvfel. Därefter jämförde vi och såg att 

överensstämmelsen var hög. 

5. Datamaterial  

I detta avsnitt kommer datamaterialet att presenteras. Datamaterialet består av åtta 

tidningsartiklar samt en kompletterande samtalsintervju som gjorts med en polis. Då en 

diskursanalys genomförs finns inga konkreta verktyg att utgå efter. Istället handlar det om att 

försöka se underliggande meningar i tidningsartiklarna. Några frågor vi valt att utgå ifrån, i 

samband med studiens syfte och dess frågeställningar, är exempelvis ”med vilka begrepp 

beskrivs Reva-projektet samt polisens arbete med projektet?”. Samtliga debattartiklar är 

riktade mot samhället och skrivna på ett sätt som ska få allmänheten att förstå hur polisen 

arbetar med Reva-projektet.

De artiklar vi presenterar har vi numrerat enligt följande för att det ska underlätta för läsaren 

att kunna urskilja vilken artikel vi skriver kring i resultat- och analysdelen:  

Artikel 1: Hassen Khemiri, J. ”Bästa Beatrice Ask”. 

Artikel 2: Marmgren, M. ”Polis: beskyll inte polisen för Reva-projektet”.  

Artikel 3: Aschan, A. ”Gränspolisen backar: Ska inte fokusera på plankare”.  

Artikel 4: Ritzén, J. ”Politiker: Stoppa jakten på papperslösa” 

Artikel 5: Lundberg, K. ”Vi talar om människor”. 

Artikel 6: Heberlein, A. ”Människor som söker skydd och trygghet hos oss är inte farliga”.  

Artikel 7: Rasmusson, M. ”Jakten på papperslösa intensifieras i Stockholm”. 

Artikel 8: Nilsson, V. & Ivanov, A. ”Polisjakten på papperslösa är kränkande och ovärdig”. 

6. Resultat och analys 
I resultat- och analysdelen kommer datamaterialet att presenteras samt analyseras genom att 

koppla det till teorin som vi redogjort för. Vi har valt att utgå från tre teman som vi benämner 

”massmedias framställning av Reva-projektet”, ”massmedias beskrivning av polisens arbete 
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med Reva-projektet” samt ”Reva-projektets konsekvenser” där tidningsartiklarna presenteras 

och analyseras. Dessa teman presenteras i separata underkapitel. Artiklarna nedan presenteras 

i löpande text tillsammans med uttagna citat valda efter varje tema. Den kompletterande 

intervjun presenteras efter analysen av artiklarna och benämns med ett tema, ”Polisens 

riktlinjer och massmedia”.   

 

6.1 Massmedias framställning av Reva-projektet  
I de tidningsartiklar vi valt att analysera kan vi urskilja två skilda diskurser. Den ena där 

polisens arbete med Reva-projektet beskrivs och kritiseras. Den andra där de papperslösas 

situation sätts i fokus. Det blir två olika diskurser som handlar om att polisens arbete och 

agerande i samband med Reva är felaktig och att det är ”synd” om de papperslösa. Med det 

sistnämnda syftar vi till att författarna till de artiklar (ex. artikel 6 skriven av Ann Heberlein) 

som väljer att fokusera på de papperslösas situation i Sverige och beskriva känslosamma 

situationer som i sin tur kan komma att skapa känslor som medlidande hos läsaren. Som 

Bjellert och Palm skriver så kan läsaren tendera att överta mediernas åsikter kring ett visst 

fenomen (Bjellert & Palm, 2012:33). I detta fall skulle det kunna kopplas samman med den 

diskurs som finns kring de papperslösa i samband med Reva-projektet.  

”Det kan vara den sorgsna tjetjenska kvinnan  

som flytt med sin handikappade dotter och tolvårige son,  

undan en våldsam make, fattigdom och rädsla.” 

Citat från artikel 6 

I detta citat kan vi urskilja hur författaren väljer att beskriva den papperslösa kvinnans 

situation på ett speciellt sätt. Det är ett citat fyllt med negativa aspekter. Det är en sorgsen 

kvinna med två barn, varav ena är funktionshindrad. De har flytt från sitt land undan en man 

som är våldsam och har tidigare levt i fattigdom och rädsla. Ingenting i detta citat visar på att 

det varit bra i hemlandet. Det är ”synd” att denna kvinna skall ”jagas” i och med Reva-

projektet. Är det rätt att skicka tillbaka denna kvinna som levt med så mycket misär och som 

kanske flytt för att försöka skapa sig ett bättre liv? Det är alltså en av de diskurser vi kan 

urskilja bland de åtta tidningsartiklar som vi valt att analysera.  
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Enligt Bergström och Boréus återger inte språket vår verklighet utan bidrar istället till att 

forma vår verklighet (Bergström & Boréus, 2005:305). Detta innebär att vi påverkas av 

andras åsikter och däribland nyheter och debattartiklar. Att känna igen sig i en händelse i en 

debattartikel kan väcka känslor som helt plötsligt gör att du känner med allting i hela artikeln.  

”Det finns ingenting mänskligt i Reva.  

Det är en dödsmaskin. Ingenting annat.” 

  Citat från artikel 5 

”Reva är en av våra riktigt stora moraliska härdsmältor. 

 Det är vidrigt, på alla sätt.” 

  Citat från artikel 5 

Av de åtta valda tidningsartiklarna är sex publicerade av Dagens Nyheter och de resterande 

två på Aftonbladet. Vi kan även här lägga märke till en skillnad. I en av de artiklar 

publicerade hos Aftonbladet finner vi följande citat.  

”Varför är vi då så måna om att utvisa de papperslösa?  

Ur ett särintresseperspektiv är det lätt att förstå.  

Vi – löntagare, företagare – vill skydda oss från konkurrensen.” 

Citat från artikel 8 

I citatet menar journalisten på att vi i Sverige skulle se de papperslösa som ett hot mot vår 

arbetsmarknad, vilket inte någon av artiklarna från Dagens Nyheter skrivit. Det är en artikel 

som fokuserar på ekonomin och vilka förändringar som sker om vi låter de papperslösa 

stanna kvar i Sverige. Det är inte en artikel som beskriver de papperslösas situation som lika 

”allvarlig” som de artiklarna i Dagens Nyheter.

 

Författaren av artikel 7 menar på att Reva-projektet visar att vi idag lever i ett samhälle där vi 

försöker att ”sätta dit” en grupp som redan är utsatta. Som skrivet i inledningen av uppsatsen 

har vissa frågor större möjlighet att påverka än andra, däribland frågor kring etniska 

minoriteter eller andra grupper vi inte har mycket information om sedan tidigare. 
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”Mycket vittnar om ett samhälle som prioriterar  

en absurd jakt på en utsatt grupp i stället för att  

skapa en trygg tillvaro för alla invånare.” 

  Citat från artikel 7  

De som inte vet vad arbetet med Reva-projektet innebär kan här tolka texten till att Reva 

handlar om en jakt på de papperslösa personer som idag vistas i Sverige. Enligt Foucault är 

makten i sig spridd och svår att få grepp om, men en betydande form av makt är den makt vi 

har över språket, att uttrycka oss på och över diskursen. Han studerar hur den språkliga 

makten bestämmer sin karaktär på olika diskurser och hur vår verklighetsbild kan komma att 

formas av det språk vi använder oss utav (Foucault, 2010:17:22). I ovanstående citat från 

artikel 7 kan vi se hur författaren beskriver samhället som vi lever i på ett mycket negativt 

sätt, att vi ”prioriterar en absurd jakt” istället för att ”skapa en trygg tillvaro för alla 

invånare”. Det vi vill understryka med detta är att massmedia framställer Reva-projektet med 

ett språk som endast syftar till negativitet. I överlag tenderar massmedier, främst TV att 

poängtera det som anses vara negativt. Om man exempelvis ser till kvällsnyheterna på TV4 

så ser man snabbt att majoriteten av de nyheter som tas upp har negativ klang. Bara detta kan 

ses på ett ”bevis” till att massmedier oftare poängterar det negativa än det positiva vilket vi 

även ser med de artiklar vi valt att analysera kring Reva-projektet.  

6.2 Massmedias beskrivning av polisens arbete med Reva-projektet  

Jonas Hassen Khemiri är en av dem som har skrivit en debattartikel kring polisen och Reva-

projektet och skriver i denna artikel om sina personliga erfarenheter av polisen. Flera gånger 

skriver han om situationer där polisen agerat på ett irrationellt sätt enligt honom och att Reva-

projektet utnyttjas till polisens fördel, det är ”maktens rutin” och ”våldets praktik” som han 

uttrycker i artikeln.  

”Och i vetskapen om att andra har det mycket värre så valde vi tystnad i stället för ord och 

åren gick och långt senare lanserades Reva, det rättssäkra och effektiva verkställighetsarbetet. 

Poliser började söka igenom köpcentrum och stod utanför kliniker som hjälpte papperslösa 

och familjer med svenskfödda barn utvisades till länder som barnen aldrig hade besökt och 

svenska medborgare tvingades bevisa sin tillhörighet med sina pass och en viss 

justitieminister förklarade att det inte handlade om rasprofilering utan om ’personliga 

upplevelser’”.   

  Citat från artikel 1 
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Det råder generellt sett en negativ syn på Reva-projektet i de tidningsartiklar vi analyserat där 

bilden av polisens arbete målas upp till det negativa. Dock framkommer även att polisen inte 

är de som skall beskyllas utan att direktiv kommer från regeringen och att detta arbete skall 

utföras och prioriteras.   

 

”Jag vill dock klargöra att jag inte är kritisk mot  

de kollegor som utför kontrollerna. De har fått  

direktiv av sina chefer, i rakt nedstigande led ifrån  

regeringen att detta arbete skall utföras och prioriteras”. 

  Citat från artikel 2 

 

Den andra artikeln från Aftonbladet, artikel 2, är en artikel skriven utav en polis som 

försvarar polisen och dess arbetsmetoder i och med Reva-projektet. Polismannen i artikeln 

påpekar att polisen följer de riktlinjer som de fått från högre instanser. Men kan detta ses som 

en bortförklaring för deras agerande? Kan man utföra ett arbete som man inte står bakom? 

För det är den känslan som kan komma att upplevas efter att ha läst artikel 2. Att polisen 

utför ett arbete som de egentligen inte vill utföra, men måste på grund av direktiv som 

kommer från de högre instanserna.  

”Varje polis har självklart ansvar för sina egna handlingar.  

Jag (och många med mig) söker ibland kompromisslösningar  

i ”gråzonen” när regelbok eller direktiv står i motsatsförhållande  

till vad som kan uppfattas som moral och sunt förnuft.” 

  Citat från artikel 2 

I detta citat kan vi förstå att polisen ibland inte vill följa de direktiv de blivit tillförordnade då 

de söker kompromisslösningar. Annars skulle de ju bara utföra sitt arbete kort och gott, men 

det finns någonting här som visar att till och med polisen inte anser att de arbetsmetoder som 

Reva-projektet medför är oklanderliga.  

”För mig, både som polis och människa,  

är kontrollerna exempel på dålig politik  

och dåliga prioriteringar.” 

Citat från artikel 2
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Även om kontrollerna och de arbetsmetoder som polisen utför kommer från högre instanser, 

så är det fortfarande polisen som genomför dessa. Vi anser att man i detta citat visar att 

polisen ibland ”skyller ifrån sig” på att de endast följer direktiven som egentligen kommer 

från någon annan. Det är inte poliserna själva som valt dessa arbetsmetoder, de är de mycket 

tydliga med att påpeka. För visserligen är det sant att det inte är poliserna själva som 

utvecklat Reva-projektet eller alla dess arbetsmetoder, men det är de som utfört exempelvis 

alla kontrollerna i tunnelbanorna. Det är därför inte konstigt att det är poliserna som kritiseras 

i artiklarna som skrivs kring Reva-projektet, istället för exempelvis Migrationsverket.  

 

En stor protest från allmänheten och politiker har väckts mot arbetsmetoden som innefattar 

att gränspolisen kontrollerar plankare i Stockholms tunnelbanesystem i sin jakt efter 

papperslösa. Dock har denna arbetsmetod inneburit att polisen stoppat människor baserat på 

deras utseende. I och med denna protest har gränspolisen valt att backa. Ord som har kommit 

att användas i massmedia är ”fullkomligt vidrigt” och ”oacceptabelt”. Citatet nedan är taget 

från artikel 3 där dessa ord förekommer. 

”Resenärer har i medier vittnat om att de stoppats och  

kontrollerats enbart på grund av sitt utseende.  

Detta har väckt häftig kritik. ”Fullkomligt vidrigt” 

enligt borgarrådet Per Ankersjö (C) 

och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) 

konstaterade att det var ”oacceptabelt””. 

  Citat från artikel 3  

 

Den informationsansvarige på gränspolisen menar på att detta inte stämmer och betonar att 

polisen kan sitt arbete samt att en kontroll inte får gå till på detta vis utan att ett brott har 

begåtts (Fremnell, 2013). Den tidigare forskningen visar att bilden av polisen och deras 

arbete framställts positivt i överlag i massmediala sammanhang. Dock handlar den tidigare 

forskningen inte om polisens arbete med Reva-projektet och det är det som skiljer sig från de 

tidningsartiklar vi valt, då de endast fokuserar på Reva-projektet och polisens arbete med 

projektet. Frågan vi då kan ställa oss är: varför skiljer sig synen på polisens arbete så enormt? 

Anledningen till detta kan urskiljas genom att de tidningsartiklar vi valt att analysera endast 

fokuserar på polisens arbete med Reva. En följdfråga som då skapas hos oss är, om polisen 
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säger att de arbetat med utvisningen av papperslösa på samma sätt då som nu, varför har inte 

detta uppmärksammats i massmedia tidigare? Och varför har projektet och polisens arbete 

fått en så negativ framställning i massmedia? Detta kan förklaras genom en social 

konstruktion som massmedia skapat och skapar där de vill att allmänheten ska uppfatta 

polisen och Reva-projektet på ett visst sätt, i det här fallet negativt. Det finns en förutbestämd 

tanke hos den som skriver om Reva-projektet om hur läsaren skall tolka den skrivna texten. 

Detta sker via valet av ord, meningsuppbyggnad och framförallt rubriken till artikeln. Allt 

detta kan komma att sätta prägel på hur läsaren kommer att känna efter att ha läst artikeln.    

 

”Jessica Fremnell tillbakavisar dock dessa uppgifter.  

Här har debatten havererat. Så får det inte gå till  

och det vet polisen 2013. Man gör en kontroll utifrån att  

ett brott har begåtts. Att människor blivit kontrollerade  

enbart på grund av sitt utseende är inget som  

kommit till vår kännedom annat än genom medier, säger hon”. 

Citat från artikel 3

I detta citat framkommer att uppgifter om att polisen gjort kontroller baserade på utseende är 

något som inte förekommer och som bara tagits del av i massmedia enligt 

informationsansvarige Jessica Fremnell på gränspolisen. Detta kan kopplas till Foucault som 

talar om ”kunskap” utan villkor. Han menar på att det vi kallar verkligheten kan tros vara 

hallucinationer eller drömmar. Men även är kanske allt vi tror oss veta bara konstruktioner av 

vårt språk och i våra tankar. Mer sannolikt är nog en uppfattning om att det finns många olika 

åsikter om samma verklighet. I och med att verkligheten är så komplicerad kan vi inte få 

grepp om den vilket i sin tur gör att vi tolkar den olika (Thurén, 2007:170). Detta visar på att 

Jessica Fremnell och resenärer har olika uppfattningar och åsikter. Det blir svårt att få grepp 

om verkligheten vilket gör att människor tolkar den olika, vilket kan utläsas i citaten ovan.  

Den andra diskursen handlar om polisens arbete och agerande mot de papperslösa i Sverige. 

Ett arbetssätt som polisen i Stockholm, enligt de artiklar vi läst, använt sig av i sökandet efter 

papperslösa individer har varit genom ID-kontroller i lokaltrafiken, främst tunnelbanorna. 

Detta har kommit att kritiseras då polisen sägs ha använt sig av ”etnisk selektering”. Trots att 

det är polisens arbete som sätts i fokus i dessa artiklar kan vi fortfarande urskilja tendenser av 

den andra diskursen, om att det är ”synd” om de papperslösa.  
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”Förutom prioriteringen i sig går metoderna  

att ifrågasätta starkt då de öppnar upp för en hetsjakt  

på en redan marginaliserad grupp.” 

Citat från artikel 7 

 

I detta citat kan vi se att polisens arbete kritiseras genom att det skrivs att metoderna går att 

ifrågasätta. Samtidigt pekas de papperslösa ut som en marginaliserad grupp som får genomgå 

en hetsjakt i och med Reva-projektet. Hur vi än vrider och vänder på artiklarna återkommer 

de alla till tre gemensamma nämnare: först och främst att Reva-projektet är negativt. Vad än 

de olika författarna skrivit så är det negativa åsikter. För det andra kritiseras polisens arbete 

och tillvägagångssätt i att hitta de papperslösa och till sist, det är ”synd” om de papperslösa. 

 

Författarna vill försöka få oss att sätta oss in i de papperslösas situation för en kort stund. Att 

försöka känna medlidande.  

Politiker verkar kritiska till inre utlänningskontroller i tunnelbanan gjorda av polisen. Ord 

som ”öka tryggheten” ”otrygga” och ”totalhaveri” är förekommande i artikel 4.  

” Polisen ska öka tryggheten i tunnelbanan,  

inte göra människor otrygga”.  

  Citat från artikel 4 

 

”Om människor känner sig otrygga i tunnelbanan  

när de ser en polis eller tänker ”nu jagar de papperslösa”  

då är det totalhaveri, meningen med synliga poliser i t-banan  

är ju just tryggheten. Vi måste se över det här i polisstyrelsen”.  

  Citat från artikel 4  

Men poliserna står på sig och menar på att de arbetar efter lagar och förordningar, där de 

endast gör sitt arbete om någon begår ett brott.  

”Vi jagar inte papperslösa. Vi jobbar med ordningslagen och  

om någon begår ett brott så måste jag göra mitt jobb.  
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För mig är det främmande att gå på människor efter utseende. 

Polisen får inte göra ID-kontroller utan misstanke om brott,  

men en misstanke om plankning räcker.  

Jag vet att vi gör ett bra jobb här i tunnelbanan”.  

  Citat från artikel 4 

 

Genom att skriva ”Polisen ska öka tryggheten i tunnelbanan, inte göra människor otrygga” i 

artikeln kan det tolkas som att polisen inte ökar tryggheten vilket konstruerar en verklighet 

som läsarna bjuds in till. Palm & Skogersson menar på att mediernas mål är att försöka se till 

att publiken tolkar budskapet på det sätt som är eftersträvat (Palm och Skogersson, 2008:64). 

Det framgår tydligt vad som är rätt eller fel, gott eller ont. Dock kan vi i det andra citatet 

urskilja att polisen betonar vad de arbetar med och på så vis tillrättavisa eller ge läsaren sin 

förklaring på situationen. Polisen har på så sätt en betydelsefull roll i de textmässiga 

gestaltningar som framträder i nyheterna.  

Då Reva-projektet är ett relativt nystartat projekt och framförallt inte alls lika känt i 

Stockholm eftersom projektet introducerades i början på år 2013, får många av allmänheten 

sin information kring vad projektet innebär från massmedia. I dessa artiklar beskrivs även 

polisens arbete och hantering av papperslösa.  

”Det är ett stort problem att polisens sätt att verkställa  

Migrationsverkets beslut sker genom  

integritetskränkningar och etnisk selektering.” 

  Citat från artikel 8

En person som inte känner till vad Reva-projektet innebär skulle här kunna anta att polisens 

arbete är baserat på etnisk selektering, att polisen utgår ifrån exempelvis hårfärg eller 

ögonfärg när de utför kontroller i tunnelbanan. Som Bjellert och Palm skriver så tenderar 

läsarna att ibland överta nyheternas ”syn”. De skriver att om nyheterna under en lång period 

återkommer till en fråga eller ett ämne på samma sätt så kommer läsarna att överta 

massmedias ”syn” (Bjellert & Palm, 2012:33). På ett enkelt sätt skulle vi då alltså kunna 

konstatera att då massmedia flera gånger, i ett flertal olika artiklar skrivit att polisen arbetar 

utifrån etnisk selektering att någon läsare kommer att anta att det som skrivs är sant. 
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6.3 Reva-projektets konsekvenser 

Internet och sociala medier är ett sätt att nå ut till många människor samtidigt och en 

initiativtagare har startat en Facebooksida som uppmanar folk att varna när de ser poliser i t – 

banan.  

 

”På en vecka har vi fått 2,500 fans. Jag tycker inte att  

polisen ska prioritera att ta papperslösa, man jagar  

dem som redan är längst ned på samhällsstegen”.  

  Citat från artikel 4 

 

Detta citat kan förstås enligt Palm och Skogersson som menar på att nya tekniken, internet 

och webben kommit att förändra nyhetsjournalistiken (Palm & Skogersson, 2008:126). 

Nyheter om och från polisen är också högt värderade nyheter eftersom de fångar 

nyhetspublikens intressen. En typisk händelsestyrd journalistik är att rapportera om polisen 

(Palm & Skogersson, 2008:160). 

 

Avvisningarna av papperslösa i Stockholm har fördubblats på fem år och hittills i år har 215 

personer avvisats och antalet ska bli större. I artikel 4 framgår det att antalet avvisningar i år 

ska öka.  

 

”På fem år har avvisningarna av papperslösa 

 fördubblats i Stockholm. Hittills i år har 215 personer avvisats 

och antalet ska bli större”. ”Vi ska väsentligt öka antalet avvisningar i år, 

hur många fler det innebär i praktiken vet jag inte”.  

  Citat från artikel 4 

 

Siffran finns där för att visa på hur allvarligt polisen tar arbetet med Reva-projektet och att 

det råder en problematik i samhället som bör göras något åt. Polisen vill effektivisera sitt 

arbete och målet är att antalet avvisningar skall bli fler. Vidare skriver en annan författare att 

det inte är förrän vi möter de som drabbas av Reva-projektet som vi verkligen kan se 

konsekvenserna utav ”vårt”, samhällets, handlande.   
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”Det är först i mötet med den andre, inför den andres ansikte, 

 sårbart, naket, utelämnat åt min blick som jag på allvar 

kan förstå vad ansvar innebär.” 

  Citat från artikel 6 

 

Palm och Skogersson (2008) skriver att massmedias mål är att mottagaren skall tolka 

budskapet på det sätt som är eftersträvat (Palm & Skogersson, 2008 64). Det ska tydligt 

framgå vad som är rätt eller fel. I ovanstående citat från Ann Heberleins artikel kan vi läsa 

och tolka att vi i mötet med en utsatt person verkligen kan se vad konsekvenserna av Reva-

projektet innebär. Heberlein använder inga värdeladdade ord utan istället skulle citatet kunna 

tillskrivas en dominans som tilltalar mottagares intellekt och förmåga att dra slutsatser.  

”Är det en positiv samhällsutveckling när de gemensamma  

resurserna går till att skapa ökad otrygghet och marginalisering?” 

  Citat från artikel 7 

För att utgå från en diskursanalys med foucauldiansk inriktning, kan vi här understryka att 

även detta citat endast ser till nackdelarna och konsekvenserna som uppkommit i samband 

med Reva- projektet. Som tidigare nämnt har alla de artiklar vi valt att analysera en viss 

negativ inställning till projektet och med en foucauldiansk inriktning försöker man att se till 

det som är centralt och gemensamt i diskursen (Foucault, 2011:198). I detta fall är det den 

negativa inställningen till Reva-projektet samt polisens arbete med projektet. Det är enligt 

Foucault inte heller viktigt att veta vem som är upphovsmannen eller när yttrandena 

framkommit. Det som är viktigt är istället att se till utbredningen, det vill säga hur länge 

yttrandena upprepas, hur långt de sprids och även inom vilka grupper (Foucault, 2011:179). 

Bara genom att se till de artiklar vi valt att analysera ser vi en stor variation och bredd på 

exempelvis ålder, yrkeskategori och kön. Det innebär att Reva-projektet blivit ett allmänt 

känt fenomen och inte exempelvis bara bland ”äldre” människor. En bidragande faktor till att 

allt fler blivit insatta i Reva-projektet kan vara att nyhetsjournalistiken utvecklats. Internet 

bidrar till att fler människor kan ta del av nyheter ännu snabbare. Palm och Skogersson 

(2008) skriver att tillskillnad från de tryckta tidningarna så försvinner i princip alla 

”deadlines” på internet vilket innebär att nya nyheter kan publiceras dygnet runt (Palm & 

Skogersson, 2008:126).  



32 
 

 6.4 Polisens riktlinjer och massmedia 
När vi frågade stationsbefälet i samtalsintervjun om de riktlinjer som finns för Reva-projektet 

och om de har efterföljts svarade hen ”Absolut, de har efterföljts”.  

Hen förklarade vidare att riktlinjerna kommer från regeringen och att polisen efterföljer 

dessa.  

”Antingen öppnar vi upp alla gränser  

eller så har vi dessa regler och vi ska inte  

känna dåligt samvete över det,  

utan vi tar hand om dem så gott vi kan”.   

I och med att Reva-projektet nu reducerats frågade vi stationsbefälet varför det har skett en 

reducering. Hen förklarade då att det är en stor folkopinion mot projektet och att 

uppdragsgivarna har ändrat sig i och med den press som uppstått. 

 ”Dem har fallit för pressen, helt klart”.  

Detta för att polisen inte kan förklara sig på ett skäligt sätt då dem är rädda för att bli 

utpekade samt framställas som ”monster”. Det skulle enligt stationsbefälet riktas stor 

uppmärksamhet mot den personen, myndigheten eller avdelningen vilket skulle resultera i en 

för stor press att hantera och där vill ingen vara. Det är enligt stationsbefälet anledningen till 

varför man ”backar”.  

”Det spelar ingen roll om man backar  

om man nu ser det så för detta arbete kommer ändå  

att fortgå som det alltid har gjort i vilken form som helst”.   

Hen ville slutligen betona polisens synlighet i massmedia och menade på att poliserna är 

dåliga på att synas i massmedia samt att deras poliser i linjeverksamheten har tagit uppgiften 

från polischeferna i och med att dem inte syns lika mycket i massmedia och samhällsdebatter. 

I samband med detta har polisen själv tagit initiativet till att synas bland sociala medier så 

som twitter och facebook. Där förklarar dem vad de arbetar med och på så vis får människor 

en annan förståelse och insyn i polisens verksamhet. Anledningen till varför polisen väljer att 

synas i sociala medier är för att de själva får möjligheten att konstruera en bild av polisen och 

deras arbete.  Detta bidrar även till att de är tillgängliga för allmänheten. Som vi tidigare 
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nämnt bidrar nyhetsjournalistikens utveckling och framförallt användandet av internet till att 

fler människor kan ta del av nyheter snabbare (Palm & Skogersson, 2008:126). Vi kan här 

utmärka att även polisen uppmärksammat detta då de väljer att försöka synas i sociala medier 

som Twitter och Facebook då de vet att många människor använder sig av sociala medier 

dagligen.  

”Det hade inte spelat någon roll vad vi  

arbetar med för att vi har oftast alltid en  

opinion emot oss, folk ska tycka till om polisen”.  

I detta citat tolkar vi att stationsbefälet vill ge sken av att de alltid har en viss opinion emot 

sig och utmålas som syndabockar. Sättet hen uttrycker sig på förmedlar en känsla av att 

polisen skyller ifrån sig ansvaret till högre myndigheter. Om vi endast skulle se till detta citat 

som stationsbefälet säger så är det enkelt att man hamnar i en partisk situation där man tycker 

synd om polisen. Om man däremot ser till det stora sammanhanget samt de underliggande 

meningarna kan man komma till underfund med att polisen skjuter ifrån sig ansvaret till 

någon annan istället för det spontana intrycket av att de är syndabockar.  

Tidigare under intervjun sade stationsbefälet att poliserna är rädda för att framställas som 

monster i massmedia. Massmedia har ändå tagit tillfället i akt att utmåla polisen som monster 

i och med arbetet med Reva-projektet.  

”Det finns en rädsla och en folkopinion mot Reva-projektet 

 men det kan man aldrig veta egentligen,  

men enligt medias bild så ser det ut så”. 

”Det finns säkert många som tycker  

att projektet är bra men det tas inte upp”. 

Foucault förklarar att när en diskurs skapas så leder det till att människor blir kontrollerade 

genom olika procedurer som han kallar utestängningsmekanismer. Han skriver att makt inte 

är någonting som utövas av ett subjekt mot ett annat subjekt utan att det utvecklas i relation 

mellan människor. Detta i sin tur resulterar i begränsningar för vissa och möjligheter för 

andra (Foucault, 2011:51:150–151). Det Foucault beskriver kan kopplas till citatet ovan då 

stationsbefälet säger att det förmodligen även finns människor som anser att Reva-projektet 

är bra men att det inte tagits upp i massmediala sammanhang. Det skulle kunna förklaras 

genom utestängningsmekanismerna. Det kan vara svårt att stå upp för sin åsikt om det redan 
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finns en stor folkopinion som är emot Reva-projektet. Slutligen vill vi poängtera att det är 

självklart att stationsbefälet står upp för sin yrkeskår och vi har försökt vara så neutrala som 

möjligt när vi tolkat och analyserat hens citat.  
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7. Slutdiskussion 

Syftet med studien är att analysera hur diskursen kring Reva-projektet skapats i massmedia. 

Vi ville även belysa hur polisens arbete och efterföljderna efter Reva-projektet framställts i 

massmediala sammanhang.  

Norman Faircloughs tredimensionella modell visar hur samhället blir styrt av texten då det är 

mottagaren som läser den, men även hur texten blir styrd av samhället. Uppsatsen skulle 

kunna ses som en avspegling av de riktiga diskurserna då det är vi som forskare som väljer 

vilket material vi vill belysa i studien men valet av artiklar begrundar sig i vad vi anser är 

relevant för studien (Winter Jörgensen & Phillips, 2000:111). Artiklarna som vi valt belyser 

som vi tidigare nämnt två skilda diskurser. I den första där polisens arbete med Reva-

projektet beskrivs och kritiseras och den andra där de papperslösas situation sätts i fokus. Det 

som är gemensamt mellan dessa två diskurser och samtliga artiklar vi analyserat är att de alla 

beskriver Reva-projektet på ett negativt sätt.  

Det som dock skiljer sig i analysen av artiklarna och den kompletterande intervjun är polisens 

arbetssätt med Reva-projektet. Massmedia beskriver att polisen arbetar med projektet genom 

att bland annat använda sig av etnisk selektering i samband med kontroller i Stockholms 

tunnelbanesystem. Denna beskrivning stämmer inte överens med vad poliserna själva 

uttrycker i massmedia och inte heller vad stationsbefälet i den kompletterande intervjun. 

Detta kan förstås genom att massmedia väljer att publicera nyheter på ett visst sätt som de i 

sin tur vill att allmänheten ska uppfatta på samma sätt. Vi kan koppla detta till Foucault som 

menar på att allt som vi tror oss veta endast är konstruktioner av språket vi använder och i 

våra tankar. Det är alltså sannolikt att det finns många olika åsikter kring samma verklighet 

och det bidrar till att vi tolkar den olika (Thurén, 2007:170). När massmedia väljer att 

publicera en viss nyhet grundar det sig i hur den vill att allmänheten skall reagera men även 

vilken utgångspunkt just den tidningen har. Nyheter som publiceras i Dagens Nyheter 

gentemot Aftonbladet skrivs på olika sätt där de är ett forum för olika människor att uttrycka 

sig. Därav skrivs texterna på olika sätt och lockar olika nyhetsläsare. Nyhetsredaktioner har 

olika agendor och vill förmedla sina nyheter på olika sätt och detta kan förstås genom att 

tidningarna väljer att publicera nyheter som är negativt eller positivt inriktade under en viss 

period för att både förmedla nyheter men även vinkla sina nyheter på det vis de önskar. Detta 

kan även förstås genom det Palm och Skogersson talar om, typifieringar som handlar om hur
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människor väljer att berätta sina berättelser för någon annan. I samband med detta finns det 

en förväntan från den som lyssnar på vad som skall berättas (Palm & Skogersson, 2008:8-9). 

Vidare skriver även Bergström och Boréus skriver att språket inte framställer vår verklighet 

utan istället bidrar till att forma människans verklighet (Bergström & Boréus, 2005:305). Det 

författarna menar på kan liknas vid en social konstruktion som bidrar till att vi formas och 

berörs av det vi läser i medierna, oavsett om vi vill det eller ej. Massmedia som även kallas 

”den tredje statsmakten” besitter en maktposition som gör det möjligt för dem att ”vinkla” 

texten på ett förutbestämt sätt. På så sätt kan texten komma att fungera som en sorts social 

konstruktion som påverkar individen och dess åsikter utan dess vetskap. Palm och 

Skogersson skriver att nyheter är fakta och inte fiktion även om det ibland kan förekomma 

felaktiga uppgifter och misstolkningar i nyheterna. Nyheterna avspeglar inte någon verklighet 

utan är berättelser om och från verkligheten (Palm & Skogersson, 2008:159–160). Detta 

skulle kunna vara en förklaring till varför massmedia tolkar polisens arbete med Reva-

projektet på ett annat sätt till skillnad från polisen. Några av de värdeladdade orden som 

benämns i samband med Reva-projektet och som finns bland citaten i vår uppsats är 

”dödsmaskin”, ”vidrigt” och ”oacceptabelt”. Alla dessa ord är ord som väcker känslor inom 

oss på ett eller annat sätt. Det är därför inte förvånande att samhället påverkas av det 

massmedia skriver. Dock är det viktigt att ha i åtanke, som vi tidigare nämnt, att polisen som 

uttryckt sig i massmedia samt stationsbefälet som vi gjort en kompletterande samtalsintervju 

med självfallet väljer att försvara sin yrkeskår. Det är därför viktigt för oss som forskare att ta 

den information som vi fått från stationsbefälet men även de poliser som uttryckt sig i de 

artiklar vi valt, på ett så neutralt sätt som möjligt vilket vi även försökt att göra. 

Slutsatsen som kan dras av diskursanalysen är att orsaken till att Reva-projektet och polisens 

arbete med projektet fått en stor uppmärksamhet i massmedia har att göra med hur 

massmedia väljer att skildra projektet och polisens arbete med projektet men även hur 

allmänheten reagerar på det som skrivs. Det som framkommit av de tidningsartiklar vi 

studerat och analyserat stärks av det som framkommit av den kompletterande 

samtalsintervjun med stationsbefälet. Stationsbefälet framför bland annat att medierna 

framställer polisen som arbetar med Reva-projektet som ”monster” trots att det inte finns 

belägg för detta. Anledningen till detta kan vara att massmedia triggar igång en 

samhällsdebatt för att uppmärksamma problematiken kring Reva-projektet och de 

papperslösas situation i Sverige.
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Att massmedia under en lång tid uppmärksammar ett diskutabelt ämne drar inte endast igång 

en samhällsdebatt utan drar även uppmärksamhet till själva nyhetsredaktionen eller 

tidningsförlaget. Detta gör att nyhetsmedierna eller tidningarna själva gynnas av publiciteten 

som egentligen är riktad mot själva nyheten, i detta fall Reva-projektet.  

 

 

7.1 Framtida forskning 
För framtida forskning skulle en större diskursanalys kunna göras med hjälp av fler artiklar 

från flera olika tidningsförlag runt om i landet samt fler intervjuer för att få ett bredare 

material. Intervjupersonerna skulle kunna vara flera poliser, någon som arbetar på 

Migrationsverket, Kriminalvården eller någon som kommit i kontakt med papperslösa 

personer på något annat sätt.  
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