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The study examines medias impact on every day racism through Agenda Setting and 
Framing. Prior studies on the subject are either conducted from an American 
perspective, or are several years of age. In this study we highlight how todays media 
depicts our society and how it affects the concept of the world on an individual level. 
The study is a content analysis of the case study on the news stories “The hunt for the 
unregistered immigrants”, which have been analyzed through critical discourse analysis. 
It builds upon studies conducted by Löwander (1997) and Brune (2004) regarding 
ethnic groups in the Swedish society. The result of this study suggests that Swedish 
public service media, SR and SVT convey an image in which ethnic minority groups are 
of lower value than “the white norm” in Swedish society. 
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1 Inledning 
 
Inspirationen till vår studie fick vi efter att ha sett dokumentärfilmen Raskortet av Osmond 
Karim som visades på SVT2 den 27e, 29e och 30e mars 2014. Dokumentären visar intervjuer 
med svenskar som haft negativa och kränkande upplevelser från samhället på grund av sin 
etnicitet. Efter att ha sett dokumentären ställde vi oss många frågor om hur olika etniciteter 
egentligen framställs i svenska medier. Enligt Brune (2004) tycker vi svenskar att Sverige är 
jämställt - men den ljushyade normen ser inte problemen på samma sätt som den utsatta 
gruppen gör (Brune 2004). Det är tydligt att massmedia och samhället tidigt lägger värderingar i 
barns medvetande om värdet av olika etniciteter baserat på hur dessa färger representeras i 
media (Bergner 2009; Brune 2004). 
 
Majoriteten i det svenska samhället lever i tron att vardagsrasism inte existerar eftersom 
fenomenet inte märks av för dem då de själva inte utsätts för den (Brune 2004; Schmauch 
2006). Det är den etniska minoriteten som drabbas av och lever med vardagsrasism (Brune 
2004; Schmauch 2006). Det är vardagsrasismen som vi i vår studie vill analysera och 
konkretisera. Jonas Hassen Khemiris uppmärksammade brev “Bästa Beatrice Ask” som han 
skrev i samband med ID-kontrollerna av etniska minoriteter i Stockholms tunnelbana beskrev 
från Khemiris eget perspektiv hur det är att bli marginaliserad på grund av sin hudfärg i Sverige 
(Khemiri 2013). Det strukturella förtryck som är vardagsrasismen plockades därmed fram i 
ljuset för den vita normen att se.  

1.1  Demokrati och jämlikhet 
Demokrati betyder i grund och botten folkstyre (Dahlstedt 2005; Strömbäck 2004). I en 
demokrati ska alla behandlas lika och ha samma chans att synas och höras samtidigt som alla 
viljor och röster ska värderas lika högt (Hadenius 2006). För dagens svenskar är demokrati en 
självklarhet och det finns inget reellt alternativ till annan politisk doktrin (Hadenius 2006; 
Strömbäck 2004). I en demokrati bildas ofta klyftor på grund av den möjlighet till fri 
exponering av värderingar och åsikter som finns i västerländska samhällen (Hadenius 2006). 
Dessa skillnader är vanligtvis någonting bra, men risken finns att det i extrema fall blir svårt att 
upprätthålla den respekt och tolerans mellan medmänniskor som behövs för att en demokrati ska 
fungera (Dahlstedt 2005). De vanligaste klyftorna är bland annat mellan människor med olika 
etnicitet. Andra vanliga orsaker till klyftor är olika religion eller socioekonomiska förhållanden 
(Hadenius 2006). 
 
Vi eftersträvar och går mot ett allt mer jämställt samhälle, men klyftorna är fortfarande något 
som påverkar oss (Dahlstedt 2005). Ett statistiskt exempel på dessa klyftor är enligt Hadenius 
(2006) att 11 % av svenskarna tycker att det är störande med människor av annan nationalitet 
eller ras. Eftersom klyftor där individer som inte tillhör den egna kategorin inte respekteras 
skapas ett hot mot demokratin (Hadenius 2006). 
 
Jämlikhet är en förutsättning för demokrati eftersom demokratin bygger på idén om allas lika 
värde (Dahlstedt 2005). I en demokrati ska alla ha lika stor möjlighet att få sin röst hörd för att 
alla åsikter ska uppmärksammas och vara lika mycket värda (Dahlstedt 2005; Strömbäck 2004). 
I modern tid innebär denna tanke även en rättvis representation i media, eftersom demokrati 
idag är en självklarhet för oss svenskar (Dahlstedt 2005). Men hur är det egentligen med 
jämlikheten? Sverige anses ofta vara ett land som ligger före i jämställdhetsfrågor, men många 
etniska minoriteter upplever att de inte är jämlika i det svenska samhället. Norstedts svenska 
ordbok beskriver mångfald som “en kulturell och åsiktsmässig mångfald i samhället[...]” 
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(2004). Att etniska minoriteter inte upplever att de är jämlika är inte till fördel för den etniska 
mångfalden (Hadenius 2006). Gapet mellan vår syn på demokrati och vår faktiska jämställdhet 
och syn på etnisk mångfald skiljer sig åt (Hadenius 2006; Dahlstedt 2005). 

1.2  Rasism 
Olika etniciteter framställs i amerikansk media på ett visst sätt vilket bidrar till en stereotyp bild 
av vissa etniciteter (Bergner 2009; Haider-Markel, Donald, Delehanty & Beverlin 2007; 
Poindexter, Smith & Heider 2013). Då rasism är en av de tyngsta och viktigaste frågorna i vårt 
samhälle idag vill vi undersöka om detta är ett fenomen även i Sverige. Studien är därmed ett 
fall av representationen av etniska minoriteter i svensk media, och ytterst mediernas makt i 
förhållande till rasismen i samhället.  
 
Den rasism som stöder sig på biologiska skillnader har idag utvecklats till en mer "förfinad" 
rasism som utgår från kulturella skillnader (Löwander 1997). Rasism handlar inte längre om den 
individuella människan, utan om ett folks sätt att leva och vara. Detta refereras ofta till som 
“kultur” (Löwander 1997). I Sverige värderas den vita normen som mer värd än den färgade 
minoriteten (Wodak, KhosraviNik & Mral 2013). En invandrare eller flykting förväntas 
assimilera sig till den svenska kulturen för att bli “svenskar” (Wodak et al, 2013). Med det 
menas att nyankomna till Sverige förväntas ta svenska seder och sociala normer i bruk. Det är 
ett tecken på ett tydligt “vi” och “dem"-tänk där svensk kultur ses som överlägsen.  
Tanken om assimilering motsätter sig i sin tur det faktum att svenskar ofta anser att de inte har 
någon speciell kultur som gemensamt förenar dem (Wodak et al 2013). Svenskar upplever sig 
istället ha vissa gemensamma grundläggande värderingar såsom demokrati, rationalitet och 
modernitet (Wodak et al 2013). Rasism går att definiera på olika sätt (Fredrickson & Thurban 
2003). Rasism kan, beroende på definition, syfta till diskriminering på grund av både religion, 
etnicitet och kultur (Fredrickson & Thurban 2003).  
 
Rasism i dagens västerländska samhällen handlar inte bara om biologisk exkludering, utan 
framför allt om kulturell sådan (Löwander 1997). Det är ett folks sätt att leva - kulturen - som 
exkluderas (Löwander 1997) och inte längre den individuella människan. Idag har "vit" ersatts 
med den kulturella kategorin "Europa" (Löwander 1997). "Vit" anses inte längre vara en 
överlägsen hudfärg, utan en överlägsen kultur (Löwander 1997). Genom detta utestängs vissa 
grupper från kulturella och symboliska resurser i samhället vilket i sin tur är resultatet av 
maktrelationen som är rasism (Löwander 1997). Nedan följer ett citat från Löwanders studie 
(1998) som definierar vad som kan vara rasism i samhället: 
 

"Rasism som diskursiv maktutövning inkluderar fördomar mot invandrare, dokument 
och uttalanden som kan förstärka rasismens diskurs i opinionsbildningen [...]. Det 
innebär att allt från organiserat rasistiskt våld till mer subtila uttryck för strukturellt våld 
i form av beskyllningar, marginaliseringar, osynliggöranden eller omyndigförklaranden 
av invandrare, kan betraktas som former av rasism." (Löwander 1998:88) 
 

Även Poindexter, Smith och Heider (2003) har forskat om representationen av etniska 
minoriteter i USA med utgång från Agenda Setting och Framing i amerikanska medier. Det är 
denna typ av forskning vi kommer bygga vidare på, men vi utvidgar den med ett svenskt fokus i 
form av digitala Public Service-medier. Tidigare studier om etnicitet och medierepresentation 
har till största del handlat om den amerikanska kulturen (Bergner 2009; Haider-Markel, Donald, 
Delehanty & Beverlin 2007; Poindexter, Smith & Heider 2013), vilket ger tyngd och relevans 
till det vetenskapliga problemet, då vi har ett svenskt fokus och förhåller oss till tidigare 
forskning framför allt Brune (2004) och Löwander (1997). 
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1.3  Mediernas makt 
Massmedia har ett stort inflytande på vårt samhälle idag, och medier är i allra högsta grad med 
och påverkar samhällsutvecklingen. Tillsammans med riksdag och regering bildar massmedier 
en tredje statsmakt (Riksdagen 2014; Strömbäck 2004). Detta eftersom de genom sin 
nyhetsförmedling “sätter agendan” och uppmärksammar ämnen som sedan påverkar vad den 
stora massan pratar om (Severin & Tankard 2010).  
 
Massmedia bidrar med sin makt både till allmänkunskapen i samhället och vad som sker runt 
om i världen, men också till vad som gör intryck på opinionen och vilka ämnen som människor 
anser vara samhällsviktiga och hur dessa ska tolkas (Hadenius, Weibull & Wadbring 2011; 
Strömbäck 2004).  
 

"Nyhetsredaktionerna definierar inte endast vilka händelser av alla tänkbara som är 
viktiga, utan de ger samtidigt en tolkning av hur dessa händelser ska förstås av 
publiken, vad som är rätt och vad som är fel." (Löwander 1998:90) 
 

Genom att studera nyhetsmediers innehåll och budskapsförmedling kan vi skapa oss en bättre 
bild av vilka uppfattningar om världen medierna förmedlar och därmed vilken bild publiken får 
av världen (Löwander 1997). Många människor uppfattar Public Service som viktigt för deras 
bild av samhälle och politik (Löwander 1997). SVT har även idag, år 2014, mycket högt 
förtroende hos svenskarna och ligger på andra plats i MedieAkademins årliga 
förtroendebarometer (MedieAkademien 2014). Sveriges Radio som också tillhör Public Service 
ligger stadigt på första plats (MedieAkademien 2014). Vi går djupare in på SR och SVT i 
avsnitt 1.4.1. 
 
I och med detta får massmedia ett stort samhällsansvar då deras porträttering skall spegla 
omvärlden och samhället på ett så opartiskt sätt som möjligt (Severin & Tankard 2010). Enligt 
Hadenius, Weibull och Wadbring (2011) ägnar svenskar i snitt cirka fem timmar om dagen till 
att konsumera olika typer av medier, vilket förtydligar vikten av en god och opartisk 
nyhetsförmedling. När media visar och normaliserar rasism får det enligt Löwander följande 
påverkan: 
 

"[...] sänker [...] tröskeln för vad som är allmänt acceptabelt och tillåtet att säga 
offentligt om invandrare och etniska minoriteter. Därigenom blir rasism accepterad och 
sann, det som alla vet och talar öppet om." (Löwander 1998:91) 

 
Vidare porträtteras etniska grupper från ett “vitt” perspektiv, där mediebevakningen av Husby är 
ett exempel. I maj 2013 ägde våldsamma upplopp rum i Husby i norra Stockholm (Djalaie 
2013). Enligt journalisten Djalaie (2013) upplevdes det av många att få Husby-bor fick komma 
till tals och att det var utomstående som fick berätta om händelserna som utspelade sig i 
området. Detta sänder signaler om vems röst som räknas i samhället. Massmedia har allra 
högsta grad en stor inverkan och påverkan på demokratin och dess funktion i samhället 
(Hadenius et al, 2011). Bland annat eftersom media fungerar som en mellanhand vad gäller 
förmedling av budskap mellan politiska partier som avsändare och den stora massan som 
mottagare (Strömbäck 2004; Wodak 2011). Dessa aspekter gör att massmediers trovärdighet 
vad gäller nyhetsrapportering blir väldigt sårbar om inte samhällsansvar och en opartisk 
nyhetsförmedling upprätthålls (Hadenius et al, 2011). 
 
Självklart finns det många fler faktorer som påverkar mediernas makt, så som exempelvis 
ägarstruktur, konkurrens och ekonomiska aspekter (Hadenius et al, 2011). En djupare förståelse 
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för dessa faktorer skulle kunna bidra till en bredare helhetsbild och en mer gedigen kunskap 
inom forskningsområdet. Dock har vi valt att avgränsa vår problemdiskussion och vårt 
forskningsområde till nyhetsrapporteringens påverkan på vardagsrasismen eftersom vår studie 
annars blir för bred och resurskrävande. 
 
Enligt Brune (2004) kan nyhetsmedier ha en påverkan på samhällets uppfattning om etnicitet. 
Vidare hävdar Brune (2004) även att nyhetsbolagen har en stark position vad gäller presentation 
och framställning av nyheterna i svensk media. Hon menar även att etnicitet kan framställs på 
ett visst sätt och att kan komma att uppfattas olika beroende på kontext och diskurs hos 
mottagaren (Brune 2004). Brunes (2004) forskning visar på att det kan finnas risker med 
mediers förmedling av fördomar då detta ökar klyftorna i samhället. 
 
Även resultatet i en studie om etniska minoriteter av Poindexter, Smith och Hedier (2003) 
visade att det fanns tydliga skillnader i representationen mellan just olika etniciteter (Poindexter 
et al 2003). Enligt en studie om orkanen Katrina (som sammanfattas under avsnittet 2.5 
Framing) fick denna typ av påverkan negativa konsekvenser gällande den allmänna 
uppfattningen om olika etniciteter i samhället (Haider-Markel et al 2007). Detta gör det 
intressant att undersöka om negativa bilder sprids om vissa etniciteter även i svensk media. Med 
detta som utgångspunkt vill vi med denna studie problematisera relationen medier och makt i 
förhållande till rasism. 

1.4  SVT och SR 
Vår fokus kommer i denna studie att ligga vid massmedia i form av digitala medier samt deras 
genomslagskraft. Speciellt intressant för vår forskning är att analysera och studera SVT och SR, 
då de är en del av svenska Public Service och därmed har som uppdrag att verka i allmänhetens 
tjänst (SVT 2009). I det samhällsuppdrag som Public Service har ingår bland annat att erbjuda 
ett brett nyhetsutbud samt en hög tillgänglighet för de svenska medborgarna (SR 2008; SVT 
2009). Vidare ingår även att återspegla händelser runt om i världen samt att verka för 
demokratiska och humanistiska värden (SR 2008; SVT 2009). Detta ska i förlängningen 
motverka rasism och gynna mångfalden i Sverige (SR 2008; SVT 2009).  
 
Vidare är det även viktigt att se hur SVT samt SR förmedlar etniska minoriteter, eftersom deras 
nyheter nås av en mycket stor del av svenska befolkningen samt då de har högst förtroende av 
alla mediekanaler i Sverige (Medieakademin 2014; SVT 2012). Därmed besitter SVT en stor 
makt över hur etniska minoriteter uppfattas (se teorin Framing under avsnitt 2.5 Framing) 
(Haider-Markel, Delehanty & Beverlin 2007). I SVT:s mångfaldspolicy står det även att: 
 

“Diskriminering i alla former ska motverkas och SVT verkar för jämställdhet och ökad 
mångfald. Detta ska avspeglas i såväl utbud som personalsammansättning.” (SVT 
2011). 
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2 Vetenskaplig bakgrund och teoretisk diskussion  
 
I det här kapitlet syftar vi till att redogöra för tidigare forskning som är relevant för vår studie. 
Vi vill genom detta också skapa samt förtydliga den vetenskapliga relevansen för studien och 
även presentera och motivera våra teorier. 
 
Den teoretiska kontext vi kommer förhålla oss till är framför allt den svenska vardagsrasismen i 
förhållande till massmediernas makt i samhället. Vidare kommer detta att sättas i relation till ett 
konkret fall som vi genom en kritisk diskursanalys kommer att fördjupa oss i. 
 
För att uppnå kumulativitet kommer vi nedan att presentera tidigare forskning inom en liknande 
kontext, som vi sedan i vår analys tar avstamp från tillsammans med teorier som ska hjälpa oss 
svara på våra frågeställningar och vårt syfte.  

2.1 Dockstudien 
Dockstudien är en välkänd studie som gjordes på 1940-talet av den amerikanske psykologen Dr. 
Kenneth Clark (Bergner 2009). Studien gick ut på att barn med mörk hy ombads att välja mellan 
två identiska dockor (Bergner 2009). Den enda skillnaden mellan dockorna var att den ena var 
ljus i hyn och den andra mörk (Bergner 2009). En stor majoritet av barnen, som själva hade 
mörk hudfärg, valde den ljusa dockan. På frågan varför man valde just den dockan blev svaret 
“för att den är finare” (Bergner 2009). Efter detta frågades “vilken docka är du mest lik?” och 
barnen pekade då på den mörka dockan (Bergner 2009). Dokumentärer inspirerade av studien 
gjordes i USA 2005 av Kiri Davis och i Danmark 2008 av Hassan Preisler. Då var testen 
visserligen inte korrekt vetenskapligt utförda, men gav samma resultat - en stark majoritet av de 
färgade barnen valde den vita dockan (Bergner 2009).    

2.2 Vardagsrasism 
Hirsch och Jack (2012) har i sin vetenskapliga artikel undersökt hur rasismen i dagens samhälle 
existerar i människors vardag samt hur subtila handlingar skapar och bidrar till en viss kultur 
och stigmatisering i samhället (Hirsch & Jack 2012). Därav tvingas, i detta fall, den etniska 
minoriteten mer eller mindre att anpassa sig efter den indirekt givna normen vilket skapar en 
underliggande rasism (Wodak et al, 2013). Även detta är ytterligare ett problem med kravet på 
assimilering (Wodak et al, 2013), som vi tagit upp i tidigare kapitel. Vidare har Hirsch och Jack 
(2012) forskat i hur minoriteter med fokus på etniska minoriteter upplever och påverkas av 
rasismen i dagens samhälle.  
 
Genom att intervjua 150 mörkhyade personer, både män och kvinnor som alla representerar 
medelklassen, har de analyserat huruvida det finns en dold och ibland underförstådd rasism i 
samhället (Hirsch & Jack 2012). Denna studie går även hand i hand med den avhandling som 
Schmauch (2006) har gjort där vardagsrasismen i Sverige står i fokus. Vidare har även Hirsch 
och Jack (2012) forskat i aspekter och effekter kring vardagsrasismen. I studien framgår det 
tydligt att många av de 150 respondenter som de intervjuade upplevde en stark stigmatisering 
och diskriminering i ett flertal vardagliga situationer, bland annat genom medierapportering 
(Hirsch & Jack 2012). Det framkom även att nyhetsmedier inte lägger så mycket fokus kring 
frågan om den vardagliga rasismen utan uppmärksammar snarare den mer påtagliga rasismen 
som är synlig för alla (Hirsch & Jack 2012) samtidigt som medierna, enligt Hirsch och Jack 
(2012), i sina nyhetssändningar bidrar till ökade klyftor istället för att motverka rasismen. Detta 
eftersom de presenterar och paketerar nyheterna på ett sätt som gynnar vardagsrasismen. Detta 
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skapar ytterligare perspektiv och relevans för vår studie samtidigt som den bidrar till en del av 
den forskningsgrund som vi vill bygga vidare på. Hirsch och Jack (2012) visar även på hur 
samhället indirekt delas upp i ett ”vi-” och ”dem"-tänk vilket skapar en indelning vad gäller 
etnisk tillhörighet som den stora massan i många fall inte uppfattar. Vidare visar studien även 
att vardagsrasism är en viktig fråga som alltför ofta lever i det tysta och måste förtydligas och 
belysas för att kunna motverkas (Hirsch & Jack 2012). Detta blir ett av våra avstamp och 
utgångspunkter till vår studie samtidigt som det visar på såväl en vetenskaplig som en 
samhällelig relevans. 
 
Med begreppet vardagsrasism syftar Schmauch (2006) till de subtila handlingar som indirekt 
markerar diskriminering. Det svenska samhället präglas av en vardagsrasism där rasistiska 
handlingar förekommer såpass ofta att de i stora drag blir tagna för givet (Essed 2005). Med 
andra ord kan små subtila handlingar skapa irritation, utmattning och en gnagande känsla av 
obehag hos de som utsätts samtidigt som små orättvisor byggs på och snarare blir något att 
förvänta sig än ett undantag (Essed 2005). 
 
För majoriteten i Sverige som inte tillhör en etnisk minoritet är dessa handlingar i många fall 
osynliga vilket gör att många lever i tron om att de inte existerar. Detta skapar i sin tur 
komplexitet kring vardagsrasismen (Schmauch 2006) vilket har en tydlig påverkan på samhället 
då det skapar klyftor som är svåra att hantera eftersom rasismen inte upplevs för dem som 
utövar den samtidigt som den blir otroligt tydlig och kränkande för dem som utsätts (Schmauch 
2006).  
 
Även Byngs (2013) forskning på att rasism och etnisk tillhörighet är viktiga aspekter kring vad 
som formar och bygger den sociala verkligheten i ett samhälle. Byngs (2013) menar att ett 
samhälle och dess normer har sin grund i de byggstenar som utgör grunden för de attityder, 
beteenden och moral som genomsyrar den stora massan (Byng 2013). Därmed blir den tidigare 
nämnda vardagsrasismen en fortsättning av den rasism som utvecklades för flera århundraden 
sedan under imperialismen (Magnusson 2013). Även om Sverige i många avseenden har 
kommit långt i frågor kring rasism så är det den vardagliga rasismen som fortfarande präglar det 
svenska samhället i såväl skolan som arbetsplatsen (Schmauch 2006). 
 
Återigen visar den tidigare nämnda “dockstudien” på hur vi under vår uppväxt blir präglade av 
de för många osynliga normer och värderingar som existerar i det västerländska samhället 
(Bergner 2009). Detta har sin grund i att rasismen lever kvar och upprätthålls genom sociala 
handlingar och uttalanden redan under uppväxten vilket visar sig genom den påverkan på de 
associationer som finns kring mångfald, jämlikhet och etnicitet (Byng 2013; Schmauch 2006). 
Byng (2013) hävdar också att vi inom den närmsta framtiden troligtvis inte kommer vara helt 
fria från rasism och en negativt uppmärksammad etnicitet i den sociala vardagen och 
verkligheten. Detta eftersom att det krävs en beteende- och attitydförändring samtidigt som den 
stora massan i samhället måste komma till insikt och acceptera det beteende som finns för att 
kunna förändra det, vilket tar tid (Byng 2013; Schmauch 2006). Massmedia kan i allra högsta 
grad vara med och påverka en beteende- och attitydförändring då de rapporterar och speglar en 
verklighet vilket bidrar till en del av den uppfattning och de normer som finns i dagens samhälle 
(Severin & Tankard 2010).  
 
Byng (2013) menar också att ett första steg i rätt riktning mot ett samhälle utan rasism är att gå 
mot ett mer etniskt demokratiskt samhälle. I ett samhälle där demokratiska frågor värderas högt 
bör även den etniska rasismen vara av hög prioritet (Byng 2013). Vidare menar Byng (2013) 
även att etnisk tillhörighet inte bör ses som en stämpel vilket det idag gör, då man beroende på 
etnisk tillhörighet tilldelas olika fördomar. Detta skapar för minoriteten indirekta svårigheter 
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och hinder vilket leder till en form av diskriminering (Byng 2013; Hirsch & Jack 2012; 
Schmauch 2006). 
 
Vidare hävdar Byng (2013) även att vad människor upplever kring deras etniska identitet, 
oavsett om den värdesätts eller nedvärderas skiljer sig väldigt mycket. Dock är innebörden av 
båda fallen rasism. Återigen är dessa värderingar som tilldelas olika etniska tillhörigheter 
bidragande faktorer till klyftor mellan minoriteter och majoriteter samtidigt som det är 
ytterligare ett tydligt fall av stigmatisering (Byng 2013; Hirsch & Jack 2012; Schmauch 2006). 
 
I den fallstudie vi kommer att göra ska vi bland annat undersöka huruvida innehållet av den 
digitala nyhetsrapporteringen kring “Jakten på papperslösa” från specifikt valda massmedier 
motverkar eller bidrar till ökad rasism. Vi hoppas kunna bidra med ökade insikter till det 
forskningsfält som redan finns inom medie- och kommunikationsvetenskap och rasism (primärt 
Brunes och Löwanders studier) i form av representation av etniska minoriteter i svensk media.  

2.3  Etnicitet 
Etnicitet kan definieras som en folkgrupp eller en etnisk grupp (Fredrickson & Thurban 2003). I 
dagens samhälle kopplas etnicitet istället ofta till olika kulturer eller ursprung (Fredrickson & 
Thurban 2003). Ordet eller begreppet etnicitet är i många fall laddat med såväl positiva som 
negativa associationer. Beroende på kontext och förförståelse kan etnicitet förankras med 
negativa värdeord, så som främlingsfientlighet, samhällsklyftor och orättvisa (Olsson 2000). 
Vidare kan etnicitet i andra sammanhang kopplas till positiva värdeord som ofta symboliserar 
styrka, exempelvis rättigheter, kultur och minoriteters lika värde (Olsson 2000). Att det finns 
olika associationer skapar en komplexitet och en laddning till begreppet som försvårar 
definitionen.       
 
Även “den vita normen” är ett komplext begrepp med många möjliga tolkningar. I många fall 
sker en uppdelning av “vi” och “dem” mellan etniska minoriteter och majoriteten (Brune 2004; 
Löwander 1997). Även detta ökar komplexiteten och gör dessa definitioner väldigt känsliga, då 
man i bägge fall förutsätter att det rör sig om homogena grupper med samma värderingar och 
bakgrunder (Brune 2004; Löwander 1997). Därav blir denna typ av gruppindelning 
svårhanterad och vi kommer i denna studie förhålla oss till etnicitet utan att göra vidare 
uppdelning än etniska grupper med gemensam kultur. 

2.4 Agenda Setting 
Teorin om Agenda Setting (dagordningsteorin) handlar om vilken tillgänglighet publiken ges till 
en viss händelse eller nyhet (Prince & Tewksbury 1997). Får den stort eller litet utrymme i 
media? Den mediala uppmärksamheten påverkar om vi uppfattar ett ämne som viktigt eller 
mindre viktigt (Bryant & Oliver 2009). Agenda Setting theory och Framing theory går hand i 
hand och påverkar tillsammans mottagandet av en text (Bryant & Oliver 2009). Den nyaste 
forskningen menar att det finns två nivåer av Agenda Setting. Nivå ett handlar om vilka ämnen 
vi tänker på, och nivå två handlar om hur vi tänker på det och vad vi tycker om dessa ämnen 
(Severin & Tankard 2010). 
 
Teorin om Agenda Setting ger medier makten att visa upp världen och möjligheten att 
representera den såsom mediala maktpersoner upplever den. Till exempel journalister och 
mediechefer sitter på makten om hur medier representerar olika grupper människor (Severin & 
Tankard 2010). Genom detta kan de, medvetet eller omedvetet, bygga på eller motverka 
samhällets maktstrukturer och den rådande hegemoni där vit norm anses mer värd än etnisk 
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minoritet (Brune 2004; Löwander 1997). Med andra ord kan medier med sin makt påverka "vi 
och dom"-tänkandet i samhället. Genom Agenda Setting reproduceras (eller motverkas) 
ideologiskt innehåll om för givet tagna maktförhållanden (Bryant & Oliver 2009). Agenda 
Setting har genom makten över medieinnehållet en viktig del i socialiseringsprocessen. 
Fenomenet kan enligt teorin bidra till att förstärka hierarkier, maktrelationer och hegemoni 
(Bryant & Oliver 2009, Severin & Tankard 2010) i människors vardagsuppfattningar om 
etnicitet och rasism. Det kan även bidra till förändrade villkor och en möjlighet till förståelse 
och gemenskap mellan olika etniska grupper i samhället. 
 
Genom Agenda Setting blev ett fall om en skolskjutning mycket uppmärksammat i amerikansk 
media. År 2012 publicerades en studie om skjutningen på Virigina Tech University i Virginia, 
USA. Gärningsmannen var av asiatiskt ursprung och detta togs upp i mer än en tredjedel av 
nyheterna om händelsen (Park, Holody & Zhang 2012). I skjutningen på Columbine High 
School var gärningsmännen vita, men i nyhetsrapporteringen nämndes knappt skyttarnas 
etnicitet (Park, Holody & Zhang 2012). Detta är exempel på vad som enligt teorin om Framing 
påverkar den vita normens uppfattning om etniska minoriteter i samhället negativt (Park, 
Holody & Zhang 2012). 
 
När man talar om Agenda Setting kommer ofta begreppen Priming och Framing upp. Begreppet 
Framing förklaras nedan i avsnitt 2.5. Teorin om Priming uttrycker att mediers representation av 
en fråga eller ett ämne påverkar människors agerande och dömande i frågan vid ett senare 
tillfälle (Bryant & Oliver 2009). Effekten av Priming är dock kortvarig (Bryant & Oliver 2009) 
och varar oftast inte längre än ca två månader - sedan är det något annat som är på mediernas 
agenda (Bryant & Oliver 2009). 

2.4.1 Kritik mot Agenda Setting 
Ytterligare forskning visar på en viss kritik mot Agenda Setting i och med det allt mer 
digitaliserade samhället som vi i västvärlden idag lever i (Shehata & Strömbäck 2013). Detta 
eftersom att Agenda Setting tidigare haft en stark påverkan på vilka nyheter som den stora 
massan konsumerar då detta beror på vad som finns på massmediers dagordning (Severin & 
Tankard 2010; Shehata & Strömbäck 2013). Digitaliseringen har öppnat upp för en bredare 
konsumtion för den enskilda individen, då internet gör det möjligt att själv välja vilken typ av 
nyheter man vill konsumera (Shehata & Strömbäck 2013). Denna aspekt skapar en svaghet i 
dagordningsteorin då den idag inte tar hänsyn till det digitala samhället i den mån som skulle 
vara önskvärt i och med teknikens framfart (Shehata & Strömbäck 2013). Shehata och 
Strömbäck (2013) hävdar dock att svensk massmedia fortfarande har ett starkt inflytande övar 
vilka frågor den stora massan anser är viktiga, då de fortfarande sätter agendan. Dock har 
makten hos de svenska medierna minskat för de individer som använder internet som 
nyhetskälla då massmediernas påverkan inte når fram hos dessa individer med samma styrka 
som tidigare (Shehata & Strömbäck 2013). Shehata och Strömbäck (2013) menar att det är 
viktigt att skilja mediernas dagordningsinflytande på den individuella och den aggregerade 
nivån. De menar också att mediernas aggregerade inflytande över dagordningen försvagas när 
medieutbudet och mediekonsumtionen idag är allt mer fragmenterad (Shehata & Strömberg). 
Dock har media enligt Shehata och Strömberg  (2013) fortfarande stort inflytande över dem som 
tar del av dem. 
 
Med denna insikt menar Shehata och Strömbäck (2013) att Sverige fortfarande är under en stark 
mediepåverkan, men att vi kanske går mot en framtid där mediernas makt kommer minska samt 
att dagordningsinflytandet kommer att skilja sig mot hur det har sett ut tidigare. Denna insikt är 
även relevant för vår studie då den sätter dagordningsteorin i förhållande till det moderna 
samhället då vi studerar digitala medier. 
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2.5 Framing 
Teorin om Framing (gestaltningsteorin) är relevant för vår studie om etnicitet och svensk 
nyhetsmedia eftersom det länkar Framing av nyhetsinnehåll till effekten av detta innehåll i 
samhället - det vill säga hur etniska minoriteter framställs i media kan påverka hur de uppfattas i 
samhället i övrigt (Poindexter, Smith & Heider 2003; Reese, Gandy & Grant 2003). Framing är 
en teori som beskriver hur journalister, ofta undermedvetet, väljer en diskursiv “ram” när de 
beskriver omvärlden för att påverka hur läsaren uppfattar och tolkar journalistens text (Bryant & 
Oliver 2009). Journalisten kan välja ut ord eller bilder som gör att texten avkodas (tolkas) på ett 
visst sätt (Bryant & Oliver 2009). 
 
Ett annat ord för Framing är inramning, då det är inramningen som styr och definierar 
paketeringen av innehållet (Reese et al 2003). Vidare hävdar Nord och Strömbäck (2012) även 
att Framing styr innehållet i form av att definiera vilka aspekter i en nyhet som uppmärksammas 
och vilka delar som tonas ned. Därav styr paketeringen och vinklingen av en nyhet även vad 
som utgör ett eventuellt problem samt vilka aktörer som besitter vilka roller eller stereotyper, 
och vilka värderingar som kopplas till en viss nyhet (Nord & Strömbäck 2012; Reese et al 
2003). 
 
Gamson och Modigliani (1987) förklarar Framing som att media och samhällets eliter använder 
“packages” (paket) med argument, symboler, information, metaforer, bilder etc. Innehållet i 
dessa packages påverkar sedan hur människor tolkar, förstår och reagerar på en given fråga eller 
ett problem (Gamson & Modigliani 1987). Information såsom vem problemet är ett problem för, 
vilka som är involverade och vad problemet har för påverkan påverkar också läsarens 
uppfattning om ämnet (Gamson & Modigliani 1987).  
 
Naturligtvis påverkas avkodningen hos mottagaren även av kultur, normer och förförståelse. 
Severin och Tankard (2010) skriver att tidigare studier visar att det media rapporterar - och hur 
det rapporteras - inte alltid stämmer bra överens med verkligheten (Severin & Tankard 2010). 
 
Haider-Markel, Delehanty och Beverlin gjorde år 2007 en studie om Framing och rasism 
kopplat till orkanen Katrina som drabbade USA:s östkust 2005. Den publicerades i The Policy 
Studies Journal samma år som studien genomfördes. Studien pekar tydligt ut att afroamerikaner 
som drabbats av Katrina porträtterades mer negativt i media än de vita som drabbats av 
naturkatastrofen (Haider-Markel et al 2007). Ett konkret exempel på detta är Associated Press 
wire service som publicerade två artiklar med tillhörande bilder i augusti 2005. I den ena 
artikeln som handlar om ett vitt par kan man läsa (fritt översatt) “Två bosatta vadar igenom 
flodvattnet i brösthöjd efter att ha hittat bröd och läsk i en lokal mataffär[...]” (Haider-Markel et 
al 2007). Den andra artikeln som handlar om en ung, ensam svart man i nästan exakt samma 
situation lyder istället “En ung man vadar igenom vattnet i brösthöjd efter att ha plundrat en 
lokal mataffär i New Orleans[...]” (Haider-Markel et al 2007).  
 
De vita offren har alltså hittat mat medan det svarta offret stal mat (Haider-Markel et al 2007). 
Den här typen av Framing där endast enstaka ord byts ut, men tolkningen hos publiken blir 
mycket annorlunda, kan för gemene man vara svår att se men påverkar enligt studien 
uppfattningen om olika etniciteter i samhället (Haider-Markel et al 2007). Exempel på denna 
påverkan är att undersökningen hävdar att denna typ av Framing gjorde att vita hade mindre 
sympati för de svarta offren i katastrofen (Haider-Markel et al 2007). Svarta amerikaner fick 
också minskat förtroende för regeringen och framför allt president George W. Bush på grund av 
den upplevda negligering från Bushadministrationens sida under katastrofen (Haider-Markel et 
al 2007). 
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Även Simon och Jerit (2007) gjorde en studie som tydligt visar hur bara ett enstaka ord kan göra 
att vi uppfattar och tolkar en text olika. I studien fick amerikaner läsa en nyhetsartikel om abort, 
ett känsligt ämne i USA (Simon & Jerit 2007). En del av artiklarna använde ordet “fetus” 
(foster) och den andra delen “baby”. Det var inget annat som skilde artiklarna åt (Simon & Jerit 
2007). Personerna som läste artiklarna med ordet “baby” uttryckte mycket mer support emot 
abort medan de som läste artiklar med ordet “fetus” generellt var mer positivt inställda till abort 
(Simon & Jerit 2007). 
 
Journalister har alltså som ovan använt sig av en verktygslåda med olika verktyg för att bygga 
en “Frame” (Bryant & Oliver 2009). Detta är ofta omedvetet eftersom intentionen vanligen är 
att vara opartisk (Bryant & Oliver 2009). En journalist har till exempel valet att beskriva en 
hemlös som en person som haft otur i livet, som är ett offer för samhället eller som en person 
som är lat och inte vill arbeta (Bryant & Oliver 2009). Alla dessa val är något som återspeglar 
paketeringen av en nyhet och den enskilda journalisten kan därmed vinkla ett budskap på ett 
positivt eller negativ sätt (Bryant & Oliver 2009). Därmed kan stereotyper och värderingar 
omedvetet befästas hos den stora massan då rapporteringen av en viss nyhet kan förmedlas på 
olika sätt (Bryant & Oliver 2009; Reese et al 2003). En återkommande negativ vinkling kan i 
och med detta bidra till vardagsrasismen, även om syftet med budskapet i ett meddelande kan 
vara något helt annat (Bryant & Oliver 2009; Reese et al 2003). 
 
Den tidigare nämnda studien av Hirsch och Jack (2012) visade på att mörkhyade personer i 
testgruppen kände stigmatisering och diskriminering genom bland annat medierapportering. 
Detta visar på den makt som medier och journalister besitter när de paketerar och bygger 
ramverk för hur nyhetshändelser presenteras (Bryant & Oliver 2009). Dessa nyhetsberättelser 
påverkar sedan nyhetskonsumentens syn på ämnet (Brynat & Oliver 2009). Detta leder till en 
samhällelig hierarki samt samhälleliga maktstrukturer där vissa grupper männsikor anses vara 
mer värda än andra (Löwander 1997). 

2.5.1 Kritik mot Framing 
Den kritik som har riktats mot Framing är framförallt att det är svårt att se Framing i “nutid” 
eftersom det som media visar idag blir vår “verklighet” (Bryant & Oliver 2009). Ser man 
tillbaka på tidigare sändningar från till exempel TV kan man tydligare se att nyheterna har 
specifika “ramar” (frames), som är lättare att urskilja eftersom vi i efterhand sitter på "facit" av 
vår historia (Bryant & Oliver 2009). Detta kan självklart ses som både en för- eller nackdel då 
det ger journalisten en makt att vinkla ett budskap på ett diskret sätt (Reese et al, 2003). Vidare 
riktar även Reese med flera (2003) ytterligare kritik mot Framing då man som journalist aldrig 
vet hur budskapet faktiskt blir mottaget. Detta eftersom ett budskap beroende på kontext kan 
komma att uppfattas på olika sätt då omgivningen kan komma att spela in (Reese et al, 2003; 
Severin & Tankard 2010). Även förförståelsen har en stor del i hur ett budskap avkodas och 
uppfattas vilket är en ytterligare aspekt kring kritiken mot Framing (Reese et al, 2003; Severin 
& Tankard 2010). 

2.6 Jakten på papperslösa 
Vi kommer att med avstamp från tidigare forskning i ämnet media och rasism att ytterligare 
bygga på tidigare forskning. Detta genom att forska i hur etniska minoriteter representeras i det 
specifika fallet “Jakten på papperslösa” i SVT och SRs digitala nyhetsrapportering i form av 
artiklar under 2013. Löwander (1997) har gjort en liknande studie där hon har undersökt hur 
etniska minoriteter porträtteras i SVTs nyhetsprogram genom både kvantitativ och kvalitativ 
metod. Hon kom fram till att media sprider en negativ bild om etniska minoriteter till TV-
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publiken (Löwander 1997). Idag ser våra massmedier annorlunda ut än på 90-talet, och det är 
tydligt att detta forskningsområde har nytta av en modernare och uppdaterad version av hur 
SVT samt SR representerar denna grupp människor. 
 
En av de uppmärksammade samhällsdebatterna under 2013 var “Jakten på papperslösa”. I 
Stockholms tunnelbanor krävde Polisen att få se ID av personer som tillhörde etniska 
minoriteter i det svenska samhället. Detta gjordes i syfte att hitta och slänga ut illegala 
flyktingar. Jonas Hassen Khemiri skrev ett mycket uppmärksammat öppet brev till 
justitieminister Beatrice Ask, “Bästa Beatrice Ask” (Khemiri 2013), som delades av många på 
nätet. Brevet beskrev från Khemiris eget perspektiv hur det är att bli marginaliserad på grund av 
sin hudfärg i Sverige. 
 
Löwander (1997) sammanfattar tydligt en av aspekterna som problematiserar vardagsrasismen i 
det svenska samhället: 
 

“[...] pressen som en representant för den vita maktstrukturen, generellt begränsat eller 
exkluderat de etniska minoriteternas uppfattningar. Händelser i etniska samhällen har 
definierats av vit auktoritet. Sett från en vit mans värld har minoriteter och andra 
människor från tredje världen kategoriserats som dom i motsats till oss.” (Löwander 
1997: 53) 
 

Dessa klyftor som skapas är en stor faktor till vardagsrasismen och något som måste 
uppmärksammas för att kunna förändras. Utifrån detta kommer vi kommer att bygga vidare på 
tidigare studier, och då primärt Löwanders studie från 1997. Detta genom att undersöka hur 
mediebevakningen 2013 av “Jakten på papperslösa” representerade de etniska minoriteter som 
var en del i denna nyhet. Vår förhoppning är att genom detta kunna jämföra tidigare forskning 
med vår studie för att bygga på det redan befintliga forskningsfältet. 
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3 Problemformulering och syfte 
 
Tidigare forskning om representationen av olika etniciteter i modern media har till största del 
utförts med fokus på det amerikanska samhället och dess nyhetsmedier. Där har resultaten visat 
att media hjälper till att sprida en negativ bild om vissa etniska grupper i samhället (Bergner 
2009; Haider-Markel, Donald, Delehanty & Beverlin 2007; Poindexter, Smith & Heider 2013). 
Vi har också uppmärksammat en studie om svensk nyhetsmedia på ämnet från början av 1990-
talet av Birgitta Löwander (2004) samt en avhandling av Ylva Brune (1997) som tar upp rasism 
och vardagsrasism i Sverige. 
 
Vi vill med denna studie studera och problematisera rasism samt hur vardagsrasismen framställs 
i svensk nyhetsmedia med fokus på Public Service. Studien avgränsas till SR och SVTs digitala 
artiklar. Då denna vinkling inte gjorts tidigare motiveras den vetenskapliga relevansen för vår 
studie och visar på den kumulativa aspekten av vår forskning och det är denna lucka vi ämnar 
fylla. 
 
Syftet med studien är att visa hur svensk nyhetsmedia inom Public Service förhåller sig till 
vardagsrasism och etnicitet, i det specifika fallet “Jakten på papperslösa”. Studien skall 
problematisera på vilket sätt det förekommer vardagsrasism i SVTs och SRs digitala 
nyhetsartiklar som berör “Jakten på papperslösa”. Vi kommer att analysera våra resultat genom 
en konkretiserad analysmodell med utgångspunkt i specifika teorier, däribland Framing och 
Agenda Setting samt tidigare forskning inom ämnet. Detta för att bidra till ytterligare forskning 
kring fältet medie- och kommunikationsvetenskap gällande rasism i svensk Public Service.  
 
Det går enligt Ekengren och Hinnfors (2012) samt Merriam och Nilsson (1994) inte att 
generalisera utifrån en enstaka fallstudie. Vår studie är dock fortfarande intressant för det 
vetenskapliga området då vi bidrar till den större bilden av den kvalitativa forskning som finns. 
Utifrån tidigare studier i ämnet är vår ambition att ha ett generaliserande anspråk och visa på 
eventuella likheter med dessa. Oavsett konkret generaliserbarhet är studien ett viktigt bidrag till 
den existerande kunskapen inom forskningsområdet. 

3.1 Frågeställningar 
 

● Hur ser representationen av etniska minoriteter ut i SVTs samt SRs digitala rapportering 
av “Jakten på papperslösa”? 

 
● Hur kan man definiera på vilket sätt vardagsrasism tar form i SVTs samt SRs digitala 

rapportering av “Jakten på papperslösa" genom den mikroorienterade analysen samt den 
tematiska och schematiska strukturen? 

 
● Vilken typ av maktförhållanden finns i SVTs samt SRs digitala rapportering av “Jakten 

på papperslösa” samt hur den tar form genom den mikroorienterade analysen? 
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4 Metod 
I detta kapitel kommer vi att presentera den valda forskningsmetoden samt analys- och 
metodval för vår studie. Vidare kommer vi även att i detta avsnitt definiera vårt urval samt hur 
vi förhåller oss till forskningsetiska principer. 

4.1 Forskningsmetod 
Kvalitativ metod skiljer sig från kvantitativ metod. Skillnaderna kännetecknas av att data som 
ges en grov skattning är kvalitativa medan data som ges en precis skattning är kvantitativa 
(Starrin & Svensson 1994). Kvalitativ data anses vara data som handlar om rent subjektiva 
varseblivningar medan kvantitativa data är data som är opartisk och oberoende av forskarens 
subjektiva åsikter och upplevelser (Starrin & Svensson 1994). Kvalitet är en karaktär eller 
egenskap, kvantitet är mängden av denna egenskap (Olsson & Sörenssen 2011). Positivism 
strävar efter att grunda tänkandet på “fakta” och kvalitativa metoder sägs vara icke 
positivistiska, medan kvantitativa metoder sägs vara positivistiska (Starrin & Svensson 1994). 
Sammanfattningsvis kan man beskriva kvalitativ och kvantitativ metod på följande sätt: 
kvalitativa studier handlar om att mäta egenskaper och beskaffenheter (Olsson & Sörenssen 
2011; Starrin & Svensson 1994). Kvantitativa studier handlar i sin tur om att mäta mängder 
(Olsson & Sörenssen 2011; Starrin & Svensson 1994). Därav är det den kvalitativa metoden 
som passar bäst in i vår studie. 
 
I kvalitativa studier handlar resultaten ofta om att gestalta något så att nya innebörder uppstår 
(Olsson & Sörenssen 2011). Den kvalitativa forskningen kännetecknas ofta även som holistisk, 
då den holistiska filosofin bygger på att den mänskliga erfarenheten är komplex (Olsson & 
Sörensen 2011). Med detta menar Olsson & Sörensen (2011): 
 

“[...] erfarenhet är beroende av förståelse för människan i ett socialt sammanhang. Den 
enskildes syn på verkligheten avgörs av händelser som personen upplever dem. 
Helheten kan alltså inte förstås enbart genom analys av delarna, utan summan av 
delarna är mer än helheten.” (Olsson & Sörensen 2011:100) 

                   
I studien kommer vi att använda oss av en kvalitativ metod i form av en fallstudie och en kritisk 
diskursanalys. En fallstudie syftar till att undersöka en specifik händelse eller företeelse 
(Backman 2008; Merriam & Nilsson 1994). Därav passar denna metod väl in i våra 
frågeställningar, då vi kommer gå på djupet i det specifika fallet “Jakten på de papperslösa” och 
ingående studera dess diskursiva egenskaper med hjälp av en analysmodell. Vi kommer även 
förhålla oss till en kvalitativ referensram. En referensram syftar till att rama in studien i ett 
sammanhang, och därigenom skapa en röd tråd genom hela studien (Olsson & Sörensen 2011).  

4.1.1  Hermeneutik 
Vi kommer i vår analys att tolka och avkoda innehåll som redan har kodats av nyhetsredaktörer. 
Detta placerar oss metodologiskt inom hermeneutiken (Löwander 1997). Hermeneutik har sitt 
ursprung i tolkningsläran inom vetenskapen och har en humanistisk inriktning samtidigt som 
den, till skillnad från positivismen, har en större förståelse för det relativistiska 
förhållningssättet (Gripsrud 2011; Thurén 2007). Den hermeneutiska tolkningsläran syftar till 
att skapa en förståelse där inkännandet och empatin har en stor betydelse (Gripsrud 2011; 
Thurén 2007). Inom denna tolkningslära kan man analysera och tolka såväl människors 
handlingar som resultatet av människors handlingar, exempelvis böcker, texter och filmer 
(Gripsrud 2011; Thurén 2007). Det vi i denna studie analyserar och tolkar är digitala 
medietexter med temat “Jakten på papperslösa”. 
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Positivister förhåller sig relativt kritiska gentemot hermeneutiken då de anser att det med detta 
förhållningssätt är svårt att upprätthålla en opartiskhet (Thurén 2007). Detta eftersom att det är 
forskarens egen förförståelse som vägs in i tolkningen av andra människors verk eller 
handlingar, samtidigt som dessa alster är präglade av ytterligare personers förförståelse 
(Gripsrud 2011; Thurén 2007). Därav är det viktigt att visa en medvetenhet och förhålla sig 
kritisk gentemot det forskningsresultat som vi i denna studie kommer att presentera. Viktigt är 
också att man inom hermeneutiken är medveten om kontextens inverkan vid avkodningen av ett 
material, det vill säga, i vilken kontext som mottagaren tar till sig innehållet (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2012; Thurén 2007). Utifrån de artiklar från SVT och SR 
som vi kommer att undersöka kan man till exempel argumentera för att kontexten, tack vare 
Public Service, är att tittarna förväntar sig den opartiska sanningen om nyheter runt om i 
världen. Med denna medvetenhet skapas även en djupare förståelse för att sanningen inom 
hermeneutiken alltid är relativ (Olsson & Sörensen 2011; Thurén 2007). 

4.1.2  Intersubjektivitet 
God intersubjektivitet är ett krav för att en studie ska kunna genomföras av flera oberoende 
forskare och att dessa ska göra en liknande tolkning av fenomenet som undersöks (Bergström & 
Boréus 2012; Ekström & Larsson 2010). Eftersom vi gör en kvalitativ studie kommer 
tolkningsperspektivet in. Detta kan göra det svårare med intersubjektiviteten för andra forskare, 
då det är vår förförståelse som spelar in i hur vi tolkar och uppfattar koder (Bergström & Boréus 
2012). Detta bör både författare och läsare förhålla sig kritiskt till och vi säkerställer 
intersubjektiviteten med en konkretiserad analysmodell som förklaras vidare i avsnitt 4.2.2. 

4.1.3  Kritik mot kvalitativ forskning 
Kvantitativa forskare brukar kritisera kvalitativa undersökningar för att de är för subjektiva 
(Bryman & Nilsson 2011). Eftersom en kvalitativ forskare ofta påbörjar studien på ett ganska 
öppet sätt, och efterhand preciserar sina frågeställningar, kan läsaren få förhållandevis lite 
information om varför man valt ett visst tema eller område istället för ett annat (Bryman & 
Nilsson 2011). Kvantitativa forskare menar att den problemformuleringsfas som kvantitativ 
forskning har innehåller tydliga frågeställningar och tydliga kopplingar till tidigare litteratur och 
viktiga teoretiska idéer om vissa teman. Detta kan vara bristfälligt i en kvalitativ metod 
(Bryman & Nilsson 2011). 
 
Kvalitativ forskning får också kritik för att vara svår att upprepa av en annan forskare (Bryman 
& Nilsson 2011). Detta för att den kvalitativa forskningen ofta är ostrukturerad och beroende av 
forskarnas egna kreativitet (Bryman & Nilsson 2011). Det finns även kritik när det gäller 
generaliserbarheten i kvalitativa studier eftersom empirin sällan är insamlad på ett slumpmässigt 
vis (Bryman & Nilsson 2011). I en kvalitativ studie är det forskaren själv som är det allra 
viktigaste redskapet vid insamlingen av data och blir därmed ett resultat av hans eller hennes 
intressen (Bryman & Nilsson 2011). Transparensen i kvalitativa studier kan ibland vara 
tvivelaktig på grund av att forskaren inte tydligt förklarat hur han eller hon gått tillväga 
(Bryman & Nilsson 2011). Detta har vi tagit hänsyn till genom att tydligt föra ett resonemang 
om våra val och tillvägagångssätt under skrivandeprocessen. För att ytterligare konkretisera och 
tydliggöra den kvalitativa forskningen kommer vi använda oss av en tydlig analysmodell när vi 
studerar empirin. Detta förklaras vidare under 4.2.2. 
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4.2 Kritisk diskursanalys 
Genom den diskursiva praktiken tittar man på hur texter produceras, distribueras och 
konsumeras (Bergström & Boréus 2012). Metoden vi använt oss av i vår studie är kritisk 
diskursanalys, också känt som andra generationens diskursanalys (Bergström & Boréus 2012). 
En kritisk diskursanalys ställer upp metoder och teorier för att teoretisk problematisera samt 
empiriskt undersöka relationen mellan den diskursiva praktiken och den sociala och kulturella 
utvecklingen i olika sociala sammanhang (Winther Jørgensen, Phillips & Torhell 2000). I en 
diskursiv praktik producerar samt konsumerar man texter. Detta är i sin tur en viktig del i hur vi 
grundar och organiserar den värld och det samhälle vi lever i (Winther Jørgensen et al 2000) 
vilket i sin tur kan kopplas till strukturalismen. Strukturalismen har sin utgångspunkt i vårt 
språk som det som strukturerar och ger mening i vår tillvaro (Bergström & Boréus 2012; 
Gripsrud 2011). Man inordnar sig själv i den språkliga strukturen vilket skapar mening för en 
människa (Bergström & Boréus 2012; Gripsrud 2011). Det är alltså genom diskurs som social 
och kulturell reproduktion som förändring sker (Winther Jørgensen et al 2000). Hegemoni är 
enligt Bergström och Boréus (2012) ett tillstånd där rådande samhällsuppfattningar inte utmanas 
trots att en samhällsklass är underordnad en annan, vilket kan ha en påverkan på diskursen. 
Hegemoni handlar om att bevara och bibehålla status quo när det gäller maktförhållanden och 
sin egen ledarställning (Gripsrud 2011). 
 
Maktförhållanden är tydliga inom kritisk diskursanalys. Just diskursens påverkan på samhället 
och vår kultur är vad vi vill undersöka i vår studie. Bibehålls rasistiska maktstrukturer genom 
den mediala diskursen idag? Därför har vi valt en kritisk diskursanalys för att kunna besvara 
våra frågor om etnicitet, makt och medier och vilken påverkan representationen av etniska 
minoriteter i Sverige får i vårt samhälle. En av avsikterna med resultatet av en kritisk 
diskursanalys är att det ska kunna användas i kampen för social förändring (Winther Jørgensen 
et al 2000). 
 
Diskurs bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala relationer samt kunskaps- och 
betydelsesystem (Winther Jørgensen et al 2000). När man analyserar diskurs fokuserar man 
enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) på två olika dimensioner: 
 

● den kommunikativa händelsen - ett fall av språkbruk (till exempel ett TV- eller 
radioprogram, en tidningsartikel eller en intervju) 

● diskursordningen - summan av de olika diskurstyper som används inom en social 
institution eller domän. Dessa består av diskurser och genrer. 

 
En genre är ett språkbruk som finns i en bestämd social praktik. Det kan vara till exempel en 
intervjugenre, en nyhetsgenre eller en reklamgenre (Winther Jørgensen et al 2000). I varje 
diskursiv praktik används diskurstyper på bestämda sätt (Winther Jørgensen et al 2000). 

4.2.1 Strukturalism 
Diskursanalys har i många avseenden sin grund i strukturalismen. Själva ordet struktur står för 
ordning och mönster, det vill säga, något som andra ting kan inordnas i och få mening genom 
(Gripsrud 2011). Diskurs tar sin utgångspunkt i människans språk som det som strukturerar och 
ger mening i tillvaron (Bergström & Boréus 2012; Gripsrud 2011). Genom att förhålla sig till 
språkets konstruktion och tillämpning inordnar man samtidigt sig själv i strukturen, vilket i sin 
tur skapar mening för individen (Bergström & Boréus 2012; Gripsrud 2011). 
 
Strukturalismen grundar sig bland annat i det tankesätt där individen är meningsskapare enligt 
lingvisten Ferdinand de Saussure, vars begrepp langue och parole lägger grunden för 
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strukturalismen (Bergström & Boréus 2012; Gripsrud 2011). Langue är i denna betydelse själva 
språksystemet, de regler som omgärdar språket och som ger det mening; medan parole är 
språkanvändningen, det vill säga hur människan använder språket som kodats genom langue 
(Bergström & Boréus 2012; Gripsrud 2011). 
 
Språket konstrueras, enligt Saussure, genom tecken. Tecken kan vara både verbala och skriftliga 
(Gripsrud 2011). Tecknet består av två betydelsesfärer, det betecknade och det betecknade, eller 
uttryck och innehåll som semiotikern Louis Hjelmslev benämnde dem (Nöth 1990). För att ett 
tecken ska kunna avkodas i dess rätta mening krävs det att det finns en gemensam förståelse 
eller mental representation för tecknet, vilket skulle kunna översättas till en kultur eller kontext 
(Gripsrud 2011). Med andra ord, om språket är grunden för meningsskapande är kulturen 
grunden för inordnandet i strukturen då vi delar ungefär samma relationer mellan tecken och 
dess mentala representationer, det vill säga hur vi uppfattar eller tolkar dem (Bergström & 
Boréus 2012; Gripsrud 2011). Det är dock viktigt att poängtera att detta inte antyder att 
kommunikation är ett linjärt överförande av betydelsebärande enheter (Gripsrud 2011). Tvärtom 
finns ett stort mått av individualitet i tolkningen och avkodningen av det överförda meddelandet 
(Gripsrud 2011). Detta är viktiga aspekter att förhålla sig till, i synnerhet i en diskursanalys.  

4.2.2 Analysmodell 
Vi kommer i denna studie att använda oss av en modell som är anpassad för att studera och 
analysera nyhetsrapportering av en specifik händelse (Ekström & Larsson 2010), vilket stämmer 
väl överens med syftet för vår studie. Analysmodellen är enligt Ekström och Larsson (2010) 
inspirerad av Wodak, Fairclough och van Dijk som alla har haft en stor påverkan på den kritiska 
diskursanalysen (Ekström & Larsson 2010). Modellen består bland annat av makroorienterade 
samt mikroorienterade analysnivåer. Den makroorienterade analysen syftar till att studera 
nyhetsartikelns hierarki, det vill säga, vilka relationer och beroendeförhållande det finns mellan 
olika teman och strukturer inom artikeln (Ekström & Larsson 2010). Den mikroorienterade 
analysen syftar istället till att studera den globala koherensen och förankra detta i textens 
huvudsakliga mening (Ekström & Larsson 2010). Modellen som vi kommer applicera på vårt 
analysmaterial består av följande moment och är direkt hämtad från Ekström & Larsson (2010): 
 

• Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll och kartläggning av de 
eventuella bilder och faktarutor som kompletterar artikeln  

• Nyhetstextens tematiska struktur (makro) 
• Nyhetstextens schematiska struktur (makro) 
• Makroorienterad analys av nyhetstexten 
• Sociokulturella kontextualiseringar 

 
    Ekström & Larsson (2010:177) 
 
Redogörelsen av nyhetsartikelns huvudsakliga innehåll syftar till att kortfattat beskriva vad 
artikeln handlar om samt beskriva hur eventuella bilder kan komma att påverka artikeln 
(Ekström & Larsson 2010).  
 
Vidare i den kritiska diskursanalysen kommer vi att redogöra för artikelns tematiska struktur 
som är en del av den makroorienterade analysen. Den tematiska strukturen syftar till att belysa 
nyhetsartikelns interna tematiska hierarki (Ekström & Larsson 2010). I detta avsnitt 
konkretiseras och rangordnas de ämnen eller teman som artikeln primärt behandlar (Ekström & 
Larsson 2010). 
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Nästa steg i analysmodellen behandlar den schematiska strukturen av nyhetsartikeln som även 
den är en del av den makroorienterade analysen (Ekström & Larsson 2010). Denna del syftar till 
att kartlägga nyhetsberättandet (Ekström & Larsson 2010). Här tittar man på vilka aktörer som 
förekommer, vilka som får komma till tals, vilken historisk bakgrund som stödjer nyheten samt 
vad det förs för resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan i förhållande till delar av 
texten (Ekström & Larsson 2010). 
 
Modellen bygger vidare på nästa del som är den mikroorienterande analysen av artikeln. Denna 
del fokuserar mer på hur händelsen är konstruerad (Ekström & Larsson 2010). Vi avgränsar oss 
i denna del till att fokusera på hur rubrikerna är konstruerade och vilken i huvudsak global 
koherens som rubrikerna implicerar på (Ekström & Larsson 2010). Denna avgränsning gör vi då 
det är rubriken som ramar in nyheten samtidigt som det är den som är första kontakten med 
läsaren vilket är en stor del av Framing. Vidare i den mikroorienterade analysen studeras även 
den lexikala stilen, det vill säga, vilka ordval som journalisten har gjort och vad de har för 
betydelse (Ekström & Larsson 2010), även i denna del har vi i huvudsak fokuserat på 
rubrikerna. Sista delen av analysmodellen är sociokulturella kontextualiseringar där man 
studerar den sociokulturella kontexten som sätts i relation till den mikroorienterade samt den 
makroorienterade analysen (Ekström & Larsson 2010).     

4.2.3 Genomförande 
Materialbearbetningsordningen och upplägget på studien baseras som sagt på Fairclough, 
Wodak och van Dijks grunder i den kritiska diskursanalysen i kombination med den tidigare 
presenterade analysmodellen samt annan relevant litteratur om kvalitativ forskningsmetod. 
Analysmaterialet som är relevant för studien på temat “Jakten på papperslösa” har urskilts från 
övrigt nyhetsmaterial och även detta är en form av avgränsning. 
 
Vi har under denna process varit medvetna om vikten av att ha ett neutralt förhållningssätt till 
materialet (Bryman & Nilsson 2011). Förförståelse och förväntningar som riskerar att påverka 
insamlingen har vi försökt minimera. Därefter har vi brutit ned texten i bitar. Vanligt 
förekommande ord, aktörer och formuleringar samt bildspråk och grafik noterades enligt 
analysmodellen. Vi försökte här studera eventuella mönster i hur diskursen tar sig uttryck då 
den kritiska diskursanalysen i hög grad fokuserar på ord och användningen av ord i förhållande 
till varandra (Bryman & Nilsson 2011). Genom att tydliggöra till exempel teman, ord och andra 
mönster som vi till vardags inte tänker på kan vi studera och synliggöra vardagsrasismen i det 
moderna samhället. 

4.2.4 Kritik mot diskursanalys 
En viss kritik riktas ibland mot den kritiska diskursanalysen då denna i allra högsta grad 
påverkas av såväl kontext, förförståelse och tolkning (Winther Jørgensen et al 2000). Detta 
eftersom forskare inte kan förhålla sig helt opartiskt till materialet samt att den enskilda 
journalistens paketering och framställning av en nyhet inte alltid uppfattas på samma sätt av 
olika mottagare och därmed kommer påverka utformningen av diskursen (Bergström & Boréus 
2012; Winther Jørgensen et al 2000). Även Framing kan, som vi tidigare nämnde, ha en stor 
inverkan på avkodningen av ett meddelande då det sätter tonen i förmedlingen av ett budskap 
vilket också kan komma att spegla den kritiska diskursanalysen (D'Angelo & Kuypers 2010; 
Bergström & Boréus 2012; Winther Jørgensen et al 2000). Vidare är det även viktigt att man 
riktar en viss kritik mot resultatet av en kritisk diskursanalys då forskarens förförståelse och 
tolkningsfrihet präglar allt resultat (Winther Jørgensen et al 2000). Ytterligare en kritisk aspekt 
att ta hänsyn till är själva avgränsningen av de diskursiva val som görs, då de ofta kan vara 
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relativt otydliga och beroende av tolkning (Bergström & Boréus 2012; Winther Jørgensen et al 
2000). 
 
Ytterligare kritik riktad mot kritisk diskursanalys i allmänhet är just den faktor att denna typ av 
analyser är svåra att reproducera för andra forskare då det finns allt för många kritiska aspekter 
kring tolkning (Bergström & Boréus 2012; Winther Jørgensen et al 2000). Dock anser många 
forskare att detta inte behöver vara något negativt då det heller inte är syftet med den kritiska 
diskursanalysen, utan snarare något som man bara måste visa en medvetenhet och förståelse 
kring (Bergström & Boréus 2012; Winther Jørgensen et al 2000). 

4.3 Urval 
Det urval vi har gjort i studien gällande analysmaterial är ett målinriktat (även kallat målstyrt) 
urval (Bryman & Nilsson 2011). Med detta menas i grunden en samplingsteknink med en 
strategisk baktanke, det vill säga, att vi genom vårt urval medvetet försöker avgränsa oss till 
material som går hand i hand med våra forskningsfrågor (Bryman & Nilsson 2011). Detta 
eftersom vi med urvalet vill säkerställa att materialet är relevant och stämmer överens med vårt 
syfte och vår problemformulering (Bryman & Nilsson 2011). Viktigt att ta hänsyn till är också 
att avgränsning är ett måste i vårt urval då vi är begränsade av både tidsram och resurser 
(Bryman & Nilsson 2011). 
  
Det specifika fallet ”Jakten på papperslösa” är speciellt intressant att analysera då det implicerar 
på de maktstrukturer och den vardagsrasism som finns i dagens samhälle, vilket vi i tidigare 
avsnitt har redogjort för. Det är även ett relativt nytt fall, då rapporteringen kring ”Jakten på 
papperslösa” skedde under 2013, vilket skapar en närhet och relevans i tiden samtidigt som det 
fortfarande finns en aktualitet i ämnet.    
 
Då vi i denna studie ska studera hur ett specifikt fall porträtteras av specifika nyhetsmedier blir 
vårt urval relativt begränsat redan från början. Det totala antalet digitala nyhetsartiklar samt 
debattartiklar på ämnet ”Jakten på papperslösa” som har publicerats på SVT samt SR:s hemsida 
är 43 stycken. Av dessa har vi avgränsat oss till tio artiklar genom ett målinriktat urval. Det 
målinriktade urvalet förutsätter att man beskriver vad det är man vill uppnå och vilket 
förhållningssätt som man skall anpassa sin urvalsprocess efter (Merriam & Nilsson 1994). Vi 
har i denna studie utgått från fallet ”Jakten på papperslösa” och även använt denna fras som 
sökord på SVT och SRs hemsida för att sortera ut relevanta artiklar. Vi har även valt att 
avgränsa urvalet genom att inte studera artiklar som innehåller mindre än 192 ord. Ytterligare 
avgränsingar kring fallet ”Jakten på papperslösa” är tidsramen som fallet rör sig inom. Alla 
artiklar publicerades under år 2013 och skapar därav en tidsmässig avgränsing i vårt urval.        
  
Vi kommer avgränsa oss till att studera digitala artiklar från SVT och SR. Studiens 
analysmaterial kommer att bestå av fem artiklar som behandlar “Jakten på papperslösa” från 
respektive nyhetsmedium (SVT och SR), totalt tio stycken. Detta eftersom att vi vill få ett så 
relevant material som möjligt att analysera samtidigt som vi vill uppnå en teoretisk mättnad i 
vårt urval och därmed skapa en tydlig helhetsbild av fallet. En teoretisk mättnad uppnås när inga 
ny eller för fallstudien relevant empiri framkommer (Bryman & Nilsson 2011).  
  
I kvalitativa studier är det ofta svårt att i förväg räkna ut en lämplig urvalsstorlek för att 
uppnå det önskade resultatet (Bryman & Nilsson 2011). Detta kan ge upphov till att 
man under studiens gång kan komma att behöva komplettera eller ändra sitt urval för att 
uppnå det bästa resultatet (Bryman & Nilsson 2011). Detta är något vi som författare har i 
åtanke när vi väljer ut vårt material. Viktigt är dock att man förhåller sig kritisk till 
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urvalstekniken då den givetvis har styrts av författarnas intresse i studien, vilket är ofrånkomligt 
i ett strategiskt urval (Bryman & Nilsson 2011). 

4.4 Operationalisering 
Operationalisering kan förklaras på ett mycket akademiskt och för en lekman inom området lite 
krångligt sätt som: “Den process där den teoretiska definitionen tilldelas en eller flera 
operationella indikatorer” (Esaiasson et al 2007:55). Med andra ord kan man säga att det är hur 
de teoretiska begreppen översätts till något man kan undersöka (Esaiasson et al 2007). 
 
Operationaliseringen vi väljer för vår studie har stor påverkan på studiens resultat då vi bara får 
svar på de frågor vi faktiskt ställer (Esaiasson et al 2007). Den påverkar även hur säkra vi kan 
vara på resultatet eftersom det blir lättare för en annan forskare att replikera, det vill säga göra 
om, undersökningen med samma förutsättningar (Esaiasson et al 2007). Ett och samma 
teoretiska begrepp kan operationaliseras på ett flertal olika sätt då det inte finns några självklara 
val när det gäller hur man mäter eller samlar in empiri i samband med diverse samhälleliga 
fenomen (Esaiasson et al 2007). Det är på grund av detta väldigt lätt att kritisera 
operationaliseringar. Det finns så många vägar att gå och många olika ”rätt”. Man bör i och med 
detta flitigt argumentera för och föra ett tydligt resonemang runt sin operationalisering 
(Esaiasson et al 2007), så att det blir tydligt varför just den är relevant och passande för studien 
som skall genomföras. 

4.4.1 Kvalitativ operationalisering 
Vi har valt teorierna Agenda Setting och Framing. Genom dessa vill vi i vår studie undersöka 
den makt medier har när det gäller att sprida nyheter vinklade på ett visst sätt, medvetet eller 
omedvetet. Vi tittar på fallet och nyhetsberättelsen "Jakten på papperslösa" för att undersöka 
medias makt när det gäller bilden av etniska grupper i samhället. Det finns många teorier inom 
medie- och kommunikationsvetenskapen, men vi avgränsar oss till Agenda Setting och Framing 
eftersom dessa två tydligt beskriver fenomenet medias påverkan i samhället (Bryant & Oliver; 
Severin & Tankard 2010). Vid utformandet av våra frågeställningar har vi utgått från dessa 
teorier och skapat konkreta frågor till texterna som analyserats. Dessa har vi formulerat för att få 
svar om till exempel maktförhållanden och representationen mellan/av etniska grupper i media. 
Utifrån dessa teorier vill vi titta på SVT och SR för att kunna svara på frågan om deras 
nyhetsgestaltning genom Framing och Agenda Setting lyfter fram och talar om etniska 
minoriteter på ett visst sätt i förhållande till fallet “Jakten på papperslösa”. Modellen som vi 
kommer använda oss av fungerar även som vår operationalisering i kombination med våra 
frågeställningar samt valda teorier. 
 

● Hur ser representationen av etniska minoriteter ut i SVTs samt SRs digitala rapportering 
av “Jakten på papperslösa”?  

 
● Hur kan man definiera på vilket sätt vardagsrasism tar form i SVTs samt SRs digitala 

rapportering av “Jakten på papperslösa" genom den mikroorienterade analysen samt den 
tematiska och schematiska strukturen? 

 
● Vilken typ av maktförhållanden finns i SVTs samt SRs digitala rapportering av “Jakten 

på papperslösa” samt hur tar den form genom den mikroorienterade analysen? 
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4.5 Validitet och reliabilitet 
Många kvalitativa forskare har diskuterat hur relevanta begreppen validitet och reliabilitet är för 
den kvalitativa forskningen (Bryman & Nilsson 2011). I kvantitativ forskning är de ett mått på 
studiens kvalitet, och de två begreppen härstammar från den kvantitativa forskningen (Backman 
2008; Bryman & Nilsson 2011). Ofta förknippas ordet validitet med mätning, vilket ju oftast 
inte är syftet med kvalitativ forskning som fokuserar mer på att studera egenskaper (Backman 
2008; Bryman & Nilsson 2011). I begreppets ursprungliga betydelse är alltså validitet inte lika 
viktigt i kvalitativ forskning - det är helt enkelt extremt svårt att förhålla sig till när det gäller 
kvalitativa studier som inte har samma funktioner och metoder som kvantitativa studier, där 
begreppet alltså från början hör hemma (Bryman & Nilsson 2011). 
 
Intern validitet innebär att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens 
observationer och de teoretiska idéer som denne utvecklar (LeCompte & Goetz 1982). Extern 
validitet har att göra med möjligheten till generalisering av resultatet i förhållande till andra 
sociala miljöer och institutioner (LeCompte & Goetz 1982). Denna validitet kan, till skillnad 
från den interna, vara ett problem för kvalitativa forskare (LeCompte & Goetz 1982). Detta på 
grund av tendenserna till begränsade urval i kvalitativa studier (LeCompte & Goetz 1982). 
 
Extern reliabilitet (Bryman & Nilsson 2011), möjligheten att kunna genomföra exakt samma 
studie, går inte att uppnå i kvalitativa studier - man kan inte frysa en exakt likadan social miljö 
för en annan forskare att studera (replikera) (Bryman & Nilsson 2011). Den interna 
reliabiliteten, alltså hur lika tolkningarna av empirin är mellan två forskare i samma forskarlag 
(Bryman & Nilsson 2011), kan förbättras med en tydlig operationalisering och ett tydligt 
förhållningssätt till den kritiska diskursanalysen (Bryman & Nilsson 2011; Winther Jørgensen et 
al 2000) vilket vi visar på i vår studie, i synnerhet då vår analysmodell konkretiserar delar av vår 
operationalisering. 

4.6 Förförståelse 
Förförståelse innebär enligt Severin och Tankard (2010) de tankeprocesser av ordnad kunskap 
om situationer och individer som människor grundar på tidigare erfarenheter i livet. 
Förförståelsen används för att bearbeta ny information och för att hämta gammal information 
(Severin & Tankard 2010). Det kan också beskrivas som en typ av fördomar eller en utveckling 
av fördomar (Severin & Tankard 2010). 
 
Dagligen exponeras vi för budskap eller situationer där vi måste avkoda och tolka ett 
meddelande eller en händelse i olika kontexter (Bergström & Boréus 2012; Bryman & Nilsson 
2011). Detta påverkar våra uppfattningar och värderingar rörande olika saker vilket leder till att 
dessa element förändras eller förstärks, som i sin tur ger upphov till en form av förförståelse 
(Thurén 2007). Förförståelsen har sin grund i en form av förståelse i kombination med 
erfarenheter som tillsammans med teori och praktik sätter sin prägel på tolkningen av 
verkligheten (Bergström & Boréus 2012; Bryman & Nilsson 2011). Vidare är detta ett resultat 
av den hermeneutiska cirkeln som enligt Thurén (2007) visar på hur förförståelsen är under 
ständig utveckling och skapar en förståelse av erfarenheter. 
 
Från när vi är små socialiseras vi in i ett samhälle där åsikter och värderingar ses som grunden 
till vad som är rätt och vad som är fel (Severin & Tankard 2010). Vad som är rätt och fel enligt 
vår omgivning färgar därmed av sig på oss, det som är moraliskt rätt i en kultur kan vara direkt 
olämpligt i en annan (Severin & Tankard 2010). Det handlar alltså om vad vår omgivning, vår 
kontext, tycker då dessa värderingar i förlängningen även blir vår förförståelse (Thurén 2007; 
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Bergström & Boréus 2012). I Sverige ses det till exempel som helt normalt att äta kor, medan 
det i Indien är otänkbart då kor är heliga. Denna uppfattning är ett resultat av vår kulturella 
förförståelse (Thurén 2007). Thurén (2007) samt Gripsrud (2011) hävdar också att en så kallad 
riktig förförståelse kan ses som förkunskap, medan en felaktig sådan kan tolkas som en fördom.  
 
Förförståelse påverkar allt vi gör, och allt vi gör påverkar vår förförståelse (Severin & Tankard 
2010; Thurén 2007). I forskningssammanhang måste forskaren ta hänsyn till mottagarens 
förförståelse - hur och i vilken kontext kommer resultatet att presenteras? Resultatet kan annars 
misstolkas beroende på kontexten och förutsättningarna (Thurén 2007). Forskaren måste också 
vara väl medveten om sin egen förförståelse, annars kan den lätt påverka opartiskheten under en 
intervju eller en vetenskaplig undersökning (Bergström & Boréus 2012; Ekström & Larsson 
2010). Därav är det av stor vikt att vi som författare visar en medvetenhet och förhåller oss 
kritiska till detta under uppsatsprocessen. 

4.7 Forskningsetiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) finns det ett antal rekommendationer som man inom forskningen 
bör förhålla sig till. Detta eftersom att man som forskare måste upprätthålla en viss standard och 
medvetenhet kring områden som rör hur man bör handla inom vissa frågor (Vetenskapsrådet 
2013). Forskningsetik handlar till stor del om en medvetenhet och att i varje specifikt fall göra 
en avvägning mellan olika etiska val (Vetenskapsrådet 2011). Många forskningsetiska frågor 
behandlar aspekter kring eventuella medverkande informanter eller undersökningsdeltagare 
(Vetenskapsrådet 2011). För vår studie är inte dessa aspekter av så stor relevans då vi inte 
använder oss av några uppgiftslämnare eller undersökningsdeltagare, utan använder oss endast 
av redan tidigare offentligt material. Dock är vi medvetna om att vi återigen publicerar och 
tillgängliggör det offentliga materialet pånytt genom att vi reproducerar och hanterar artiklarnas 
innehåll med ytterligare synsätt. Därav måste vi förhålla oss till att vi på ett sätt hanterar och 
pekar ut de männsikor som förekommer i medieinnehållet, vilket ställer krav på att vi som 
författare förhåller oss till vad studien kan komma att få för konsekvenser för dessa perosner. 
Som vi tidigare påpekade är personerna redan offentliggjorda vid namn vilket inte ställer samma 
typ av ansvar på oss som det annars skulle gjort. Däremot får vi i varje val gjöra etiska 
överväganden och förhålla oss till dessa innan vi publicerar materialet pånytt.    
 
Det är även av stor vikt för oss att ha en förståelse för de tidigare nämnda principerna då de kan 
komma att bli relevanta ur andra synpunkter eller i framtida forskning. Det är även av stor vikt 
att vi som forskare visar en medvetenhet kring dessa aspekter och en ödmjukhet för 
forskningsetiken.  
 
I huvudsak finns det, inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, fyra huvudkrav 
vad gäller etiska riktlinjer gällande individkravet (Vetenskapsrådet 2013). Det första av dessa 
fyra krav är Informationskravet som syftar till att de berörda parter som är deltagande i 
forskningen, med rollen som uppgiftslämnare eller undersökningsdeltagare skall informeras om 
forskningens syfte (Vetenskapsrådet 2013). Ytterligare krav är Samtyckeskravet som syftar till 
att respondenterna skall samtycka och godkänna sitt deltagande i forskningsprojektet 
(Vetenskapsrådet 2013). Det tredje kravet från vetenskapsrådet kallas Konfidentialitetskravet 
och menar att all information som kan härledas eller identifieras med specifika personer skall 
presenteras på ett sådant sätt att utomstående inte kan urskilja specifika deltagare 
(Vetenskapsrådet 2013). Det sista av de fyra grundläggande kraven är Nyttjandekravet som 
syftar till att de uppgifter som lämnas i forskningssyfte endast får användas till studien och inte 
spridas vidare eller användas i andra sammanhang (Vetenskapsrådet 2013). Dessa krav är som 
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sagt inte aktuella i vår studie, dock vill vi genom att belysa dem visa en medvetenhet kring 
dessa.  
 
Ytterligare forskningsetiska aspekter är frågor som rör kvalitetskrav där man som forskare bland 
annat måste ta hänsyn till hur man använder sina resurser. Samt att man som forskare har ett 
ansvar i förhållande till forskningen och forskarsamhället i stort (Vetenskapsrådet 2011), vilket 
vi i vår studie måste förhålla oss till.  
 
Vidare skapar innehpller begreppet etnicitet en viss komplexitet vad gäller etik. En grupp 
människor som delar samma kultur definieras enligt Nationalencyklopedin (2014) samt 
Nordstedts svenska ordbok (2004) som en “etnisk grupp”. Det är utefter denna definiering som 
vi använder begreppet etnicitet och etnisk grupp i vår studie. Vi som författare är väl medvetna 
om att begreppet etnicitet väcker känslor och att det i olika sammanhang konnoteras till olika 
saker. I den här studien betyder begreppet etnisk grupp en grupp människor med samma kultur. 
Etnicitet är alltså en kategorisering vi i denna studie gör utefter kultur. 
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5 Avgränsningar 
På grund av resursbrist vad gäller tid och ekonomi i vår uppsats har vi behövt göra vissa 
avgränsningar i vår studie. Studien fokuserar på SR och SVTs digitala artiklar i fallet “Jakten på 
papperslösa”. Vi kommer inte att analysera SR och SVTs övriga medieutbud då det hade blivit 
en för tidskrävande studie med våra förutsättningar. Vi har också begränsat oss till ett specifikt 
nyhetsfall, “Jakten på papperslösa” och dess framställande i SVT och SRs digitala rapportering. 
Vi har också gjort avgränsningar gällande begreppet rasism. Rasism i vår uppsats definieras 
som den kulturella synen på rasism och förklaras mer ingående under avsnitt 1.3.  
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6 Resultat och analys 
 
I detta kapitel kommer vi genom vår operationalisering att analysera materialet som vi avgränsat 
genom urvalet. Varje artikel kommer att analyseras separat enligt den tidigare nämnda 
analysmodellen för att läsaren på ett så tydligt sätt som möjligt ska kunna följa vår analys. 
Eftersom artiklarna befinner sig i Public Service-kontext syftar de till att nå ut och vara 
tillgängliga för den stora massan. Dock är dessa artiklar avgränsade till de som har tillgång till 
och använder sig av internet, då de är en del av den digitala nyhetsrapporteringen. Artiklarna 
återfinns på svt.se samt sr.se. 
 
Resultatet och analysen kommer presenteras i två sektioner. Den makroorienterade analysen 
kommer presenteras artikel för artikel, medan den mikroorienterade analysen och de 
sociokulturella kontextualiseringarna kommer att ha en och samma rubrik för samtliga artiklar. I 
den sistnämnda delen kommer även kopplas samman med valda teorier och tidigare forskning. 

6.1 Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll sam 
nyhetstexternas tematiska och schematiska struktur (makro): 

6.1.1  Protester mot polisens ID-kontroller i t-banan (SVT) 
Artikeln beskriver hur polisen genom ID-kontroller på tunnelbanan vill komma åt papperslösa 
och hur deras tillvägagångssätt väcker starka känslor. Vidare beskriver även artikeln hur 
fördomar och förutfattade meningar blir underlag för var polisen letar samt vilka de frågar. 
Artikeln kompletteras även med en bild som visar statistik på antal tvångsavvisningar under 
2008, 2010 och 2012. 
 
Artikeln kan kategoriseras i en tematisk struktur där huvudtemat är att (1) finna papperslösa, det 
vill säga de som inte har laglig rätt att befinna sig i Sverige. Vidare skapas även underliggande 
sekundära teman så som (a) var polisen letar och varför (på grund av fördomar och stereotyper) 
exempelvis ”I polisens interntidning Sambandet kan man läsa om hur poliser skickas ut till 
Hallonbergen efter ett tips om att det bor många mongoler där." samt "Planen är att 
kontrollera dem som är på väg till sina jobb på morgonen. Resten av styrkan åker till T-
centralen för att kolla plankare" (utdrag ur texten). Ytterligare underliggande teman är de som 
(b) belyser de känslor kring polisens beteende som enligt artikeln fått utrymme i plattformar 
såsom sociala medier. 
 
I rubriken och ingressen presenteras ett missnöje och starka känslor inför polisens ID-kontroller 
i tunnelbanan. Detta på grund av polisens förhoppningar om att hitta papperslösa med utländskt 
utseende för att avvisa dem. Även detta presenteras redan i ingressen och ger en tydlig bild av 
det förhållande mellan staten och individen som är en underliggande ton genom hela artikeln. 
De aktörer som får komma till tals i artikeln är Patric Josefsson som är polisinspektör och 
därmed representerar poliskåren samt Peter Nilsson som är chef på Gränspolisen i Stockholm. 
Detta ger en tydlig överrepresentation i artikeln av polisen som myndighet. Vidare är det endast 
en aktör till som får uttrycka sig i artikeln; Anna Nygård som är aktiv på nätverket ”Ingen 
människa är illegal”. 
 
 

●      Patric Josefsson (polisinspektör och representant för poliskåren) 
●      Peter Nilsson (chef för Gränspolisen i Stockholm) 
●      Anna Nygård (aktiv inom nätverket "ingen människa är illegal") 
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Ytterst lite statistik över hur antalet tvångsavvisningar har ökat med 50 procent de senaste två 
åren redogör för den historiska bakgrunden till nyhetsberättelsen. Detta förstärks även med 
grafik, som visar denna statistik, bredvid artikeln. 
 
Journalisten vinklar artikeln på ett sådant sätt att denne ställer polisen till svars för sitt agerande. 
Det är i artikeln motiverat då ämnet, som nämndes tidigare, väcker väldigt starka känslor hos 
allmänheten. Vidare kan det tyckas märkligt att ingen från den utsatta minoriteten får komma 
till tals utan endast en person som enligt artikeln tillhör den ”vita” svenska normen. Ytterligare 
konsekvenser som journalisten indirekt belyser utifrån polisens agerande är förstärkningen av de 
fördomar och förutfattade meningar som är en del av vardagsrasismen. Endast utifrån utseende 
och hudfärg selekterar polisen enligt artikeln ut och kategoriserar människor som eventuella 
papperslösa, vilket skapar klyftor i samhället. 
 
De enskilda aktörernas kommentarer riktas och ställs i huvudsak mot varandra. Som vi tidigare 
påpekade är det polisen som ställs till svars för sitt agerande mot papperslösa. Därmed förs 
egentligen ingen diskussion med tydliga argument utan snarare mer ett konstaterande från båda 
sidor. Detta gör även att den som får dra eventuella slutsatser blir journalisten själv samtidigt 
som denne lämnar frågan öppen för läsaren eller andra journalister att tycka till om. Dock är 
denna artikel inte så omfattande i längd vilket gör att den kan upplevas som relativt tunn i 
frågan. 

6.1.2  Polisen jagar papperslösa plankare (SVT) 
Artikeln “Polisen jagar papperslösa plankare” handlar om att polisen stoppar plankare 
(resenärer utan giltig biljett) i tunnelbanan. Om det visar sig att plankaren är utländsk 
medborgare gör polisen också en så kallad utlänningskontroll. Polisens tillvägagångssätt får i 
artikeln kritik från både en professor i kriminologi och Miljöpartiets justitieutskott. Kritikerna 
menar att polisen kringgår lagen. Artikeln är av medellång längd och storlek i jämförelse med 
övriga artiklar på SVTs hemsida. Personer som nämns i brödtexten är Jerk Wiberg, gruppchef 
på Gränspolisens spaningssektion i Stockholm, Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi på 
Stockholms universitet samt Maria Ferm som sitter i justitieutskottet för Miljöpartiet. Ingen av 
dessa personer finns med på bild i samband med artikeln. 
 
Artikeln på SVTs hemsida omges av en spalt med länkar till “senaste nytt” samt andra nyheter 
av blandade teman, till exempel om bostadspriser och fågelskådning. Ett foto taget av Scanpix 
på suddiga resenärer i Stockholms tunnelbana finns direkt under artikelns rubrik. 
 
Huvudtemat i artikeln är att (1) Polisen jagar papperslösa plankare, och att de fått kritik för 
detta. Det finns två underteman i texten. (a) Polisens uttalande om att man inte har rätt till att 
kontrollera någon endast baserat på utseende varför “plankningsmetoden” är den de använder. 
(b) Kritiken angående tillvägagångssättet från kriminalprofessorn och Miljöpartiets 
justitieutskott. 
 
Rubrik och ingress är det som syns tydligast i texten. Rubriken lyder “Polisen jagar 
papperslösa plankare” och ingressen “I Stockholms tunnelbana står civilklädda poliser och 
kontrollerar resenärer - inte bara för att sätta dit plankare utan även för att fånga 
papperslösa.” Dessa två utgör den schematiska strukturens kärna. Det är en tydlig 
konfliktinramning eftersom nyheten är kontroversiell. Tre aktörer står för det diskursiva 
råmaterial som representerar olika synsätt i ämnet: 
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●      Polisen (organisationen som utför kontrollerna i tunnelbanan) 
●      Professor i kriminologi (representerar lagen och ifrågasätter om Polisen följer den) 
●      Miljöpartiets justitieutskott (representerar beslutsfattarnas (regeringens) opposition) 
 

Samtliga aktörer representeras av individer. I ingressen får polisen kritik för att de kan ha gjort 
något som är olagligt. Artikelns historiska bakgrund berättas av polisens Jerk Wiberg som 
citeras. Nyhetsberättelsen fokuserar vid att polisen enligt de andra representerade aktörerna kan 
ha agerat olagligt med tydliga ordval som “kringgår lagen” respektive “kringgå lagstiftningen” 
(utdrag från brödtext). Polisen uttalar sig på följande sätt: "Eftersom plankning är ett brott, så är 
det en bra ingång för vidare kontroll" (utdrag från brödtext). Vidare anser aktören Miljöpartiets 
justitieutskott att detta inte är acceptabelt: “Man får inte använda spontana ID-kontroller utan 
någon anledning bara för att personerna ser utländska ut” (utdrag från brödtext). Denna 
kommentar är kritik till regeringens beslut om att det är så här polisen bör agera. Det är tydligt 
att det finns två läger i frågan och att det i grunden är politiska aktörer som har olika synsätt på 
hur polisen ska hantera papperslösa. 

Aktörerna som är emot polisens agerande tillåts sammanfatta artikeln och konkretisera 
problemet: “Det stora problemet är att de använder spärrarna som ett sätt att kringgå 
lagstiftningen.” (utdrag ur brödtext), medan polisen får inleda den. Polisen får inte kommentera 
de övriga aktörernas kritik i artikeln. Samtliga aktörer i texten beskrivs på ett neutralt sätt, 
varken utseende eller beteende kommenteras positivt eller negativt. 
Det missgynnar dock polisen i sammanhanget att Wiberg i sitt uttalande antyder att 
tillvägagångsättet faktiskt är ett sätt att kringgå lagen: “– Man kan inte bara gå på vem som 
helst ute på stan för att någon kanske ser utländsk ut, det har man inte rätt till. Lagen kräver 
något mer för att man ska ha en bra anledning att göra en kontroll” (utdrag ur text). Med detta 
menar Wiberg att polisens tillvägagångssätt må vara behändigt för organisationen, men kan vara 
olagligt enligt Sveriges lag och därmed inte endast gå emot etiska "oskrivna" regler - men också 
lagstadgade sådana. 
 
Nyheten är enligt den schematiska strukturens beståndsdelar primärt en kritik till regeringens 
och polisens beslut och agerande i frågan. Ordval som “fånga” och “jaga” när det gäller de 
papperslösa i rubrik och ingress, tillsammans med rubriken “Hård kritik” mot polisens handling 
visar en underliggande värdering i ämnet av journalisten till artikeln. Misstänksamheten mot 
regeringens och polisens lagliga rätt att genomföra “jakten” är tydlig, både från aktörerna i 
nyhetsartikeln och dess författare. 

6.1.3 Polisens skamliga jakt på papperslösa kan vara olaglig (SVT) 
Debattartikeln handlar om de papperslösas situation i tunnelbanan. Författaren till debattartikeln 
menar att biljettkontroller inte är polisens uppgift, men att de ändå utför dem och använder dem 
som skäl till att “jaga personer med utländskt utseende som saknar uppehållstillstånd” (utdrag 
ur text). Han menar vidare att detta “urholkar förtroendet för demokratin och är potentiellt 
olagligt” (utdrag ur text). 
 
En polis erkänner själv att tillvägagångssättet är för att kringgå lagen: “Vi måste ju ha en orsak 
för våra kontroller, säger Kjell Lindgren som är inspektör på Stockholmspolisens operativa 
avdelning” (utdrag ur text). Sedan beskrivs i artikeln hur man plankar i tunnelbanan, att man 
ofta går tätt efter någon med giltig biljett genom spärrarna för att komma förbi dem. Det är när 
poliserna ser detta, eller annan antydan till plankning, som de ingriper. 
 
ID-kontrollerna jämförs av debattartikelns författare med engelskans “Racial profiling”. 
Kontrollerna är enligt författaren “skamliga” och han är mycket tydlig med sin åsikt i frågan: 
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“Att polisen använder biljettkontroller de egentligen inte ska syssla med över huvud taget som 
förevändning för att komma åt människor som försöker skrapa ihop pengar till sig och sina 
familjer är skamligt. Förutom den etiska dimensionen innebär dessutom allt missbruk av 
polisens unika ställning i samhället – deras våldsmonopol – att respekten för demokratin 
urholkas.” (Utdrag ur text). Här tar Wiklander upp maktförhållandet mellan Polis och samhälle. 
Han menar också att respekten för demokratin urholkas när Polisen missbrukar sin ställning, en 
mycket stark kritik mot organisationen. 
 
Wiklander trycker på att avtal och fackförbund behövs för att människor inte ska utnyttjas på 
Sveriges arbetsmarknad. Han anser att Polisen ska sluta med de etiskt och lagligt ifrågasättbara 
ID-kontrollerna, och skriver också att “Ett avskaffande av avgifterna i kollektivtrafiken och 
därmed själva spärrarna vore dessutom i sig bra för alla som bor och arbetar i Stockholm.” 
(utdrag ur text). Detta argument kommer fram i en lite opassande och oklar kontext och faller 
platt i jämförelse med Wiklanders andra starka argument mot Polisen och den dåliga behandling 
de papperslösa utsätts för. 

Artikeln på SVT Debatt:s hemsida omges av sociala medier-knappar för delning samt länkar till 
andra debattinlägg på hemsidan. Det finns också en länk till artikelns kommentarfält samt ett 
foto på suddiga människor som passerar tunnelbanespärrarna, och ett foto inklistrat i samma 
bild på författaren till debattartikeln. 

Huvudtemat i artikeln är att (1) polisen utför en skamlig jakt på papperslösa. Det finns två 
underteman i texten. (a) Kritik mot Polisens handling och (brist på) moral. (b) Kritik gentemot 
papperslösas generella problem i det svenska samhället samt (c) kritik mot kollektivtrafikens 
priser. 
 
Rubriken avslöjar tydligt var debattören står i frågan: "Daniel Wiklander om avslöjandet att 
civila poliser jagar papperslösa i tunnelbanan: Polisens skamliga jakt på papperslösa kan vara 
olaglig" (utdrag ur text). Även ingressen innehåller skarp kritik mot Polisen: "Papperslösas 
situation: Biljettkontroller i tunnelbanan är inte polisens uppgift. Ändå ägnar sig civilpoliser åt 
just det – och använder det som förevändning för att jaga personer med ”utländskt” utseende 
som saknar uppehållstillstånd. Myndighetens agerande urholkar förtroendet för demokratin och 
är potentiellt olagligt, skriver Daniel Wiklander" (utdrag ur text). Det finns här en konflikt 
mellan order och medmänsklighet. Aktörer i artikeln är: 
 

●      Daniel Wiklander (chefredaktör på tidningen Arbetaren - författare till artikeln) 
●      Kjell Lingren (inspektör på Stockholmspolisen) 
●      Anonym städare från Tensta (vittne till ID-kontroller) 
 

Daniel Wiklander är en privatperson men också chefredaktör på tidningen Arbetaren som han 
därmed representerar. Han är aktören som har skrivit debattinlägget. Kjell Lindgren 
representerar aktören Stockholmspolisen, en organisation för Stockholms poliser som har ansvar 
för Storstockholm. En anonym aktör som jobbar som städare och är från Tensta representerar 
sig själv som privatperson och vittne till id-/utlänningskontrollerna. 
Artikeln inleds med en kortfattad bakgrund till nyhetsberättelsen samt ett uttalade av Kjell 
Lindgren från polisen. Man kan också läsa att polisen öppet erkänt att det beryktade och 
kritiserade tillvägagångssättet för ID-kontrollerna stämmer (För tidningen Arbetaren erkänner 
nu polisen öppet att det är precis så det går till) (utdrag ur text). 
 
Kritik riktas mot säkerheten vad gäller tunnelbanans spärrar (De moderna spärrarna i 
tunnelbanan är inte bara potentiellt livsfarliga med stor risk för klämskador) (utdrag ur text). 
Städaren från Tensta berättar att hen sett civilpoliser göra kontrollerna: “När någon utan 
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färdbevis tar sig genom spärrarna kliver de fram och kontrollerar papper om 
uppehållstillstånd. Jag ser ofta att de tar med personer härifrån, men jag vet inte vad som 
händer sedan”. 
 
Människors ovisshet konnoteras ofta negativt, vilket gör detta uttalande till en antydan om att 
polisen inte behandlar de personer de tar med sig helt korrekt. Att städaren vill vara anonym 
bygger i sammanhanget kan också bygga på uppfattningen om polisen som maktutövare och en 
organisation man inte vill göra sig ovän med. 
 
Vidare går författaren till artikeln, Wiklander, in på det han vill kalla rasprofilering. “På 
engelska kallas det ‘racial profiling’. Alla som kan misstänkas komma från Mellanöstern och 
som besökt en internationell flygplats de senaste 11 åren vet vad det innebär.” Ordet “ras” i 
Sverige har en annan kognitiv betydelse än engelskans ‘race’” (utdrag ur text). För svenskar är 
ras ett mycket laddat ord, medan det används mer i engelsktalande länder. Att författaren jämför 
polisens kontroller med rasprofilering är därmed en mycket stark kritik som säkerligen väcker 
känslor hos textkonsumenten. 
 
Wiklander skriver också om papperslösas utsatthet: “Papperslösa är den mest utsatta kategorin 
arbetare i Sverige och i Europa. Det ständiga hotet om utvisning gör dem mer eller mindre 
livegna. Att köpa ett månadskort för tunnelbanan istället för att planka kan i och för sig tyckas 
som en enkel försäkring mot en uppenbar utvisningsrisk – men för den som arbetar för en 
svältlön är det helt enkelt för mycket pengar” (utdrag ur text). De är utsatta, lever under det 
ständiga hotet om utvisning och kan därför anses vara livegna. På svältlönen de får kan de helt 
enkelt inte alltid köpa ett månadskort (som enligt SL.se kostar 790 kr, författarens anmärkning). 
Det är en mycket utsatt situation Wiklander beskriver och man kan inte annat än känna 
medkänsla för dessa personer. Eftersom ett månadskort kostar nästan 800 kr blir den “enkla 
försäkringen mot en uppenbar utvisningsrisk” en ganska dyr historia för de flesta människor, 
och inte endast papperslösa. Detta gör texten mer relaterbar; 800 kr är inte mycket pengar "bara" 
för papperslösa. 
Ytterligare kritik mot polisens agerande följer: “Att polisen använder biljettkontroller de 
egentligen inte ska syssla med över huvud taget som förevändning för att komma åt människor 
som försöker skrapa ihop pengar till sig och sina familjer är skamligt” (utdrag ur text). Detta 
ger mer sympatier till de papperslösa, och polisen har betett sig “skamligt” vilket är ett starkt 
negativt laddat värdeord. Rättigheter för papperslösa förespråkas, och avslutningsvis föreslår 
Wiklander att kollektivtrafiken bör vara avgiftsfri och därmed spärrfri. 

6.1.4 Jakten på papperslösa engagerar (SR) 
SRs artikel “Jakten på papperslösa engagerar” är en sammanfattning av en nyhetssändning i 
P3. Den beskriver en privatperson, Johan Viksten från Göteborg, som tycker att det är rätt att 
bryta mot lagen om det gäller att hjälpa en medmänniska. 
 
Gränspolisen, som inte representeras av någon person, avböjde att medverka i programmet och 
hänvisar istället till en kommentar på sin hemsida. Där står det bland annat att om Polisen får 
anledning att stoppa en person som “plankat” och får indikationer på att personen inte har rätt 
att vistas i Sverige ska polisen göra en inre utlänningskontroll. De skriver också, enligt artikeln, 
att det vore fel mot polisens uppdrag att inte göra det. 
Artikeln är kortare jämfört med övriga artiklar på SRs hemsida. Polisen får i artikeln ingen 
konkret kritik, men ifrågasätts ändå moraliskt av Johan Viksten. Viksten menar att det är okej 
att bryta mot lagstiftningen för att hjälpa en medmänniska. Polisen menar att de måste göra en 
utlänningskontroll när de stoppat en person som plankat på tunnelbanan och får indikationer på 
att personen inte har rätt att vara i Sverige. 
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Artikeln på SRs hemsida omges av en länk till senaste avsnittet av P3 Nyheter, länkar till 
populära ämnen på SRs hemsida, SRs bloggar, samt ett kommentarsfält som i skrivande stund 
är låst för ytterligare kommentarer. Ett foto taget av fotograf Hasse Holmberg på 
tunnelbanespärrar med en suddig persons rygg finns direkt under artikelns rubrik. 
 
Huvudtemat i artikeln är att (1) Viksten förespråkar att det är okej att bryta mot lagen om det 
hjälper en medmänniska. Han är engagerad i frågan och han är inte ensam. Polisen menar att de 
måste göra utlänningskontroller när de får indikationer på att personen inte har rätt att vistas i 
Sverige. Underteman i texten är (a) Viksten deltar i aktioner för att hindra utvisningen av 
flyktingar samt (b) gränspolisens uttalande via sin hemsida om varför de utför kontrollerna. 
 
Rubrik och ingress är det som syns tydligast. Artikelns rubrik är “Jakten på papperslösa 
engagerar”. Ingressen är förhållandevis lång och lyder “I jakten på papperslösa kontrollerar 
gränspolisen i Stockholm plankare i tunnelbanan för att få en anledning att se deras id-
handlingar. Nu fylls sociala medier med en uppmaning att distrahera poliserna och hindra dem 
i deras arbete.” Det är alltså dessa två som utgör den schematiska strukturens kärna i denna 
artikel. Två aktörer står för det diskursiva råmaterial som representerar olika synsätt: 
 

●      Privatpersonen Johan Viksten (som är engagerad i frågan och vill hjälpa papperslösa) 
●      Gränspolisen (som uttalar sig via sin hemsida att de har rätt att göra kontrollerna) 

 
Den ena aktören representeras av, och är, en privatperson. Det antyds att han är engagerad i 
någon typ av organisation som genomför aktioner för att hindra utvisningen av flyktingar. Detta 
nämns dock inte uttryckligen i artikeln. Nyhetsberättelsen visar att det finns en moralisk fråga i 
ämnet. Polisen säger sig lyda lagen (Något annat vore fel mot polisens uppdrag) (utdrag ur text) 
och Viksten menar att det är okej (det är rätt att bryta mot lagen i vissa fall) (utdrag ur text) att 
frångå lagen i situationen med papperslösa. 

6.1.5 Beatrice Ask stödjer polisens jakt på papperslösa (SR) 
Artikeln syftar till den fortsatta nyhetsrapporteringen av ”Jakten på papperslösa”. Det är alltså 
inte en artikel som beskriver fallet från början, utan den förutsätter att man som läsare har en 
viss förförståelse i ämnet. Vidare handlar artikeln om hur justitieminister Beatrice Ask stödjer 
polisen i deras åtgärder för att finna vad de kallar ”papperslösa”. 
 
Artikeln beskriver kortfattat de ID-kontroller som görs i Stockholms tunnelbana och att de 
endast grundar sig på hudfärg och etnisk tillhörighet. Vidare tar artikeln upp att Beatrice Ask 
inte ser något problem med detta, och stöttar polisens handlande. Därmed anser hon enligt 
artikeln att det inte behövs vidtas några åtgärder och att det är ett rimligt sätt att hantera frågan 
kring illegala flyktingar. 
 
Den tematiska strukturen i artikeln bygger i första hand på huvudtemat, vilket är att (1) Beatrice 
Ask i rollen som justitieminister stödjer och uppmuntrar polisens sätt att agera i "Jakten på 
papperslösa". Vidare består artikeln även av underliggande teman i form av (a) politiken samt 
maktstrukturen och maktbalansen i det svenska samhället. Ett ytterligare underliggande tema är 
även (b) kategoriseringen av människor utifrån utseende och placerandet av dem i specifika, 
vilket är en form av såväl vardagsrasism som rasism. 
 
Artikelns rubrik (Beatrice Ask söker polisens jakt på papperslösa) (utdrag ur text) beskriver 
tydligt innehållet i artikeln då den direkt beskriver Beatrice Asks åsikt och uppmuntran i 
polisens jakt på papperslösa. Vidare i ingressen beskrivs att Beatrice Asks egna kommentarer i 
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fallet kommer att presenteras i artikeln, vilket ger tyngd och trovärdighet innan själva 
brödtexten. För att skapa en dynamik och en konflikt redan i ingressen beskrivs det även att 
personer har vittnat om hur de har blivit stoppade enbart på grund av deras utseende, samtidigt 
som nästföljande del av meningen kontrar med att Beatrice Ask inte ser några bekymmer med 
detta: ”Justitieminister Beatrice Ask kommenterar nu polisens uppmärksammade ID-kontroller i 
sökandet efter papperslösa invandrare i bland annat Stockholms tunnelbana. Kontrollerade 
personer har vittnat om att de upplevt sig stoppade enbart på grund av sitt utseende, men det 
ser inte justitieministern som ett skäl till att vidta några särskilda åtgärder.” 
 
Ingressen tar även upp var dessa ID-kontroller har skett vilket konkretiserar och förverkligar 
händelsen samtidigt som den för vissa läsare skapar en närhet till nyheten. Även i denna artikel 
blir maktförhållandet mellan eliten, staten och individen tydligt redan i ingressen, vilket 
fortsätter vara ett genomgående tema i hela artikeln. 
 
Vidare är det endast Beatrice Ask som får komma till tals som enskild aktör. Hon representerar 
sin roll som justitieminister och Moderat samtidigt som hon även ska representera regeringen då 
detta är ett offentligt uttalande. Andra aktörer får indirekt komma till tals, då journalisten 
sammanfattar åsikter: ”Men flera personer har den senaste tiden, i bland annat SVT och 
Sveriges Radios P3 Nyheter, berättat att det är just så det gått till, att kontroller genomförts 
enbart på grund av utseende.” (utdrag ur text). 
Journalisten beskriver även de lagar som polisen har att förhålla sig till och vilka 
tolkningsfriheter som spelar in i lagarna. Det skapar en komplexitet hos den enskilda polisen 
gällande förhållningssättet till dessa lagar: "Enligt lagen får polisen göra en kontroll om det 
finns en grundad anledning att anta att utlänningen inte har rätt att vara i landet. Eller om det 
finns särskild anledning till kontroll." (utdrag ur text) "I polisens egna föreskrifter står det 
sedan 2011 att lagen ska tolkas som att det är går bra att göra en ID-kontroll till exempel om 
personens uppträdande eller umgänge gör att man kan anta att hen inte får vara i Sverige.” 
 
Vidare krävs en viss förkunskap i fallet ”Jakten på papperslösa” då artikeln i huvudsak 
fokuserar på Beatrice Asks kommentarer och åsikter i fallet. Dock ger artikeln en så pass tydlig 
beskrivning att en läsare helt utan förkunskaper kan ta till sig artikeln och förhålla sig till 
Beatrice Asks åsikter, men kanske inte på ett uppenbart sätt förankra dessa åsikter i den tidigare 
rapporteringen av ”Jakten på papperslösa”. 

Syftet som artikeln förmedlar är att ställa Beatrice Ask till svars och låta henne kommentera 
polisens metoder för att hitta illegala flyktingar. Artikeln vinklas inte till Beatrice Asks fördel. 
Det snarare med hennes egna kommentarer att göra även om journalistens intresse också är en 
del av artikelns framställning. En tydlig konsekvens är att empatin försvinner från Beatrice Ask 
då kommentarer som denna förstärker maktklyftorna: ”Varje typ av mediediskussion leder inte 
till olika typer av åtgärder. Jag tycker att det är bra att frågorna belyses men jag har inga 
planer på att göra några förändringar i dagsläget, säger Beatrice Ask.” 

Vidare saknas även representanter och uttalanden från den utsatta minoriteten, då de endast 
nämns och uppmärksammas från sekundära källor. Detta skapar en obalans i artikeln och 
återigen bidrar till skillnaden och maktstrukturen i samhället. 

Precis som rubriker antyder är det Beatrice Ask som är i fokus och hennes kommentarer som är 
det centrala i artikeln. Detta är vad läsaren förväntar sig samtidigt som det är en tydlig 
avgränsning från journalistens sida. Artikeln avslutas med en sammanfattande fråga som 
Beatrice Ask svarar på i samma ton som de tidigare kommentarerna i artikeln, det vill säga, hon 
lämnar inte utrymme för möjliggöra en förändring. Detta gör att läsaren beroende på 
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förförståelse i många fall kommer avsluta artikeln med en negativ bild av Beatrice Ask, vilket 
även verkar vara journalistens syfte. 

6.1.6 "Är ditt pass köpt i Botkyrka?" (SR) 
Artikeln handlar om att polisen har blivit JO-anmäld för att de gör ID-kontroller i 
tunnelbanespärrarna och kritiken mot kontrollerna växer. P3 Nyheter har pratat med Angela och 
Yasmina som säger att de blivit stoppade av polisen på grund av sitt utseende trots att de inte 
plankat. Kritiker till polisens stoppande av människor med utländskt utseende ska enligt artikeln 
utföra en massplankning som “demonstrationer mot polisens metoder för att kontrollera 
svenskhet” (utdrag ur text). Enligt en representant från justitieombudsmannen “får inte polisen 
stanna folk om det inte finns en misstanke om brott. Det är dit man kan vända sig med sådana 
här saker och de har fått in anmälningar mot polisen”. 
 
Artikeln omges bland annat av länkar till senaste avsnittet av P3 Nyheter, andra populära 
nyheter samt SRs bloggare. Ett foto under rubriken taget av Annika af Klercker för Scanpix 
visar en liten flicka som går igenom en tunnelbanespärr. De andra människorna på bilden är 
suddiga. Personerna som nämns i texten är Angela och Jasmina som blivit stoppade av polisen, 
Lina Forzelius på Justitieombudsmannen samt Gränspolisens Per Johansson. 
 
Artikelns huvudtema är att (1) polisen har blivit JO-anmäld för sina ID-kontroller i tunnelbanan 
med växande kritik. De två andra underliggande temata i texten är (a) två svenska kvinnor med 
utländskt utseende har blivit stoppade och rasistiskt bemötta av polisen (b) 
Justitieombudsmannen kritiserar handlandet. 
 
Artikelns rubrik lyder “Är ditt pass köpt i Botkyrka?” och ingressen “polisen har blivit JO-
anmäld för att de gör ID-kontroller i tunnelbanespärrarna och kritiken mot kontrollerna växer. 
P3 Nyheter har träffat Angela som säger att hon blivit stoppad av polisen på grund av sitt 
utseende trots att hon inte plankat.” Det är dessa som utgör den schematiska strukturens kärna. 
Det är en konfliktinramning med två tydliga ställningstaganden. Angela och Yasmina som 
känner sig kränkta av polisen, och polisen som anser att de gör rätt. Det diskursiva råmaterialet 
ges av fyra huvudaktörer i artikeln: 
 

●      Privatperson Angela (utlänningskontrollerad) 
●      Privatperson Yasmina (utlänningskontrollerad) 
●      Lina Forzelius (jobbar på Justitieombudsmannen) 
●      Uno Johansson (chef på Gränspolisen) 
 

Aktörerna Angela och Yasmina är båda privatpersoner och har blivit utsatta för polisens 
utlänningskontroller på ett kränkande sätt. Linda Forzelius säger att polisen inte får stanna 
människor utan misstanke om brott och att det är till hennes organisation man kan vända sig om 
man upplevt sig orättvist behandlad av polisen. Uno Johansson från Gränspolisen citeras utifrån 
ett tidigare uttalande förnekar att polisen gjort fel: “Vi gör inga kontroller på grund av 
utseende. Eller etnisk tillhörighet. Utan vi har grund för våra kontroller.” 
 
Eftersom polisen har blivit JO-anmäld finns det människor som inte håller med dem i att de 
handlar utifrån lagen. Angela berättar att hon blivit stoppad och att det inte var en positiv 
upplevelse: “De frågade mig först på engelska om jag kunde prata svenska. Andra frågan var 
om jag var dum i huvudet och tredje frågan, som jag aldrig någonsin fått tidigare var, hur kom 
jag hit och hur länge har jag bott här. Varför skulle det vara en fråga?” (utdrag ur text). 
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När Yasmina blev stoppad undrade polisen om hon hade köpt sitt pass i Botkyrka och antydde 
alltså att det inte var äkta: “Då sa jag nej det är gjort i Solna men tack den rasistiska 
kommentaren då vet jag, kan jag få mitt pass nu? Jag är svensk men de tar ifrån mig min 
svenska identitet och de dömer mig bara på grund av mitt utseende.” (utdrag ur text) Vidare 
berättar Yasmina hur hon känner inför kontrollerna och polisen. (Jag kommer alltid vara den 
här förortsinvandraren och stigmatiserad för det resten av mitt liv hur svensk jag än är. Tillslut 
är jag bara en svartskalle) (utdrag ur text). 
Det är Gränspolisen som med sitt tidigare uttalande får avsluta artikeln, eftersom de inte får 
uttala sig om enskilda fall. Gränspolisen menar också att det inte behöver ha varit någon ur 
deras personal som utfört kontrollerna. Att polisen inte kommenterar när aktörerna Angela och 
Yasmina berättar om sättet de blivit behandlade på av polisen med kommentarer såsom (“dum i 
huvudet”, “de tar ifrån mig min svenska identitet”, “dömer mig”) kan tolkas som att de inte 
bryr sig. Det är helt enkelt inte viktigt nog att göra ett uttalande om. 
 
Forzelius tycker att det kvinnorna har att berätta är ett fall hon skulle kunna ta vidare vilket 
betyder att kritiken är befogad och bör tas mer seriöst av polisen: “Skulle hon välja att anmäla 
det här så är ju det här ett ärende som jag bedömer att vi skulle titta närmare på”. Att 
Gränspolisen också skyller ifrån sig med att det “inte behöver ha varit någon ur deras 
personal” (utdrag ur text) blir inte trovärdigt då det ju fortfarande rör sig om poliser. När 
polisen undviker att besvara kritiken gör det att de ser skyldiga ut till sättet Angela och Yasmina 
säger sig ha blivit behandlade på. Att polisen har betett sig så respektlöst mot kvinnorna utan att 
ta ansvar eller be om ursäkt bygger på bilden av polisen som känslokall och hård, och detta gör 
att artikeln blir aningen färgad. Dock är detta inte endast något som beror på journalisten då 
denne faktiskt efterfrågat ett uttalande av polisen om händelserna. Den schematiska strukturen i 
artikeln blir kritik mot en “känslokall” polis. 

6.1.7 Stor rädsla för utvisningar (SR) 
Artikeln handlar om att kritik har framförts till polisen angående ID-kontroller i Malmö och  i 
Stockholms tunnelbana. Nu har även kritik framförts till polisen i Dalarna, som fått i uppdrag att 
prioritera utvisningar av personer som inte har fått uppehållstillstånd. Detta gör enligt artikeln 
människor rädda. Texten berättar också att en psykiskt sjuk kvinna hämtats från sjukhuset och 
utvisats med sina fyra minderåriga barn till Ryssland. En person uttalar sig i texten om att det 
ofta går brutalt till när polisen utvisar människor. Personen har sett polisen sätta handfängsel på 
ett föräldrapar som utvisades till Iran. Familjens barn blev då upprörda och ledsna. Personen 
tycker synd om barnen och anser inte att man får behandla barn på det sätt som svenska 
myndigheter gör. 
 
Runt om artikeln hittas en länk till P4 Dalarna där man kan lyssna direkt till programmet. Det 
finns också länkar till tidigare inslag i P4. Väder, trafiknyheter och ett låst kommentarsfält 
omger också artikeln. Under rubriken “Stor rädsla för utvisningar” finns en bild på en 
människas axel i full polisuniform. Man ser tydligt polisens logotyp på ärmen, en komradio och 
en suddig polisbil i bakgrunden. 
 
Huvudtemat i nyhetstexten “Stor rädsla för utvisningar” är att (1) papperslösa är rädda för att 
bli utvisade av polisen. Detta markeras tydligt redan med rubriken. Det finns också underteman 
i artikeln som organiseras under huvudtemat i hierarkin. I ingress och brödtext kommer andra 
teman upp. Dessa är (a) att polisen brutalt utvisar papperslösa samt (b) åsikter om att Sverige 
behandlar papperslösa barn och deras familjer dåligt. 
 
Den historiska bakgrunden till nyhetstexten redogörs genom journalistens ingress: “Under den 
senaste tiden har det varit heta debatter kring polisens ID-kontroller i jakten på papperslösa i 
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Malmö och i Stockholms tunnelbana. Men även i Dalarna har polisen fått i uppdrag att 
prioritera utvisningar av personer som inte har fått uppehållstillstånd” (utdrag ur text). Detta är 
den bakgrund som läsaren får innan andra aktörer gör uttalanden om händelserna. Det är 
journalisten och en representant för Röda korset som är aktörer i nyhetstexten: 
 

●      Kerstin Edquist (journalist på Sveriges Radio) 
●      Gunborg Morén (representant för Röda Korset i Hedemora) 
 

Edquist representerar som journalist både organisationen SR, yrkesjournalister samt sig själv 
som privatperson. Morén representerar föreningen och organisationen Röda Korset samt sig 
själv som privatperson. 
 
Aktören Moréns uttalanden riktas till polisen och till svenska myndigheter. Hon är kritisk till 
sättet dessa organisationer behandlar papperslösa på och menar att det finns en stor rädsla bland 
de papperslösa. Morén får också avsluta och sammanfatta artikeln med ett citat där hon berättar 
om två barns öde: “Den minsta är drygt 1,5 år och den äldsta är 14 tror jag. Ska de klara sig 
själva då? Ska de leva ett eget liv? Jag tycker inte att man får behandla barn som svenska 
myndigheter gör” (utdrag ur text). 

6.1.8 Billström om “blonda och blåögda” (SR) 
Artikeln handlar om att Tobias Billström i en intervju med Dagens Nyheter (DN) gjort ett 
uttalande som väckt starka reaktioner. Nu ber Billström om ursäkt. I artikeln står det att hans 
uttalanden “trendat” (talats mycket om) på den sociala plattformen Twitter. Sedan följer 
Billströms citat från DN: “Ibland har vi bilden av att personen som är gömd bor hos en trevlig 
blond svensk dam i 50-60-årsåldern som vill hjälpa till. Men det är ju inte så. De allra flesta 
bor hos sina landsmän som inte alls är blonda och blåögda.” 
 
På Twitter tycker många enligt artikeln att uttalandet är rasistiskt. Billström får också kritik från 
Folkpartiets ledare Jan Björklund för ett annat uttalande. Han syftar på ett tal Billström höll där 
Billström sa att “volymerna” av invandrare måste minska. Björklund kritiserar också 
Miljöpatriet för att ha gjort överdrivna uttalanden om att regeringen inte lever upp till det som 
regeringen lovat. 
 
Under artikelns rubrik finns ett foto på Billstöm framför en vägg med Moderaternas logotyp på. 
Bredvid artikeln finns länkar till senaste avsnittet av P3 Nyheter samt populära ämnen och 
bloggar. Nedanför artikeln finns dela-knappar till sociala medier (såsom Facebook och Twitter).  
 
Huvudtemat i artikeln är att (1) Billström ber om ursäkt för ett rasistiskt uttalande. Två 
underliggande teman i texten är (a) människor är upprörda över uttalandet på Twitter samt (b) 
Björklunds kritik till Billström. 
 
Bakgrunden till artikeln redogörs för genom hela artikeln, så väl i ingress som brödtext. Det är 
journalisten Arash Mokhtari som berättar för läsaren vad som hänt. Rubriken “Billström om 
blonda och blåögda” tillsammans med ingressen utgör artikelns schematiska kärna och är vad 
som tydligast syns i artikeln. Ingressen lyder “I en intervju med Dagens Nyheter pratar 
migrationsminister Tobias Billström om den senaste tidens debatt om jakten på papperslösa. Ett 
uttalande där har väckt starka reaktioner - nu ber han om ursäkt” (utdrag ur text). Aktörerna i 
artikeln är: 
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●      Tobias Billström (migrationsminister i regeringen och Moderat) 
●      Jan Björklund (utbildningsminister i regeringen samt ledare för Folkpartiet) 
●      Arash Mokhtari (journalist på Sveriges Radio) 
 

Mokhtari är den som berättar för läsaren vad som hänt via sin journalistiska text. Uttalanden och 
citat från de andra aktörerna, Billström och Björklund, är hämtade från tidigare nyhetshändelser. 
Mokhtari representerar organisationen Sveriges Radio medan Billström och Björlund 
representerar sina politiska partier, och till viss del även sig själva. Aktören Billström ber om 
ursäkt för ett uttalande han gjort tidigare, vilket speglar negativt på hans parti Moderaterna. Att 
han också får kritik av det allierade Folkpartiets Jan Björklund spär på den negativa bilden av 
Moderaterna och regeringen och pekar på en splittring inom Alliansen för läsare med viss 
politisk förförståelse. 
 
Billströms uttalanden får också en helt annan tyngd och innebörd i och med att han är 
migrationsminister i regeringen vilket ger honom makt över frågor om invandring och 
“svenskhet”. Han har enligt sitt uttalande en uppfattning om hur en “svensk” ser ut, och 
beskriver en typisk svensk som blond. Utifrån förförståelsen hos läsaren kan detta tolkas olika. 
En möjlig tolkning är att man inte är en “riktig svensk” om man inte ser ut på ett visst sätt. 
Längre ner i artikeln får läsaren se att Björklund kritiserar Billström för ännu ett ifrågasättbart 
uttalande om invandring. Det är sedan journalisten Mokhtari som med ytterligare ett tidigare 
uttalande av Björklund avslutar artikeln. 

6.1.9 Revas rasjakt på papperslösa smakar polisstat (SVT) 
Debattartikeln, skriven av Daniel Wiklander, börjar med att skriva om det han menar är polisens 
rasprofilering. Detta anser han inte vara värdigt en rättsstat. Han skriver om polisens projekt 
Reva (Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete), om razzior på Möllevångstorget i Malmö 
där man tillsammans med Skattemyndigheten stoppade cyklister som bröt mot trafikregler för 
att se id-handlingar. Han ger fler exempel på kränkande handlingar av polisen. Reva-projektet 
blev enligt Wiklander en succé med en ökning på 25 procent i utvisningar. 
 
Wiklander skriver att polisen hittar på anledningar för att kunna visitera vem som helst utan 
skälig misstanke, och därmed ägnar sig åt rasprofilering. Han menar vidare att Reva visar hur en 
myndighet tänker ut nya metoder för att nå sitt mål utan att bryta mot lagen - allt för en 
förevändning att kolla identitetshandlingar. Wiklander skriver också om att polisen gripit och 
skickat hem tonåringar som varit på permission från psykvården, där de hamnat just på grund av 
skräcken för avvisning. Nu har Reva börjat leta i Stockholms tunnelbanor efter papperslösa. 
 
Wiklander skriver att det vore bekvämast för polisen att stoppa alla med utomeuropeiskt 
utseende och kontrollera deras papper, men detta är inte tillåtet. Detta följs av ett uttalande från 
Stockholmspolisen. Vidare menar Wiklander att polisarbete handlar om prioriteringar, och att 
någon med makt nu bestämt att papperslösa ska prioriteras hårt. Han frågar sig om detta 
verkligen är ett problem för enskilda svenskar och påpekar att det definitivt är det för en 
papperslös. Ständig rädsla för att gripas, låg levnadsstandard och ingen trygghet. 

Wiklander skriver att det som borde prioriteras är att komma åt dem som utnyttjar papperslösa, 
till exempel i restaurangkök och som städare. Dessa människor tjänar pengar på de papperslösa 
och är det verkliga problemet, inte de papperslösa, enligt Wiklander. Han avslutar debattartikeln 
med att skriva att de papperslösa jagas som djur av en poliskår som kan använda sina resurser 
till någonting viktigare än en stor skam. 
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Huvudtemat i nyhetstexten “Revas rasjakt på papperslösa smakar polisstat” (utdrag ur text) är 
att (1) polisens Reva-projekt är oetiskt och fel. Detta framgår tydligt i ordvalen i rubriken. 
“Rasjakt” och “polisstat” är definitivt hård kritik mot polisen. De underliggande temata i 
texten är (a) rasprofilering, (b) stark kritik till polisens agerande gentemot papperslösa, (c) 
rättssäkerhet samt (d) arbetsköpare av papperslösa. 
 
Debattartikelns bakgrund redogörs för av dess författare Daniel Wiklander. Den berättas genom 
både rubrik, ingress och brödtext från Wiklanders perspektiv. Rubriken “Revas jakt på 
papperslösa smakar polisstat” tillsammans med ingressen utgör artikelns schematiska kärna 
och är det som man först ser i artikeln. Artikelns ingress lyder: “Som en del av det nationella 
Reva-projektet lägger polisen allt mer resurser på att jaga papperslösa migranter. Men 
eftersom det inte är tillåtet att visitera vem som helst utan skälig misstanke, hittar polisen på 
anledningar – och ägnar sig därmed åt en rasprofilering som inte är värdig en rättsstat. Reva 
visar hur en myndighet tänker ut nya metoder för att nå sitt mål utan att bryta mot lagens 
bokstav, skriver Daniel Wiklander, chefredaktör Arbetaren” (utdrag ur text). Aktörerna i 
artikeln är: 
 

●      Daniel Wiklander (chefredaktör för tidningen Arbetaren och artikelns författare) 
●      Polisen (kritiseras i debattartikeln) 
 

Aktören Wiklander representerar tidningen Arbetaren samt sig själv som privatperson. Han 
beskriver själv bakgrunden till debattartikeln. Aktören polisen, som representerar organisationen 
polisen, uttalar sig indirekt i artikeln via ett tidigare uttalande till Arbetaren. Att Wiklander själv 
får sätta tonen i artikeln gör att den blir mycket subjektiv och vinklad från hans eget perspektiv, 
vilket är rimligt i en debattartikel. Hans åsikter representerar en vänsterpolitik i och med hans 
roll som chefredaktör för tidningen Arbetaren. Tidningen är politiskt bunden till SAC 
Syndikalisterna, vilket inte är självklart för en läsare utan förförståelse inom politiken. För en 
läsare som inte vet om detta är det möjligt att åsikterna Wiklander framför blir mer kopplade till 
honom som privatperson än ett viss politiskt parti. Wiklanders kritik till polisen blir kopplat till 
hans egen politiska ståndpunkt också kritik mot regeringen som vid tillfället artikeln skrevs var 
högerstyrd. 

6.1.10 Jakten på papperslösa fortsätter trots protester (SVT) 
Artikeln handlar om en protestmatch som hölls av Asylrörelsen som tågade mot Riksdagshuset 
efter Gonzalo Munoz vittnesmål i ABC i februari 2012. Trots detta fortsätter enligt artikeln 
protesterna. Artikeln berättar också att polisens ID-kontroller är lagliga, men inte om 
kontrollerna baseras på utseende. Gränspolisen uttalar sig om sitt agerande. 
Vidare tar artikeln upp löftet om en lagändring som ska göra att fler utsatta barn ska kunna 
beviljas uppehållstillstånd som kom till efter att ett pressat Miljöpartiet hotat lämna det 
migrationspolitiska samarbetet med regeringen. Parisa Maleki, jurist, uttalar sig om att hon tror 
att många människor ser en annan verklighet än Beatrice Ask (justitieminister, författarens 
anmärkning). Hon hjälper människor att JO-anmäla kontroller för att JO ska granska om polisen 
tillämpat lagstridiga metoder. 
 
Huvudtemat i artikeln är att (1) ID-kontrollerna fortsätter trots protester. Underliggande temata 
till huvudtemat är (a) de id-kontrollerades upplevelser samt (b) löfte om lagändring. 
Nyhetsberättelsens bakgrund redogörs för av journalisterna bakom artikeln, Anna-Klara Bankel 
och Linn Ogelid, ingressen. Historien byggs sedan vidare genom diverse citat och uppgifter från 
andra aktörer. Rubriken, som representerar artikelns tematiska schema, lyder: “Jakten på 
papperslösa fortsätter trots protester” och ingressen “I dag hölls en protestmarsch mot det 
kritiserade REVA-projektet. Asylrörelsen tågade mot riksdagshuset i protest mot jakten på 
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papperslösa. Efter Gonzalo Munoz vittnesmål i ABC i februari startade veckor av massiva 
protester. Trots det fortsätter de kritiserade ID-kontrollerna” (utdrag ur text). Artikeln har ett 
flertal aktörer: 
 

●      Gonzalo Munoz (id-kontrollerad och vittne) 
●      Patric Josefsson (polisinspektör) 
●      Gränspolisen (kritiserade) 
●      Sören Clerton (chef på gränspolisen) 
●      Lina Westerlund (representant för Asylrörelsen i Stockholm) 
●      Parisa Maleki (jurist och en av initiativtagarna till Revajouren) 
●      Anna-Klara Bankel (reporter på SVT) 
●      Linn Ogelid (webbredaktör på SVT) 
 

Berättelsen byggs vidare genom uttalanden av ett flertal olika aktörer, vilket är en fördel för 
artikelns opartiskhet. Bankel och Ogelid representerar i sammanhanget organisationen SVT. 
Munoz representerar sig själv som privatperson. Han har blivit id-kontrollerad på grund av hans 
utseende och har vittnat i TV-kanalen ABC (lokalt nyhetsprogram för Stockholms län, 
författarens anmärkning) om detta. Josefsson, en polisinspektör, uttalar sig om polisens arbete 
genom ett uttalande och representerar genom sitt yrke poliskåren. Han berättar att polisen 
kontrollerar de som är utländska. Gränspolisen finns också med som aktör och representant för 
polisen, både som organisation men också genom privatpersonen och representanten Clerton 
som är chef i organisationen. 
 
Aktören Westerlund representerar i artikeln organisationen Asylrörelsen i Stockholm. Hon talar 
om de protester som organisationen genomfört i protest till Reva. Maleki är jurist och aktör för 
organisationen Revajouren som hon är medgrundare till. Hon hjälper kontrollerade att JO-
anmäla kontrollerna och menar att justitieminister Beatrice Ask inte ser den verklighet som de 
papperslösa ser. 
 
Nyhetsberättelsen ger röster åt ett antal aktörer som har anknytning till nyhetsberättelsen. Detta 
leder till att läsaren får en mer nyanserad bild av händelsen. En kontrollerad person 
representeras, så väl som polisen samt andra i nyhetshändelsen involverade organisationer och 
personer. Den enda aktören som talar positivt om kontrollerna i tunnelbanan är representanterna 
för poliskåren i nyhetstexten. 

6.2  Mikroorienterad analys av nyhetstexterna: 
I artikeln ”Protester mot polisens ID-kontroller i t-banan” ges redan i rubriken uttryck för den 
globala koherens där nyhetskonsumenten tvingas fylla i de textuella meningsluckorna i texten. 
Beroende på mottagerans förförståelse (Severin & Tankard 2010) och kontext kan dessa 
textuella meningsluckor komma att se olika ut. Rubriken skapar också ett konfliktförhållande 
mellan etniska minoriteter och polisen som statlig myndighet vilket i förhållande till Löwander 
(1997) samt Bryant och Oliver (2009) kan vara en del av vardagsrasismen. Detta bygger vidare 
på de makt- och beroendeförhållanden som finns i samhället då den etniska minoriteten blir 
underlägsen polisen i och med samhällsstrukturens lagar och regler, vilket också kan 
återkopplas till Brunes (2004) samt Löwanders (1997) forskning. Genom Framingen, det vill 
säga, farmställningen av en nyhet (Reese et al 2003) får minoriteten i detta fall sympatier då de 
slåss underifrån mot en statlig myndighet som bryter mot sociala normer genom att 
stereotypisera och kategorisera människor. Enligt Löwander (1997) är dessa kognitiva 
struktureringar av sociala förhållanden och tillhörigheter något som mångas vardag genomsyras 
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av och något som bidrar till vardagsrasismen då identiteter och nationell tillhörighet är en stor 
del av det. 
 
Vidare bildas även en ”vi” och ”dem”-uppdelning som ger upphov till ytterligare uppdelningar 
och klyftor i de sociala strukturerna och samhället i stort, vilket är en typ av makthierarki som 
kan återkopplas till Löwanders (1997) avhandling. Detta sker mycket på grund av ordvalet i 
rubriken, som är en stor del av Framing (Bryant & Oliver 2009), som på ett tydligt sätt visar ett 
missnöje och en konflikt mellan olika grupper. I ordvalet ”protester” skapas genom läsarens 
förförståelse en tolkning. Tolkning leder antingen till sympatier och medhåll eller irritation och 
meningsskiljaktigheter (Thurén 2007). Oavsett vilket väcker ordvalet känslor och åsikter, vilket 
blir tydligt då “Jakten på papperslösa” blev en tydlig punkt på dagordningen. 
 
Att rubriken berättar att ID-kontrollerna sker i tunnelbanan skapar en igenkänningsfaktor hos 
många då t-banan är på en allmän plats som ska vara fri att röra sig på. Genom detta sker en 
form av intrång på neutral mark från polisens sida, samtidigt som polisens roll i tunnelbanan är 
att hålla ordning och säkerställa passagerarnas säkerhet vilket blir en paradox. Hade journalisten 
valt att inte nämna var kontrollerna ägde rum i rubriken hade antagligen igenkänningsfaktorn 
och nyhetsvärdet minskat. Allt detta blir ett resultat av journalistens framställning och vinkling 
av en nyhet, med andra ord journalistens val av Framing (Reese et al 2003).  
 
Vidare genomsyras artikeln av en intern diskursiv konflikt, nämligen maktdiskursen och 
känslodiskursen. Maktdiskursen som vi nämnde tidigare har ett tydligt fokus i artikeln där 
samhällsfrågor och rättigheter är av stor innebörd. Samma samhällsfrågor och rättigheter väcker 
även starka känslor vilket också får utrymme i artikeln. Dessa olika diskurser går ihop i 
varandra samtidigt som de själva står starka. Därmed blir artikelns diskurs mångsidig då läsaren 
beroende på sin förförståelse kan ta till sig och fokusera på olika delar av artikeln - antingen 
maktdiskursen eller den mer personliga känslodiskursen. Maktdiskursen bidrar till ”vi” och 
”dem” samtidigt som känslodiskursen snarare skapar en ”ond” och en ”god” sida vilket ger 
aktörerna olika tillhörigheter beroende på vilken vinkel man väljer att utgå från. Genom detta 
skapas en komplexitet i artikeln beroende på i vilken kontext den avkodas samt mottagarens 
förförståelse (Thurén 2007). 
 
Vidare i artikeln ”Polisen jagar papperslösa plankare” återfinns även en liknande global 
koherens som byggs upp genom textens relation mellan meningarna. I denna artikel kritiseras 
polisen, vilket inte är första gången i svensk nyhetshistoria. Det finns ett uttalat missnöjde med 
polisens agerande i ett antal frågor och konflikten med polisen fanns innan SVTs artikel. 
Missnöje med poliskåren är ett vanligt tema och en vanlig kognitiv strukturering av den sociala 
verkligheten. Journalisten väljer ord såsom “fånga” och “jaga” vilket redan i artikelns rubrik 
visar kritik mot polisens sätt att agera. Genom denna typ av Framing skapas en makthierarki 
som kan likställas med den makthierarki som Löwander (1997) beskriver som vardagsrasism. 
Vidare i artikeln betonas det att polisen utövar makt gentemot de papperslösa som i situationen 
är maktlösa, som återspeglar “vi” och “dem”-uppdelningen som stigmatiseringen bidrar till 
(Löwander 1997). Övriga aktörer är kritiska till detta maktutövande då de anser att polisen inte 
har stöd i lagen för kontrollerna. Polisen får i artikeln inte svara direkt på denna kritik. Politiker 
och forskare får uttala sig i ämnet, men de faktiskt drabbade - de papperslösa - finns inte 
representerade. Varken i omtal eller genom kommentar får någon som inte har legal rätt att 
vistas i Sverige uttala sig om hur ID-kontrollerna i tunnelbanan påverkar dem. Diskursen hålls 
på en organisatorisk nivå och privatpersoner, som är de drabbade, hålls helt utanför 
diskussionen till förmån för polisen. 
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Framingens påverkan på konsumnetens uppfattning av en artikel redan i rubriken, skapar 
artikelns diskurs redan i ett tidigt stadium (Nord & Strömbäck 2012).  Rubrik och ingress är i 
debattartikeln “Polisens skamliga jakt på papperslösa kan vara olaglig” laddade med värdeord 
och tar tydlig ställning i frågan ”Jakten på papperslösa”. I rubriken får vi veta att polisens jakt 
inte bara är skamlig, men också olaglig. Att polisen, som ska lyda lagen, inte gör det kan vara 
en provocerande tanke för många. Ingressen lyder: “Papperslösas situation: Biljettkontroller i 
tunnelbanan är inte polisens uppgift. Ändå ägnar sig civilpoliser åt just det – och använder det 
som förevändning för att jaga personer med ”utländskt” utseende som saknar 
uppehållstillstånd. Myndighetens agerande urholkar förtroendet för demokratin och är 
potentiellt olagligt, skriver Daniel Wiklander” (författarens kursivering). Polisen har enligt 
ingressen tagit sig makt inom ett område där det kan ifrågasättas om de har stöd i lagen för den 
maktutövning de utför. I Sverige är det här enligt de flesta otänkbart och inte accepterat vilket 
urholkar förtroendet för polisen som organisation och i förlängningen demokratin. Rubrik och 
ingress bygger på bilden av polisen som en maktutövande och orderstyrd organisation. Denna 
kognitiva strukturering av den sociala verkligheten är inte ny, men väcker fortfarande känslor. 
Hela artikeln är en tydlig kritik gentemot denna maktutövning, vilket återigen knyter an till 
Löwnaders (1997) avhandling på ämnet vardagsrasism. 
  
Även i artikeln ”Är ditt pass köpt i Botkyrka?” följer kritiken mot polisen i samma spår som i 
tidigare artiklar, vilket visar på ett återkommande tema. Polisen framställs som en opersonlig 
maktorganisation. Orden och fraserna de använt i samtalet med Angela och Yasmina tyder 
också på att det finns rasism inom polisen, något som är en allmänt känd misstanke sedan 
tidigare i samhället. Rubriksättningen “Är ditt pass köpt i Botkyrka?” är en direkt och kritisk 
fråga om huruvida polisen sköter ID-kontrollerna etiskt. Ännu en gång blir maktutövandet 
negativt och riktat gentemot svenskar med utländsk bakgrund. 

Aktören Viksten i artikeln ”Jakten på papperslösa engagerar” använder ordet medmänniska för 
att benämna de papperslösa: “Han tycker att det är rätt att bryta mot lagen i vissa fall om det 
gäller att hjälpa en medmänniska” (utdrag ur text). Detta ordval, som är inkluderande och inte 
“vi och dem”-fokuserat, speglar Vikstens syn på de papperslösa. För honom är dessa människor 
inte begränsade till att vara flyktingar eller illegala invandrare, utan de är medmänniskor. 
Aktören Gränspolisen använder inte ord som flykting eller papperslös, utan “person”. Detta är 
inte avhumaniserande, men det är ändå en markant skillnad gentemot Vikstens “medmänniska”. 
Detta är återigen ett tydligt exempel på hur ordval är en stor del av Framingen av en 
nyhetsartikel (Nord & Strömbäck 2012).  Vidare ställs aktörerna mot varandra i en moralisk 
fråga som enligt artikelns rubrik har engagerat många - ett engagemang som enligt artikeln är 
kritiska gentemot Polisens handlingar. Gränspolisen får i artikeln avsluta artikeln med ett 
uttalande citerat från sin egen hemsida: "Om Polisen får anledning att stoppa en person som 
"plankat" och får indikationer på att personen inte har rätt att vistas i landet ska polisen göra 
en inre utlänningskontroll. Något annat vore fel mot polisens uppdrag" (utdrag ur text).  
 
Ingen av parterna bemöter egentligen varandras uttalanden. Artikeln är mer uppbyggd som två 
olika uttalanden än en faktisk debatt. Orden “att hjälpa en medmänniska” (utdrag ur texten) 
framställer Viksten som “den gode” i sammanhanget. Att Gränspolisen själva inte gör ett 
uttalande för artikeln kan uppfattas som brist på intresse, tid eller respekt för ämnet. 
I artikeln ”Beatrice Ask stödjer polisens jakt på papperslösa” återkommer en global koherens 
som det ges uttryck för redan i rubriken då den anspelar på hur en person som sitter inne på 
makt stödjer ett agerande som kan uppfattas som kränkande för många människor med liten 
makt. Beatrice Ask representerar en av statsmakterna, det vill säga regeringen, samt politiken 
som är ett stort maktorgan i det svenska samhället. Hennes kommentarer i denna artikel ska stå 
för och symbolisera de beslut som har fattats i regeringen och därmed även framföras på ett 
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respektfullt och sympatiskt sätt. Det är framförallt i hennes ordval och kommunikation som 
empatin och respekten försvinner samtidigt som läsaren och allmänheten självklart kan ha 
synpunkter på resultat och konsekvenser. Artikeln sätter förtroendet mellan staten och individen 
på spel då klyftorna ökar och läsaren även i denna artikel får en ”ond” och en ”god” sida att 
förhålla sig till. Dessa makthierarkier är en del av den maktdiskurs som genomsyrar fallet 
“Jakten på papperlösa” vilket även är en diskurs som återspeglas i vardagsrasismen (Brune 
2004; Löwander 1997). 
 
Makthierarkierna återkommer även då fokus riktas bort från det som polisen och regeringen vill 
uppnå, att hitta illegala flyktingar. Istället skapas fokus kring de kommentarer och det agerande 
som har upprört och väckt åsikter i frågan. Artikeln hävdar att Beatrice Ask stödjer ett agerande 
som kategoriserar och diskriminerar etniska grupper. Därmed skapas en komplexitet som 
mynnar ut i en konflikt som är tydlig stigmatisering gentemot olika grupper i samhället. Detta 
associeras med politiken, och återigen bidrar man till klyftorna vad gäller maktorgan och 
individ. 
 
Ordvalet av “jakt” i rubriken skapar också för många, beroende på förförståelse, associationer 
till tjuv och polis, det vill säga, aktören de papperslösa flyr medan aktören polisen ska skipa 
rättvisa. Rent lagmässigt stämmer detta på ett sätt, då en papperslös person inte har 
uppehållstillstånd att stanna i Sverige. Dock bidrar kontexten till att ordvalet “jakt” får en 
negativ klang som syftar till de “onda” som jagar de “goda”. Detta blir en konsekvens av det 
sätt som “jakten” går till på, nämligen att polisen går efter utseende och etnisk tillhörighet 
vilket därmed förstärker de fördomar som vardagsrasismen bygger på. Samtidigt associeras 
“jakt” i denna kontext till de tidigare artiklar som rör ämnet, då det gemensamma 
samlingsnamnet för dessa artiklar och nyhetssändningar har kommit att bli just “Jakten på 
papperslösa”. 
 
Även i artikeln ”Revas rasjakt på papperslösa smakar polisstat” visar rubriken ett missnöje hos 
författaren: “Revas jakt på papperslösa smakar polisstat”. Ingressen bygger vidare på denna 
kritik: “Som en del av det nationella Reva-projektet lägger polisen allt mer resurser på att jaga 
papperslösa migranter. Men eftersom det inte är tillåtet att visitera vem som helst utan skälig 
misstanke, hittar polisen på anledningar – och ägnar sig därmed åt en rasprofilering som inte 
är värdig en rättsstat. Reva visar hur en myndighet tänker ut nya metoder för att nå sitt mål 
utan att bryta mot lagens bokstav, skriver Daniel Wiklander, chefredaktör Arbetaren” (utdrag 
ur text). Även i denna artikel återkommer ordvalet ”jakt” och många av aktören Wiklanders 
ordval är värdeladdade ord. Han riktar samtliga mot polisen. “Jakt”, “jaga”, “polisstat”, 
polisen “hittar på anledningar”, ägnar sig åt “rasprofilering” som “inte är värdig en 
rättsstat”. Detta är ordval som med förförståelse om Wiklanders politiska ståndpunkt blir kritik 
till polisen, regeringen och den politiska högern samt en tydlig vinkling av artikeln. Det är 
regeringen som prioriterat och bestämt hur polisen ska agera, och det är just prioriteringen och 
agerandet Wiklander är extremt kritisk gentemot. Wiklander föreslår också hur regeringen borde 
prioritera polisens resurser: “Är det något som borde prioriteras så är det att komma åt dem 
som låter papperslösa slava i restaurangkök och som inhyrda städare. Som tjänar pengar på att 
papperslösa skottar snö på hustaken i sneakers och utan ordentlig skyddsutrustning, eller river 
hus i asbestdamm åt oseriösa byggentreprenörer. Det är dessa arbetsköpare – inte sällan stora 
etablerade företag som lämpar över ansvaret på underleverantörer – som är det verkliga 
problemet, inte dem de utnyttjar” (utdrag ur text). Wiklaner kan här uppfattas som den “goda” i 
texten medan polisen som bara uttrycker sig i ett enda uttalande genom texten, framställs som 
de “onda” som genomför regeringens order: “Vi måste ju ha en orsak för våra kontroller av id-
uppgifter och uppehållstillstånd, som en representant för Stockholmspolisen sade till Arbetaren 
när vi skrev om jakten på papperslösa i december” (utdrag ur text). Här uttalar sig polisen 
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själva om att de “behöver en orsak” för att kontrollera människor de tror inte har rätt att vistas i 
Sverige. 
 
En artikel har en rubrik som lyder “Billström om blonda och blåögda”. Med en viss 
förförståelse för det uttalande Billström gjorde, och nu ber om ursäkt för, förstår läsaren att 
Billström med dessa ordval beskriver en “svensk”. Rubriken ger också uttryck för nyhetstextens 
globala koherens: Sveriges migrationsminister har en åsikt om vilken hår- och ögonfärg 
svenskar har. Ingressen i artikeln lyder “I en intervju med Dagens Nyheter pratar 
migrationsminister Tobias Billström om den senaste tidens debatt om jakten på papperslösa. Ett 
uttalande där har väckt starka reaktioner - nu ber han om ursäkt” (utdrag ur text). Ingressen 
pekar på en maktperson (migrationsministern) som får be om ursäkt för ett uttalande han gjort. 
Uttalandet han gjort är på temat invandring och papperslösa, vilket han genom sitt ämbete har 
makt över. Detta gör att hans åsikter och uttalanden i ämnet väger tungt i det svenska samhället. 
Detta är bidragande faktorer som kan återkopplas till varför “Jakten på papperslösa” blev 
uppmärksammat. Vilket är en del av Agenda Setting (Bryant & Oliver 2003).  
 
Även i artikeln ”Stor rädsla för utvisningar” finns det textuella luckor som läsaren själv får 
fylla i utifrån sina förkunskaper och sin förförståelse i ämnet. Moréns uttalande om att polisens 
utvisningar ofta har gått “brutalt till” (utdrag ur text) är ett exempel på detta. Ordet “brutal” 
kan ge en bild av våldsamt agerande, vilket Morén antyder med sitt ordval. Det är bara en 
händelse med handfängsel som nämns, och läsaren får själv spekulera i de andra “brutala” 
utvisningarna av polisen. I rubriken “Stor rädsla för utvisningar” (utdrag ur text, författarens 
kursivering) hittas ordet “rädsla” som är mycket negativt laddat. Ingressen till artikeln lyder 
“Under den senaste tiden har det varit heta debatter kring polisens ID-kontroller i jakten på 
papperslösa i Malmö och i Stockholms tunnelbana. Men även i Dalarna har polisen fått i 
uppdrag att prioritera utvisningar av personer som inte har fått uppehållstillstånd” (utdrag ur 
text, författarens kursivering). Ordvalen “heta” och “jakt” ger en känslodimension till 
nyhetstexten. Debatten är het, vilket kan antyda att debattörerna är emotionellt involverade i 
sina ståndpunkter. Det kan också betyda att det är en uppmärksammad och pågående debatt. 
Ordvalet “jakt” förekommer, och har en negativ laddning. Att jaga eller jagas visar vem som 
har makten, och i detta fall är det polisen (med makt) som jagar de papperslösa (utan makt). 
 
Polisen har fått i “uppdrag” att prioritera utvisningar. Ordvalet “uppdrag” visar att någon har 
gett polisen de här uppgifterna, det är inte något organisationen bestämt själva. Med lite 
förförståelse i ämnet förstår läsaren att det är regeringen som gett uppdraget till polisen. Därmed 
får regeringen en bit av kritiken i sammanhanget och lyfts fram som makten bakom polisen. 
 
Ytterligare exempel på ordval genom Framing återkommer i flera av artiklarna. Artikeln “Stor 
rädsla för utvisningar” ger mycket utrymme till Röda Korsets representant Gunborg Morén. 
Röda Korset har en bild i vårt samhälle som en “god” organisation som hjälper människor. 
Morén blir därför den “goda” när hon kritiserar den “onda” poliskårens handlingar som brutala. 
Polisen får inte uttala sig i artikeln, vilket bygger på Moréns uttalanden som en “sanning”. 
 
Rubriken i artikeln ”Jakten på papperslösa fortsätter trots protester” tyder på att polisen 
ignorerar samhällets opinion och fortsätter sitt maktutövande. Det är tydligt att organisationen 
inte viker sig för samhällets åsikter, utan fortsätter med sitt ifrågasatta och kritiserade uppdrag. I 
artikelns ingress läser man “I dag hölls en protestmarsch mot det kritiserade REVA-projektet. 
Asylrörelsen tågade mot riksdagshuset i protest mot jakten på papperslösa. Efter Gonzalo 
Munoz vittnesmål i ABC i februari startade veckor av massiva protester. Trots det fortsätter de 
kritiserade ID-kontrollerna” (utdrag ur text). Ingressen, författad av SVTs journalister, 
innehåller många mycket kritiska ordval. Trots protester viker sig inte polisen med sina 
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kritiserade ID-kontroller. “Protestmarscher” och “tågande” kan konnoteras till något högtidligt 
och känslosamt. Detta antyder att samhället tydligt visat sina protester gentemot polisens sätt att 
behandla papperslösa på. Detta är återigen subtila handlingar som tillsammans bidrar till en 
ökad vardagsrasism (Brune 2004; Löwander 1997). 
 
Vidare uttalar sig polisinspektör Josefsson om att polisen kontrollerar de som är utländska för 
att kontrollera om de har rätt att vistas i Sverige: “De som vi kommer på här som är utländska 
kontrollerar vi ID på och kontrollerar om de får vara i landet, sa Patric Josefsson, 
polisinspektör, till ABC i februari” (utdrag ur text). Josefsson menar att polisen kontrollerar 
utländska personer. Här kan läsaren ställa en fråga till texten: hur vet polisen att personen är 
utländsk innan kontrollen? Det blir här tydligt att kontrollerna utförs baserat på utseende och 
inte nationell tillhörighet. Svenskfödde Munoz berättar att han har blivit kontrollerad trots att 
han inte bröt mot lagar eller regler då han dragit sitt SL-kort och därmed betalat för resan: “Jag 
hade dragit mitt SL-kort och hade inte plankat eller någonting. Då kommer en polis och frågar 
om jag skulle kunna följa med åt sidan och säger att jag är misstänkt för att vistas i Sverige 
illegalt, sa Gonzalo Munoz till ABC i februari” (utdrag ur text). Det fanns alltså vid detta 
tillfälle enligt Munoz vittnesmål inget lagligt skäl att id-kontrollera honom. Kontrollen skedde 
för att poliserna tyckte att han såg utländsk ut. Han blev “misstänkt” av polisen - trots att han 
inte hade begått något brott - på grund av hans utseende. 
 
Löftet om en lagändring gläder Westerlund som säger “Vi vill rikta krav mot politikerna för 
rätten till asyl och för allmän amnesti för alla papperslösa”. Westerlunds ordval berättar mellan 
raderna att hon vill ha lika rättigheter för alla människor i det svenska samhället, med eller utan 
papper på att de är “svenskar”. Maleki bygger på denna åsikt när hon säger att Ask inte ser 
samma verklighet som många andra svenskar gör. Hon hjälper människor att JO-anmäla 
kontroller som ägt rum endast på grund av den kontrollerade personens utseende. Detta för att 
hon tror att många har lågt förtroende för myndigheter (“Det är många som inte har förtroende 
för myndigheter” utdrag ur text), och det blir då lättare för dessa att ta hjälp av Maleki. 
 
Beroende på förförståelse och förkunskap kan uttalandet om bristen på förtroende för svenska 
myndigheter uppfattas olika. Som svensk medel- eller överklass kanske detta känns främmande, 
men det är möjligt att den del av samhället som inte känner sig rättvist behandlade av staten kan 
relatera betydligt mer till detta påstående. 

6.3 Sociokulturella kontextualiseringar: 
Artikeln ”Protester mot polisens ID-kontroller i t-banan” egna kontext och diskurs är endast en 
del av en helhet som kan ses på flera sätt. Antingen kan man välja att se helheten som det 
studerade fallet, det vill säga ”Jakten på papperslösa”, som i sin tur är en del av rasismen och 
det svenska samhället. Detta väcker komplexa och känsliga frågor rörande mänskliga rättigheter 
och social tillhörighet samtidigt som den personliga integriteten också blir en del av frågan, 
vilket bidrar till nyhetens relevans och därigenom motiverar teorin kring Agenda Setting. Vidare 
väcks även frågan huruvida polisens trovärdighet och auktoritet som samhällsaktör och statlig 
myndighet sätts på spel i frågan som även berör maktdiskursen. Det finns alltså en paradox 
kring det förtroende som polisen i dagens svenska samhälle har hos majoriteten. Polisen bidrar 
till kränkningar och otrygghet genom sitt agerande i denna sakfråga. Därmed, om man ska dra 
det till sin spets, vågar kanske inte etniska minoriteter lita på den myndighet som ska verka mot 
orättvisor i samhället vilket i sig skapar en orättvisa och uppdelning. Återigen framträder spår 
av “vi” och “dem”-uppdelningen som Löwander (1997) undersöker i sin avhandling. Man kan 
också välja ett se artikeln som en del av den helhet som är SVT och Public Service, vilket 
skapar ytterligare aspekter för läsaren att ta i beaktning. Är det verkligen en jämlik 
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representation när den utsatta minoriteten inte får komma till tals? Ur detta perspektiv sätts 
artikelns helhet även i en demokratisk relation. 
 
I artikeln ”Polisen jagar papperslösa plankare” har SVT uppmärksammat en konflikt och gjort 
en nyhet av denna genom Agenda Setting och Framing. Utan kritiken mot polisens handling 
hade nyheten antagligen inte kommit till. De ideologiska samhällsprocesser diskursen är en del 
av respektive motverkar är bland annat flyktingar, invandring, etnicitet, rasism (“papperslösa”, 
“utländskt utseende”, “tilltag” mot dessa), Polisens makt (“kontroll”, “befogenheter”) och 
Sveriges lag (följs den eller inte). På ett mer latent plan handlar artikeln om papperslösas rätt i 
det svenska samhället, eller bristen på denna rätt. På det halvmanifesta planet handlar artikeln 
om maktorganisationen polisens agerande gentemot de papperslösa (privatpersoner). Att 
artikeln tar ställning och genom Framing vinklas mot polisens agerande är tydligt enligt den 
tidigare analysen av journalistens ordval i empirin. Boven i dramat är därmed polisen och 
regeringen som antyds bryta mot lagen vilket är mycket stark och allvarlig kritik. Det är 
förvånande att polisen inte har haft möjlighet till att bemöta kritiken då detta hade gjort artikeln 
betydligt mer opartisk. Men de får i alla fall föra en talan - till skillnad från de papperslösa. 
Nord och Strömbäck (2012) menar att Framing är den enskilda jounalistens vinkling eller 
framställning av en nyhet vilket blir tydligt i detta fall. 
 
De ideologiska samhällsprocesser som diskursen är en del av respektive motverkar är klass, ras, 
invandring, papperslösa, flyktingar, polisens maktutövande, kollektivtrafiken och Sveriges lag. 
På det latenta planet handlar texten i debattartikeln ”Polisens skamliga jakt på papperslösa kan 
vara olaglig” om att biljettkontroller i tunnelbanan inte är polisens uppgift. På det 
halvmanifesta planet handlar texten om polisens maktutövning där de inte har rätten till makt 
och förtrycket av papperslösa. Det är primärt två vita män som kommer till tals, och den faktiskt 
utsatta gruppen representeras inte i artikeln, även om det är tydligt att artikeln är på de 
papperslösas “sida”. Nyheten ”Jakten på papperslösa engagerar” är enligt den schematiska 
strukturens beståndsdelar primärt en kritik till Gränspolisens orderlydande. Aktören Viksten 
menar att man i dessa fall kan bryta mot lagen för att förhindra utvisning. Ordval som aktioner, 
vilka Viksten enligt artikeln varit delaktig i, konnoteras ofta till en vänsterpolitik. Detta gör att 
ett underliggande tema också är den politiska vänstern versus högern (eftersom högerns politik 
godkänt Polisens agerande). Det finns inget tydligt ställningstagande eller färgning av 
journalisten själv, som inte heller är namngiven i samband med artikeln. 
 
Vidare kan kontexten och diskursen i artikeln ”Beatrice Ask stödjer polisens jakt på 
papperslösa” ses på flera olika sätt. Dels kan diskursen uppfattas som politisk då det är 
politiska beslut och uttalanden som är i fokus samtidigt som maktdiskursen blir extremt tydlig. 
Det finns interna beroendeförhållanden i artikeln samtidigt som den också kan kopplas till yttre 
faktorer. Här blir vardagsrasismen påtaglig då den etniska tillhörigheten skapas av vad andra, i 
detta fall Polisen, har för stereotypa föreställningar vilket i sin tur påverkas av kontext och 
förförståelse (Thurén 2007). Både Burne (2004) och Löwander (1997) menar att stereotyper 
bidrar till vardagsrasismen. Vidare hävdar de också att vardagsrasismen skapas av “andra” och 
inte den utsatta minoriteten, vilket blir tydlig i denna del av analysen. Artikeln ”Beatrice Ask 
stödjer polisens jakt på papperslösa”  i sig är en del av kontexten och artikelserien “Jakten på 
papperslösa”, vilket bidrar till att leda läsaren in i en viss kontext. Samtidigt är denna artikel en 
del av en webbplats som består av digitaliserade nyheter, och är därmed också en del av 
kontexten SR med allt vad det innebär. Denna kontext ger tyngd och trovärdighet till artikeln. 
 
SR har liksom SVT uppmärksammat kritiken mot polisens agerande. Det är kritiken mot 
polisens generella agerande med ID-kontrollerna, men också mot att det finnas en viss rasism 
bland poliserna som genomför dessa. De ideologiska samhällsprocesser diskursen är en del av 
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respektive motverkar är därmed, som påpekats tidigare; invandring, flyktingar, makt, 
vardagsrasism och papperslösa. På det latenta planet handlar artikeln "Är ditt pass köpt i 
Botkyrka?" om ID-kontrollerna och deras rätt eller icke rätt att vara, men på det halvmanifesta 
planet handlar det om polisens rasism. Den tydliga rasism som syns redan i rubriken byggs på 
mer i brödtexten och polisens ursäkt uteblir. Kommentaren från polisen om passet var köpt i 
Botkyrka blir en maktutövning och inte en legitim fråga i sammanhanget. 
 
Även i artikeln ”Stor rädsla för utvisningar” är de ideologiska samhällsprocesser som 
nyhetstextens diskurs motverkar eller är en del av polisen som maktorganisation (som är på 
“jakt” efter papperslösa), rädsla för polisen (som är “brutala” i samband med utvisningar) samt 
svenska myndigheters dåliga behandling av papperslösa (hämtandet av den psyksjuka mamman 
på sjukhus samt utvisningen av henne och hennes barn). De ideologiska samhällsprocesser som 
texten i artikeln påverkar är polisens agerande mot papperslösa, polisens maktutövande, 
papperslösas öden samt regeringens prioriteringar. På det halvmanifesta planet handlar artikeln 
om kritik mot polisens agerande mot papperslösa. På det mer latenta planet handlar artikeln om 
moral och värnandet om individer utan makt och hög ställning i samhället. Artikeln ”Stor 
rädsla för utvisningar” handlar på ett halvmanifest plan om att papperslösa är rädda för att bli 
hämtade och utvisade av polisen, vars tillvägagångsätt för att utvisa får kritik. På det latenta 
planet är det en maktutövning av en organisation mot en grupp människor som står i en 
betydligt lägre samhällsposition. Detta är ett fall av hegemoni (Bergström & Boréus 2012) där 
status quo bevaras och bibehålls gällande maktförhållanden (Gripsrud 2011). Polisen har både 
makt och rättigheter, och de papperslösa personerna har ingetdera. 
 
I artikeln ”Billström om ’blonda och blåögda’” är istället de ideologiska samhällsprocesserna 
som diskursen är en del av eller motverkar svenskhet/icke-svenskhet (“blonda och blåögda”) 
samt makt (migrationsministern uttalar sig). Ordvalen i rubriken, “blonda och blåögda” ger 
nyhetsartikeln en viss inramning, Framing, som påverkar hur läsare uppfattar texten (Bryant & 
Oliver 2009). Med viss förförståelse förstår man att detta är ett klassiskt “svenskt” utseende 
Billström uttalar sig om. På det halvmanifesta planet handlar artikeln om att Tobias Billström 
ber om ursäkt för ett uttalande. På det mer latenta planet handlar artikeln om en svensk 
maktperson som har åsikter om hur en svensk ser ut - blond och blåögd. Detta kan kopplas till 
kravet om assimilering gällande invandrare (Wodak et al 2013). Svenskar ser ut och är på ett 
visst sätt - ser du inte ut så eller beter dig efter dessa normer är du inte en “äkta” svensk 
(Löwander 1997; Wodak et al 2013). 
 
Billström exkluderar med detta uttalande ett stort antal svenskar som inte är blonda och blåögda, 
och visar hur Sverige och svenskar ser ut enligt honom. Detta kan kopplas till Brune (2004) 
Löwander (1997) och Wodak med fleras (2013) teorier om “vi och dem”-indelningen utefter 
etnicitet i smahället. Även texten i ”Jakten på papperslösa fortsätter trots protester” bidrar 
och/eller motverkar även den till ett antal ideologiska samhällsprocesser. Protester och kritik 
mot maktorganisationer/-personer (polisen, Beatrice Ask), rasism (kränkande behandling på 
grund av utseende), Sveriges lagar samt hjälporganisationer för papperslösa. Denna artikel kan 
på det halvmanifesta planet tolkas som en text om protester gentemot polisens aktioner i 
tunnelbanan. På det mer latenta planet handlar artikeln om kränkande handlingar av polisen som 
drabbar människor med ett visst “utländskt” utseende, det vill säga rasism, samt motståndarna 
till detta. 
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7 Diskussion 
  
I detta avsnitt kommer vi att diskutera och sammanfatta resultatet av vår analys av fallet “Jakten 
på papperslösa". Genomgående i analysen, diskussionsdelen och sammanfattningen är genren vi 
rör oss i nyhetsjournalistik samt diskursen etnicitet och rasism. Vi kommer i detta avsnitt också 
att ge förslag till fortsatt forskning. 

7.1  Slutsatser 

7.1.1 Hur ser representationen av etniska minoriteter ut i SVTs samt SRs 
digitala rapportering av “Jakten på papperslösa”? 
Genom teorin om Agenda Setting kan vi se att fallet var uppmärksammat i media och belystes 
därför som en viktig samhällsfråga. Agenda Setting syftar till att uppmärksamma och belysa den 
nyhetsrapportering som är relevant för samhället (Severin & Tankard 2010). 
Utifrån empirin i det fall vi har tittat på, “Jakten på papperslösa”, får den etniska minoritet som 
utsatts för kontrollerna inte komma till tals. De som enligt empirin kommer till tals i 
nyhetstexterna är personer med samhällelig elitstatus: experter, representanter för stora 
organisationer, och polisen. Därmed marginaliseras den etniska minoriteten. Detta stämmer väl 
överens med tidigare nämnd teori om att det är den vita normen som för den etniska 
minoritetens talan (Park, Holody & Zhang 2012). Det går dåligt ihop med Public Service 
uppdrag att främja jämlikhet (SR 2008; SVT 2009). När denna grupp människor är en tydlig del 
av en nyhet tolkar vi att man bör eftersträva betydligt högre representation av dessa personer. 
I det fall där Angela och Yasmina presenteras i empirin berättar de om hur de blivit bemötta och 
behandlade av polisen. Det framgår tydligt av det empiriska materialet att poliserna har sagt 
rasistiska kommentarer till kvinnorna.  
 
Detta bygger på den maktrelation som inte bara finns mellan polis och civilbefolkning, utan 
också mellan förtryckare och förtryckta (Löwander 1997). Maktrelationen förstärks ytterligare 
när Gränspolisen i empirin förnekar att det var deras poliser som stoppade Angela och Yasmina 
- de tar inte ansvar och de ber inte om ursäkt. Dessutom är det polisen som får avsluta och 
sammanfatta artikeln. I det yttersta tolkar vi detta som att det finns en rasism inom polisen som 
rättfärdigas inom organisationen genom att man inte tar ansvar för när olika typer av 
kränkningar begås. Rasistiska handlingar förekommer enligt Essed (2005) så ofta i samhället att 
de blir normaliserade och tagna för givet. När handlingarna dessutom begås och normaliseras av 
polisen, som skall värna om allas rätt i samhället, sänder det enligt vår tolkning ut tydliga 
signaler om vem som har makten och vem som inte har den. Detta är ett tydligt tema i samtliga 
analyserade texter. Tolkningen vi gör av empirin kopplat till tidigare nämnda teorier är att 
vardagsrasismen förstärks och maktstrukturerna i samhället upprätthålls på grund av den låga 
representationen av etniska minoritetsgrupper. Det är tydligt utifrån empirin att etniska 
minoriteters åsikt är relevant och intressant för nyhetsberättelsen, men gruppen får ändå inte får 
komma till tals vilket bygger på vardagsrasismens strukturer. 
 
När nyheten presenteras för läsarna “paketeras” den på ett visst sätt vilket blir nyhetens 
"Framing" eller referensram (Hirsch & Jack 2012). Hur paketeringen sker ligger enligt Gamson 
och Modigliani (1987) till grund för hur konsumenterna tolkar, förstår och reagerar på texten. 
En återkommande och central händelse som presenteras i empirin är situationen i Stockholms 
tunnelbana. Detta är något de flesta relatera till och känna igen sig i - som resenärer i 
kollektivtrafiken. Därmed skapas en närhet i nyheten. Naturligtvis beror också tolkningen på 
läsarens egen förförståelse (Bergström & Boréus 2012; Bryman & Nilsson 2011; Gripsrud 
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2011). Man kan till exempel färgas av sin politiska åsikt när man läser artiklarna. Därför tolkar 
vi det som att en person som är för invandring kommer att läsa och uppfatta texten annorlunda 
än en person som är emot invandring, vilket är ett resultat av förförståelsen. 

7.1.2 Hur kan man definiera på vilket sätt vardagsrasism tar form i SVTs 
samt SRs digitala rapportering av “Jakten på papperslösa" genom den 
mikroorienterade analysen samt den tematiska och schematiska strukturen? 
Utifrån analys samt empiri tolkar vi att vardagsrasismen både förstärks och stereotypifieras 
genom nyhetsrapporteringen av “Jakten på papperslösa”. Detta då nyhetstexterna pekar på ett 
beteende som grundar sig i att döma människor efter etnisk tillhörighet eller utseende. Liknande 
resultat återfinns i Löwanders (1997) studie då även hon tar upp hur fördomar återspeglas i 
vardagsrasismen. Detta återspeglas i vår mirkoorienterade analys utifrån empirin, då etniska 
minoriteter steriotypifieras utifrån utseende. Vidare tydliggjordes även ett tydligt “vi” och 
“dem”-förhållande i empirin genom den mikroorienterade analysen vilket enligt Brune (2004) 
och Löwander (1997) är en stor del av vardagsrasismen. 
 
Även om det analyserade materialet till stor del tar upp problematiken med denna typ av 
agerande samt riktar kritik mot Beatrice Ask och polisen, blir vardagsrasismen tydlig - med eller 
utan baktanke. Vardagsrasismen utgörs till stor del av subtila handlingar som tillsammans 
skapar en problematik (Brune 2004; Löwander 1997). Tydliga exempel på detta är just vissa 
ordval eller en ojämn representation i media, vilket blev konkretiserat och verifierat i vår studie 
genom den mirkoorienterade analysen. Även om syftet med nyhetstexterna var att ifrågasätta 
och kritisera ett agerande tolkar vi att representationen av parterna i frågan bör vara likvärdig, 
då man annars bidrar till den rådande maktstrukturen. 
 
Vidare blir även maktperspektivet och maktförhållandet en del av en förstärkt vardagsrasism då 
samhällsklyftorna vad gäller etniska grupper och maktorgan ökar (Brune 2004; Löwander 
1997). Både Löwander (1997) och Brune (2004) pekar på problematiken med samhällsklyftorna 
när det skapas ett “vi” och “dem”- förhållande mellan den etniska majoriteten respektive 
minoriteteten, vilket ger ytterligare bränsle till vardagsrasismen. Komplexiteten ökar enligt 
Brune (2004) speciellt när maktförhållandet gäller statliga institutioner eller makteliten i 
förhållande till den enskilda individen. Det kan bli ett slag mot såväl den personliga integriteten 
som mot mänskliga rättigheter och i förlängningen demokratin i stort, vilket kan återkopplas till 
Byngs (2013) tidigare nämnda studier. Byng (2013) menar också att den etniska rasismen bör 
prioriteras högt i ett demokratiskt samhälle, och därmed även vardagsrasismen, eftersom 
demokrati bygger på allas lika värde. Detta återkommer i empirin och då framförallt genom den 
mikroorienterade analysen. Ett exempel på detta är “vi” och “dem”- förhållandet som är 
underliggande genom stora delar av empirin vilket även återkopplas till den tidigare forskningen 
som har gjorts på ämnet. 
 
Beroende på hur journalisten vinklar en artikel eller på vilka ordval journalisten gör skapas 
olika associationer och betydelser vilket återspeglar vikten av Framing. Detta är även något som 
Nord & Strömbäck (2012) samt Reese med flera (2003) beskriver i sina studier. De menar att 
beroende på hur en nyhet vinklas eller paketeras skapas eventuella svårigheter då stereotyper 
ofta kan komma att förstärkas eller skapas, i synnerhet när de är relaterade till ett specifikt fall. 
I empirin blir vardagsrasismen svår att definiera och att konkretisera då den har sin grund i såväl 
subtila handlingar som i specifika uttalanden eller ageranden. Det är även något som Löwanders 
(1997) och Brunes (2004) studier visar på. I nyhetsberättelserna om “Jakten på papperslösa” 
finns det enligt vår tolkning ett agerande från polisens sida som har väckt många känslor och 
infekterat frågan kring rasism och vardagsrasism hos det svenska folket. Det är viktigt att ta i 
beaktning vem problemet är ett problem för, vilka som är involverade och vad problemet har för 
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påverkan i detta fall av vardagsrasism (Gamson & Modigliani 1987). Den mikroorienterade 
analysen visade också att polisen agerar med utgång från stereotyper och fördomar i sin jakt på 
papperslösa. Det utgör enligt vår tolkning i sig ett problem - dels för den personliga integriteten, 
men också eftersom det påverkar förtroendet för en statlig myndighet. 
 
Vidare tolkar vi att ytterligare dimensioner i problematiken skapas då justitieministern går in 
och stöttar det beteende som för många är stötande. Detta blir därmed ett intrång på mänskliga 
rättigheter och indirekt ett intrång på den svenska demokratin då detta enligt vår tolkning av 
empirin är ett godkännande till kränkande handlingar. 
 
Som vi nämnde i inledningen ingår det i Public Service uppdrag att återspegla händelser runt 
om i världen samt att verka för demokratiska och humanistiska värden (SR 2008; SVT 2009). 
Detta ska i förlängningen motverka rasism och gynna mångfalden i Sverige (SR 2008; SVT 
2009). I förhållande till dessa aspekter är representationen av varken etniska minoriteter eller 
vardagsrasismen gynnad av den nyhetsförmedling som har skett kring “Jakten på papperslösa” i 
det urval som har gjorts och enligt de texter som analyserats. Stereotyper och rasistiska 
strukturer motverkas inte, utan snarare förstärks enligt vår tolkning, då journalisterna inte visade 
på en medvetenhet i framställandet av den etniska minoriteten. 
 
Den tematiska strukturen i analysmaterialet utgörs primärt av polisen som organisation. Andra 
aktörer talar negativt om polisorganisationen och beskriver den med samt kopplar den till ord 
såsom brutal, oetisk, fel, rasprofilering, stereotypifiering, kritiserad och skamlig. Polisens 
handlingar och agerande i samband med kontroller får mycket skarp kritik av både 
privatpersoner, politiker och olika typer av hjälporganisationer. Jargongen om polisens 
handlande är mycket negativ. På ett övergripande plan är den tematiska strukturen i 
analysmaterialet kritik mot svenska polisorganisationen samt regeringen som tagit besluten för 
polisens agerande. Den schematiska strukturen är ojämställd. Texternas aktörer är oftast 
hjälporganisationer, olika typer av politiska intressenter, polisen och i ett fåtal fall 
privatpersoner.  

7.1.3 Vilken typ av maktförhållanden finns i SVTs samt SRs digitala 
rapportering av “Jakten på papperslösa” samt hur tar den form genom den 
mikroorienterade analysen? 
Den tidigare forskningen diskuterar till stor del olika typer av maktförhållanden som finns i 
samhället; till exempel mellan politiker, staten, polisen och den enskilda individen (Hadenius, 
Weibull & Wadbring 2011; Löwander 1997; Strömbäck 2004). Tydligt är också med 
utgångspunkt i teorierna Agenda Setting och Framing att det finns ett maktförhållande mellan 
medier och mediekonsumenter. Även rasism kan ses som en typ av maktförhållande mellan 
olika grupper av människor - en indelning i “vi och dem” som den stora massan ibland har svårt 
att uppfatta (Hirsch & Jack 2012). 
 
Mediernas makt i fallet “Jakten på papperslösa” visar sig främst i hur media (i vårt fall SVT och 
SR) paketerar, det vill säga framställer, nyheten. Det är detta som är Framing (Poindexter, 
Smith & Heider 2003; Reese, Gandy & Grant 2003). Man kan också titta på vad som tas upp i 
media (Agenda Setting) vilket låter medier bestämma vad som är viktiga frågor i samhället och 
inte. “Jakten på papperslösa” har fått uppmärksamhet i svensk media och det har skrivits mycket 
om nyheten. Därmed tolkar vi att media genom Agenda Setting har visat att det finns en debatt 
och en frågeställning om papperslösa i Sverige. 
 
Men även framställningen av nyheten påverkar textkonsumentens tolkning och avkodning av 
nyhetsberättelsen eftersom förförståelse och kontext har en viss inverkan (Gripsrud 2011). 
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Simon och Jerit (2007) gjorde en studie som tydligt visade hur bara ett enstaka ord kan göra att 
vi uppfattar och tolkar en text olika (exemplifierat under avsnitt 2.5). När det kan handla om så 
“små” val som ord kan man föreställa sig den makt media besitter när det gäller representation 
av vårt samhälle och vår omvärld. 
 
När någon som är en tydlig del av nyheten utesluts från representationen av den och inte får 
uttala sig om den, eller ens blir omnämnd, tolkar vi det som att det berättar för textens 
konsumenter vems opinion och upplevelse som spelar roll. Och kanske ännu viktigare, vems 
opinion och upplevelse som inte spelar roll. Det blir tydligt utifrån empirin att polisen i samtliga 
artiklar antingen får möjlighet till ett uttalande, eller finns representerade med ett direkt citat. Av 
detta kan vi döma att polisens opinion i fallet "Jakten på papperslösa" är av stor vikt och 
betydelse i samhället. 
 
Vi tolkar detta som att det mediala maktförhållandet (definierat av Agenda Setting och Framing) 
bidrar till att det rasistiska maktförhållandet byggs på. Detta leder till att de rasistiska 
samhällsstrukturerna bibehålls i samhället - ett fall av hegemoni (Gripsrud 2011). 

7.2 Sammanfattning 
Utifrån vår empiri kan vi tolka att SVTs och SRs rapportering om nyheten “Jakten på 
papperslösa” bevarar de maktstrukturer som finns i samhället mellan olika etniska grupper. 
Maktstrukturerna vidhålls enligt Bergström och Boréus (2012) samt Gripsrud (2011) genom 
vilka som får komma till tals i nyhetsrapporteringen, vilket enligt empirin tydligt är 
maktorganisationer och framför allt polisen. Detta motsäger vad SVT och SR har som uppdrag 
att göra genom Public Service - att ge en röst till alla i samhället (SR 2008; SVT 2009). 
Vi kan även se ett flertal starka likheter i vårt forskningsresultat med tidigare forskning. 
Löwander (1997) pekar också på den ojämna representation av etniska minoriteter i media som 
även vi har noterat i vår studie: “Den studerade nyhetsrapporteringen i televisionen i början av 
1990-talet kan sägas ha motverkat goda relationer genom att legitimera invandrares 
underordning i samhället på olika sätt. Ett sätt var den rakt igenom undanskymda roll som 
invandrarna tilldelas i nyheterna. Personer med invandrarbakgrund anlitades inte som 
nyhetskällor.” (Löwander 1997; 174). 
 
Precis som i Löwanders studier av TV i början av 1990-talet legitimeras invandrares 
underordning i samhället även i SVT och SRs digitala artiklar i fallet “Jakten på papperslösa”. 
Personer med invandrarbakgrund representeras inte heller idag i vårt analysmaterial som 
nyhetskällor ca 20 år efter Löwanders studie. Vi kan också se till Brunes (2004) studier som 
visar starka likheter med vår studie. Det är polisen som hörs och kommer till tals; flyktingarnas 
(de papperslösas) röster har inget eller litet utrymme i texterna: “Verksamheten är formad efter 
polisiär och/eller militär modell. Flyktingarnas röster, bakgrund och skäl för att söka skydd har 
ingen eller marginell plats i texterna.” (Brune 2004:344). Det är polisen som har makten i 
diskursen: “Ett yrkesbegränsat perspektiv har förvandlats till ett generellt sätt att se.” (Brune 
2004:344). Allt detta bidrar till vardagsrasismen och och den samhällskultur som finns idag. 
Vi är medvetna om att studien inte är så omfattande på grund av resursbegränsningar men att 
vårt urval trots detta är mättat i förhållande till de digitala artiklar som SVT och SR har 
publicerat i ämnet. Som vi tidigare skrivit kan vi inte dra generella slutsatser i det specifika 
fallet “Jakten på papperslösa” i relation till Public Service digitala publiceringar. Däremot kan 
vi bidra med en större helhetsbild till den existerande kunskapen inom forskningsområdet. Vår 
studie bidrar till forskningen genom att den ger ytterligare exempel och insikter om de 
maktstrukturer som vidhålls genom mediers representation av nyhetshändelser (genom Agenda 
Setting och Framing) ur ett nyare perspektiv än tidigare studier i ämnet. Utifrån vårt urval på 
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sex artiklar av de publicerade artiklarna av SR och SVT på ämnet kan vi tolka att denna 
maktstruktur bibehålls även i övriga digitala artiklar av SVT och SR på temat “Jakten på 
papperslösa”. 

7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Under studien har ett flertal intressanta frågor kommit upp som kan studeras vidare. Vi hoppas 
också att forskare med större resurser väljer att ta denna studie vidare på ämnet om medier och 
rasism eftersom det finns många frågor att ställa och många intressanta och viktiga svar att hitta. 
Några förslag till fortsatt forskning är: 
 

● Hur uppfattar olika etniska grupper att de representeras i svenska medier? 
 
● Hur medvetna är SVT och SR vad gäller Framing och Agenda Setting (undersöka var 

besluten tas och hur man kan förändra dem för att uppnå en bättre representation av 
grupper i samhället) 

 
● Hur ser representationen av etniska minoriteter ut i andra medier och nyhetsberättelser? 
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