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This thesis aims to examine and critically revise the language in two of Sweden´s major newspapers 

Dagens Nyheter (DN) and Svenska Dagbladet (SvD), regarding the reporting of the police department 

of Skånes registration of the Swedish Romani minority. The research method used is qualitative text 

analysis based on Teun Van Dijks model for critical discourse analysis of news discourse. The 

material examined contains of four articles published the last week of September 2013. This thesis has 

a critical perspective based on the notion that the media influence the public’s opinion about certain 

themes, and strives to contribute to the field of research about how the Romani minority is being 

portrayed in the Swedish press. 

 

Previous research of the representation of ethnic minorities in the media has shown that ethnic 

minorities usually are represented in contexts of criminality or social problems. This thesis concludes 

that the existing reporting in DN and SvD convey the image of the Romani minority as a discriminated 

and week group. The newspapers share the value that it is wrong to discriminate due to someone’s 

ethnicity but to some extent they nevertheless contribute to the impression of the Romani people as a 

group differed from the majority, even being criminals.  

 

 

Engelsk titel: Will history be repeated? 
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1. Inledning och bakgrund 
I dagens svenska samhälle är vi, kanske mer än någonsin upplysta och informerade om vad 

som händer i vår närhet och i omvärlden. Vi är ständigt uppkopplade och med hjälp av smarta 

telefoner och internet går det att ta reda på det mesta genom ett par klick. Vi konsumerar 

medier som aldrig förr och de har kommit att bli allt mer betydelsefulla för många av oss. Det 

är nästan omöjligt att undgå all rapportering och allmänheten är i hög grad också beroende av 

massmedier för att erhålla kunskaper om vad som sker i världen, politiken och i samhällslivet 

(SOU 2006:21 s.164). Våra uppfattningar formas på mer eller mindre komplexa sätt av det 

som vi ser på tv eller läser i tidningen, det vill säga av den verklighet som media är med om 

och konstruerar. Och de samhällsfrågor och samhällsproblem som medierna fäster störst vikt 

eller ägnar mest uppmärksamhet åt blir också oftast de samhällsfrågor och samhällsproblem 

som medborgarna tycker är viktigast1 (Strömbäck 2000 s.196). Genom sin gestaltning har 

medierna även makten att påverka våra föreställningar om andra grupper av människor, vad 

som är normalt eller inte normalt, accepterat eller inte accepterat och så vidare. Omedvetna 

struktureringar och organiseringar av den sociala verkligheten kan forma nyhetskonsumentens 

intryck och tankesätt, något som även gäller när det handlar om diskriminering och synen på 

minoriteter. Hur medierna gestaltar grupper som riskerar att diskrimineras i samhället har 

således även betydelse för hur mänskliga rättigheter och diskriminering uppfattas av 

nyhetskonsumenten (SOU 207:102 s. 9).  

 

Utgångspunkten för den här studien är mediernas betydelse för vår uppfattning om olika 

företeelser i allmänhet och av svenska dagstidningarnas bild av etniska minoriteter i 

synnerhet. I detta fall handlar det om vilken bild som förmedlas av den svenska nationella 

minoriteten romer. Det romska folket har befolkat Sverige under lång tid precis som samerna, 

tornedalingarna, finnarna och judarna, Sveriges övriga nationellt erkända minoriteter. 

Minoritetsgrupperna har olika kulturer och bakgrunder men delar vissa likheter. De har 

exempelvis alla en inom gruppen uttalad samhörighet med en egen religiös, språklig eller 

kulturell tillhörighet och en förenad vilja bland medlemmarna att behålla sin identitet 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Dagordningsteorin, även kallad Agenda setting theory eller Framing theory handlar kortfattat om hur media 
medvetet eller omedvetet påverkar allmänhetens uppfattning om olika nyhetshändelser, ämnen eller personer 
genom de nyheter som produceras. Ju större fokus ett ämne får, desto större betydelse får det hos publiken. Det 
handlar dock inte om att media sätter riktlinjer för hur publiken ska tänka, utan på vad den ska tänka (McQuail 
2005 s.548, Strömbäck 2000 s.268, Strömbäck 2009 s.146-153). 
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(Länsstyrelsen.se 2013). Gemensamt för dessa grupper är även att de historiskt sett har utsatts 

för förtryck, diskriminering och fördomar av majoritetssamhället (SOU 207:102 s.53). Den 

romska minoriteten har varit bosatta i Sverige sedan 1500-talet och erkändes år 2000 som en 

nationell minoritet. Dock är det svårt att uppge säkra siffror över antalet romer i landet 

eftersom romerna av fruktan för förföljelse ofta inte vill registrera sig eller till och med väljer 

att dölja sin etniska identitet. Eftersom det inte heller är tillåtet att registrera språket hos olika 

individer i Sverige blir det svårt att fastställa den exakta storleken på den romska minoriteten. 

Men man räknar med att det idag finns cirka 60 000 personer med romsk bakgrund i Sverige, 

inklusive resandefolket2.  

 

Den romska minoriteten är en grupp med en lång historia av förtryck och diskriminering 

bakom sig (NE.se 2013). Under hösten 2013 har svenska romers utsatthet fått förnyad 

uppmärksamhet efter Dagens Nyheters avslöjande den 23 september om att Skånepolisen 

registrerat tusentals romer. Publiceringen var startskottet för debatten som blossade upp och 

för den vidare rapporteringen kring detta ämne i svensk dagspress och andra medier. Nyheten 

om att romer registrerats av polisen har åter satt romernas situation som den mest 

diskriminerade och marginaliserade folkgruppen i Europa på agendan (jfr NE.se 2013). Att 

mediers rapportering kan påverka vad allmänheten tänker på är något som blir ganska tydligt i 

detta fall. Till sammanhanget hör att kommunikation aldrig är neutral utan alltid innebär ett 

mer eller mindre medvetet urval av fakta, perspektiv, aspekter och vinklar (Strömbäck 2009 

s.1), något som får antas även gäller för svenska mediers framställning av olika 

minoritetsgrupper. Därmed blir det också intressant att undersöka mediernas framställning av 

romerna och att diskutera hur denna framställning potentiellt kan påverka hur allmänheten ser 

på den romska minoriteten.  

 

Att kritiskt granska svenska dagstidningars nyhetsförmedling är viktigt, bland annat för att 

kunna kasta ljus över hur olika maktrelationer skapas genom tidningarnas språkanvändning. 

Lite forskning har hittills har gjorts kring mediebilden av romer (SOU 2006:21) och därmed 

blir det särskilt viktigt att kritiskt undersöka vilken bild som svensk dagspress förmedlar av 

romer. Med tanke på samhällsklimatet idag med främlingsfientliga vindar som blåser både ute 

i Europa och i Sverige blir detta om möjligt ännu mer betydelsefullt. Den här studien tar 

avstamp i Teun Van Dijks tappning av den kritiska diskursanalysen och behandlar den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Resandefolket är en folkgrupp som troligen har samma ursprung som romerna, och i Sverige ingår denna grupp 
i den nationella minoriteten romer. Till resandefolket hör ca 30 000 personer (NE.se 2013).!
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aktuella rapporteringen om Skånepolisens registrering av romer i Dagens Nyheter (DN) och 

Svenska Dagbladet (SvD). Målsättningen med studien är att bidra till en ökad uppmärksamhet 

och förståelse kring att det svenska samhället fortfarande genomsyras av en negativ syn på 

romer. 

2. Syfte 
Syftet med den här studien är att kritiskt granska vilken bild av romerna i det svenska 

samhället som konstrueras och reproduceras genom språket i DN:s och SvD:s framställning 

av nyheten om Skånepolisens registrering av romer. De undersökta artiklarna är alla 

publicerade under vecka 39 september 2013 då avsikten är att se om dagstidningarna 

förmedlar en sammanhållen bild av nyhetshändelsen. DN:s avslöjande om Skånepolisens 

omfattande registrering av romer och den efterföljande rapporteringen har aktualiserat 

romernas situation som diskriminerad etnisk grupp. Därmed blir det också intressant att 

kritiskt undersöka hur romerna skildras genom framställningen av själva nyhetshändelsen. För 

att undersöka hur underliggande värderingar kring romerna som grupp förmedlas i DN:s och 

SvD:s publicering är den kritiska diskursanalysen lämplig som analysmetod. I studien 

besvaras fyra frågeställningar:  

• Hur framställs den aktuella nyhetshändelsen i DN:s och SvD:s nyhetsartiklar? 

• Hur konstrueras relationen mellan polisen som samhällsaktör och romerna som grupp? 

• Vilken bild av romer bidrar tidningsartiklarna med? 

• Präglas nyhetsartiklarna av några underliggande ideologier, perspektiv eller 

värderingar och i sådana fall, vilka?  

2.1 Avgränsningar 
Fallstudien är kvalitativ och materialet begränsas till sammanlagt fyra nyhetsartiklar från två 

av Sveriges största dagstidningar. Analysen vilar på en språkvetenskaplig grund och är 

baserad på rubrik, eventuell underrubrik, ingress och brödtext i tidningarnas nyhetsartiklar. 

Analysen innefattar även faktarutor men inte bilder, bildtexter eller diagram. Kolumner, 

krönikor eller spalter har uteslutits ur analysen eftersom skribentens åsikter i dessa är mycket 

öppet uttalade. Den kritiska diskursanalysen är grundläggande för den här studien eftersom 

den syftar till att blottlägga hur dolda diskurser i nyhetstexten tas för givna eller reproduceras. 

Därför är det fruktbart att avgränsa studien till de delar av tidningstexten där innehållet är mer 

objektivt och sakligt formulerat, då det där på samma sätt inte förväntas att personliga 

attityder och åsikter ska uttryckas (jfr Lagerholm 2010 s.90).  
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras tidigare undersökningar som är relevanta för förståelsen av vad som 

hittills gjorts inom forskning om representationen av minoriteter i svensk media. 

3.1 Tidigare forskning om representation av minoriteter i media 
Framställningen av etniska minoriteter och diskriminering av dem har ingen större prioritet i 

svensk media och forskning om diskriminering inom media är ett eftersatt område. Enligt de 

statliga utredningarna och rapporterna ”Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i 

Sverige-en översikt” (SOU 207:102) och ”Mediernas Vi och Dom- Mediernas betydelse för 

den strukturella diskrimineringen” (SOU 2006:21) har de svenska medierna hittills ägnat 

diskriminering och rasism liten uppmärksamhet och det finns inte heller några direkta, 

systematiska undersökningar om hur diskriminering behandlas i svenska nyhetsmedier under 

2000-talet (SOU 207:102 s.56). Rapporterna belyser att etniska minoriteter och frågor som 

berör deras rättigheter i stort sett är osynliga i de rikstäckande nyhetsmedierna.  

Rapporten ”Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige-en översikt” 

presenterar en sammanfattning av resultaten från undersökningar som berör mediernas 

representationer av så kallade sårbara och utsatta minoritetsgrupper eller underordnade 

grupper i Sverige under det senaste decenniet (SOU 207:102 s.7, 27). I rapporten konstateras 

att grupper som riskerar att diskrimineras och kränkas ute i samhället också är 

underrepresenterade i nyhetsmedierna. Innevånare med utländsk bakgrund och etniska 

minoriteters röster och perspektiv osynliggörs och exkluderas i hög grad av de rikstäckande 

nyhetsmedierna. Media utsätter också många gånger dessa grupper för olika former av 

diskursiv diskriminering när de väl synliggörs i media. Det sker exempelvis genom att 

personer och grupper med utländsk härkomst, som av medierna identifieras som ”invandrare”, 

knyts till många olika problem och brister i samhället och i första hand nämns i samband med 

brott och kriminalitet. Detta bidrar till att nyhetstexterna ger uttryck för och underhåller en 

föråldrad världsbild med stereotyper i form av ”de andra” och ett ”vi”. Majoriteten, det vill 

säga ”vi” får endast ta del av en kunskap som främst består av associationer där ”vi” 

presenteras kunskap som innehåller lite saklig fakta gällande exempelvis romer, afrikaner 

eller muslimer (SOU 2006:21 s.118, SOU 207:102 s.77-78). Genom dessa upprepande och 

ensidiga gestaltningar av minoritetsgrupper har medierna skapat speciella 

invandrarstereotyper, samt stigmatiserat bostadsområden med många invånare av icke-svenskt 

ursprung (SOU 207:102 s.66). Idag förekommer fortfarande i stor utsträckning, rutinmässigt 

nedsättande uttryck och stereotypa bilder, trots somliga journalisters kritiska granskning och 
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försök att belysa dessa gruppers utanförskap (SOU 2006:21 s.29). I överrensstämmelse med 

dessa statliga utredningars resultat konstaterar den brittiska professorn i 

mediekommunikation, Simon Cottle i antologin ”Ethnic minorities and the media” (2000) att 

etniska minoriteter många gånger förknippas med våld och brott. I antologin jämför Cottle 

resultaten från flertalet studier om hur etniska minoriteter gestaltas i media och han slår fast 

att etniska minoriteter ofta kopplas ihop med rapportering kring hot och problem. Cottle drar 

även slutsatsen att etniska minoriteter i hög grad beskrivs som avvikande i 

majoritetssamhällets ögon (Cottle 2000 s.21).  

3.2 Tidigare forskning om representation av romer i media 
I ”Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige-en översikt” presenteras en 

fallstudie av rapporteringen kring utsatta grupper i DN, Aftonbladet och Göteborgs-Posten 

under år 2007. I rapporten konstateras att de två minoritetsgrupperna romer och samer över 

huvud taget inte syns i dessa svenska dagstidningar. Rapporten framhäver även att det i 

mediernas representation av romer och samer inte heller finns någonting från det senaste 

decenniet i det nordiska kunskapscentret för medie- och kommunikationsområdet, Nordicoms 

databas (SOU 207:102 s.27). Enligt universitetslektor Ylva Brune vid Institutionen för 

kommunikation och design vid Högskolan i Kalmar som har varit med och tagit fram 

rapporten, är detta anmärkningsvärt med tanke på att det faktiskt inte saknas händelser om 

dessa minoritetsgrupper värda att rapportera om. I sammanhanget jämför Ylva Brune det 

utrymme som judiska frågor fick under samma år. Hon konstaterar att den enskilda 

journalistens engagemang med all säkerhet kan spela en avgörande roll gällande bevakningen 

av frågor som rör utsatta och underordnade grupper, där en rutinmässig bevakning saknas 

(SOU 207:102 s.95). När det gäller mediebevakningen av frågor i Sverige som rör romer 

finns det knappt någon forskning. I rapporten ”Svenska nyhetsmedier och mänskliga 

rättigheter i Sverige-en översikt” hänvisas det endast till två studentuppsatser som exempel på 

tidigare undersökningar om romer i media. Nilsson (2002) har undersökt hur romer gestaltas i 

nyhetsmedier mellan år 1962-2002 och kommer fram till att gruppen genomgående knyts till 

det mystiskt avvikande, samt till kriminalitet och olika sociala problem. I rapporten redogörs 

även för Elin-Anna Labbas studier ”Minoritet med plats i en bisats” och ”Kultursidors romer 

dansar och sjunger” (2005) som visar att romer sällan syns på nyhetssidor och att de själva 

endast kommer till tals i en tredjedel av de artiklar som handlar om dem. Romer figurerar ofta 

som exempel i artiklar som tar upp orättvisor och diskriminering, men framträder sällan som 

individer (SOU 207:102 s.54).  
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4. Teoretiska utgångspunkter  
I detta avsnitt presenteras centrala begrepp och de teoretiska utgångspunkter som är aktuella 

för den här studien.  

4.1 Socialkonstruktivism  
Den här studien bygger på den kritiska diskursanalysen som teori och metod och utgår ifrån 

Vivien Burrs karaktäristik av socialkonstruktivismen. Som teori är socialkonstruktivismen 

särskilt viktig för den här studien, eftersom de grundläggande föreställningar som ligger 

bakom teorin är att vi genom språket hjälper till att konstruera verkligheten. I detta fall 

handlar det om hur dagstidningarna är med om att konstruera verkligheten kring 

Skånepolisens registrering av romer. Socialkonstruktivismen avser att vårt tillträde till 

verkligheten alltid går genom språket och att det är med hjälp av språket som vi skapar 

representationer av verkligheten. Språket är alltså inte bara en kanal som används för att 

förmedla sinnestillstånd och beteenden, eller ett sätt att kommunicera fakta på om världen. 

Språket konstituerar även den sociala världen, vilken olika sociala identiteter och sociala 

relationer är en del av (Jørgensen 2000 s.15-16, 67).  

 

Det socialkonstruktivistiska angreppssättet binds ihop av fyra premisser där den generella 

socialkonstruktivistiska utgångspunkten är att kunskap inte bara är en avspegling av 

verkligheten. Villkoret för all kunskap är att den är en representation av världen bland andra 

möjliga representationer. Den första av socialkonstruktivismens fyra premisser (Jørgensen 

2000) bygger på att vår kunskap av världen inte direkt kan betraktas som en enda sanning. Vi 

tillgängliggör oss verkligheten genom att kategorisera den och vår kunskap blir alltså inte en 

ren spegelbild av världen, utan snarare en produkt av våra sätt att kategorisera världen. Detta 

hör ihop med den andra premissen, att vår syn och kunskaper om världen alltid är präglade av 

kultur och historia och att våra sätt att uppfatta och representera världen också styrs av det. 

Att handla diskursivt bidrar till att konstruera den sociala världen och vi bevarar således vissa 

sociala mönster, vilket gör att våra världsbilder och identiteter därmed även förändras över 

tid. Den tredje premissen innefattar tanken om att våra sätt att uppfatta världen skapas och 

upprätthålls i olika sociala processer. Kunskap skapas genom social interaktion där 

gemensamma sanningar byggs upp parallellt med en ständig kamp kring vad som är sant och 

falskt. Den fjärde premissen klargör hur olika sociala världsbilder leder till olika sociala 

handlingar, vilka gör vissa former av handlingar naturliga och andra otänkbara beroende på 

världsbild (Jørgensen 2000 s.11-12).  
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Den socialkonstruktivistiska teorin är passande för den här studien eftersom upprättandet av 

den sociala världen i det här fallet sker med hjälp av den bild som förmedlas av romer i 

dagstidningarnas nyhetstexter. Den övergripande synen på språk som ligger bakom den här 

studien är att språk är ett medel för social konstruktion. Den sociala världsbild som 

dagstidningarna konstruerar kan därför potentiellt ha betydelse för allmänhetens uppfattning 

kring romer och diskriminering. 

4.2 Diskurs  
Begreppet diskurs används flitigt inom olika områden och rymmer också flertalet betydelser. 

Rent allmänt brukar diskurs handlar om språkuttryck och samtal, där man exempelvis talar 

om en ”medicinsk diskurs” eller en ”politisk diskurs”. Definitionen av begreppet diskurs kan 

variera men Jørgensen och Philips (2000) beskriver diskurs som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen (eller olika avsnitt av världen)”. Gemensamt för användningen av 

begreppet är att det vanligtvis rymmer en idé om att språket är strukturerat i olika mönster 

som återskapas när man agerar inom olika sociala domäner, vilket också är något som 

undersöks med diskursanalysen. Diskurs innefattas inte bara av tal-och skriftspråk utan även 

av bilder som bidrar till att skapa mening. Alla de texter som utgör diskurs är inbäddade i 

olika situationer, institutioner och abstrakta, ”osynliga” strukturer, värderingar och normer i 

samhället. Diskurs kan alltså ses som summan av all interaktion kring ett visst tema. 

Diskursen sker och produceras genom social interaktion och språket skapar relationer mellan 

människor och avgränsade sfärer i samhället (Ekström 2010 s.267-271, Jørgensen 2000 s.67). 

Diskurs är en specifik, kommunikativ händelse som involverar olika sociala aktörer och roller 

såsom sändare och mottagare, vilka deltar i en kommunikativ akt i form av tal eller en text 

(Van Dijk 1998 s.193-194). 

4.3 Kritisk diskursanalys  
De teorier och modeller som används för språklig analys av diskurser går under 

samlingsbegreppet diskursanalys. Diskursanalysen är inte en enda ansats utan kan användas 

tvärvetenskapligt och multidisciplinärt inom många olika sociala områden och 

undersökningar (Jørgensen 2000 s.7). En del av diskursanalysen är den kritiska 

diskursanalysen som kan utföras på olika typer av diskurser, texter och medier. Den kritiska 

diskursanalysen förenar samhällskritik och vetenskap för att undersöka diskurs i form av 

meningsskapande i texter såsom skrift och bilder (Ekström 2010 s.266-267, 273). Den kritiska 

diskursanalysen utgår ifrån att våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, 

identiteter eller sociala relationer utan att dessa spelar en aktiv roll i skapandet och 

förändringen av dem. Utövandet av diskurs, det vill säga en diskursiv praktik, är en social 
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praktik som bidrar till att konstituera den sociala världen och även inkluderar olika sociala 

identiteter och relationer. Genom de diskursiva praktikerna producerar eller skapar vi texter 

och konsumerar, det vill säga mottar och tolkar dem (Jørgensen 2000 s.7, 25, 67). Den 

kritiska diskursanalysen delar den socialkonstruktivistiska språksynen. Språk som diskurs är 

både en form av social handling med vilken människor kan påverka världen och en form av 

historiskt och socialt situerad handling i ett dialektiskt förhållande till andra aspekter av det 

sociala. Detta betyder att diskursen bidrar till att såväl forma och omforma sociala strukturer 

och processer som att spegla dem. Enligt den kritiska diskursanalysen bidrar diskursiva 

praktiker till att skapa och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper i 

samhället, vilket kan betraktas som ideologiska effekter (Jørgensen 2000 s. 67-68). 

 

Den kritiska diskursanalysen försöker få syn på manipulativa drag och maktstrukturer i 

samhället och syftar till att belysa hur maktrelationer och ideologier skapas, bekräftas och 

upprätthålls genom språkanvändning. Det kritiska perspektivet söker också avslöja olika 

attityder, förhållningssätt, ideologier, maktstrukturer och dylikt i språket i en specifik diskurs 

(Lagerholm 2010 s.89). Den kritiska diskursanalysen är alltså kritisk i den mening att den ser 

det som sin uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av den 

sociala världen, inklusive de sociala relationer som innebär ojämlika maktförhållanden i 

samhället. Målsättningen är att bedriva kritisk forskning genom att utforska och kartlägga 

maktrelationer i samhället.  På så sätt syftar den kritiska diskursanalysen till att bidra till 

skapandet av social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet (Jørgensen 2000 s.8, 69).  

4.4 Ideologi 
Den kritiska diskursanalysens teoretiska fundament bygger på ideologibegreppet. Begreppet 

ideologi har flertalet betydelser och behandlas på olika sätt inom olika ämnen. Ideologi 

definieras generellt sett som en samling idéer vilka tillsammans konstituerar en tro eller 

övertygelse kring något, det vill säga en helhet av mer eller mindre tydliga föreställningar och 

värderingar som präglar hur vi ser på människan, samhället och världen (Ekström 2010 s.268, 

Hellspong 2001 s.131). Teun van Dijk (1998 s.5-8) förklarar ideologi som ”ett system av 

idéer eller synsätt och som grunden för de sociala representationerna vilka delas av 

medlemmarna i en grupp”. Ideologier karaktäriseras av att de är socialt konstruerade och 

reproducerade och förknippas ofta med olika gruppers intressen eller kamper. Detta kan 

innefatta såväl sociala grupper såsom klass och kön, som organisationer, institutioner eller 

andra delar av olika sociala strukturer (Van Dijk 1998 s.5-8).  
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Ideologi handlar också om makt och om olika gruppers vilja att nå ut och påverka så många 

som möjligt för att förena dem med ideologin och därmed bidra till dess dominans i 

samhället. Ideologier kan alltså användas för att legitimera makt men också för att ifrågasätta 

den eller för att symbolisera sociala problem och motsättningar (Van Dijk 1998 s.5-8). Ibland 

handlar det även om en omedveten produktion av ideologi när vissa handlingar på ett 

omedvetet sätt är med om att skapa ideologisk makt. Om tidningarna exempelvis 

genomgående skriver att samhällets orättvisor inte går att göra någonting åt, finns det risk för 

att denna slutsats till slut kommer att framstå som det enda sättet att tänka på (Ekström 2010 

s.268, 270). Begreppet ideologi har relevans för den här studien då DN:s och SvD:s 

framställningar i rapporteringen kring den aktuella nyhetshändelsen potentiellt kan påverka 

allmänhetens syn på romer och diskriminering i längden. Eftersom denna studie syftar till att 

undersöka underliggande värderingar och synsätt kring den romska minoriteten i 

dagstidningarnas artiklar, är antagandet om att tidningarnas makt medvetet eller omedvetet 

påverkar hur allmänheten uppfattar olika fenomen, grundläggande för den här studien.  

4.5 Teun Van Dijks kritiska diskursanalysteori 
Den här studien utgår ifrån den kritiska diskursanalysen och Teun Van Dijks modell som är 

en sociokognitiv utveckling av den kritiska diskursanalysen. Modellen består av ett analytiskt 

ramverk och teoretiska instrument specifikt framtagna för analys kring strukturering av 

nyhetsdiskurs i pressen. Huvudsyftet med modellen är att producera explicita och 

systematiska beskrivningar och sorteringar av språkanvändningen i nyhetsdiskursen. 

Beskrivningarna utgörs av en textuell och en kontextuell huvudsaklig dimension. Den 

textuella dimensionen svarar för hur diskursen strukturerar sina betydelser på olika nivåer, 

medan den kontextuella dimensionen relaterar dessa strukturella beskrivningar till olika 

egenskaper hos kontexten (nyhetsdiskursen), såsom kognitiva processer och representationer 

av sociokulturella faktorer (Van Dijk 2009 s.24-25). I enlighet med diskursteorin syftar Van 

Dijks modell till att synliggöra de maktstrukturer och den sociala orättvisan som återskapas 

genom representationer i nyhetsdiskursen. Den kritiska granskningen av texter möjliggör en 

förändring och motverkan av dessa osynliga strukturer och bidrar till förståelsen och 

motverkandet av denna ojämlika maktfördelning i samhället (Ekström 2010 s. 273). 

 

Enligt Van Dijk sker det hela tiden en reproduktion av olika ideologier i nyhetsdiskursen och 

dess texter. Som exempel nämns rasistiska ideologier eller grundtankar som i nyhetsdiskursen 

bidrar till att befästa tanken om den vita mannens överlägsenhet, eller samhällets indelning i 
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ett ”vi och dem”. Dock innebär detta inte att dagspressen gör direkta uppenbara rasistiska 

uttalanden om etniska minoriteter, invandrare eller immigranter utan att de istället på ett mer 

subtilt och indirekt sätt kan bidra till skapandet av en negativ bild av de kulturellt annorlunda 

”andra”. Detta sker genom hur ämnen, exempelvis brott, våld eller kulturella avvikelser 

kopplade till etniska minoriteter eller invandrare plockas ut i pressen och på så sätt bidrar till 

reproduktionen av en, enligt Van Dijk etnocentrisk ideologi (Van Dijk 1998 s.232). I det 

kritiska granskandet av medier och dess textuella innehåll är det enligt Van Dijk även viktigt 

att ha i åtanke hur minnesprocessen fungerar hos läsaren eller nyhetskonsumenten. Van Dijk 

menar att nyhetskonsumenten selektivt kan fokusera på och därmed också komma ihåg en 

enstaka nyhetsberättelse i vilken minoriteter representeras på ett negativt sätt samtidigt som 

nyhetskonsumenten glömmer bort det stora antalet negativa nyhetsberättelser där deras egen 

majoritetsgrupp representeras negativt (Van Dijk 1998 s.232). 

5. Materialredovisning 
Nedan redovisas det material som ligger till grund för studien följt av en motivering till val av 

material. 

5.1 Material 
Den här studien baseras på material i form av tidningsartiklar insamlade från mediearkivet 

Retriever. Materialet innefattar endast artiklar som specifikt behandlar den aktuella nyheten 

om Skånepolisens registrering av romer, varför artiklar som endast kort refererar till 

nyhetshändelsen uteslutits i sökningen. Insamling av materialet har skett med hjälp av 

sökorden; registrering, romer, Skånepolisen, polisregister.  

 

Materialet består av fyra tidningsartiklar utgivna i DN och SvD3 mellan den 23 september och 

25 september 2013. Två artiklar från respektive dagstidning analyseras. Tidningsartikeln 

”Över tusen barn med i olaglig kartläggning” publicerades i DN den 23 september 2013 och 

är på 5107 tecken, inklusive ingressen. Hädanefter kommer artikeln att benämnas som Artikel 

1 (se bilaga). Tidningsartikeln ”Skånepolisen teg om sina register” publicerades i DN den 25 

september 2013 och är på 4556 tecken, inklusive ingressen. Artikeln kommer hädanefter att 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8!DN är landets största annonsmedium inom tryckta tidningar och ingår i Bonnierkoncernen. DN beskriver sig 
som en oberoende liberal dagstidning och de ”står fria från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer” 
Tidningen ges ut i fyra upplagor och läses av 793 100 personer varje dag av personer mellan 15 och 79 år (DN.se 
2013). SvD är en obunden moderat dagstidning som grundades år 1884 och ägs av medieföretaget Schibsted. 
Med obunden moderat menar SvD att det förutom på ledarsidan inte förekommer någon politisk tendens i 
tidningen. SvD har cirka 500 000 läsare varje dag (SvD.se 2013). 

!
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benämnas som Artikel 2. Tidningsartikeln ”Miljonskadestånd kan krävas av staten” 

publicerades i SvD den 25 september 2013 och är på 3584 tecken, inklusive ingressen. 

Artikeln kommer hädanefter att benämnas som Artikel 3. Tidningsartikeln ”Larm om register 

för flera år sedan” publicerades i SvD den 25 september 2013 och är på 3668 tecken, 

inklusive ingressen. Artikeln kommer hädanefter att benämnas som Artikel 4.  

5.2 Motivering av materialval 
Valet av två stycken rikstäckande tidningar grundar sig i att rikstäckande medier ofta fungerar 

som nyhetsledare. De har en dagordningssättande funktion gentemot andra medier och står så 

att säga högre upp i hierarkin jämfört med lokala medier (Jfr Strömbäck 2000 s.155). De 

valda tidningarna är relevanta för mitt urval då de berör Sverige som helhet genom deras stora 

upplaga, anseende och dagliga publicering. Dagstidningarna hyser ett högt förtroende för 

allmänheten och både DN och SvD är prenumeranttidningar och storstadsmorgontidningar 

med kvalitetsmediets krav på sig att informera om samhällsrelevanta frågor. Att båda 

tidningar också står politiskt till höger gör dem lämpliga att jämföra. Tidningsartiklarna är 

publicerade under samma vecka med utgångspunkt i DN:s publicering den 23 september. 

Syftet med studien är att se om det finns en mer eller mindre sammanhållen bild av 

förmedlingen kring nyhetshändelsen hos de två dagstidningarna, varför de undersökta 

artiklarna är utgivna nära tidpunkten för DN:s avslöjande. Beslutet att undersöka artiklar 

publicerade under samma vecka grundar sig i att tidningarnas rapportering inte ämnar vara för 

påverkad eller färgad av den övriga rapporteringen i media kring nyhetshändelsen, 

exempelvis för att det dykt upp nya uppgifter. För att kunna ge en rättvis bild av hur 

respektive tidning framställer nyhetshändelsen består respektive artikel av ett i stora drag 

jämförligt antal tecken. 

5.3 Sammanfattande beskrivning av de aktuella nyhetsartiklarna i materialet 
Artikel 1 ”Över tusen barn med i olaglig kartläggning” är publicerad i DN 23 september 2013, 

reporter är Niklas Orrenius. Ingressen förklarar att svensk polis har upprättat ett olagligt 

”biologiskt register” där över 4000 romer inklusive barn finns med. I artikeln beskrivs 

registret, vem det är som har upprättat det och vem som har tillgång till det. Fokus ligger på 

att barn och döda personer finns med. I artikeln framgår att det är förbjudet att upprätta etniskt 

baserade register i Sverige och att registret därför kan bryta mot lagar. Artikeln avslutas med 

ett citat från en rom vars barn och barnbarn registrerats. Artikeln innehåller en faktaruta som 

tar upp hur romerna historiskt och i nutid har registrerats och förföljts i Sverige och i Europa. 
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Artikel 2 ” Skånepolisen teg om sina register” är publicerad i DN 25 september 2013, reporter 

är Niklas Orrenius. Ingressen förklarar att Skånepolisen tidigare fått en fråga om känsliga 

uppgifter av kontrollmyndigheten SIN men att polisen då inte nämnde registren över romer. I 

artikeln redogörs vidare bland annat för hur registret har används och Skånepolisen intervjuas. 

DN ställer en kort fråga till den ansvarige polisen som senast hanterat registret och artikeln 

avslutas med att informera om att chefer inom Skånepolisen är under utredning. Artikeln 

innehåller en faktaruta som i punktform förklarar vad som hänt och en faktaruta med 

information om hur man kan gå tillväga om man vill tipsa DN. 

 

Artikel 3 ”Miljonskadestånd kan krävas av staten” är publicerad i SvD 24 september 2013, 

reporter är Erik Paulsson Rönnbäck, Ia Wadendal, Maria Sundén Jelmini och Mikaela 

Åkerman. Ingressen förklarar att staten kan bli skyldig att betala 80 miljoner kronor i 

skadestånd och att Skånepolisen förnekar att registret baseras på etnicitet, samt att romers 

förtroende för samhället har skadats. I artikeln redogörs vidare för att uppgifterna om registret 

har rört upp känslor och för Skånepolisens syfte med att upprätta registret. Artikeln avslutas 

med ett citat från en rom som eventuellt kan finnas i registret. Artikeln innehåller en faktaruta 

som förklarar vad saken gäller och vilka myndigheter som har fått ta emot anmälningar 

beträffande registreringen. 

 

Artikel 4 ”Larm om register för flera år sedan” är publicerad i SvD 25 september 2013, 

reporter är Hannes Delling och Karin Thurfjell. Ingressen förklarar att Delegationen för 

romska frågor larmade om registrering redan för fem år sedan men att de statliga utredarna 

aldrig följde upp detta. I artikeln redogörs för den romska delegationens betänkande från 2010 

och att en sanningskommission är aktuell. Det förklaras även att polisen har registrerat romer i 

många år och att detta varit väl känt av höga poliser och andra myndigheter. Representanter 

för delegationen och en annan romsk organisation uttalar sig. Artikeln avslutas med 

information om att polisen har startat en intern utredning och att en förundersökning kommer 

att inledas. Artikeln innehåller en faktaruta som förklarar vad saken gäller, och en faktaruta 

om omvärldens reaktioner på den aktuella nyhetshändelsen. 

6. Metodologiska utgångspunkter 
Den här studien utgår ifrån Teun Van Dijks textorienterade modell för kritisk diskursanalys av 

nyhetstext och nyheter som diskurs (se avsnitt 4.5). Analysen utförs på samtliga DN:s och 

SvD:s nyhetsartiklar. Kommande avsnitt inleds med en kort redogörelse för Van Dijks 
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modell, följt av en löpande och utförlig metodbeskrivning utifrån Van Dijk samt en 

redogörelse för min applicering av metoden. 

6.1 Van Dijks kritiska diskursanalysmodell 
Van Dijks modell för kritisk diskursanalys är lämplig för den här studien då den undersöker 

hur nyhetstext är uppbyggd och vilka strukturer och meningsskapande som finns bakom 

nyhetstext. Metoden innefattar en systematisk analys av textuella strukturer där analysen 

utförs utifrån tre övergripande moment: en makrostrukturell analys, en mikrostrukturell 

analys samt en analys av nyhetstextens sociokulturella kontextualiseringar. Det första 

övergripande momentet är makroanalysen som behandlar nyhetstextens mer övergripande 

egenskaper. Makroanalysen undersöker texten bortom meningsnivån där den globala 

organiseringen av nyheter i form av den tematiska och schematiska strukturen ligger i fokus. 

Det andra momentet är mikroanalysen som görs för att undersöka möjliga ideologier bakom 

texten. Mikroanalysen syftar även till att undersöka vilka underliggande värderingar eller 

perspektiv som finns hos journalisten, något som är särskilt viktigt för en kritisk studie av 

detta slag. Modellens tredje och sista moment är analysen av textens sociokulturella 

kontextualiseringar som undersöker nyhetsdiskursens ideologiska funktion. Detta moment 

utförs i relation till de föregångna makro-och mikromomenten (jfr Ekström 2010 s.273-275). 

6.1.1 Analys på makrostrukturell nivå: tematisk analys 
Van Dijks makrostrukturella analys inleds med en tematisk analys av den övergripande, 

globala organiseringen av nyhetstextens innehåll i form av globala teman. Nyhetstextens 

teman utgör det viktigaste av anförandet i ett längre textstycke och handlar alltså om den 

betydelse och mening som vi skapar av större, sammanhängande textstycken (Van Dijk 1985 

s.74,Van Dijk 2009 s.31-35). Den tematiska strukturen i nyhetsdiskurs framträder genom hur 

nyhetstextens innehåll organiseras efter huvudtemat och byggs upp av andra, underordnade 

teman (underteman) i form av olika ämnen eller händelser. En längre text innehåller oftast 

olika teman där vissa teman är mer generella eller mer abstrakta än andra. Nyhetstexten 

tematiska makrostruktur organiseras därför hierarkiskt på så sätt att nyhetstextens övriga 

innehåll knyts till huvudhändelsen (Van Dijk 1985 s. 69, 81-82). Rubrik och ingress uttrycker 

oftast nyhetstextens mest centrala tema och hamnar därför högst upp i strukturen. De högsta 

nivåerna av den tematiska strukturen i nyhetstext formuleras alltså först, följt av 

organiseringen av de lägre temanivåerna (Van Dijk 2009 s.32).  

I den här studien är makroanalysen lämplig för att ge en övergripande förståelse för det mest 

relevanta innehållet i DN:s och SvD:s tidningsartiklar om Skånepolisens registrering av 

romer. Genom makroanalysen undersöks nyhetsartiklarnas tematiska struktur där huvudtemat 
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söks i huvudrubriken och ingressen medan potentiella underteman söks i brödtexten. Detta 

görs för att få en översiktlig bild av det tidningen vill förmedla kring nyhetshändelsen.  

6.1.2 Analys på makrostrukturell nivå: schematisk analys 
Van Dijks makrostrukturella analys innehåller även en schematisk analys. Enligt Van Dijk 

består nyhetsdiskursen av en schematisk struktur där schemat står för organiseringen av 

textens övergripande innehåll. Den schematiska strukturen organiserar den högre nivån av 

övergripande betydelse av texten samt den nivå med vilken vi beskriver textens ämnen eller 

teman, ungefär på samma sätt som syntaxen i en mening organiserar själva betydelsen av 

meningen (Van Dijk 1985 s.69). Med Van Dijks modell analyseras den schematiska 

strukturen för att fånga nyhetstextens sociokognitiva berättarkonventioner. Sociokognition är 

en kombination av socialt delade, mentala representationer som används i olika sociala 

sammanhang. För Van Dijk är det den etablerade relationen av mening och betydelse som 

görs mellan producenter och konsumenter av nyhetstexter som är av betydelse (Jørgensen 

2000 s.98,Van Dijk 1998 s.454). Enligt Van Dijk sorteras tidningsartiklar efter kognitiva 

scheman där olika kategorier ordnar in ämnen eller händelser på mer eller mindre 

konventionella sätt som läsare på förhand är insatta med. Vanligt förekommande kategorier är 

exempelvis summeringen av nyheten i form av rubrik och ingress, samt en (historisk) 

bakgrund som relaterar nyheten till tidigare händelser (Van Dijk 1985 s.86-87, Van Dijk 2009 

s.54).  

Van Dijks schematiska analys är en kartläggning av själva nyhetsberättandet och utförs för att 

identifiera de ovan nämnda kategorierna i nyhetstexten. Något som förutom kategorier även 

hör till konventionen i nyhetstext är det utrymme som ges till källor, det vill säga aktörer som 

kommenterar och reagerar på den aktuella nyhetshändelsen. Den schematiska analysen 

kartlägger nyhetstextens aktörer samt vilken historisk bakgrund som ges till händelsen utifrån 

vissa aktörers handlingar och/eller kommentarer. Analysen beskriver även till vem eller vad 

som aktörernas kommentarer riktas mot samt vilka resonemang som förs kring konsekvenser 

och orsak/verkan utifrån särskilda aktörers verbala kommentarer, inklusive journalistens 

(Ekström 2010 s. 275- 278).  

I den här studien används den schematiska analysen framförallt för att undersöka hur 

relationen mellan polisen som samhällsaktör och romerna som grupp ser ut samt vilken bild 

som förmedlas av romerna i tidningarnas rapportering. Därmed blir nyhetsartiklarnas aktörer 

mest relevanta att undersöka, varför Van Dijks kartläggning av nyhetstextens kategorier 

utesluts i denna studie. Följande fem analysingångar koncentreras alltså på nyhetsartiklarnas 
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aktörer. För att få en överblick över detta område kartläggs först vilka aktörer som finns i 

artiklarna och sedan undersöks hur de redogör för bakgrunden. Här studeras två frågor: 

1. Vilka aktörer förekommer i artiklarna?  

2. Utifrån vilka aktörers handlingar eller kommentarer redogörs det för bakgrunden? 

Då en av frågeställningarna i den här studien syftar till att undersöka hur relationen mellan 

polisen och romerna konstrueras undersöks här vilka aktörer som reagerar kring 

nyhetshändelsen och hur deras kommentarer kopplas till varandra och nyhetshändelsen. Två 

frågor undersöks här: 

3. Vilka aktörer får komma till tals, och till vem eller vad riktas aktörernas kommentarer 

till eller emot?  

4. Vilka aktörer tillåts dra de huvudsakliga slutsatserna kring nyhetshändelsen, och vilket 

resonemang för de kring konsekvenser och orsak/verkan? 

För att få en uppfattning om vilken bild DN och SvD bidrar med av romerna och till viss del 

även hur polisen framställs, utgår jag från följande fråga: 

5. Hur framställs aktörerna i artiklarna? 

6.1.3 Analys på mikrostrukturell nivå: textens koherens 
Mikroanalysen innebär en mer detaljerad språklig analys där diskursen undersöks på en 

semantisk och grammatisk nivå med syfte att lyfta upp de omedvetna sociokulturella 

processerna till ytan. Ett ökat fokus läggs på hur händelsen konstrueras i texten, vilket i det 

här fallet är betydelsefullt för att kunna dra slutsatser om vilken bild av romer som förmedlas i 

nyhetsartiklarna och för att se vilka underliggande ideologier, perspektiv eller värderingar 

som artiklarna präglas av (jfr Ekström 2010 s. 274). Vid en mikroorienterad analys enligt Van 

Dijks modell är textens koherens central, det vill säga hur relationen mellan texten som helhet 

(global koherens) och dess delar (lokal koherens) ser ut. Global koherens syftar på textens 

huvudsakliga betydelse vilken blir till genom hur mindre textpartier hänger ihop logiskt, det 

vill säga lokal koherens. Den lokala koherensen kan beskriva hur argument, påståenden och 

olika beskrivningar av orsak och verkan är uppbyggda i tidningstexten. Att undersöka den 

lokala koherensen och dess lexikala och semantiska implikationer kan explicitgöra outtalade 

eller implicita budskap, antaganden, åsikter hos skribenten (Ekström 2010 s.275-278, Van 

Dijk 2009 s.59,70). I den här studien undersöks textens globala och lokala koherens för att få 

en bild av nyhetsartiklarnas huvudsakliga betydelse och för att synliggöra implicita budskap 

eller antaganden hos DN:s och SvD:s journalister. I detta delmoment studeras frågan: 
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1. Hur ser textens koherens ut? 

I Van Dijks mikrostrukturella analys undersöks också på vilka sätt som nyhetskonsumenten 

väntas ha förförståelse och förkunskaper om den aktuella händelsen och om det finns någon 

implicit mening som läsaren själv förutsätts läsa in. Analysen behandlar nyhetstexten som 

medskapare till den kognitiva struktureringen av verkligheten och syftar till att fånga hur 

nyhetsproducent och nyhetskonsument sinsemellan skapar en sammanhängande betydelse av 

texten. Den största delen av informationen i en nyhetstext tas emot socialt och representeras 

kognitivt hos läsaren. Det betyder att texten inte är koherent i sig utan tilldelas koherens av 

läsaren, där betydelsen av en nyhetstext är en kombination av uppenbara betydelser och det 

som en nyhetskonsument förväntas vara införstådd med (Van Dijk 2009 s.62-64). Koherens 

som kan tillskrivas av läsaren undersöks här genom att diskutera vilka förkunskaper om den 

aktuella händelsen läsaren förväntas ha och vilken eventuell förförståelse läsaren har för det 

rapporterade fenomenet. Detta görs för att se om artiklarna präglas av några underliggande 

perspektiv eller värderingar. I detta delmoment undersöks frågan:  

2. Finns det någon implicit mening som DN och SvD:s läsare själv förväntas fylla i? 

I den mikrostrukturella analysen resoneras det också kring om det finns andra ord som en viss 

företeelse eller person hade kunnat beskrivas med eller om viss information kan ses som 

överflödig eller irrelevant för tidningstexten. I detta sammanhang diskuteras om det finns 

information som artiklarna hade klarat sig utan eller om visst innehåll saknas (jfr Ekström 

2010 s.278). För att resonera vidare kring tidningarnas konstruktion av nyhetshändelsen 

undersöks om det finns onödig eller irrelevant information i artiklarna om Skånepolisens 

registrering eller om det finns några oklarheter på grund av utebliven eller otydlig 

information. I mikroanalysens tredje delmoment ställs frågan: 

3. Hur ser artiklarnas urval av information ut? 

6.1.4 Analys på mikrostrukturell nivå: lexikal analys  
I den sista delen av Van Dijks mikrostrukturella analys undersöks textens lexikala och 

syntaktiska delar och ibland även stilen kopplad till den specifika diskursen, samt 

förekomsten av retoriska uttalanden. En analys av den lexikala stilen syftar till att undersöka 

med vilka ord som händelsen beskrivs för att synliggöra medvetna eller omedvetna ordval hos 

såväl aktörer/källor, som hos den aktuella journalisten. Ord och ordval kan rymma 

sociokulturella och ideologiska element vilka kan fungera som ett indirekt uttryck för värden 

införlivade i själva betydelsen av ett visst ord. Ett ord används troligtvis för att förmedla ett 

specifikt budskap, vilket Van Dijk förklarar som skillnaden mellan valet att exempelvis kalla 
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någon för ”frihetskämpe” eller för ”terrorist”. Lexikala val som skribenten gör kan alltså ge 

uttryck för dennes åsikter eller attityder kring något och får på så sätt en semantisk innebörd 

och ger vissa associationer hos läsaren (Ekström 2010 s.278, Van Dijk 2009 s.70, 81). I den 

här analysdelen ligger fokus på ordvalen hos såväl journalisten som hos aktörerna i DN:s och 

SvD:s artiklar. Här undersöks med vilka ord som dagstidningarna har valt att beskriva den 

aktuella händelsen, hur aktörerna uttrycker sig samt vilka associationer som det kan skapa hos 

nyhetskonsumenten. 

6.1.5 Nyhetsartiklarnas sociokulturella kontextualiseringar 
Enligt Berglez (Ekström 2010) tolkning av Van Dijks modell utförs analysen av den 

sociokulturella kontexten med makro- och mikroanalysmomenten i minnet. Den 

bakomliggande samhällskontexten ligger till grund för tolkningen av den sociokulturella 

kontexten i texten. Den centrala frågan är genomgående vilken ideologisk funktion som 

nyhetsdiskursen har och på vilka sätt som diskursen kan ge uttryck för, vara en del av eller 

förhandla med eller motverka särskilda ideologiska processer. Berglez ger exempel på 

ideologiska samhällsprocesser såsom globaliseringen eller kommersialiseringen av skolan 

(Ekström 2010 s.279, 284). I den här studien sätts det makro-och mikrostrukturella momenten 

i relation till varandra för att besvara på vilka sätt som den aktuella nyhetsdiskursen kan ge 

uttryck för eller vara en del av särskilda ideologiska processer. Syftet är att undersöka hur 

nyhetshändelsen förmedlas i DN:s och SvD:s publicering och att granska artiklarna för att se 

om de ger uttryck för underliggande värderingar kring romer.  

7. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatanalysen av artiklarna. Först redogörs för den 

makrostrukturella analysen av DN:s och SvD:s tidningsartiklar. Den makrostrukturella 

analysen består av en tematisk analys vilken följs av en schematisk analys. Därefter redogörs 

för den mikrostrukturella analysen av texternas koherens följt av redogörelsen för den lexikala 

analysen. Resultatavsnittet avslutas med en redogörelse för analysen av tidningsartiklarnas 

sociokulturella kontextualiseringar, vilket görs i relation till makro-och mikroanalysen. 

7.1 Tematisk analys av tidningsartiklarna 
DN och SvD rapporterar kring nyhetshändelsen som i sin helhet skulle kunna sammanfattas 

som Skånepolisens olagliga registrering av romer. Utgångspunkten för rapporteringen är 

avslöjandet om Skånepolisens registrering av romer som gjordes i DN den 23 september. 

Huvudtemat i Artikel 1 förmedlas i rubriken: ”Över tusen barn med i olaglig kartläggning”. 

Att det är Skånepolisen som kartlagt romer framgår i ingressen där det förklaras att svensk 

polis olagligen har registrerat romer, bland annat tusentals barn. Då DN endast nämner att det 
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är den romska gruppen och deras barn som har registrerats, kan artikelns huvudtema alltså 

sägas vara kartläggningen av just romer. Ett av artikelns underteman är att romer tidigare 

förföljts och diskriminerats. Artikeln innehåller bland annat faktarutan: ”Bakgrund. 

Förföljelsen av romer” med rubriken ”Lång historia av våld och registrering”, något som även 

brödtexten hänvisar till. Ett annat undertema är att barn finns bland de registrerade, vilket 

också återkommer på flera ställen, exempelvis: ”barn utgör en fjärdedel av hela registret”, 

”polisen har registrerat dem eftersom de är barn till romer”. Det sista undertemat handlar 

om vad registret används till: ”registret över romer brukas av poliser som en sorts 

uppslagsverk, ett referensmaterial”. 

Huvudtemat i Artikel 2 förmedlas i rubriken: ”Skånepolisen teg om sina register”. I ingressen 

framgår att Skånepolisen inte berättade om romregistret för kontrollmyndigheten Säkerhets-

och integritetsskyddsnämnden (SIN) när de fick frågor om register med känsliga 

personuppgifter. Till detta huvudtema kopplas undertemat om SIN:s kontroll av polisen där 

även SIN:s aktuella blixtinspektion hos Skånepolisen den 24 september ingår. Ett annat 

undertema handlar om Skånepolisens användning av registret: ”polisledningens officiella 

version är att masskartläggningen av romer har sin grund i en särskild undersökning som 

inleddes efter ett storbråk vid ett dop i skånska Staffanstorp 2009”. 

Huvudtemat i Artikel 3 förmedlas i rubriken: ”Miljonskadestånd kan krävas av staten”. 

Ingressen förklarar att staten kan tvingas betala ut skadestånd på 80 miljoner kronor till romer 

som registrerats. I brödtexten framgår det bland annat att det ”förmodligen skulle handla om 

20 till 30 000 per person” beroende på hur kränkningen värderas. Ett av artikelns underteman 

kopplas till registreringen och handlar om ett skadat förtroende för samhället hos romerna: 

”skadan det här har gjort för tilliten, det kan inga pengar reparera”. Det andra undertemat 

kopplas också till romerna och samhället. Det framgår bland annat att romen Mika Palmroth 

är van vid diskriminering på grund av sin etnicitet. Artikelns sista undertema handlar om 

Skånepolisens användning av registret där polisen exempelvis säger att: ”när jag tittar på det 

här registret så kan jag inte svara på vem som är rom eller inte, det är byggt efter vissa 

kriminella personer”.  

Huvudtemat i Artikel 4 förmedlas i rubriken: ”Larm om register för flera år sedan”. I 

ingressen framgår att delegationen för romska frågor redan tidigare larmade om registrering, 

men att statliga utredare inte gick till botten med uppgifterna. Ett undertema som knyts till 

detta är romernas misstankar om registrering: ”de var övertygade om att de kartlades och 
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registrerades” och ”folk som var säkra på att det fanns register på socialen exempelvis, där 

man skulle ha använt sig av etniska markörer”. Romernas utsatthet kopplas ihop med ett 

andra undertema där delegationen för romska frågor i ett betänkande konstaterar att det finns 

en omfattande strukturell antiziganism i det svenska samhället. Artikeln innehåller bland 

annat faktarutan ”Europaperspektiv” med citatet ”det som skett i Sverige vore olagligt i 

Norge”. Delegationen behandlas även i ett annat undertema där det framgår att de vill ha en 

sanningskommission och att de har få resurser: ”delegationen hade mycket hög 

arbetsbelastning och därför små möjligheter att gå vidare med alla uppgifter”.  

DN och SvD har byggt upp nyhetshändelsen med hjälp av ett nyhetstema som främst 

innefattar en spänning och konflikt mellan Skånepolisen och det svenska samhället å ena 

sidan och den romska gruppen å andra sidan. Detta gemensamma och övergripande 

huvudtema står för det huvudsakliga innehållet i de fyra tidningsartiklarna. De båda 

dagstidningarna strukturerar verkligheten på ett gemensamt sätt och det är bland annat på 

grund av DN:s och SvD:s representation som den här delen av verkligheten nu ”finns till”. 

Enligt den första socialkonstruktivistiska premissen går det att säga att dagstidningarnas språk 

har betydelse för den kunskap som läsaren får via artiklarna. DN:s och SvD:s teman förmedlar 

bilden av romer som utsatta och diskriminerade och den kunskap som nyhetskonsumenten får 

kring Skånepolisens arbete och romer i detta fall, bygger på den representation av 

verkligheten som DN och SvD presenterar.  

)*+(,'-./&$0#1(analys av tidningsartiklarna 

I följande avsnitt redogörs för tidningsartiklarnas aktörer utifrån de analysingångar som 

presenterades i avsnitt 6.1.2.  

1.  Vilka aktörer förekommer i artiklarna? 

I samtliga artiklar förekommer Skånepolisen och romerna som nyhetsrapporteringens 

huvudsakliga aktörer. Skånepolisen representeras av Länspolismästare Klas Johansson 

(Artikel 2), biträdande chef för länskriminalen Petra Stenkula (Artikel 2, Artikel 3) samt 

rikspolischef Bengt Svensson (Artikel 3). Även två källor från polisen som presenteras som 

anonyma förekommer (Artikel 2, Artikel 3). Romerna representeras av de två 

privatpersonerna Marcello Demeter (Artikel 1) och Mika Palmroth (Artikel 3), och av 

företrädare från två organisationer: Domino Kai och Maria Leissner, förre sekreteraren och 

förre ordföranden för Delegationen för romska frågor samt Soraya Post, språkrör för romers 

rättigheter i Sverige och internationellt (Artikel 4). Maria Leissner räknas som en romsk aktör 

då hon företräder romers intressen. Samhället representeras, förutom av polisen av jurister 
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som DN har talat med (Artikel 1), Säkerhets-och integritetsskyddsnämnden (SIN) och 

ordföranden Sigurd Heuman och kanslichefen Eva Melander Tell (Artikel 2, Artikel 3), 

Barnombudsmannen (BO) Fredrik Malmberg samt svenska staten (Artikel 3). I samtliga 

artiklar förekommer DN och SvD, det vill säga svenska medier, som aktörer genom 

journalisternas kommentarer. 

2. Utifrån vilka aktörers handlingar eller kommentarer redogörs det för bakgrunden? 

Både DN och SvD utgår ifrån DN:s avslöjande om Skånepolisens registrering av romer när de 

redogör för bakgrunden till nyhetshändelsen. Det är Skånepolisens handlingar som ligger till 

grund för själva rapporteringen och via kommentarer från DN:s och SvD:s journalister 

redogörs för rapporteringen utifrån DN:s avslöjande: ”den registrering av tusentals romer i 

alla åldrar och över hela landet som DN avslöjat att polisen ägnat sig åt” (Artikel 1), 

”bakgrunden är Dagens Nyheters uppgifter om att polisen i Skåne kartlagt 4029 romer, där 

ibland omkring 1000 barn, i ett olagligt sökbart register” (Artikel 3). Förutom DN:s 

avslöjande utgör romernas tidigare uppgifter om registrering också bakgrunden i SvD:s ena 

artikel då den bygger på romernas ”larm”. Att romernas uppgifter utgör bakgrunden 

framkommer genom den romska aktörens redogörelse: ”nu berättar Domino Kai hur romer 

larmat till delegationen redan under hans år som sekreterare” (Artikel 4). 

3. Vilka aktörer får komma till tals, och till vem eller vad riktas aktörernas kommentarer 

till eller emot? 

Det är Skånepolisen och romerna som i högsta grad får komma till tals om registret. Dock får 

Skånepolisen varken kommentera detta i Artikel 1 eller i Artikel 4 där endast DN:s och SvD:s 

journalister direkt kommenterar registret. Annars kommer Skånepolisen till tals via citat där 

de svarar på korta intervjufrågor som ställs av DN:s och SvD:s journalister. Exempelvis säger 

Skånes länspolismästare att ”han har svårt att bilda sig en uppfattning” om varför 

Skånepolisen tidigare inte berättade om masskartläggningen av svenska romer för SIN 

(Artikel 2). Rikspolischef Bengt Svensons uttalande fungerar förutom som ett svar på en fråga 

även som en uppmaning till polismyndigheter i Sverige att inte svika hans förtroende: ”jag 

har väldigt svårt att föreställa mig att det här skulle vara något som finns någon annanstans. 

Då skulle jag bli ytterligt besviken” (Artikel 3).  

De romska aktörerna får komma till tals genom direkta citat i alla artiklar förutom i Artikel 2, 

där de istället omnämns av DN:s journalist på över 20 ställen. I båda tidningarna riktas de 

romska aktörernas citat mot polisen och samhället där romernas kommentarer framförallt 
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förmedlar deras oro över vad registreringen innebär och vad det hela skulle kunna leda till på 

sikt. Marcello Demeter jämför polisens metoder med Hitlers förintelse av romer och säger att: 

”det var så här Hitler gjorde. Först registrerar man oss. Sedan så ska vi bort”(Artikel 1) och 

Mika Palmroth säger att ”oavsett vad det är så görs kopplingen till nazisttiden. För det var då 

man kartlade zigenare. Upprepas historien nu?” (Artikel 3). Domino Kai riktar kritik mot 

polisen och säger att: ”de har sin sekretess att gömma sig bakom” (Artikel 4). 

Samhällsaktörerna SIN och BO riktar sina uttalanden mot romerna och till viss del även till 

svenska staten: ”vissa kanske struntar i det, medan många tycker att det är en otrolig 

kränkning”, ”det måste kosta på för en stat att kränka mänskliga rättigheter” (Artikel 3).  

4. Vilka aktörer tillåts dra de huvudsakliga slutsatserna kring nyhetshändelsen, och vilket 

resonemang för de kring konsekvenser och orsak/verkan? 

Det är framförallt DN och SvD som själva sammanfattar och drar slutsatser kring 

nyhetshändelsen och båda tidningar har faktarutor som kort sammanfattar nyhetshändelsen: 

”Bakgrund. Förföljelse av romer”- ”Lång historia av våld och registrering” (Artikel 1) och 

”Detta har hänt” (Artikel 2) samt ”Vad gäller saken?” (Artikel 3, Artikel 4). Faktarutan i 

Artikel 1 redogör för historien av diskriminering av romer i Europa och Sverige nu och då och 

det står att: ”2000-talets förföljelse är en fortsättning av många års jakt på romer-även i 

Sverige”, vilket kan ses som en slutsats kring betydelsen av den aktuella rapporteringen. 

Tidningarna bygger upp resonemang kring konsekvenserna där det framförallt handlar om att 

Skånepolisens registrering kan bryta mot olika lagar som polisdatalagen och 

Europakonventionens artikel 8 om det visar sig att registret är baserat på etnisk tillhörighet. 

Utgångspunkten för DN:s och SvD:s resonemang är att ingen annan grupp än romerna är 

registrerade av polisen på grund av sin etnicitet och att det följaktligen därför främst är 

romerna som drabbas av konsekvenser. Avslöjandet har bidragit till att romernas förtroende 

för det svenska samhället har skadats och till att de romska aktörerna nu dessutom befarar 

ytterligare förföljelse. I båda tidningar tillåts de romska aktörerna till viss del att sammanfatta 

nyhetshändelsen kopplat till just detta tema. Det framgår bland annat av citatet från en romsk 

aktör att ett skadestånd inte gottgör de kränkningar som romer utsatts för (Artikel 3). Både 

DN och SvD sammanfattar nyhetshändelsen genom de avslutande styckena där man förklarar 

att Skånepolisen har blivit föremål för en intern utredning (Artikel 1, Artikel 2, Artikel 4).  

5. Hur framställs aktörerna i artiklarna? 
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Huvudaktörerna Skånepolisen och romerna är de som främst omnämns med värdeladdning i 

artiklarna, övriga samhällsaktörer framställs förhållandevis neutralt. I Artikel 1 nämns 

exempelvis rättsväsendet bara i en enda mening: ”enligt jurister som DN talat med bryter 

polisens registrering av romer mot flera lagar”. Båda tidningar ställer direkta frågor och 

framställs därmed som aktiva rapportörer: ”tycker du att delegationen borde ha undersökt 

uppgifterna noggrannare?”, ”blir du kvar inom polisen?” (Artikel 2, Artikel 4). Gemensamt 

för tidningarna är att de framställer polisen som en samhällsaktör som begått en felaktig 

handling, där det framförallt är DN som ifrågasätter polisen: ”enligt uppgifter i polisens eget 

datasystem skapades registret år 2012-men troligen har personuppgifterna till det omfattande 

registret samlats in under många år” (Artikel 1). Skånepolisen framställs som undvikande 

och hemlighetsfull: ”sju av myndigheterna nämnde att känsliga personuppgifter kunde finnas 

i underrättelseverksamheten. Men inte Skåne”(Artikel 2). Även SIN uttrycker tvivel om 

polisen genom kommentaren: ”det är extremt obehagligt med uppgifterna om de registrerade 

barnen”. Bilden som konstrueras av polisen är att de är okunniga och otydliga gällande syftet 

med registreringen. Skånes länspolismästare kan exempelvis inte svara på varför hans 

myndighet inte berättat om masskartläggningen av romer, samtidigt som kollegan Petra 

Stenkula säger att hon personligen till och med förbjöd registren i början av 2000-talet. Det 

framkommer även att polisen inte vet om det är gamla listor på romer som ligger till grund för 

de nya registren och att polischefen inte heller kan svara på hur det har gått med 

brottsutredningen som sägs ligga till grund för registren. I Artikel 2 framgår även att registren 

har kritiserats av polisledningen. Kommentaren från den anonyma källan: ”det hela är rena 

lekstugan för personalen på kriminalunderrättelsetjänsten”, stärker bilden av polisen som 

okunnig och nästan inkompetent (Artikel 3). 

Precis som tidigare forskning (se avsnitt 3.2) har visat knyts tidningsartiklarnas gestaltning av 

romerna även i det här fallet till kriminalitet och problem i samhället. DN:s och SvD:s 

strukturerar medvetet eller omedvetet den sociala verkligheten där romer inte är individer, 

utan främst en diskriminerad, grupp som förknippas med mörk historia och utsatthet. I Artikel 

1:s faktaruta framgår exempelvis att romer tvångssteriliserades och att de ”hörde till de icke 

önskvärda”. Den romska gruppen förefaller stå utanför det svenska samhället och bär med sig 

en oro att pekas ut: ”känslan att vara registrerad har kommit in från många romer” (Artikel 

4) och ” de reagerar med ett sorgset igenkännande” (Artikel 1). SvD förklarar att den romska 

aktören Mika Palmroth ”är van vid diskriminering”, ”att ständigt ha en vakt i hasorna” och 

att ”inte bli befordrad på grund av sin etnicitet” (Artikel 3). Kopplingen till en historisk 
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förföljelse av romerna görs i båda tidningar. Det framhävs särskilt att barn har registrerats, 

vilket gör romernas svaghet potentiellt mer framträdande då barn oftast ses som värnlösa och i 

behov av skydd. Enligt SvD har Skånepolisen inte bara skadat romernas förtroende för 

polisen utan dessutom även romernas förtroende för hela samhället.  

7.3 Textens koherens  
Följande moment är uppdelat i tre olika avsnitt, som vart och ett utgår från de nämnda 

frågeställningarna kring koherens som tidigare presenterades i avsnitt 6.1.3. 

1. Hur ser textens koherens ut? 

Gemensamt för både DN och SvD är att de främst framställer den aktuella nyhetshändelsen 

utifrån en slags polisen-mot romer-diskurs. Den samhälleliga kontexten finns närvarande 

genom hur romernas relation med samhället bygger upp artiklarna. Artikel 1:s huvudrubrik 

”Över tusen barn med i olaglig kartläggning” ger uttryck för textens globala koherens som 

säger att barn och kartläggning i polisregister inte bör höra ihop. Barn associeras normalt sett 

inte med kriminalitet då brott och kriminella handlingar främst begås av vuxna (män). Barnen 

framhävs i huvudrubriken utan att DN behöver förklara att registrering av barn är 

kontroversiellt, eftersom de flesta är införstådda med denna typ av kognitiva strukturering av 

verkligheten. Romer är den enda etniska grupp som binds till polisens arbete i 

nyhetsrapporteringen och den romska etniciteten är därför central för själva nyhetshändelsen.  

På ett subtilt sätt kan koherensen vila på den textuella meningsluckan att romer förknippas 

med kriminalitet eftersom polisregister och kriminalitet vanligtvis hör ihop. I artikeln framgår 

att Skånepolisen har fört in barn i registret för att ”de är barn till romer”, inte för att de har 

begått kriminella handlingar. DN skriver vidare att polisens logik kring registreringen av 

romer är ”att det finns anledning att hålla koll på dem i framtiden” och att ”registret 

innehåller många helt ostraffade människor”. Detta implicerar polisens syn på romer och att 

registret faktiskt även innehåller straffade romer. Etnicitet verkar vara särskilt viktig för 

Skånepolisen när det gäller just romer, då det är släktskapet och/eller relationer med romer 

som ligger till grund för hela den här registreringen. Detta skulle kunna bidra till att skapa 

bilden av romer som en kriminell, etnisk grupp. Utifrån tidningarnas rapportering förefaller 

polisen konstruera ett samband mellan romer och kriminalitet, en slutsats även läsaren skulle 

kunna dra då det potentiellt går att läsa in att Skånepolisen rimligtvis inte borde inkludera 

personer i ett register om de inte var kriminella.  

Artikel 2:s huvudrubrik ”Skånepolisen teg om sina register” ger uttryck för textens globala 
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koherens som säger att Skånepolisen har undanhållit information om sina register. 

Koherensen vilar på den textuella meningsluckan som nyhetskonsumenten förväntas fylla i, 

nämligen att myndighetsinformation bör vara offentlig och att det därför är fel av en 

myndighet att tiga om sina register. Koherensen bygger på förutsättningen att Skånepolisen 

har gjort fel eftersom deras tigande aldrig hade blivit en nyhet annars. DN behöver således 

inte förklara för läsaren att denna typ av information inte bör undanhållas för allmänheten. 

Även denna artikel vilar på en slags polis-mot romer-diskurs. Skånepolisen bekräftar att det 

fanns etniskt baserade register över romer på 1980-och 90-talen men att de förbjöds runt år 

2000. DN nämner varken varför sådana register fanns eller vad de användes till. Eftersom det 

inte förklaras närmare kan det ytterligare spä på bilden av romer som just utpekade och 

granskade av polisen.  

Artikel 3:s huvudrubrik ”Miljonskadestånd kan krävas av staten” ger uttryck för textens 

globala koherens som säger att staten kan ha begått ett allvarligt fel. Skadestånd betalas ut till 

någon som blivit felbehandlad och här handlar det om miljontals kronor. På flera ställen 

betonas att staten och polisen har skadat romernas förtroende för samhället men att 

skadeståndet inte kan gottgöra detta. Koherensen säger att romer separeras från övriga 

samhället. SvD målar upp en bild av den romska aktören som diskriminerad, vilket 

förmodligen bidrar till att nyhetshändelsens betydelse kopplas till samhällets diskriminering 

av romer. Precis som i DN:s artiklar existerar en polis-mot romer-diskurs där den romska 

etniciteten framhävs i relation till polisens arbete. Detta gör att ett samband mellan romer och 

kriminalitet konstrueras även här där ”kringresande” beskrivs av Skånepolisen som ”personer 

som reser omkring och begår brott”. Ordet ”kringresande” syftar vanligtvis på resandefolket, 

vilket i detta fall då blir synonymt med personer som begår brott. Rikspolischef Bengt 

Svenson uppmanar samtliga polismyndigheter att se över sina register, vilket implicerar att 

det kan finnas fler romregister hos polisen. Detta i sin tur kan förstärka bilden av att polisen 

strukturellt agerar och tänker kring romer som en grupp att hålla under uppsikt.  

Artikel 4:s huvudrubrik ”Larm om register för flera år sedan” ger utryck för textens globala 

koherens som säger att larm som görs vid upprepade tillfällen (nu och för flera år sedan) är 

värda att rapportera om. Läsaren förväntas förstå konstruktionen här, att ett larm om något är 

akut och att upprepningen av ett larm implicerar ett återkommande problem. Att larmet görs 

av en betydande anledning behöver inte förklaras närmare eftersom läsaren redan på förhand 

är insatt med att nyhetsartikelns rubrik innehåller den mest centrala informationen. Nyhetens 

uppbyggnad kring larmet uttrycks genom hur romerna säger sig ha kommit med uppgifter om 
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registrering med etniska markörer redan innan och att många romer haft ”känslan av att vara 

registrerade”. Det görs en koppling mellan polisens registrering och romers vana vid 

diskriminering och romernas bekräftade misstankar och rädsla om förföljning av svenska 

myndigheter sammanfattas genom Maria Leissners kommentar: ”romernas oro var 

uppenbarligen helt befogad” (Artikel 4). Rapporteringen implicerar att romerna bär med sig 

en känsla av att bli utpekade och registrerade av myndigheter och att de nu fått ”vatten på sin 

kvarn”. På ett indirekt sätt förmedlas att romerna är en utsatt grupp som fortfarande förföljs av 

myndigheter på grund av sin etnicitet.  

Den bild som de aktuella artiklarna målar upp verkar stämma överens med hur Nilsson och 

Labba (2005) ringar in bilden av romer i tidningsartiklar. Enligt dem figurerar romer ofta i 

samband med diskriminering och kriminalitet i tidningar. DN:s och SvD:s artiklar kan 

sammanfattningsvis sägas konstruera relationen mellan polisen som samhällsaktör och 

romerna som grupp utifrån konflikten dem emellan. Artiklarnas koherens gör kopplingen till 

romer och kriminalitet, samtidigt som bilden av romer som diskriminerade framträder. Den 

samhällskontext som finns närvarande i artiklarna visar hur det svenska samhället genomsyras 

av en strukturell diskriminering av romer och hur kriminalitet och etnicitet antas höra ihop när 

det gäller romer. 

2. Finns det någon implicit mening som läsaren av DN och SvD:s rapportering själv 

förväntas fylla i? 

Hela nyhetshändelsen baseras som bekant på DN:s första publicering och avslöjandet och 

båda tidningar verkar till viss mån förutsätta att läsaren redan på förhand har vissa 

förkunskaper om särskilt innehåll och bakgrund i rapporteringen. Det är till exempel tydligt 

att SvD-rubriken i Artikel 4 ”Larm om register för flera år sedan” syftar tillbaka på tidigare 

nyhetsrapportering om registret. Läsaren förväntas känna till att romerna har registrerats och 

att detta är något som har avslöjats tidigare. Artikeln förutsätter även att läsaren är införstådd 

med vilket register det är som larmet handlar om och att det också är ett register ”värt” att 

larma om.  

I både DN:s och SvD:s artiklar presenteras information som förutsätter vissa kunskaper hos 

läsaren om den tidigare historiska förföljningen av romerna i Europa. DN:s journalist påpekar 

till exempel att ”polisens stora, romska släktträd inte är en bortglömd kvarleva från en 

svunnen tid” och att ”romerna ibland reagerar med ett sorgset igenkännande (Artikel 1), 

vilket på ett underliggande sätt förmedlar betydelsen att romernas reaktioner på avslöjandet 
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bottnar i den registrering och förföljelse av romer som skett historiskt sätt. SvD förutsätter att 

läsaren är bekant med begreppet antiziganism som förekommer i början av Artikel 4 utan att 

det utvecklas eller förklaras närmare. Artikeln nämner för övrigt att romer länge misstänkt att 

de registrerats, vilket också signalerar det historia arv romer bär på. Myndigheters och 

samhällets tidigare förföljelse och diskriminering av romer ligger som en bakgrund i texten, 

trots att det är något som kanske inte alla läsare känner till.  

Romernas utsatthet kan sägas ligga till grund för den kontrovers som Skånepolisens 

registrering av romer faktiskt innebär, vilket är något som också läsaren förväntas förstå. Att 

ett skadestånd på miljontals kronor sägs vara otillräckligt för att kompensera den skada som 

polisen förorsakat romerna förutsätter att läsaren förstår varför kränkningen är särskilt grov 

mot romer (Artikel 3). Den romska aktören Mika Palmroths funderingar framkommer: 

”tanken på en lista som inte barnens kompisar är med på, och inte grannbarnen” (Artikel 3), 

vilket implicerar kopplingen att romerna inte är som ”alla andra” och att det därför bara är 

romer som hamnar i polisens register. Trots att ingen av artiklarna kan presentera en 

detaljerad utredning av vad Skånepolisen egentligen har baserat registret på eller använt det 

till eller om det i alla bemärkelser är olagligt, förväntas läsaren förstå att polisens hantering är 

bristande och till och med diskriminerande. Det impliceras att Skånepolisen gör en koppling 

mellan romer och kriminalitet: ”i en utredning där det finns romska misstänkta kanske någon 

polis vill veta vem som är släkt med vem och kan då gå in i datormapppen Kringresande” 

(Artikel 1). Här skulle läsaren kunna tolka in att polisen gör en koppling mellan just 

kringresande romer och kriminalitet. Att Skånepolisen teg om sina register för en 

kontrollmyndighet (SIN) implicerar även att polisen har gjort fel och att man dessutom 

försöker slingra sig ur det genom att tiga (Artikel 2). Detta skulle kunna tolkas som att 

Skånepolisen visste att registren egentligen inte var tillåtna och att de därför inte ville att detta 

skulle komma till allmän kännedom. DN:s underliggande värderingar i nyhetsförmedlingen 

handlar om att det inte går att lita på Skånepolisen och att det är tack vare DN som polisen nu 

kontrolleras. DN förstärker bilden av sig själva som granskare av makten genom att beskriva 

SIN:s blixtinspektion hos Skånepolisen utifrån sitt eget avslöjande (Artikel 2) där det står att 

SIN ville ta reda på mer gällande det som ”DN avslöjat att polisen ägnat sig åt”. Att 

Skånepolisen först nu bekräftar sina register med känsliga personuppgifter stärker bilden av 

DN som en betydande aktör. 

3. Hur ser artiklarnas urval av information ut? 
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I både DN:s och SvD:s artiklar saknas uttalanden från vissa källor. Det mest utmärkande är att 

Skånepolisen inte får uttala sig i DN:s första publicering, trots att hela nyhetshändelsen utgår 

från polisens agerande. Det är brukligt att låta aktörer bemöta anklagelser, vilket gör en 

avsaknad av Skånepolisens version allvarlig (jfr Van Dijk 2009 s.87). Inte heller några andra 

samhällsaktörer får kommentera händelsen. Möjligen hade ett uttalande från representanter av 

den svenska staten varit på plats, något som saknas i båda DN:s artiklar. Detta kan även 

jämföras med SvD:s Artikel 3, där inga statliga representanter medverkar trots att artikeln 

handlar om statens eventuella miljonskadestånd. Där saknas även exempel på, eller 

jämförelser med tidigare begångna kränkningar av staten. Även i Artikel 4 saknas uttalanden 

från statliga representanter trots att det var statliga utredare som inte gick till botten med 

romers tidigare larm. I Artikel 1 lämnas faktarutan om den långa historien av våld och 

registrering av romer samt kopplingen till Skånepolisens agerande okommenterad. I Artikel 2 

saknas även kommentarer från romska aktörer. I faktarutan ”Detta har hänt” framkommer att 

registren har kritiserats av polisledning, politiker och vanliga medborgare utan att någon av 

dessa får komma till tals i artikeln. I Artikel 4 framgår det inte varför det endast är tidigare 

anställda från delegationen som uttalar sig eller vilka som är delegationens viktigaste 

huvudfrågor. Artikeln inleds med att ta upp den utbredda antiziganismen i det svenska 

samhället utan att gå in på betydelsen av detta, vilket lämnar frågor om exakt hur den 

genomsyrar Sverige hängande i luften. 

Den mesta av informationen i artiklarna fyller ett syfte men det finns några exempel på 

potentiellt överflödig eller irrelevant information. I Artikel 1 informerar en faktaruta bland 

annat om allvarlig förföljelse av romerna i Tyskland, Österrike och Italien. Förmodligen vill 

DN sätta in den aktuella händelsen i ett sammanhang men eftersom syftet med Skånepolisens 

registrering vid artikelns publicering inte var helt säkert fastställt ter sig informationen 

aningen irrelevant. Det är dessutom inte säkert att polisens agerande har något att göra med 

det som skett eller sker ute i Europa. I sammanhanget förklarar DN hur det kan gå till när 

registret används och att: ”i en utredning där det finns romska misstänkta kanske någon polis 

vill veta vem som är släkt med vem”. Ordet ”kanske” gör DN:s slutsats i det här fallet högst 

hypotetisk. I SvD:s artiklar finns potentiellt överflödig information i form av Mika Palmroths 

uttalande om registreringen, eftersom det inte är klarlagt om han eller någon i hans familj 

finns i registret (Artikel 3). Det kan tänkas vara mer relevant att intervjua någon som faktiskt 

finns med i registret. Faktarutan ”Europaperspektiv” informerar om att ”Spanien är ett av de 

länder som lyckats integrera romer bäst” (Artikel 4). Informationen framställer romerna som 
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svårintegrerade och passiva och därmed utanför samhället. Kopplingen mellan integration och 

Skånepolisens registrering förklaras inte, vilket gör informationen potentiellt irrelevant. 

7.4 Lexikal analys 
I samtliga artiklar tas det upp att registreringen handlar om etnicitet. I Artikel 1:s ingress 

kallar DN Skånepolisens register även för ett ”biologiskt baserat register”. Ordet ”biologiskt” 

för tankarna till medicinska register och genetik, vilket kan tolkas som att romerna till och 

med avviker från majoriteten när det gäller biologiska faktorer. Att polisens register ”Total” 

har använts som ett slags ”uppslagsverk” över romska familjeband framgår i båda DN:s 

artiklar, något som förstärker bilden av ett register byggt på biologiska faktorer. Registret 

refereras även till som ”ett sorts släktträd” och ”polisens stora romska släktträd”. DN är dock 

noga med att poängtera att alla registrerade inte är släkt med varandra med ordet ”släktträd” 

implicerar likväl sorteringen av romer i en enda släkt. Hade personer i samma polisregister 

rubricerats som släkt bara för att de skulle vara etniskt svenska hade ordvalet säkerligen tett 

sig relativt ologiskt. Det står vidare att ”massor av helt vanliga familjer med romska rötter” 

finns med i registret. Genom att beskriva romer som ”vanliga familjer” utgår journalisten 

medvetet eller omedvetet ifrån att romska familjer inte är som andra svenska familjer. Att 

romer överhuvudtaget måste beskrivas som helt vanliga förstärker bilden av romer som just 

”icke-vanliga” och ordvalet bidrar till att romer i ännu högre grad framställs som avvikande.  

Det finns även en del intressanta medvetna eller omedvetna ordval i SvD:s artiklar. 

Exempelvis framgår att staten kan ”krävas” eller ”tvingas” att betala ut miljonskadestånd. 

Orden kopplas till tvång, vilket här gör skadestånd till något staten helst vill undvika. Detta 

kan signalera att kränkningen och diskrimineringen av romerna inte är ”värd” att ge 

kompensation för. I samma artikel demonstrerar den romska aktören diskrimineringen på ett 

bildligt sätt genom att kalla polisens agerande för en ”skada” som inga pengar kan ”reparera”. 

Som tidigare nämnts används ordet ”larm” i Artikel 4 och ordvalet är förmodligen medvetet 

då det påvisar att något alarmerande och akut pågår i det svenska samhället. Den romska 

aktören Maria Leissner säger att det hela är ”toppen på ett isberg”, vilket implicerar att en än 

mer omfattande registrering av romer eller liknande pågår under ytan. De romska aktörerna 

inbyggda oro och misstänksamhet för majoritetssamhället kopplas till detta och det framgår 

att ”de var övertygade om att de kartlades och registrerades av polis och sociala 

myndigheter” och att ”känslan av att vara registrerad har kommit från många romer”. Att 

beskriva romernas aningar för ”känsla” illustrerar deras förmodade vana vid förföljelse av 
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myndigheter. Leissner förklarar även att delegationen inte är någon ”åklagarmyndighet”, 

vilket antyder att delegationen hade åtalat polisen om de haft sådan makt.  

7.5 Sociokulturella kontextualiseringar 
DN och SvD konstruerar nyhetshändelsen på ett likande sätt. Båda tidningar är en del av en 

ideologisk process där medierna fungerar som granskare av makten. Tidningarna bygger 

främst sin rapportering kring diskrimineringsdiskursen och romernas historiska utsatthet. DN 

har uppmärksammat registreringen av den etniska minoriteten, kopplat det till romernas 

utsatthet och diskriminering av samhället och därmed identifierat en problematik som man 

låter hela nyhetsframställningen vila på. Problematiken ligger i att Skånepolisen som 

makthavare och representant för svenska samhället har ”pekat ut” en redan i samhället 

diskriminerad etnisk grupp och kartlagt dess medlemmar på till synes oklara grunder. DN:s 

hela rapportering är en granskning som syftar till att problematisera detta tema. De 

underliggande värderingarna som ligger bakom rapporteringen av nyhetshändelsen är att det 

inte är rätt att föra in en grupp människor (inklusive barn och döda personer) i ett polisregister 

som endast baseras på etnisk tillhörighet. Samhällskontexten är närvarande i DN:s 

framställning där den historiska bilden av romer som strukturellt diskriminerade och utsatta 

sätts in i detta aktuella sammanhang. Problematiken kring nyhetshändelsen och tillkomsten av 

den kan därmed sägas bygga på just diskrimineringsdiskursen. DN:s ideologiska funktion här 

är att uppmärksamma den brist eller de problem som finns i samhället idag, med både öppen 

och dold rasism mot romer samt diskriminering av dem på olika plan. Den aktuella 

nyhetshändelsen kopplas ihop med dagens främlingsfientliga klimat och den historiska 

förföljelsen av romer i Sverige och i Europa. Det handlar om en ideologisk process där romer 

förknippas med kriminalitet och utanförskap. Med rapporteringen kring Skånepolisens 

agerande visar DN att en svensk myndighet (potentiellt flera) är en del av denna mer 

genomgripande struktur som genomsyrar samhället och leder till diskriminering av den 

romska minoriteten. Man kan därmed även koppla DN:s rapportering till en slags granskning 

av myndigheter-diskurs där makthavarnas roll i samhället och mediernas granskning av dem 

är central. Myndigheter bör agera på ett korrekt och icke-diskriminerande sätt något som 

Skånepolisen misslyckats med och följaktligen blir en nyhetshändelse ur DN:s synvinkel. 

Genom sin förmedling positionerar DN sig som granskaren av makten som är på den svages 

sida och uppmärksammar allmänheten på aktuella problem eller orättvisor. DN:s artiklar är 

alltså även en del av en ideologisk process som handlar om mediernas betydelsefulla funktion. 

Även SvD:s rapportering är en del av denna ideologiska process. Det är medierna som har 

haft makt att avslöja det som romerna hela tiden har misstänkt men inte själva kunnat 
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rapportera om. SvD:s artiklar bygger vidare på DN:s rapportering kring 

diskrimineringsproblematiken och kontroversen kring polismyndighetens agerande. Listan i 

Artikel 3 på myndigheter som har fått in anmälningar angående registreringen talar för att det 

handlar om en diskrimineringsdiskurs, då bland annat Diskrimineringsombudsmannen finns 

med. Samhällskontexten är närvarande även i SvD:s rapportering kring nyhetshändelsen där 

svenska myndigheter diskriminerar en redan sedan tidigare utsatt etnisk minoritet. SvD:s 

fokus på romernas tidigare uppgifter om registrering och deras förlorade förtroende för 

samhället kan sägas vara en del av denna diskurs som behandlar romernas samhälleliga 

utanförskap. Det handlar om en ideologisk process där den skada som tillförts romerna idag 

hör ihop med deras utpräglade misstänksamhet och rädsla för förföljelse, som i sin tur har att 

göra med hur de har blivit behandlat historiskt. Endast registrering av romer är aktuell i 

rapporteringen och etniciteten förefaller avgörande för myndigheters behandling av denna 

grupp människor, oavsett om de är kriminella eller inte. (Skåne)polisen får symbolisera hela 

det svenska samhället och ett tidigare historiskt förtryck.  

Det instabila bandet mellan romerna och samhället återskapas i SvD:s artiklar genom 

framställandet av Skånepolisens handlande och de statliga utredarna tidigare ovilja att gå 

vidare med romers uppgifter om registrering. Detta vacklande förhållande ställs på sin spets 

med framhävandet av de romska aktörernas oro för en ny förintelse och de hänvisningar som 

görs till tidigare förföljelse. Precis som DN drar SvD paralleller mellan den aktuella 

händelsen och tidigare förföljelse av romer. SvD nämner romers situation i Europa och 

skriver exempelvis att Tyskland registrerade romer ända in på 1960-talet. SvD:s 

nyhetsrapportering är alltså en del av den ideologiska processen som handlar om 

diskriminering av minoriteter uppifrån, det vill säga makthavarnas strukturella diskriminering 

av minoriteter. DN och SvD:s värderingar bygger på att det är fel att diskriminera och att de 

som representanter för media måste lyfta fram denna typ av oförrätt. Enligt Van Dijk sker det 

hela tiden en reproduktion av olika ideologier i nyhetsdiskursen och dess texter. Trots att av 

nyhetshändelsen präglas av föreställningen om att det är orätt att kartlägga och registrera en 

etnisk minoritet på oklara grunder, bidrar de båda tidningarna med en konstruktion av den 

romska minoriteten som just diskriminerad och utsatt. En konsekvens av deras rapportering är 

att romerna positioneras som en åtskild grupp utanför samhället. I samstämmighet med Van 

Dijks (1998 s.232) utgångspunkt att massmedier kan bidra till skapandet av en negativ bild av 

de kulturellt annorlunda ”andra”, bidrar DN och SvD till bilden av romerna som utanför 

samhället.  
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8. Sammanfattning 
Analysen av språket i DN:s och SvD:s nyhetsartiklar kring Skånepolisens registrering av 

romer visar att de båda tidningarna i stora drag förmedlar en samstämmig bild av 

nyhetshändelsen. DN:s och SvD:s artiklar genomsyras av en underliggande värdering som 

säger att det är fel med diskriminering på grund av etnisk tillhörighet. Tidningarnas 

framställning vilar således på den kritiken och på tidningarnas roll som samhällsaktörer och 

granskare av makten. Rapporteringen konstruerar Skånepolisen och romerna som 

huvudaktörer där nyhetshändelsen framförallt framställs som en konflikt mellan dessa två. 

Båda tidningar förmedlar en slags polis-mot romer-diskurs, något som hela framställningen 

också bygger på. Analysen har visat att det framträder ett komplicerat förhållande mellan 

polisen och samhället å ena sidan och romerna å andra sidan i tidningarnas rapportering. DN:s 

och SvD:s övergripande förmedling handlar om polisen som företrädare för makten och del av 

det svenska samhällets strukturella diskriminering av den romska minoriteten samt romerna 

som en maktlös och utsatt grupp med en dålig relation till majoritetssamhället. I artiklarna 

dras paralleller till nazitiden och förföljelsen av romer genom historien och tidningarna 

värderar värdet av nyhetsrapporteringen utifrån detta.  

DN konstaterar att det fortfarande sker en jakt på romer i Europa och i Sverige och SvD 

nämner den utbredda antiziganismen i samhället, vilket förstärker bilden av romerna som 

diskriminerade. Tidningarna fungerar här som medskapare av en maktrelation mellan 

samhället och romerna där romernas diskriminering därmed även reproduceras i tidningarnas 

artiklar. Både DN och SvD klargör att romerna har hamnat i Skånepolisens register för att de 

är just romer vilket gör att de också framställs som annorlunda gentemot majoriteten som inte 

finns med i registret. Den kritiska diskursanalysen visar att DN:s och SvD:s språkanvändning 

i det aktuella fallet bidrar till upprätthållandet av underliggande värderingar om den romska 

minoriteten som en avvikande och till viss del även kriminell grupp. Enligt 

socialkonstruktivismen är språket inte bara en avspegling av verkligheten. Språket som 

används för att beskriva den aktuella nyhetshändelsen är en produkt av tidningarnas sätt att 

kategorisera världen där de båda tidningarnas representation av verkligheten i detta fall 

underhåller bilden av den romska minoriteten som avvikande (jfr avsnitt 4.1). Van Dijk (1998 

s. 232) menar att minoriteter riskerar att representeras på ett negativt sätt i dagspressen. Här 

illustreras det med hur DN och SvD befäster bilden av romer som icke-normala och 

avvikande gentemot det övriga samhället bland annat då de beskrivs som ”vanliga” (se avsnitt 

7.4), något som snarare framhäver motsatsen. 
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9. Diskussion och slutsats 
DN:s avslöjande om Skånepolisens registrering av romer och tidningarnas vidare rapportering 

kring detta tema verkar ha bidragit till ett allmänt uppvaknande och fungerar som en 

påminnelse om att det fortfarande sker en strukturell diskriminering av romer i samhället. De 

båda tidningarna tycks ha som mål att ge upprättelse till romerna genom att rapportera om de 

”missförhållanden” som denna grupp drabbas av. Med ideologibegreppet som utgångspunkt 

kan DN:s och SvD:s ideologiska funktion sägas vara att uppmärksamma brister och problem i 

samhället. Särskilt DN använder sin nyhetsförmedling för att ifrågasätta makten och för att 

uppmärksamma ett problem som finns i samhället idag, här i form av diskrimineringen av 

romer. Risken finns dock att DN:s och SvD:s rapportering på ett omedvetet ideologiskt plan 

förstärker bilden av romer som svaga och diskriminerade eftersom romerna framförallt nämns 

i samband med diskriminering i den aktuella nyhetsrapporteringen. Tvärtemot tidningarnas 

ideologiska funktion kan resultatet istället bli att romerna konstrueras som avvikande i 

förhållande till resten av majoritetssamhället och att tidningarna därmed påverkar och 

legitimerar ett bevarande av romernas position som en av samhällets mest utsatta grupper.  

Något som tidigare har konstaterats i den här studien är att mediernas gestaltning har 

betydelse för våra föreställningar om minoriteter och diskrimineringsfrågor och att medias 

representation bland annat kan skapa motvilja hos nyhetskonsumenten inför olika grupper av 

människor (se avsnitt 1). Intressant i detta sammanhang är att fokus för DN:s och SvD:s 

framställning är att en central samhällsaktör som polisen pekar ut den romska 

minoritetsgruppen som kriminell. Båda tidningar påtalar att många romer i registret inte är 

kriminella men nyhetsförmedlingen skulle ändå kunna bidra till en ökad skepsis eller avstånd 

till romer eftersom de trots allt sätts in i ett sammanhang där de kopplas till kriminalitet. 

Enligt Van Dijks kritiska diskursanalysteori kan nyhetskonsumenter selektivt komma ihåg 

enstaka nyhetsberättelser där minoriteter representeras på ett negativt sätt (se avsnitt 4.5). 

Detsamma gäller även för DN:s och SvD:s nyhetsförmedling som faktiskt skulle kunna bidra 

till att den romska gruppen i framtiden associeras till något negativt hos de som läser 

artiklarna.  

Den här studien visar att bilden som förmedlas av romer i DN:s och SvD:s aktuella 

rapportering i mångt och mycket stämmer överens med resultat från tidigare forskning som 

har gjorts kring minoritetsgrupper. Den statliga utredningen ”Svenska nyhetsmedier och 

mänskliga rättigheter i Sverige-en översikt” visar exempelvis att morgontidningar framförallt 

skriver om invandrare eller personer med utländsk härkomst när det gäller brott och 
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kriminalitet, vilket även är fallet i de analyserade artiklarna. Detta stämmer även överens med 

Cottles (2000) och Nilssons (2002) slutsatser att minoriteter oftast framställs som avvikande 

gentemot majoritetssamhället och att de mestadels framträder i samband med rapportering 

kring brottslighet och olika sociala problem (se avsnitt 3.1). Att medierna påverkar 

allmänhetens uppfattning kring olika fenomen (se avsnitt 1) exemplifieras tydligt med den 

aktuella rapporteringen i DN och SvD. DN:s avslöjande har satt igång en lavin av händelser 

där bland annat flera samhällsinstanser har tvingats att agera. Den aktuella tidningsdiskursen 

används som ett instrument för DN och SvD att utöva sin ”plikt” som granskare av makten 

och således går det att fråga sig vad som hade hänt, eller snarare inte hänt om DN:s journalist 

inte hade undersökt Skånepolisens arbete. Konsekvenserna av den aktuella 

nyhetsrapporteringen visar tydligt hur medierna har inflytande över vad människor tror sig 

veta om samhället.  

Detta är enbart en mindre fallstudie och en mer omfattande undersökning av ett större antal 

artiklar och/eller dagstidningar hade antagligen kunnat ge en mer övergripande och generell 

bild över nyhetsförmedlingen kring romer och diskriminering i svensk dagspress. Att till och 

med statliga utredningar hänvisar till studentuppsatser om detta tema (se avsnitt 3.2) visar 

dock att all forskning om representationen av den romska minoriteten i medierna är önskvärd. 

Det finns ett stort behov av uppmärksamhet kring frågor som rör minoriteter och 

diskriminering och det är viktigt att media tar sitt ansvar och i större grad ger utrymme för 

detta i sin rapportering. Något som även är viktigt är att romer (och andra minoriteter) lyfts 

fram i alla olika sammanhang och att de i högre grad tillåts att finnas med som enskilda 

individer för att inte cementera en bild av dem som avvikande och som diskriminerad grupp. 

Min förhoppning är att den här studien i någon mån ska kunna bidra till fortsatt forskning om 

mediebilden av romer och att det på sikt kanske kan leda till en ökad kunskap och tolerans för 

minoriteter i det svenska samhället.  

!

!

!
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Bilagor, tidningsartiklar 

Artikel 1: Över tusen barn med i olaglig kartläggning 

Svensk polis har upprättat ett olagligt register över romer. Totalt innehåller det 4 029 

människor spridda över hela landet. Registret anses värdefullt av polisen, används i 

polisarbetet och är öppet för ett stort antal anställda. Över tusen av de registrerade är barn. Det 

finns exempelvis 52 tvååringar i polisens romska register. Anledningen till att de förts in där: 

de har fötts i romska familjer. Registret visar inte brottslighet. Många vuxna som hamnat där 

är ostraffade. Det handlar om en kartläggning av släktband: ett biologiskt baserat register. 

”Kringresande”. Så heter mappen i Skånepolisens datorsystem. I mappen ”Kringresande” 

finns en stor datorfil som getts namnet ”Total”. Det är registret. En sorts släktträd med totalt 4 

029 människor i olika delar av Sverige (alla registrerade är dock inte släkt med varandra). 

Varje man eller pojke representeras i registret av en blåfärgad figur, medan kvinnor och 

flickor representeras av röda figurer. Uppgifter som personnummer och folkbokföringsadress 

är noga bokförda vid varje individ. Mellan figurerna går pilar som visar släktbanden. Enligt 

uppgifter till DN har polisens ambition varit att skapa ett sökbart register över Sveriges romer. 

De äldsta människorna i registret har hunnit dö. De är födda i slutet på 1800-talet och början 

på 1900-talet. Här finns Josef Taikumer, född 1894. Olga Demeter, född 1901. Georg Taikon, 

född 1909. 

Barn utgör över en fjärdedel av hela registret. De yngsta i registret är två år gamla och lades in 

när de var några månader gamla, år 2011. Av de över tusen barnen i registret är 842 födda på 

2000-talet. Att de inte är straffmyndiga spelar ingen roll: de har inte hamnat i registret för att 

de begått kriminella handlingar. Polisen har registrerat dem eftersom de är barn till romer. 

Eftersom de är barn till romer och därmed själva romer, lyder polisens logik, så finns det 

anledning att hålla koll på dem i framtiden. Registret över romer har upprättats av polisen i 

Lund och hanteras av polismyndigheten i Skåne. Även Rikskriminalen i Stockholm, 

länskriminalen i Skåne och kriminalunderrättelsetjänster i flera städer har tillgång till 

registret. Enligt uppgifter till DN kan minst ett 70-tal anställda vid polisen fritt slå i filen 

”Total”, men troligen har långt fler fri tillgång till registret. Dessutom har den stora 

registerfilen delats via mail inom polismyndigheten till anställda som själva inte har tillåtelse 

att söka i det. Registret innehåller många helt ostraffade människor. Här finns 

samhällsdebattörer som Erland Kaldaras i Malmö, ordförande i Romska ungdomsförbundet. 

Här finns kulturpersonligheter, idrottare och fritidspolitiker. Och massor av helt vanliga 
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familjer med romska rötter, som familjen Håkansson i Skarpnäck som intervjuas på nästa 

uppslag. Den gemensamma nämnaren för de registrerade är att de är romer eller har en 

relation med en rom. Den geografiska spridningen på de registrerade personerna är stor. I 

registret finns 528 personer med postadress i Stockholms kommun. 380 från Göteborg. 733 

från Malmö. 165 från Lund. 103 från Helsingborg. Registret samlar romska barn i de flesta 

svenska mellanstora städer. En tvåårig kille i Linköping och hans fyraåriga storasyster. Två 

treåriga flickor i Västerås. En nioårig flicka i Växjö. I Jönköping finns fyra barn kartlagda: en 

tvåårig pojke, två åttaåriga flickor, en tioårig flicka. I Borås finns en femårig flicka 

registrerad. I Kristianstad finns en tioårig flicka, en sjuårig pojke och en fyraårig flicka 

registrerade. I Norrköping bor två treåringar, en femåring, en sjuåring och en nioåring som 

alla återfinns i regist-ret. I Södertälje lever tre registrerade tvååringar, en treåring, en 

fyraåring, en femåring och en sjuåring.  

Polisens stora romska släktträd är ingen bortglömd kvarleva från en svunnen tid. Det är ett 

dokument som används i polisens verksam-het i dag. Enligt uppgifter i polisens eget 

datasystem skapades registret år 2012, men troligen har personuppgifterna till det omfattande 

registret samlats in under många år. Registret över romer brukas av poliser som en sorts 

uppslagsverk, ett referensmaterial. I en utredning där det finns romska misstänkta kanske 

någon polis vill veta vem som är släkt med vem. Då kan han eller hon gå in i datormappen 

”Kringresande” och slå i registret ”Total”. Det är förbjudet att upprätta etniskt baserade 

register i Sverige. Enligt jurister som DN talat med bryter polisens registrering av romer mot 

flera lagar, bland dem polisdatalagen och lagen om polisens allmänna spaningsregister. 

Dessutom kan den omfattande registreringen av släktband, hemadresser och personuppgifter 

vara ett brott mot Europakonventionens artikel 8, som slår fast rätten till skydd för privat- och 

familjeliv. Den senaste veckan har DN varit i kontakt med flera människor som finns i 

registret. Ingen av dem har känt till att de eller deras barn registrerats. De reagerar med chock, 

vrede, och ibland ett sorgset igenkännande. 

– Det var så här Hitler gjorde. Först registrerar man oss. Sedan så ska vi bort, säger 

44-årige Marcello Demeter i Skarpnäck, vars barn och barnbarn registrerats. 
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Artikel 2: Skånepolisen teg om sina register 

Bara några månader efter att Skånepolisen lagt in över tusen romska barn i sitt register kom 

en fråga från kontrollmyndigheten i Stockholm: Har ni register med känsliga uppgifter? I sitt 

svar skrev Skånepolisen inte ett ord om sin massregistrering av romer. Nu är polisen som 

hanterat de romska registren föremål för intern utredning. Han säger till DN att han inte vet 

om han får jobba kvar. 

Malmö. I går gjorde kontrollmyndigheten Säkerhets- och integritets- skyddsnämnden (SIN) 

en blixtinspektion hos Skånepolisen. Syftet var att få reda på mer om den registrering av 

tusentals romer i alla åldrar och över hela landet som DN avslöjat att polisen ägnat sig åt. 

– Det är extremt obehagligt med uppgifterna om alla dessa registrerade barn, sade SIN:s 

kanslichef Eva Melander Tell. 

SIN:s ordförande, förre lagmannen Sigurd Heuman, var den som genomförde inspektionen i 

går. Han ville ha svar på vilka register som förts och exakt vilka som haft tillgång till dem, 

sade han. Men faktum är att SIN, som är den myndighet som ska granska att polisen hanterar 

personuppgifter rätt, redan frågat Skånepolisen om de har några register där känsliga 

personuppgifter kan förekomma. Det var på våren 2012, ett drygt halvår efter att Skånepolisen 

lagt in över tusen romska barn i registret ”Total”, som använts av poliser och polisens 

analytiker som ett sorts uppslagsverk över romska familjeband. I sitt svar till SIN skrev 

Skånepolisen att känsliga personuppgifter kunde förekomma i fyra polisregister: Rationell 

anmälningsrutin RAR), Datoriserad utredningsrutin – tvångsmedel (DurTvå), Polisens 

utredningsstöd (Pust) samt kommunikationscentralens system. Däremot nämnde inte 

Skånepolisen den underrättelseverksamhet som myndigheten bedriver, med mappen 

”Kringresande” och dess register över tusentals romer vid namn ”Total”. Inte heller det andra 

stora registret med 997 namn som DN avslöjade igår. Det var inte enbart Skånepolisen som 

fick frågan om register och känsliga personuppgifter från SIN, enkäten gick ut till samtliga 

landets 21 polismyndigheter. Sju av myndigheterna nämnde att känsliga personuppgifter 

kunde finnas i underrättelseverksamheten. Men inte Skåne. När DN i går eftermiddag frågade 

Skånes länspolismästare Klas Johansson varför hans myndighet inte berättat om 

masskartläggning en av svenska romer för SIN kunde han inte ge ett svar. 

– Jag har svårt att bilda mig en uppfattning om det, sade han. 

Däremot kom hans polischefskollega Petra Stenkula med ny information. Hon berättade att 

hon personligen hade förbjudit etniskt baserade register över romer vid Skånepolisen. 

– Det är helt riktigt att det fanns sådana listor på 1980- och 90-talen. Jag var själv med och 
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förbjöd dem i början på 2000-talet, sade Petra Stenkula som i dag är biträdande chef för 

länskriminalen, men som då arbetade som jurist med ansvar för hantering av personuppgifter. 

Hur många register över romer stötte du på? 

– Mindre än fem. 

Togs personuppgifterna från de romska registren bort efter att du förbjudit dem? 

– Det förutsätter jag. Kan det vara de gamla listorna på romer som ligger till grund för de 

nya registren? 

– Den tanken har föresvävat även mig. Men vi vet inte i nuläget, säger Petra Stenkula. 

Polisledningens officiella version är att masskartläggningen av romer har sin grund i en 

särskild undersökning som inleddes efter ett stor- bråk vid ett dop i skånska Staffanstorp 

2009. Polischeferna kan dock inte svara på hur det gått med den utredningen, inte ens om den 

lett till åtal eller lagts ned. Enligt säkra uppgifter till DN så har ”Total”-registret med tusentals 

romer använts som ett sorts uppslagsverk över romers släktband i flera utredningar. Minst 70 

polisanställda, troligen många fler, har rätt att fritt söka i registret. Den server inom polisen 

som registret ligger på kallas ”X”. Enligt en av Aftonbladets poliskällor gömmer X-servern 

”lite av varje”. 

– Den har blivit rena lekstugan för personalen på kriminalunderrättelsetjänsten. Här kan 

man sitta och plocka fram namn på folk lite hur som helst, och sprida uppgifterna till andra, 

säger källan till Aftonbladet. Det är kriminalunderrättelsetjänsten i Lund som senast hanterat 

polisens stora romska register. Den anställde där som upprättat registret ville i går inte tala 

med DN. 

– Det är så att jag blivit föremål för utredning. Jag vill att det går den rätta vägen, och 

tänker prata med utredarna först, säger han. Blir du kvar inom polisen? 

– Det får vi se. 

Även chefen för kriminalunderrättelsetjänsten i Lund är under utredning. Förundersökningen 

sköts av riksenheten för polismål i Stockholm. 
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Artikel 3: ”Miljonskadestånd kan krävas av staten” 

Skadat förtroende. Staten kan bli skyldig att betala 80 miljoner kronor i skadestånd till de 

tusentals svenska romer som registrerats. Men Skånepolisen förnekar att registret handlat om 

personernas etnicitet. Samtidigt har avslöjandet redan skadat romers förtroende för samhället. 

Staten kan tvingas betala skadestånd på 40–80 miljoner kronor om Skånepolisens registrering 

av romer visar sig bryta mot polisdatalagen. Den bedömningen gör säkerhets- och 

integritetsnämndens ordförande Sigurd Heuman, som inlett en granskning för att undersöka 

om Skånepolisens register bryter mot lagen. Bakgrunden är Dagens Nyheters uppgifter om att 

polisen i Skåne kartlagt 4 029 romer, däribland omkring 1 000 barn, i ett olagligt sökbart 

register. 

– Det skulle förmodligen handla om 10 000–20 000 kronor per person, sett till tidigare fall 

där staten betalat ut skadestånd för felaktig hantering av personuppgifter. Men det är 

komplicerat att värdera kränkningen i ett sådant fall. Vissa kanske fullständigt struntar i det, 

medan många tycker att det är en otrolig kränkning, säger Sigurd Heuman. Även 

Barnombudsmannen Fredrik Malmberg menar att staten måste vara beredd att betala ut ett 

skade- stånd om det visar sig att registreringen varit olaglig. 

– Det måste kosta på för en stat att kränka mänskliga rättigheter, det tycker jag är oerhört 

viktigt, säger Fredrik Malmberg. Uppgifterna om polisens registrering har rört upp känslor. 

Finske romen Mika Palmroth, 35 år i Södertälje, som ännu inte vet om hans finns i registret, 

tycker inte att ett skadestånd skulle göra varken från eller till, oavsett summa. 

– Skadan som det här har gjort för tilliten, det kan inga pengar reparera, säger han. 

Skånepolisen förnekar dock att det förekommer uppgifter om etnicitet i den så kallade 

analysfil som upprättats av polisen i Lund och sedan använts av polismyndigheten i Skåne. 

Registret lades enligt uppgifter till Sydsvenskan upp 2010, i samband med en utredning kring 

en konflikt mellan olika grupperingar i mellersta Skåne. Personerna i grupperingarna är 

misstänkta för bland annat vapenbrott och grov misshandel. För Petra Stenkula, biträdande 

chef för länskriminalen, innebär dock ordet ”kringresande” att det handlar om personer som 

reser omkring och begår brott. 

– När jag tittar på det här registret så kan jag inte svara på vem som är rom eller inte, det är 

byggt efter vissa kriminella personer, säger Petra Stenkula. Rikspolischef Bengt Svenson 

kräver att ärendet utreds i botten och har uppmanat samtliga polismyndigheter att se över sina 

register. 
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– Jag har väldigt svårt att före- ställa mig att det här skulle vara något som finns någon 

annan- stans. Då skulle jag bli ytterligt besviken, säger Bengt Svenson. För Mika Palmroth 

kändes nyheten om registret som att någon ryckte bort mattan under hans fötter. 

– Polisen får gärna kartlägga kriminella, även kriminella zigenare. Men att barn, att min ett 

och ett halvåriga unge, kanske är med på polisens lista. Jag kan inte tro att det är sant.  

Han lyfter upp dottern Julia i famnen. Tanken på att hon och hennes två syskon skulle 

registreras på grund av honom, hans bakgrund, snurrar i huvudet. Tanken på en lista som inte 

barnens kompisar är med på, och inte grannbarnen. Själv är han van vid diskriminering, van 

vid att ständigt ha en vakt i hasorna i matbutiken, att inte bli befordrad på grund av sin 

etnicitet. 

– Oavsett vad det här är, ett register eller en analys, så har det förstört romernas förtroende 

för samhället. Oavsett vad det är så görs kopplingen till nazisttiden. För det var då man 

kartlade zigenare. Upprepas historien nu? 
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Artikel 4: Larm om register för flera år sedan 

Stor kartläggning. Delegationen för romska frågor fick uppgifter om att romer kartlades redan 

för över fem år sedan. Men de statliga utredarna gick inte till botten med larmen.  – Romernas 

oro var uppenbarligen helt befogad, säger delegationens ordförande Maria Leissner i dag. 

Domino Kai var en av många som var ute och demonstrerade mot polisens register över romer 

i måndags kväll. Mellan 2007 och 2008 var han anställd som sekreterare hos delegationen för 

romska frågor, som i ett 573 sidor tungt betänkande 2010 konstaterade att det finns en 

omfattande strukturell antiziganism i det svenska samhället. Nu berättar Domino Kai hur 

romer larmat till delegationen redan under hans år som sekreterare att de var övertygade om 

att de kartlades och registrerades både av polis och sociala myndigheter. Delegationen ställde 

inofficiella frågor till polisen, som nekade. Några officiella frågor eller krav på utredning 

riktat mot polisen gjordes aldrig, och uppgifterna kom heller inte med i betänkandet till 

regeringen. 

– Det blev tyvärr inget av de uppgifterna. Det var svårt att gå vidare, för om polisen hade 

bekräftat hade de erkänt att de begick lagbrott. Sedan har de sekretess att gömma sig bakom. 

Vi hade inga bevis, och det behövs svart på vitt, säger Domino Kai. Tycker du att 

delegationen borde ha undersökt uppgifterna noggrannare? 

– Det är klart att man kunde ha gjort. Arbetsbelastningen på oss var enorm, med våra 

resurser hade vi inte mäktat med.  

Larmen till delegationen kom efter att polisen nere i Skåne börjat registrera tusentals romer – i 

går berättade Skånepolisen för SVT att registrering av romer har skett i över tio års tid. Enligt 

poliskällor till Aftonbladet ska registret ha varit väl känt av höga poliser och andra 

myndigheter samt delats till andra polisdistrikt. Ett av förslagen från delegationen var en 

sanningskommission. Något som Domino Kai tycker är än mer aktuellt i dag. 

– Det hade behövts en sannings- kommission med större befogenhet att gå vidare med 

sådana här uppgifter. Han får medhåll av Maria Leissner, som var ordförande i delegationen: 

– Nu måste en sanningskommission komma till. Det är min slutsats av detta. I betänkandet 

påpekade delegationen att man ville ha en ordentlig genomlysning av rättsväsendet inom 

ramen för en sanningskommission. Maria Leissner minns att det framkom uppgifter om 

register hos myndigheter. 

– Vi fick höra rykten om det här, men det fanns ingen möjlighet att få det bekräftat. Vi är 

ingen åklagarmyndighet. Jag vet att jag talade med folk som var säkra på att det fanns register 

på socialen exempelvis, där man skulle ha använt sig av etniska markörer. Hur tänker du om 
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larmet i ljuset av avslöjandet nu? 

– Romernas oro var uppenbarligen helt befogad. Det som kommit fram kan vara toppen på 

ett isberg. Soraya Post, språkrör för romers rättigheter i Sverige och internationellt, satt också 

med i delegationen. 

– Känslan av att vara registrerad har kommit in från många romer, säger hon. Även Soraya 

Post framhåller att delegationen hade mycket hög arbetsbelastning och därför små möjligheter 

att gå vidare med alla uppgifter. 

– Det kom väldigt mycket information över huvud taget, men naturligtvis finns ingen 

ursäkt för det med facit i hand. Samtidigt kom nya avslöjanden om registreringen av romer i 

går. Ännu en datafil där många var romer avslöjades av DN. Skånepolisen kallade till 

presskonferens och sade att den nya filen ska vara en del av samma register. En särskild grupp 

hos Skånepolisen ska utreda vad som har hänt. Ett beslut om en internutredning har fattats och 

riksenheten för polismål började i går att säkra och ta del av det som står i registren för att 

inleda en förundersökning. 

 


