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Executive summary 
 
In September 2013, the Swedish daily newspaper Dagens Nyheter revealed that the 

police in the region of Skåne had established a secret register over more than 4 000 

Romani people. The action is considered unethical and might be the beginning of 

possible crisis of confidence within the Swedish police authority. 

 

This bachelor thesis intends to describe the police's external crisis communication 

shortly after this incident, by adopting Benoit’s image repair strategies and a 

rhetorical perspective. The study’s main questions are which image repair strategies 

and appeal forms (ethos, logos, pathos) the police used to minimize the crisis of 

confidence. In the study, we used a text analysis where we examined two news 

message at the police’s website and two press conferences broadcasted on national 

television. 
 

Our conclusion was that the police primarily used three strategies within image repair, 

which where: Evade responsibility, by claiming that they had good intensions to the 

registration. Reduce offensiveness, by communicate positive actions. Corrective 

action, by saying they would implement plans to prevent recurrence of problem.  

 

Noticeably is that we also discovered strategies that wasn’t a part of the image repair 

theory and that there wasn’t any integrated message. The news messages used all 

three appeal forms, but the press conferences where dominated by neutral words and 

objective expressions (logos). 
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1. Bakgrund 
1.1 Introduktion 

Niklas Orrenius (2013) avslöjade i Dagens Nyheter den 23 september att 

polismyndigheten i Skåne fört ett hemligt register över 4 029 romer. Registret består 

av ett släktträd där det har förts anteckningar rörande de registrerades släktband. 

Många av dem som finns med i registret är ostraffade, flera är minderåriga och 

åtskilliga avlidna sedan lång tid. Enligt artikelförfattaren är de registrerade med 

anledningen att de har fötts i romska familjer. Skånepolisens register uppfattas som ett 

tecken på allvarlig strukturell diskriminering – och därigenom riskerar en 

förtroendekris att uppstå för den svenska polismyndigheten (Orrenius, 2013, 23 

september). Enligt jurister Dagens Nyheter har talat med bryter polisens registrering 

mot flera lagar, bland annat lagen om polisens allmänna spaningsregister, 

Europakonventionen och polisdatalagen (Orrenius, 2013, 23 september). Den 24 

september, det vill säga dagen därpå, publicerades uppgifter att ytterligare 997 

människor finns i ett liknande register (Orrenius, 2013, 24 september). 
 

Det är inte första gången Skånepolisen varit inblandade i en mediauppmärksammad 

kris gällande etniska frågor. En stor kris blossade upp 2008, då en 21-åring åtalades 

för ett våldsamt upplopp i Rosengård i Malmö (Stiernstedt, 2009, 5 februari). Under 

rättegången använde polisen en egenproducerad film för att stärka sin bevisning. I 

filmen hörs polisanställda säga ord som “blattejävlar” och “den lilla apajäveln” 

(Stiernstedt, 2009, 5 februari). I samband med händelsen uttryckte den dåvarande 

högste polischefen i Malmö, Ulf Sempert, att han var bestört och skulle be 

ungdomarna om ursäkt (Stiernstedt, 2009, 5 februari). Börje Aronsson, dåvarande 

närpolischef i Rosengårdsområdet, kallade händelsen tragisk. I en intervju med 

Dagens Nyheter sa han: “Jag kan inte annat än beklaga detta, det är fruktansvärt. I 

synnerhet med tanke på det värdegrundsarbete som vi jobbar med inom polisen är det 

fullständigt oacceptabelt” (Stiernstedt, 2009, 5 februari). Tre år efter händelserna i 

Rosengård uttalar sig en av de poliser som medverkar i polisens film. Han hävdar att 

de rasistiska uttrycken berodde på stress och inte på värderingar. Dessutom påstår han 

att arbetet med värdegrunden inom polisen tog fart efter händelsen (Nylund, 2012, 23 

april). 
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Registreringen av romer gör att polismyndigheten i Skåne återigen står inför en etnisk 

förtroendekris – trots att de haft flera år på sig att implementera sitt 

värdegrundsarbete. Sett i ljuset av vad som inträffade för fem år sedan är det särskilt 

intressant att se hur de ansvariga kriskommunicerar denna gång. Vid förtroendekriser 

är det nämligen viktigt att det som kommuniceras stämmer överens med det som sker 

i praktiken, och även med tidigare avlagda löften, aktuella strategier, mål och 

värdegrunder (Langen & Sverredal, 2012:22). 

 

I dagens samhälle är förtroende något som organisationer förtjänar, de bärs inte med 

av tradition då mycket mer ifrågasätts i dag än tidigare. Det kan kopplas till det som 

Falkheimer, Heide och Larsson (2009, s. 44) beskriver som det senmoderna 

samhällets individualisering. Det innebär att människor i dag är allt mer skeptiska till 

auktoriteter, vilket gör att allmänhetens förtroende för flera av dem försvagats. 

Falkheimer, Heide och Larsson (s. 45) påstår att Sveriges strukturförändringar gjort 

att fler förtroendekriser uppstått eftersom vi lämnat ett tryggt välfärdssystem till 

förmån för utmanade blandsystem och ett pluralistiskt system med en ökad öppenhet 

för fler aktörer. 
 

1.2 Val av ämnesområde 

Området kriskommunikation anser vi är intressant att studera på grund av att 

organisationens förmåga att kommunicera under en kris är avgörande för 

medborgarens förtroende. Om kriskommunikationen i organisationer misslyckas, 

minskar deras möjligheter att framstå som trygga och trovärdiga (Wessling, 2013, s. 

26). Det bör poängteras att människors spekulationer av en kris sprids lättare i dag än 

tidigare, vilket leder till en masseffekt som kan vara förödande för organisationen 

(Fors-Andrée, 2012, s. 30). 

 

Allt oftare definierar inte organisationen krisen själv, utan kontrollen ligger hos andra. 

I dagens samhälle hörs allas röster och ärligheten styr, eftersom skandaler förr eller 

senare alltid blir offentliga på grund av den transparens som råder. Med andra ord 

äger organisationerna inte längre ensamrätten till sina problem (Fors-Andrée, 2012, s. 

31). Denna intressanta utveckling, som förskjuter makten från organisationen till 

medborgaren, är en anledning till varför vi vill analysera detta område.  
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Mer specifikt anser vi att polisens kommunikation är av intresse att analysera då 

kriskommunikationen i samband med händelsen kan vara avgörande för om polisen 

kan återuppbygga ett förtroende hos allmänheten. Vad de säger, vilka som får uttala 

sig samt hur och när de gör det kommer att ha inverkan på den svenska 

polismyndighetens framtida anseende hos allmänheten. Polisens kommunikation kan 

få konsekvenser för hela samhället, om statliga organisationer kommunicerar på ett 

sådant sätt att förtroendet för dem minskar riskerar samhället att ”lösas upp” (Palm & 

Falkheimer, 2005, s. 26). 

 

Nedan följer en redogörelse om begrepp med syfte att skapa en förståelse över 

studiens relevans i ett större sammanhang. 

 

1.3 Polisen i Sverige 

Verksamhet 

Polisen är en av de största statliga verksamheterna i Sverige och har runt 28 300 

anställda (Polisen, 2013). Det finns totalt 21 polismyndigheter i Sverige, som i princip 

följer länsindelningen. Varje län innehåller en länspolismästare som är chef för 

myndigheten och det är även vanligt att det finns en biträdande länspolismästare som 

är myndighetens operativa chef. Samtliga myndigheter innehåller dessutom en 

utrednings- och lagföringsenhet, en brottsförebyggande enhet samt en serviceenhet. I 

övrigt kan strukturen variera från myndighet till myndighet då det är upp till vardera 

en hur den ska vara organiserad (Polisen). 
 

Inom polismyndigheten finns Rikspolisstyrelsen som är en övergripande förvaltnings- 

och tillsynsmyndighet för polisen. Deras uppgifter består av att utöva tillsyn över 

verksamheten, verka för planmässighet, samt samordning och rationalisering. Bland 

annat ansvarar Rikspolisstyrelsen för centrala polisregister och polisens planering vid 

särskilda händelser. Inom Rikspolisstyrelsen innehar rikspolischefen, som är vald av 

regeringen, den högsta posten (Polisen, 2013). 

 

Uppdrag och mål 

Polisens uppgift i samhället är att minska våld och öka tryggheten. Deras uppdrag 

justeras i polislagen. Varje år får polisen ett regleringsbrev från regeringen där 
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polisens särskilda mål och uppdrag beskrivs. Under åren 2013-2014 kan vi läsa på att 

de bland annat ska uppfylla följande mål (Polisen, 2013): 

• Mindre brott ska begås. 

• Fler brott ska lösas. 

• Tryggheten ska öka i samhället. 

• Polisen ska öka sin förmåga att handlägga polisrättsärenden på ett effektivt, 

enhetligt och rättssäkert sätt. 

• Förtroendet ska stärkas. 

 

Värdegrund 

I Sverige har polisen en gemensam värdegrund. På polisens hemsida kan vi läsa att 

orden som representerar deras värden är engagerade, effektiva och tillgängliga 

(Polisen, 2013). Genom dessa ledord ska polisen öka tryggheten och skapa 

förtroende. Följande är en beskrivning av polisens värdegrund enligt deras hemsida:  

• Engagerade – med ansvar och respekt. 

Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde. 

• Effektiva – för resultat och utveckling. 

Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling. 

• Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. 

Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande. 
 

Syftet med värdegrunden är att minska risken för förtroendeskador (Polisen, 2013). 

Värdegrunden har flera olika användningsområden. Bland annat vid utbildning och 

rekrytering av poliser, vid utveckling av arbetssätt och metoder och vid arbetet med 

bilden av polisen som sker i media och marknadsföring (Polisen). Denna värdegrund 

bygger på förslag från 20 000 anställda som fick uttala sig om hur värdegrunden 

skulle se ut. Insamlingen av bidragen gjordes mellan 2008 och 2009 och fastställdes i 

januari 2009. Det är första gången någonsin som polisen haft en värdegrund som 

bygger på de anställdas värderingar (Polisen). 
 

Polisen i Skåne 

Med över 3 500 anställa är polismyndigheten i Skåne den tredje största 

polismyndigheten i Sverige (Polisen, 2013). Det finns minst en polisstation i varje 

kommun i Skåne och totalt sett består myndigheten av fem polisområden och tre 
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länsövergripande avdelningar. Länskriminalavdelningen har till uppdrag att bekämpa 

den allra grövsta och organiserade brottsligheten. Klas Johansson är länspolismästare, 

Thomas Nilsson chef för polisområde mellersta Skåne och Petra Stenkula är 

biträdande chef för länskriminalen. 
 

1.4 Romer 

Syftet med denna rapport är att analysera polisens kommunikativa insats efter att 

deras registrering av tusentals romer uppdagats. Därför är det angeläget att beskriva 

romernas utsatthet och historia för att placera ”registerskandalen” i en kontext. 

 

I världen finns det mellan 15 och 20 miljoner romer, varav de flesta lever i Europa 

(Nationalencyklopedin, 2013). Cederberg (2010, s. 14) skriver att i Europa utgör 

uppskattningsvis 12 miljoner romer kontinentens största minoritet utan eget 

territorium. Även om det har forskats mycket och länge om romer är fortfarande 

mycket oklart vad gäller deras ursprung och historia (s. 16). 
 

Trakasserier och förföljelse 

Genom historien har romer varit utsatta och blivit föremål för diskriminering och 

exkludering (Åkerfeldt, 2012, s. 11). Cederberg (2010, s. 69) skriver om begreppet 

antiziganism och att: “Det finns skäl att jämställa det europiska samhällets inställning 

till romer med de attityder mot judar som har existerat genom seklerna”. Cederberg 

påstår att romer, precis som judar, betraktas som ett främmande folk där misstro och 

fruktan omgivits av mytbildning (s. 69). En av de största myterna som figurerar är att 

romer tycker om att vandra och flytta omkring. Sanningen är att det så kallade 

nomadlivet sällan varit frivilligt, i stället har de blivit bortkörda från sina boplatser av 

myndigheter och grannar. Drygt fem procent av alla romer drar runt i husvagnar av 

eget val (s. 70). 
 

Romer i Sverige 

Traditionellt har folkgruppen romer, som tidigare kallades för zigenare och tattare 

(Cederberg, 2010, s. 14), varit ett resande folk och romerna kom till Sverige någon 

gång under 1500-talet (Köljing, Nylander & Hultqvist, 2013, s. 22). Under årens gång 

har romer även i Sverige fått utstå många övergrepp och trakasserier, vilket Ekot 

bevisade när man lät personer klädda i traditionella romska kläder försöka hyra en bil 
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på flera bensinstationer runt om i landet. De nekades allt som oftast, men när en 

reporter gick in kort därpå för samma ändamål gick det däremot bra (Djelevic & 

Ridderstedt, 2012, 3 oktober). I lagstiftningen fanns det så sent som på 1950-talet ett 

uttalat förakt mot “tattare”. Tvångssterilisering, omhändertagande av barn och 

placering av skolbarn i hjälpklasser förekom. Fram till slutet av 1960-talet levde 

romer i tält, husvagnar eller läger runt om i landet (Köljing, Nylander & Hultqvist, 

2013, s. 22). De flesta kommuner hade tillämpat regler som endast tillät romer att 

stanna några veckor på samma ställe (s. 51).  

 

I dag lever folkgruppen, till antalet över 50 000, ett integrerat liv i Sverige som en 

nationell minoritet. Många beklagar att de tvingas förneka sin kultur och stöter ofta på 

fördomar och förakt (s. 16;148). Våren 2004 publicerade 

diskrimineringsombudsmannen (DO) en rapport om diskriminering av romer i 

Sverige. I den kan vi läsa att romer än i dag utsätts för diskriminerande behandling 

och DO konstaterar att det inte är svårt att förstå att många romer känner misstro till 

flera av landets myndigheter (DO, 2013). 
 

Dessa bakgrundsfakta är en inledning till vårt valda ämnesområde. I nästa kapitel 

kommer området att konkretiseras i form av ett syfte och tillhörande frågeställning.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med rapporten är att studera den svenska polisens externa kriskommunikation 

under den första veckan efter det som svenska medier kommit att kalla 

“registerskandalen”. Fokus i vår analys är hur polisen kommunicerat retoriskt med 

utgångspunkt i de två teoretiska modellerna image repair theory samt appellformerna 

ethos, logos och pathos. Efter avslutad studie ska vi kunna beskriva vilka retoriska 

strategier som kan definieras i organisationens kriskommunikation. 
 

Frågeställningar 

Uppsatsen ämnar ta reda på hur polisen kommunicerade retoriskt – för att minska 

förtroendekrisen – under den första veckan efter ”registerskandalen”.  

• Vilka strategier går att urskilja utifrån image repair theory? 

• Hur används appellformerna ethos, logos och pathos i kommunikationen? 

 

2.1 Avgränsning 

Studien analyserar den svenska polisens kommunikationsinsatser. Vi har inte 

analyserat uttalanden från före detta anställda, tjänstlediga eller andra myndigheter, 

utan endast försvarsstrategier från verksamma poliser. Vi är medvetna om att 

allmänhetens uppfattning av polisen efter krisen beror på den samlade bild massmedia 

försett dem med, och att sekundärkällor som media spelar en viktig roll. Men genom 

att enbart analysera polisens primära utsagor kan vi få en förståelse för polisens 

agerande och val av eventuella strategier. 

 

Studien behandlar polisens egna material i form av nyhetsmeddelanden publicerade 

på polisen.se och presskonferenser som hölls en vecka framåt från att Dagens Nyheter 

publicerade granskningen den 23 september. Vi har valt materialet på grund av att det 

är källor där polisen står som avsändare, därav uteslutning av enskilda citat i media. I 

media rönte registreringen stor uppmärksamhet då det är en grupp som sägs bli etniskt 

diskriminerad av polisen. Om det är så eller inte är inte något vi tagit ställning till. Vi 

har enbart fokuserat på hur polisen har bedrivit sin kriskommunikation. Sociala 

medier har inte använts under händelsen och har därför uteslutits som analyskällor. 
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2.2 Disposition 

Efter dessa inledande kapitel följer en sammanställning av tidigare forskning. Här 

redogör vi för vad som har redovisats tidigare inom fältet. Med avsnittet vill vi visa på 

vilket sätt vår studie ingår i – och utgör ett bidrag till – den redan existerande 

forskningen. Fjärde kapitlet behandlar studiens teorier och begreppsliga referensram. 

Motivering görs av image repair theory samt ethos, logos och pathos – det vill säga de 

retoriska analysstrategier som studien tillämpar. Vi går igenom vad en kris innebär 

och hur man som myndighet med fördel kommunicerar under en sådan. I det femte 

kapitlet, det om metoder och material, redovisar vi hur de valda teorierna använts i 

praktiken. Dessutom förs en diskussion om dataurval, validitet och reliabilitet samt 

problem som uppstod med vår metod. I kapitel sex presenteras och analyseras 

undersökningen utifrån den genomgångna teorin. Det nästföljande och avslutande 

kapitlet redovisar våra tankar och funderingar i en sammanhängande diskussion där vi 

jämför resultatet med tidigare forskning.  
 

Genom att avgränsa intresseområde till en specifik fråga är studien möjlig att 

genomföra under en rimlig tidsram enligt angiven disposition. För att redogöra hur 

denna studie står i relation till tidigare forskning inom området kommer vi i nästa 

kapitel att belysa hur vår frågeställning bidrar till vetenskapen.  
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3. Tidigare forskning 

Kriskommunikation hör hemma inom forskningsfältet public relations och forskning 

inom området har blivit vanligare de senaste åren (Falkheimer, Heide & Larsson, 

2009, s. 25). Forskningsfältet har funnits sedan 1980-talet och studierna tar ofta sin 

utgångspunkt i naturvetenskaplig forskning där syftet är att beskriva, förklara och 

förutsäga verkligheten (Falkheimer & Heide, 2007, s. 105). I Sverige har forskning 

om kriskommunikation haft ett samhällsperspektiv och en överväldigande majoritet 

av de rapporter och avhandlingar som gjorts är fallstudier (t.ex. Larsson 2008; von 

Stedingk Wigren, Mral & Vigsö, 2013). I princip all forskning som gjorts inom 

kriskommunikation tar sin utgångspunkt i ett systemteoretiskt 

masskommunikationsparadigm (Falkheimer & Heide, 2007, s. 105).  

 

Det går enligt Falkheimer, Heide och Larsson (2009, s. 31) att dela in 

forskningstraditionen i den traditionella och den senmoderna. Den traditionella 

forskningen använder sig av en positivistisk utgångspunkt där metoderna främst är 

kvantitativa med mål att kartlägga och beskriva. Centralt i kommunikationen är att 

fokus ligger på sändaren som central talesperson. Den senmoderna traditionen är mer 

komplex och har publiken i centrum. Målet med kommunikationen är att den 

irrationella publiken förstår budskapet. 

 

Inom den organisationsinriktade forskningen om kriskommunikation kan två 

utvecklingslinjer identifieras. Den ena linjen – som vi i denna uppsats är intresserade 

av att tillämpa – består av teoretiskt utvecklade modeller som har uppkommit från 

forskningen om apologia och impression managment. Modellerna består mer eller 

mindre av olika retoriska strategier för att förbättra en organisations image efter att en 

kris har inträffat (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, s. 26-27). 
 

I tidigare forskning är image repair theory en vanlig förekommande modell. Den är 

framställd av William Benoit som har publicerat en omfattande lista av vetenskapliga 

artiklar i ämnet tillsammans med olika kollegor. Benoit (1995) utvecklar denna teori 

med influenser från retorisk kritik (t.ex. Rosenfield, 1968; Ware & Linkugel, 1973). 

Under de senaste två decennierna har denna teori tillämpats i ett antal empiriska 

studier, främst på företag utifrån ett organisatoriskt perspektiv (t.ex. Holtzhausen & 
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Roberts, 2009; Valdebenito, 2013). En generell slutsats från denna forskning är att 

strategier som att reagera fort, vara konsistent och öppen är mer framgångsrikt i 

kampen att reparera ett skamfilat rykte än andra strategier såsom att förneka det 

inträffade. Det sistnämnda var en genomgående strategi i Valdebenitos studie. 

Holtzhausen och Roberts kom fram till att ett aktivt förhållningssätt var mest effektivt 

för att generera en positiv mediebevakning och att bolstrering, att uppväga med goda 

handlingar, var den mest effektiva image repair-strategin. Eriksson och Eriksson 

(2010) analyserade vidare hur det går att urskilja image repair-strategier i intervjuer 

med politiker under presskonferenser ur ett internationellt perspektiv. Att be om 

ursäkt visade sig vara den mest effektiva strategin eftersom den anklagade då får en 

större kontroll om intervjusituationen. 
 

Det finns exempel på studier som analyserar det förändrande 

kommunikationslandskapet där fokus ligger på kriskommunikation och sociala 

medier (t.ex. Hiltz, Diaz & Mark, 2011). Vi finner att få studier i samband med 

retorik, förtroende och kriskommunikation har gjorts på fall där etnicitet är en 

betydande faktor. Ett exempel är dock Williams och Bolanle Olaniran (2002) som har 

behandlat ämnet genom att göra en kvalitativ fallstudie på hur ett universitet och en 

poliskår i en stad i Texas kommunicerat för att rädda sitt anseende i samband med att 

tre färgade kvinnor blev felaktigt anklagade för brott. Ytterligare ett exempel på en 

studie som behandlat rasism utifrån image repair theory är Brinson och Benoits studie 

(1999) som analyserade hur oljeföretagets Texacos ordförande skötte krisen som 

uppstod när fyra högt anställda uttalade sig rasistiskt i en ljudupptagning. Brinson och 

Benoit kom fram till att företaget använt sig av flera strategier inom image repair 

theory. Dessutom att ordföranden valt en annan form av förnekande som de kom att 

kalla för “seperation”. Den gick ut på att lägga skulden på några få inom företaget, så 

kallade “bad apples”. Ingen av studierna ovan har dock kompletterat den retoriska 

analysen med att utgå från appellformerna ethos, logos och pathos. 
 

Vårt bidrag till forskningsvärlden är att analysera hur den svenska polismyndigheten 

arbetat för att lindra sin förtroendekris i samband med att ha upprört en etnisk grupp. 

Att se på kriskommunikation från en statlig myndighet ur ett image repair-perspektiv i 

samband med ethos, logos och pathos är något vi anser saknas på forskningsområdet 
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inom kriskommunikation. Vårt resultat kommer att ge en mer mångfacetterad och 

detaljerad bild än vad enbart image repair theory skulle generera.  
 

Med avsnittet har vår studies plats i forskningsvärlden redogjorts. Vårt analysresultat, 

som diskuteras i uppsatsen avslutande del, kommer att fylla en lucka i den tidigare 

forskningen. I nästa del kommer de teoretiska utgångspunkterna diskuteras för att 

skapa förståelse för vilket perspektiv analysen kommer att studeras genom. Relevanta 

begrepp som rör området kommer att klargöras.  
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4. Teori och begreppsdefinitioner  
I vår studie kommer vi att genomföra en retorisk analys. Retoriken har varit en viktig 

del sedan antiken och har historiskt setts om konsten att övertala genom ett bra språk 

och strategiska argument (Karlberg & Mral, 1998, s. 10). Retorik kan definieras som 

“alla de sätt som människor använder för att påverka varandras tänkande och 

beteende genom ett strategiskt bruk av symboler” (s. 10). När retorik ses som 

vetenskap kallas det retorisk analys, vilken är empiriskt inriktad på att analysera 

människors kommunikation (s. 11). En retorisk analys är förankrad i det situationella 

och utgår från att “någon försöker övertyga någon om att något är på ett visst sätt vid 

en bestämd tid och på en bestämd plats” (Ekström & Larsson, 2010, s. 217).  

 

I denna rapport tillämpas en retorisk analys utifrån image repair theory och 

appellformerna ethos, logos och pathos. Anledningen till att vi använt den retoriska 

aspekten genom dessa är för att vi anser att de kompletterar varandra väl och gör det 

möjligt att besvara vår frågeställning.  
 

4.1 Image repair theory 

Hur en organisation bör försvara sin verksamhet retoriskt vid en kris belyser PR-

forskaren William Benoit (1997). Enligt Benoit kan organisationer välja fem olika 

försvarsstrategier (översatta av Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, s. 98-99; Palm & 

Falkheimer, 2005, s. 61-70). Dessa är ”förnekande”, ”bortförklaring”, ”minska 

händelsens anstötlighet”, ”tillrättaläggande” samt ”ta på sig hela skulden”. 

Strategierna och tillhörande tillvägagångssätt definieras i bilaga 1. Det är för oss 

angeläget att utgå från denna teori då vi, efter en genomgång av tidigare forskning, 

förstår att det saknas fallstudier utifrån denna metod om händelser där etniska faktorer 

spelar in. Speciellt på det svenska forskningsområdet inom kriskommunikation. 

 

I situationer där förtroende står på spel uppstår problemet hur organisationer bör agera 

och kommunicera. Här kan strategier i linje med den klassiska retorikens försvarstal, 

apologia, användas (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, s. 98), vilket också är 

centralt i Benoits image repair theory. Fokus i teorin är budskapsformuleringar där 

någon försöker försvara sig retoriskt under en kris. Benoit har skapat en typologi som 

bygger på de försvarsmekanismer som tagits fram av socialpsykologerna Abelson och 
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Rosenberg på 1960-talet. Benoit påstår att den bild som en organisation 

kommunicerar av sig själv till målgruppen är viktigare än vad som faktiskt har hänt. 

Med andra ord är kriskommunikationen mer betydelsefull än incidenten och vem som 

faktiskt är skyldig (s. 61). 
 

Under en förtroendekris finns det normativa-etiska aspekter där den juridiska 

dimensionen ofta är tydlig. Ur ett image-perspektiv är det människors föreställningar 

som bestämmer vem som är skyldig och det är av största vikt att organisationens mål 

är att återskapa förtroendet (Palm & Falkheimer, 2005, s. 61). Det var anledningen till 

att Benoit utvecklade sina fem strategier, vilka organisationer bör använda 

kommunikativt för att återskapa förtroendet under en kris. 
 

4.2 Ethos, logos och pathos 

Som ett komplement till image repair theory, utgår vi även från tre retoriska 

bevismedel som nedan kommer att redogöras. 

 

I en retorisk analys ska inte bara isolerade delar av kommunikationsprocessen 

analyseras, utan även hela situationen och dess samhälleliga kontext (Karlberg & 

Mral, 1998, s. 11). Den klassiska retoriska analysen inleds med att sätta mänskliga 

uttalanden i en kontext för att kunna analysera dem mot en bestämd bakgrund (s. 21). 

I kontextanalysen ingår även att fastställa genre, retorisk situation, publik, retoriska 

problem och vilken typ av talare det rör sig om (s. 21-27). Nästföljande steg är 

dispositionen, som handlar om hur materialet är organiserat samt hur publiken leds 

mot en bestämd övertygelse (s. 28). Nästa fas i analysen handlar om grundläggande 

medel för att övertyga (s. 31), vilket också är i fokus för vår analys av polisens 

kommunikation. 
 

Appellformerna är en viktig aspekt av det förtroende som krävs för att övertyga 

någon. Därför kommer vi att analysera uttalanden utifrån appellformerna (retoriska 

bevismedel) ethos, logos och pathos. Dessa tre faktorer är grundpelare i retorikens sätt 

att se på kommunikation (Ekström & Larsson, 2010, s. 220). Det som benämns som 

icke-retoriska medel är sådant som hämtats externt och som inte hör hemma hos 

retorikens konst. Det vill säga faktorer som inte kan ändras, till exempel vittnesmål 

och överenskommelser. Sändarens mål blir således att skapa eller radera förtroendet 
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för dessa (Lindqvist Grinde, 2008, s. 94-95). En redogörelse kring appellformernas 

innebörd kommer att beskrivas nedan.   

 

Ethos, som innebär sändarens trovärdighet och kompetens, är avgörande i 

kommunikationen. Ett starkt ethos kan vara viktigare än att tala sanning och handlar 

sammanfattningsvis om att klarlägga hur textens avsändare “framställer sin identitet i 

framförandet” (Karlberg & Mral, 1998, s. 31). Ethos är ingen egenskap som en 

sändare har eller har uppbringat, utan det är något som mottagaren ger denne. 

Sändarens trovärdighet finns hos mottagaren (von Stedingk Wigren, Mral & Vigsö, 

2013, s. 9). I den retoriska situationen blir ofta aktörens trovärdighet starkare eller 

svagare, vilket gör att en sändare inte kan förlita sig på sitt goda rykte. Detta 

benämner von Stedingk Wigren, Mral och Vigsö (s. 9) som ”tilldelat” respektive 

”inledande” ethos (benämns som ”primärt” och ”sekundärt” ethos enligt Ekström & 

Larsson, 2010, s. 221). En talesperson bör göra genomtänkta handlingar, uppvisa 

välvilja och empati gentemot de drabbade för att skapa förtroende genom hela 

krisprocessen (von Stedingk Wigren, Mral och Vigsö, 2013, s. 9). Vem som för fram 

budskapet är därför viktigt och det bör vara en person som har stor trovärdighet från 

start, det vill säga ett starkt inledande ethos (s. 9). Ethos handlar dessutom om hur 

kunnig personen verkar, hur mycket den avslöjar om sig själv, vilka kläder den har 

och hur talarens karaktär passar med talets syfte (Karlberg & Mral, 1998, s. 31-32). 

I en krissituation handlar kommunikationen primärt om logos, att förmedla fakta och 

agera rationellt. Det är en appell till läsarens rationella sida och handlar om neutrala 

ordval samt strävan efter objektivitet att bevisa något utifrån fakta (Ekström & 

Larsson, 2010, s. 221). Fördelarna med att använda sig av logos är tankens klarhet 

och stingens, medan nackdelarna är att det är pedantiskt och trist (s. 221). 

 

Pathos, som är de känslor som finns hos berörda parter, har stor betydelse för hur 

budskapen upplevs. Till denna form hör även värdeladdade ord och sinnestillstånd 

(von Stedingk Wigren, Mral & Vigsö, 2013, s. 9). Denna appellform kan bygga på 

både positiva och negativa ord som syftar till att få mottagararen att känna något. 

Pathos beskrivs som situationsbundet, flyktigt och värdeladdat (Ekström & Larsson, 

2010, s. 221). 
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Inom retoriken hänger de retoriska bevismedlen ihop – det är omöjligt att övertyga 

genom enbart en faktor. Appellformerna samverkar för att nå avsändarens mål, att 

lyckas övertyga mottagaren (s. 94). Om man tror att åhörare är välvilligt inställda till 

händelsen ska vikt läggas på ethos, men om de är motvilligt inställda bör logos 

prioriteras (Ekström & Larsson, 2010, s. 222). 
 

4.3 Begreppslig referensram 

I detta avsnitt följer en redogörelse för de begrepp som är relevanta för att förstå 

studiens teori, metod och allmänna utgångspunkter. 

4.3.1 Varumärke och image 

Varumärke är ett betydande begreppet som är i fokus för vald teori och metod. Främst 

på grund av att polisens fortsatta anseende i samhället riskerar att minska avsevärt 

efter ”registerskandalen”. 

 

Begreppet varumärke definieras enligt Grönroos (2002, s. 316) som: “Ett namn, 

tecken eller annat kännetecken som särskiljer en vara eller tjänst från andra varor 

eller tjänster”. Enligt Gezelius och Wildenstam (2011, s. 141) är vårt beroende av 

starka varumärken i dag större än någonsin. Den gamla synen på varumärke 

härstammar i transmissionsmodellen, där fokus låg på envägsöverföring. Den 

moderna synen går hand i hand med en meningsskapande syn där tolkningen av 

budskap sätts i centrum (Palm & Falkheimer, 2005, s. 17). I ett idealfall är 

varumärkets identitet, profil och image sammanlänkat och målgruppens uppfattning 

om varumärket överensstämmer med hur organisationen själv uppfattar det (s. 17).  

 

I dag är varumärket en av organisationens mest viktiga tillgångar och 

varumärkesfrågan ses som en strategisk ledningsfråga (Heide, Simonsson & 

Johansson, 2012, s. 210). Alla handlingar ett företag gör påverkar varumärket, vilket 

gör att marknadskommunikationen är av högsta vikt (s. 210). En central faktor i det 

varumärke organisationerna vill sprida borde enligt Palm och Falkheimer (2005, s. 

16) vara trovärdighet. 

 

Företaget JKL har med Nordic Brand Academy intervjuat starka ledare på företag 

med starka varumärken i Sverige för att få deras uppfattning om trender för 
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varumärken. Under 2004 intervjuades 54 befattningshavande vd:ar, marknadschefer 

samt informationschefer. De intervjuade anser att förtroendekriser inom deras 

organisationer gjort att deras arbete med varumärkesstrategier kommer att handla mer 

om värderingar (JKL, 2005). Palm och Falkheimer (2005, s. 18) menar å andra sidan 

att “entusiasmen för varumärkesarbetet är väsentligt större bland informatörernas 

uppdragsgivare och chefer än bland informatörerna själva”. 

 

Image är ett begrepp som ofta nämns i samband med varumärke (Heide, Johansson & 

Simonsson, 2012, s. 208). Image definieras som den uppfattning grupper har av en 

organisation. En publiks image av en organisation är ett samlat resultat av deras 

tolkning av organisationens kommunikation och agerande (s. 208). Heide, Simonsson 

och Johansson (s. 210) skriver att ett framgångsrikt varumärke skapas av ett 

samarbete mellan den strategiska organisationskulturen och den image som de viktiga 

publikerna har inom organisationen. 

4.3.2 Kris 

Syfte med rapporten är att studera en kris som drabbat polismyndigheten i Sverige. 

Begreppet kris innehåller olika definitioner, vilket gör det relevant att redogöra hur vi 

kommer att använda begreppet. En mer detaljerad skildring av begreppet 

förtroendekris samt kriskommunikation följer senare i kapitlet.    
 

Ordet kris kommer från grekiskan och betyder viktigt beslut. Det förklaras i dag på 

flera olika sätt, beroende på vilket perspektiv man använder sig av (Larsson, 2008, s. 

287). Kris definieras enligt Statens offentliga utredningar (2003) som en händelse 

som har en så stor påfrestning för samhället att ansvarig kommun eller myndighet 

tvingas frångå dagliga rutiner för att organisera, sprida information och fördela 

resurser vid hantering av situationen (SOU). 

 

En kris kan också vara en uppgift, exempelvis misstankar om ekonomiska 

oegentligheter, felaktiga beslut eller oetiskt agerande (Wessling, 2013, s. 24). 

En organisation kan drabbas av en kris inom eller utanför organisationen. Det som 

utlöser krisen kan vara en viss handling, en allvarlig händelse eller ett felaktigt 

uttalande (Langen & Sverredal, 2012, s. 20). I denna studies fall väljer vi att definiera 

polisens registrering av romer främst som en förtroendekris, men också som en 
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organisatorisk kris. Det innebär en kris som uppstår när verksamhetsmål inte nås på 

grund av brister i den organisatoriska strukturen (s. 21). 

4.3.3 Förtroendekris 

Enligt polisförbundets ordförande Lena Nitz (2011) är medborgarnas förtroende för 

rättsväsendet en av grundpelarna i en demokrati. Nitz hävdar att det är avgörande att 

samhällets medborgare känner förtroende för polisen och dess arbete. Då 

registreringen av romer kan leda till en förtroendekris är begreppet angeläget att 

förklara.  

 

Fenomenet förtroendekris är känt i forskningsvärlden och det definieras ofta som 

“förtroendeaspekten av en kris” (Palm & Falkheimer, 2005, s. 25). Palm och 

Falkheimer (s. 26) förklarar att när tillräckligt många relevanta målgrupper förlorat 

tillräckligt mycket förtroende för en organisation kan det definieras som en 

förtroendekris. Langen och Sverredal (2012, s. 23) definierar förtroendekris som: “Att 

bilden av organisationen solkats till följd av att nyckelpersoner figurerat i negativa 

sammanhang där det krävs mer än en ursäkt för att ta sig ur krisen”. Alla kriser som 

drabbar organisationer definieras inte som förtroendekriser, till exempel 

naturfenomen som är en fysisk kris behöver inte leda till en förtroendekris. Om det 

övergår till att vara en förtroendekris eller inte, beror på hanteringen av krisen (s. 23).  
 

Det råder skillnad mellan förtroendekriser som drabbar offentlig respektive privat 

sektor, främst genom att ett företag kan använda annonsering och 

masskommunikation på ett helt annat sätt än en myndighet (Palm & Falkheimer, 

2005, s. 30). Den vanligaste rekommendationen, i såväl svensk som internationell 

litteratur, är att organisationer som upplever en förtroendeförlust bör berätta vad som 

har hänt (Palm, 2006, s. 113). Ett av de svåraste val en kommunikatör ställs inför är 

att berätta allt eller bara en del – direkt eller senare. Ett fördröjt tillkännagivande kan 

ses som en lögn ur allmänhetens perspektiv (s. 114). Det går också att begränsa en 

förtroendeförlust om rätt tidpunkt väljs. En organisation i kris kan inte fungera som 

sändare eftersom informationen från en sändare med negativ prestige tolkas fientligt 

oberoende av budskapet (Palm, 2006, s. 115). Palm hävdar vidare att det blir allt 

viktigare att bevara högste företrädarens förnekandemöjligheter. Det betyder att den 
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högste företrädaren blir nekad information under en kris för att denne ska kunna 

förneka eller förklara sig ovetande utan att tala osanning. 

 

I och med registreringen av romer står den svenska polisen inte bara inför en 

eventuell förtroendekris, utan deras agerande kan enligt Stefan Holgersson, utbildad 

polis och forskare, också ses som ett demokratiproblem (Wickberg, 2013, 22 

november). Anledningen är att de försöker täcka över det egentliga problemet genom 

interna utredningar som inte kommer att leda till något, samt deras brist på öppenhet 

och transparens. Rolf Granér, etikforskare inom den svenska poliskåren, hävdar 

vidare att polisen slingrar sig från registreringens problematik och försvarar sig själva 

in i det längsta (Wickberg, 2013, 22 november). 

4.3.4 Kriskommunikation 

Inom begreppet krishantering ryms kriskommunikation, vilket utgör en del av 

organisationers agerande vid kriser och katastrofer (Larsson, 2008, s. 291). I denna 

studie väljer vi att definiera kommunikation enligt Fors-Andrées (2012, s. 16) 

beskrivning: “En handling som syftar till att uppnå en önskvärd effekt eller reaktion 

från någon annan”. Vidare måste sändaren ha ett mottagarperspektiv genom att 

lyssna och ta till sig information och anpassa sig efter mottagaren. Kommunikationen 

är ett samspel mellan organisationer och människor som ständigt påverkar varandra i 

nya, traditionella eller sociala medier (s. 16). 
 

När en organisation kommunicerar till sina intressenter under en kris utövar den 

kriskommunikation (Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, s. 23). Med intressenter 

avses medborgare, kunder, politiker, journalister och andra organisationer. Vad som 

är vanligt att kommunicera ut är vad som har hänt samt vad ansvariga gör och 

planerar att göra (s. 23). Men kriskommunikation handlar inte bara om att 

kommunicera ut saker. Det är också angeläget att kunna ta emot, samla in, strukturera 

och analysera information (Wessling, 2013, s. 25). Kriskommunikation är viktigt 

under en kris eftersom den påverkar medborgarnas förtroende för den utsatta 

organisationen (s. 26). Nordlund (1994), som citeras i Palm och Falkheimer (2005, s. 

14), skriver att en väsentlig del av kriskommunikation handlar om sändarens 

trovärdighet. Beteenden som kan skapa ett minskat förtroende är exempelvis 

motstridiga budskap från sändaren. 
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Kriskommunikationen i en organisation bygger på det förarbete som gjorts. Det som 

kommuniceras under krisen ska vara i linje med vad som sägs i den ordinarie 

verksamheten, vilket kräver organisation, effektiva informationsflöden, snabba 

beslutsprocesser och samverkan (Langen & Sverredal, 2012, s. 64). 

Kriskommunikation betyder informationsinsatser på flera nivåer. Det innebär att 

reagera initialt på en kris externt och internt, att samla in fakta och ordna 

kommunikationen mellan krisaktörer samt att ge information till berörda målgrupper 

(Falkheimer, Heide & Larsson, 2009, s. 36). Flera olika medier används under detta 

kommunikativa arbete och den vanligaste metoden är att delge information via 

nyhetsmedier (s. 36).  

 

Vad som slutligen också ska poängteras är att i dagens samhälle definieras en kris av 

andra och inte den drabbade organisationen, på grund av den transparens som råder 

(Fors-Andrée, 2012, s. 32). Fors-Andrée skriver: “I en värld där allas röster hörs och 

ärligheten styr blir paketering av budskap långt underordnat själva budskapen i sig”. 

4.3.5 Media – den tredje statsmakten? 

Registerfallet har fått betydande uppmärksamhet i media, och därför kommer vi att 

redogöra för deras uppgifter i samhället. 
 

Medias uppdrag är att bevaka och förmedla nyheter, granska verksamheter, undersöka 

samband, skapa debatt och bilda opinion (Langen & Sverredal, 2012, s. 120). I 

Sverige har media kommit att kallas för “den tredje statsmakten”, vilket tydliggör 

deras roll i samhället (s. 120). När en kris sker är det ofta media som kommer med 

avslöjandet (Palm, 2006, s. 115). Media blir en medspelare när en kris inträffar 

eftersom de tillhandahåller information och är på plats snabbt (Larsson, 2011, s. 295). 

När det gäller att kommunicera vid en kris är oftast media snabbast ut med 

information. Medierna har också resurser och personal som snabbt kan tas i bruk, i 

jämförelse med en myndighet eller organisation (Wessling, 2013, s. 24).  
 

Den bild av krisen som media förmedlar har allmänhetens syn och reaktion 

inkluderad och när de iakttar ett fel från en myndighet är de snabbt kritiska i sin 

rapportering (Larsson, 2011, s. 295). Larsson skriver att: “Det är medierna och inte 
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ansvariga myndigheter som i praktiken avgör hur kriser och katastrofer ska 

definieras och när en händelse ska betraktas som kris”. En nyhet består vanligtvis av 

att något ovanligt, oväntat eller oönskat sker (s. 295). Vid krishändelser levererar 

media i regel en omfattande och intensiv bevakning. Mycket av rapporteringen 

bygger på reguljära källor, som de officiella krisledarna. Modern bevakningsteknik 

och närvaron på internet innebär en mycket snabb nyhetsbevakning (Falkheimer, 

Heide & Larsson, 2009, s. 36-37). 

4.3.6 Presskonferens 

Polismyndighet tog beslutet att framföra en stor del av sin kriskommunikation via 

presskonferenser. Om ett beslut tas att hålla en presskonferens ska det, enligt 

Wessling (2013, s. 79), vara att organisationen i fråga tycker det är motiverat. Hon 

skriver att: “En presskonferens i ett svårt läge eller vid en krisartad händelse är 

bland det svåraste man kan ge sig in på”. Om organisationen företräds av fler än en 

representant gäller det att avsätta tid för förberedelser så att eventuella frågor och svar 

kan diskuteras sinsemellan (s. 79). Det är enligt Langen och Sverredal (2012, s. 119) 

angeläget att nyttja den retoriska kunskap och kompetens som finns tillgänglig för att 

bygga upp tal, framföra ett krismeddelande och föra en dialog med människor. En 

kommunikatör har ofta som uppdrag att hjälpa till att formulera och sammanställa 

några punkter de medverkande kan utgå från samt gå igenom frågor som lär dyka upp 

och förbereda svar på dessa (Wessling, 2013, s. 79). 
 

Genom detta kapitel har analysens teoretiska utgångspunkter och tillhörande begrepp 

utretts. I nästa kapitel kommer studiens material, metod och tillvägagångssätt att 

redogöras.   
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5. Material och metod 

Nedan följer en redogörelse kring vårt material och rapportens metod. Kapitlet inleds 

med ett resonemang kring material och urval, därefter beskrivs metoden samt vårt 

tillvägagångssätt. Sedermera följer en redogörelse om problem förknippade med vår 

metod innan ett resonemang förs om källkritik samt validitet och reliabilitet. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring tillämpningen av vald metod. 

 

5.1 Material och urval 
Enligt Ahrne och Svensson (2011, s. 24) ska en forskare göra val av olika sociala 

miljöer där det man vill forska om finns. De sociala miljöerna beskrivs som fall (s. 

24). Vår studie är en fallstudie där vi analyserar ett specifikt fall och en specifik miljö. 

Vidare ska urvalet vara målstyrt, vilket innebär att analysmaterial som ligger nära 

forskningssyftet väljs (Bryman, 2011, s. 392). Vi har alltså använt oss av ett icke-

sannolikhetsurval och valt analysenheter som lämpat sig för vår studie. 
 

När urvalet av material görs inom en kvalitativ textanalys står forskaren inför två val: 

att göra ett snävt eller brett urval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012, 

s. 220). Det mest lämpliga är att analysera allt relevant material, men det finns alltid 

praktiska begränsningar att ta i beaktning (s. 220). På grund av studiens syfte, som är 

att analysera hur polisens kommunikation i egna kanaler bedrivits, gjorde vi ett snävt 

urval. Materialet består av två presskonferenser samt två nyhetsmeddelanden från 

polisens officiella hemsida som publicerades kort efter Dagens Nyheters avslöjande 

om registreringen. Vad som bör poängteras är att vi uteslöt ett pressmeddelande som 

publicerats på polisens hemsida med förklaringen att det bygger på en av 

presskonferenserna vi analyserar. Innebörden av dem är så pass lika att det inte tillför 

studien något värde att analysera det pressmeddelandet. 
 

Problemet med att vara snäv är att det finns en risk att missa viktig information som 

gör att felaktiga slutsatser kan dras (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 

2012, s. 220). Vi har dock avvägt konsekvenserna med att “fiska brett och välja 

snävt” och kommit fram till att fördelarna är fler med det snäva urvalet. Men för att 

inte missa något relevant material, gick vi igenom all data polisen kommunicerat i 
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samband med händelsen. För att sedan urskilja vilken data som kunde svara på vår 

frågeställning. Det var enbart dessa data som analyserades metodiskt.  
 

5.2 Retorisk analys 

I rapporten tillämpas en retorisk analys och att analysera retoriska uttalanden är enligt 

Karlberg och Mral (1998, s. 19) intressant då det ger förståelse för språkliga strategier 

och vaksamhet inför manipulation. Polisen har gjort få egna uttalanden i samband 

med denna kris, vilket gör det möjligt för oss att beskriva i princip alla 

kommunikationsinsatser där de står som avsändare. 
 

Anledningen till valet av en retorisk analys är att vi ville förklara och förstå 

kommunikationen polisen använde i sitt försvar. Retoriken tar ofta sin utgångspunkt i 

situationer där någon försöker övertyga någon annan (Ekström & Larsson, 2010, s. 

216). Det är forskningsfrågan som avgör om det är relevant med en retorisk analys 

(Karlberg & Mral, 1998, s. 14), och eftersom vårt syfte är att studera polisens 

retoriska framträdanden och deras försvarsstrategier, är detta metodval lämpligt för 

oss. Vi har valt att tillämpa den retoriska analysen genom image repair-strategierna 

samt appellformerna ethos, logos och pathos, vilka fokuserar på hur en organisation 

bör försvara sig retoriskt vid en kris (Benoit, 1997).  

 

Inledningsvis använde vi oss av Benoits image repair theory för att urskilja polisens 

försvarsstrategier. Teorin gjorde det möjligt att analysera uttalandena mer 

sammanfattat. För att kunna analysera mer specifika ordval, gester, val av sändare, 

intensitet, stämning och så vidare, använde vi en kompletterande metod i form av 

appellformerna ethos, logos och pathos. 

 

Nedan följer en redogörelse kring hur vi valt att tillämpa metoden rent praktiskt. 

5.2.1 Tillvägagångssätt 

Vår analys inleddes med en kartläggning av allt material som publicerats offentligt i 

samband med att Dagens Nyheter avslöjat polisens kartläggning. Därefter valde vi ut 

det material polisen stod som avsändare för inom den valda tidsangivelsen, vilket 

resulterade i två presskonferenser och två nyhetsmeddelanden på hemsidan. Vi 

studerade materialet grundligt och transkriberade presskonferenserna ordagrant. 
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Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012, s. 222) hävdar att metoden 

kräver en noggrann läsning av valda texter. I rapporten analyserades allt empiriskt 

material enhetligt utifrån kategorier bestående av image repair samt ethos, logos och 

pathos enligt definitionerna i bilaga 1 och bilaga 2. För att illustrera svarskategorierna 

i analysen redogjorde vi beskrivande citat i polisens kommunikation. Vi valde att 

motivera och beskriva dem innan de skrevs ut för att skapa ett jämnare flyt i texten. 

 

Image repair 

Vi genomförde analysen utifrån Falkheimer, Heide och Larssons (2009, s. 99-100) 

svenska översättning av image repair theory genom att urskilja vilka strategier som 

finns i polisens framförande. Som mall utgick vi ifrån bilaga 1 där image repair-

strategierna ”bortförklaring”, ”minska händelsens anstötlighet”, ”tillrättaläggande” 

samt ”ta på sig hela skulden” definierats. Vårt tillvägagångssätt var att markera de 

definierade strategierna i olika färgkoder och därpå sammanställa dem i analysen.  

 

Ethos, logos och pathos  

Som ett komplement till image repair theory urskildes även appellformerna ethos, 

logos och pathos i analysmaterialet. Appellformerna är definierade av Karlberg och 

Mral (2008), von Stedingk Wigren, Mral och Vigsö (2013) samt Ekström och Larsson 

(2010). En sammanställning och kategorisering av dessa framgår i bilaga 2. Syftet 

med att identifiera appellformerna var att analysera hur polisen använde känslor, 

auktoritet och logiska argument i sin kommunikation. Det går antingen att välja att 

arbeta med förhandsdefinierade kategorier eller ett öppet angreppssätt (Esaiasson 

et.al., 2012, s. 217). Vi valde det förstnämnda, som krävde ett gediget analysarbete på 

ett tidigare stadium i studien, vilket gjorde att vi tidigt i analysen kunde uppfatta 

relevanta svarskategorier. 

 

Vi analyserade appellformerna i presskonferenserna främst utifrån gruppens 

kollektiva framträdande, men i fall där någon utmärkt sig analyserades personen 

individuellt. 
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5.3 Metodproblem 

Vi är medvetna om att det finns problem relaterade till vårt val av metod. Medie- och 

kommunikationsvetenskap använder sig av tolkande vetenskaper och gemensamt för 

dem är att de undersöker den betydelse och mening som finns (Ekström & Larsson, 

2010, s. 15). En retorisk analys är inte bara tolkande utan också värderande eftersom 

den bedöms utifrån hur den fyller sin funktion (Karlberg & Mral, 1998, s. 12). Under 

hela vår studie har vi tolkat texter, vilket gör att vår förförståelse kan ha stor inverkan 

på resultatet. En mening kan inte observeras utan måste tolkas samt förstås – och det 

skapar en risk för att forskningen blir subjektiv, vilket man som forskare måste ha i 

beaktning (s. 12). Problemet kan dock lösas genom att följa de metodregler och 

kriterier på vetenskaplighet som gör det möjligt att bedöma vetenskapligt värde i olika 

tolkningar (Ahrne & Svensson, 2011, s. 17). För att minska subjektiviteten i vår studie 

har vi försökt minimera vår egen inverkan och förförståelse i processen samt försökt 

vara så objektiva och sakliga så möjligt. Hur problematiskt det är att tolka en text 

beror på olika faktorer, bland annat på frågans karaktär och avståndet mellan text och 

tolkare (Esaiasson et. al., 2012, s. 220). Om texten karaktäriseras av latenta budskap 

kräver den mer tolkning, vilket ökar risken för subjektiva åsikter. Om forskaren inte 

är bekant med den miljö texten producerats i, ökar också svårigheterna med att förstå 

texten (s. 220). Vid en genomgång av materialet ser vi att den statliga och hårt 

granskade polisorganisationen har manifesta snarare än latenta budskap. Vidare ligger 

vårt syfte oss samhällsmässigt nära och vi är väl bekanta med de miljöer texterna 

finns i – och därför ser vi heller inte den faktorn som ett problem. 
 

Ett annat problem med vår retoriska analys metod är att analyserna av 

presskonferenserna inte går i linje med hur en forskare klassiskt bör göra en retorisk 

analys (Karlberg & Mral, 2008, s. 21-27). En retorisk analys görs oftast på material 

som är förberett, som exempelvis tal och pressmeddelanden (s. 21-27). Polisen 

besvarar under presskonferenserna ett antal frågor, vilket kan ses som spontana svar. 

Vi hävdar att frågorna polisen får är så pass givna att deras svar bör vara förberedda.  
 

En slutgiltig faktor som bör belysas är att vi hade kunnat göra en klassisk retorisk 

analys (beskriven i teoriavsnittet om retorisk analys) som är mer omfattande än den 

analys av appellformerna vi har genomfört. Men eftersom ethos, logos och pathos är 
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de grundläggande medlen för att övertyga, avgränsar vi oss till dem då de går i linje 

med vårt syfte. Lindqvist Grinde (2008, s. 79-80) rekommenderar att göra en 

argumentationsanalys i samband med logos-analysen, men det är också något vi 

exkluderat på grund av tidsbristen. 

 

5.4 Källkritik 

Källkritik är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant – eller 

åtminstone vad som är sannolikt (Thurén, 2013, s. 4). Med “källa” menas ursprunget 

till vår kunskap och kan både vara skriftlig (t.ex. protokoll, tidningar) eller muntlig 

(t.ex. intervjusvar, uttalanden vid presskonferenser). Källkritikens uppgift är att 

värdera dessa källor och bedöma deras tillförlitlighet (s. 4). Under ett uppsatsarbete 

gäller det att ständigt ha de källkritiska principerna – äkthet, tidssamband, oberoende 

och tendensfrihet – i åtanke (s. 7-8). 
 

5.5 Validitet och reliabilitet 

Oavsett metodval är det viktigt att begreppen validitet och reliabilitet är höga i en 

studie, då det är fundamentalt för ett vetenskapligt arbete (Ekström & Larsson, 2010, 

s. 15). När en undersökning besvarar forskningsfrågan och undersöker vad den har för 

avsikt att undersöka är validiteten hög (Bergström & Boreus, 2012, s. 41). 

Reliabiliteten är hög om uppgifterna som anges är korrekta och felkällor inte utesluts 

(Ekström & Larsson, 2010, s. 14). 
 

Vi har utfört en analys som inte är mätbar, således är det särskilt viktigt att vara 

noggrann i alla led i undersökningen (Bergström & Boreus, 2012, s. 42). Noggranna 

är vi genom att använda en tydlig metod och teori som vi utgår ifrån genom hela 

studien. Eftersom tolkningsaspekten i vår retoriska studie är en reliabilitetsfråga (s. 

42), har vi utgått från syftet och utfört analysen noggrant och enhetligt på samtliga 

texter. 
 

Det går att testa reliabiliteten genom att jämföra resultatet av undersökningar som 

gjorts på samma sätt av likadant fenomen (Bergström & Boreus, 2012, s. 42). Om 

olika forskare utför en studie och får samma resultat är intersubjektiviteten god, men 

detta är svårare i en kvalitativ och tolkande studie som vår (s. 42). Därför var det 
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viktigt att vår studie genomsyrats av transparens och genomtänkt argumentation (s. 

43), vilket vi tillämpat främst i analys-, resultat- och diskussionsdelarna. 

 

5.6 Metoddiskussion 

Denna rapport följer en deduktiv ansats där våra möjligheter till vidare analys 

avgränsas till våra teoretiska utgångspunkter. Karlberg och Mral (s. 18) förklarar en 

deduktiv ansats som logisk, där man utgår från teoretiska antaganden som prövas på 

en begränsad empiri. Retorikanalysen kan antingen vara induktiv eller deduktiv och i 

många fall är undersökningarna en kombination av de båda (s. 18). 

Yin hävdar att ett induktivt angreppssätt ofta tillämpas på studier med kvalitativa 

(2013, s. 97), vilket innebär att man utgår från ett konkret exempel för att svara på 

mer allmänna frågor (Karlberg & Mral, 1998, s. 18)  

 

Vi har valt att tillämpa en deduktiv ansats eftersom vi utgått från existerande teorier 

och genomfört en empirisk tolkning. Svaren vi fick i analysen jämfördes sedan med 

den definierade teoretiska referensramen som ledde till egna antaganden och 

konstateranden. Med en deduktiv ansats besparas osäkerheten under fältarbetet då 

relevanta begrepp redan finns (Hyldgaard, 2008, s. 98). Då vår intention inte är att 

skapa en ny teori, passar det deduktiva angreppsättet oss bättre än det induktiva. För 

oss är metoden också relevant då den enligt Hyldgaard (s. 98) genererar förståelse 

genom analys av ett specifikt falls situation utifrån ett specifikt sammanhang. 

Nackdelen med att välja en deduktiv ansats är risken att mista nya insikter i det 

verkliga liv som studeras (s. 98).  

 

När vi genomförde vår metod uppstod flertalet problem som kan ha haft inverkan på 

resultatet. Först och främst arbetade vi utifrån den svenska översättningen av image 

repair theory. Falkheimer, Heide och Larsson (2009, s. 99-100) har gjort en tolkning, 

vilket kan ha gjort att vi inte fick samma resultat som om vi utgått från Benoits 

ursprungliga verk. Vi hävdar att översättningen borde ha innehållit tydligare 

förklaringar eftersom vi i efterhand insåg att strategierna kunde tolkas olika. Ett 

konkret exempel var att det var svårt att skilja på image repair strategierna “hänvisa 

till goda avsikter” och “hänvisa till ett högre syfte” då innebörden kunde tolkas som 

densamma. Anledningen till att vi utgick från den svenska översättningen var att den 
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var att den var mer strukturerad och sammanfattad, vilket var att föredra när tiden var 

mycket begränsad. 

 

Vi valde att komplettera analysen utifrån appellformerna ethos, logos och pathos, på 

så sätt blev studien djupare och vi kunde belysa fler dimensioner. Svårigheten med att 

komplettera de båda metoderna var att logos-resonemangen ofta var identiska med 

image repair-strategierna, vilket ibland ledde till upprepning. I vissa sekvenser av 

polisens kommunikation upplevde vi att appellformerna var överflödiga att tillämpa 

eftersom image repair-metoden täckte in det mesta. Vi ångrar dock vi inte vårt 

kompletterande metodval då appellformerna gav en djupare förståelse för 

kommunikationen. 

 

Att utföra en retorisk analys på materialet som valdes innefattade också problem. För 

det första var det ibland svårt att höra journalisternas frågor under presskonferenserna, 

då mikrofonen stod vid podiet och inte vid presskåren. Det hade dock ingen större 

inverkan över resultatet på grund av att vi uppfattade polisernas svar, vilka var i fokus 

för vår analys. Ett betydande problem var däremot att presskonferensernas var långa 

(30 respektive 42 minuter) och det innebar att vi inte kunde analysera uttalandena så 

detaljerat som vi önskat. Vi tvingades att exkludera vissa kommenterar som inte var i 

fokus för vår teori. Det vill säga kommentarer som inte hade analytiskt värde för oss, 

uttalanden som inte platsade under metodens strategier. Vi kunde nämligen inte hitta 

någon direkt övergripande och koncis strategi hos polisen. Om en annan metod valts 

hade vi kunnat urskilja andra taktiker då polisens retoriska strategier var aningen 

diffusa.  
 

Det föregående kapitlet definierade utgångspunkter och perspektiv, detta kapitel 

fastställde och motiverade metoden. I följande kapitel kommer dessa att appliceras på 

det valda materialet i form av en analys som kommer att leda till ett resultat. 
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6. Analys och resultat 

I detta avsnitt kommer polisens externa kommunikation från egna kanaler, i samband 

med den första fasen av mediedrevet angående registreringen av romer, att analyseras. 

Kapitlet inleds med en analys av ett nyhetsmeddelande som Rikspolisstyrelsen 

publicerade på polisens hemsida. Därpå följer analyser av de två presskonferenser 

som hölls och den retoriska analysen avslutas med det andra nyhetsmeddelandet från 

hemsidan. Analyserna utgår från image repair theory samt appellformerna ethos, 

logos och pathos. Den kursiverande texten är citat, antingen som polisen har uttalat 

eller skrivit. 
 

6.1 Nyhetsmeddelande 1 

Nyheten publicerades på polisens hemsida klockan 11.15 den 23 september, det vill 

säga samma dag som Dagens Nyheter offentliggjorde uppgifterna om registreringen. 

Som avsändare stod Rikspolisstyrelsen och det är rikspolischefen Bengt Svenson som 

i ett kort och koncist meddelande kommenterar sin syn på det påstådda registret. 
 

Analys utifrån image repair theory 

I nyhetsmeddelandet kan vi främst urskilja en strategi där polisen försöker minska 

skadan genom “tillrättaläggande”. Även en antydan till strategin att “ta på sig hela 

skulden” görs. 
 

Ø Tillrättaläggande 

Nyheten präglas av strategin ”tillrättaläggande”, det betonas att polismyndigheten i 

Skåne gjort fel och att en anmälan av den egna verksamheten ska göras. Det framgår 

att en plan ska inrättas för att utreda fel och förhindra framtida upprepningar genom 

att hänvisa till en rättslig prövning av fallet: 

Polismyndigheten i Skåne kommer att upprätta en anmälan till enheten för 
internutredningar, vilket innebär att utredningen kommer att ledas av en 
åklagare. 
 
Plan för att utreda fel, hindra återfall 

 

Ø Ta på sig hela skulden 

Det går att se en antydan till att rikspolischefen ger den egna organisationen skulden, 

men han erkänner inte att en registrering ägt rum. I stället hänvisar han till Dagens 
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Nyheters uppgifter – och inte till att en registrering faktiskt skett. Det 

sammanhängande budskapet i meddelandet är att om en registrering av etnicitet skett 

skulle det inte vara acceptabelt: 

Vad jag kan bedöma idag finns det inget som helst stöd i lagstiftningen för 
detta och det är helt oacceptabelt. 
 
Ber om ursäkt 

 

Retorisk analys 

I nyhetsmeddelandet tar ingen av appellformerna överhanden. Spår av samtliga tre går 

att urskilja och de tar ungefär lika mycket utrymme. 
 

Ø Ethos 

Den som uttalar sig är rikspolischefen, tillika den högsta titeln inom 

polismyndigheten. Att han får uttala sig gör att meddelandet skapar ett primärt starkt 

ethos då han är utsedd av regeringen, som i sin tur har en allmän opinion bakom sig. 

Rikspolischefen stärker trovärdigheten genom att berätta att polismyndigheten i Skåne 

ska göra en anmälan till enheten för internutredningar.  
 

Det sekundära ethos blir också starkt för rikspolischefen i denna nyhetsartikel 

eftersom hans genomgående åsikt – “att det är oacceptabelt” – troligtvis sympatiseras 

med allmänheten. Det är en åsikt som gör att han tar avstånd från händelsen och gör 

ett tydligt ställningstagande mot denna typ av agerande. Som publik har vi ingen 

anledning att misstro honom, men det sekundära och slutgiltiga ethos blir svagt för 

polismyndigheten då rikspolischefen särskiljer sig från sin egen organisation genom 

att inte prata i “vi-termer”. 
 

Ø Logos 

Meddelandet appellerar till läsarens rationella ställningstagande genom att sakligt 

redogöra för polisens ansvarsområden: 

Varje polismyndighet är ansvarig för hur myndigheten upprättar och 
använder denna typ av analysfiler. Polismyndigheten i Skåne kommer att 
upprätta en anmälan till enheten för internutredningar, vilket innebär att 
utredningen kommer att ledas av en åklagare. 

 

Ordvalet är neutralt, argumentet består av fakta och resonemanget är objektivt.  
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Ø Pathos 

Rubriken (Bengt Svenson: “Det är helt oacceptabelt”) sätter tonen och ger 

meddelandet en viss prägel av pathos genom det värdeladdade ordvalet. Att hans 

namn framgår i rubriksättningen gör att mottagaren kan relatera till honom 

personligen. 
 

Genom att förmedla en negativ känsla i form av upprördhet använder Bengt Svenson 

även pathos i ett av sina utlåtanden: 

Vad jag kan bedöma idag finns det inget som helst stöd i lagstiftningen för 
detta och det är helt oacceptabelt. 

 

6.2 Presskonferens 1 
Presskonferensen hölls på eftermiddagen 23 september, följaktligen samma dag som 

Dagens Nyheter avslöjade Skånepolisens registrering av romer. De tre som 

representerade polisen var Klas Johansson, länspolismästare i Skåne län, Petra 

Stenkula, biträdande chef för länskriminalen och Thomas Nilsson, områdeschef för 

polisområde mellersta Skåne. Delar av presskonferensen sändes i flera mediekanaler, 

bland annat i SVT, TV4 och Sveriges Radio. Totalt varade den i 30 minuter. 
 

Analys utifrån image repair theory 

Under presskonferensen använder polisen samtliga strategier. “Bortförklaring” och 

“minska händelsens anstötlighet” är mest framträdande. 
 

Ø Förnekande 

Poliserna är noggranna med att redogöra att det inte är ett register som har förts:  

Det är inget register utan det är en analysfil. Jag förstår att det är en lek 
med ord men det är ändå viktigt att förstå när man fattar beslut om en 
gemensam uppgiftssamling eller en särskild undersökning. 
 

Hävda oskuld 
 

På frågan om någon av de tre ansvariga känt till registret sedan tidigare vill ingen 

bekräfta. Anmärkningsvärt är att Thomas Nilsson inte svarar på frågan trots att 

journalisten tydligt betonar att den är till alla tre. Händelsen förnekas inte i sin helhet, 

men polisen försöker tona ned anklagelserna som figurerar i media: 
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Rent snabbt har vi kunnat konstatera att det finns ingen märkning av 
etnicitet i de här registerna. Så det finns ingen registrering av etniskt 
ursprung i det här registret. 
 
Hävda oskuld 
 

Även med följande kommentar försöker polisen förneka att registret är så pass 

allvarligt som det rapporterats om i media: 

Om jag tittar på registret så kan jag inte svara på vem som är rom i detta 
fallet eller inte. Utan det är inte så det är uppbyggt, utan det bygger kring 
vissa kriminella personer och sen har man hämtat in då personuppgifter 
kring deras relationer från öppna register. 
 
Hävda oskuld  
 

Ø Bortförklaring 

Polisen försöker förklara bort händelsen genom att erkänna ovana samt kritisera den 

egna verksamheten: 

Dessutom är det så att när det är så många namn utan att vi har fördjupat 
oss så i det att det indikerar att det är stor omfattning i allmänhet och det 
kan ju tyda på att vi inte har skött gallringen som vi ska och i så fall har 
inte rutinerna fungerat fullt ut. 
 
Skylla på ovana 
 

Ett annat sätt polisen använder strategin är genom att hänvisa till att deras verksamhet 

bygger på att bekämpa brott och peka ut dem som gör det. Följande kommentar 

bevisar att polisen argumenterar för att har haft goda intentioner med registreringen: 

Utgångspunkten är för oss att vi ska bekämpa brottsligheten och vi ska 
naturligtvis kartlägga de individuella individer som begår brott inom vårt 
geografiska område. Det ska hela tiden vara utgångspunkten för vårt 
arbete. 
 
Goda avsikter 
 

Polisen poängterar att det finns anledning till registreringen när de hävdar att det i 

grunden finns goda skäl till att den upprättats:  

Bakgrunden att materialet överhuvudtaget kom till är en konflikt mellan 
ett par grupperingar som tidigare har visat sig ha gjort sig skyldig till 
brottslig verksamhet, våldsbrottsinslag. Det innebar då att man 
upprättade filen som sådan som ett underrättelsematerial i syfte att 
kartlägga grupperingar. 
 
Goda avsikter 
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Ø Minska händelsens anstötlighet 

Polisen försöker ”minska händelsens anstötlighet” genom att hänvisa till ett högre 

syfte och med hjälp av bolstrering. De hänvisar tydligt till ett högre syfte när de 

försvarar registreringen genom att säga att det säkerligen finns sakliga, juridiska eller 

spaningsmässiga skäl till upprättelsen.  
 

På frågan hur polisen ser på det faktum att Dagens Nyheter fått tillgång till en fil som 

tillhör kriminalunderrättelsetjänsten försöker polisen vända det till något positivt: 

Alltså, rent säkerhetsmässigt är det inte bra samtidigt så är det som så att 
om det är några felaktigheter i det här registret så är det naturligtvis bra 
att det kommer upp i dagens ljus så vi kan ta tag i det. Två ägg i ett, kan 
man säga. 
 
Bolstrering 

 

Ett annat exempel är när polisen försöker väga upp med en positiv handling genom att 

hänvisa till att medias avslöjande leder till något bra: 

Jag vill förtydliga att det här visar att vår demokrati fungerar. (...). Jag 
tycker det är viktigt att man kan komma till tals och kritisera och granska 
polisen. 
 
Bolstrering 
 

Sammanfattningsvis gör polisen ett försök till att vända den förmodade 

förtroendekrisen till något positivt genom att väga upp med en god handling när de 

säger att läckan till pressen inte är problematisk. I stället är det ett bra tillfälle att 

utveckla verksamheten och bli bättre. 
 

Ø Tillrättaläggande 

Polisen försöker att tillrättalägga registreringen och markerar att en åtgärdsplan 

behöver implementeras: 

Det finns väldigt mycket graverande uppgifter kring de första artiklarna i 
morse så det är klart vi måste underkasta detta med en rättslig prövning. 
Det har också gjorts en anmälan här under morgonen. Nästa steg är ju 
faktiskt att vi försöker bottna i hur bilden ser ut; hur vi har hanterat detta, 
hur ligger rutinerna? Har vi skött de rutiner som finns kring gallring och 
markeringar och hur ska det gå till i fortsättningen? 
 
Plan för att utreda fel, hindra återfall 
 

 



 36 

Vidare välkomnar de en undersökning av verksamheten: 

Nu kommer vi under morgondagen att få hjälp med den granskningen. Det 
kommer att bli en oberoende granskning från SIN. 
 
Plan för att utreda fel, hindra återfall 
 

Ø Ta på sig " 

Även om polismyndigheten inte ”tar på sig hela skulden” gör de en ansats till vad som 

an likna en ursäkt till de drabbade: 

Jag vill redan nu deklarera att jag känner att jag vill förtydliga att vi 
beklagar att det finns många människor som känner ett stort obehag inför 
de uppgifter som i dag har framkommit. 

 

Analys utifrån ethos, logos och pathos 

Presskonferensen domineras av appellformen logos, även polisens ethos är 

inledningsvis starkt. Det råder viss pathos, även om det inte ges något större utrymme.  
 

Ø Ethos 

Personerna som uttalar sig är tre poliser iklädda uniform, vilket ger dem ett primärt 

starkt ethos. Att de har polisuniformer på sig gör att de sänder en tydlig auktoritär 

signal, vittnar om yrkeskunskaper och gör gruppen enad. Då samtliga är högt uppsatta 

inom polismyndigheten kunde de ha fått ett ännu starkare primärt ethos, men så blev 

inte fallet då två av tre inledningsvis missade att presentera sig med namn och titel. 

Det primära ethos de innehar försvinner snabbt av den anledningen att ingen hävdar 

att de känt till registreringen innan uppgiften figurerade i media. Att polisens 

kollektiva sekundära (tilldelade) ethos blir svagare uppenbaras då samspelet 

sinsemellan är bristfälligt och ingen “vi-känsla” skapas. Dessutom yttrar sig knappt 

Thomas Nilsson – han har bara sju citat under hela presskonferensen och 

kommentarerna är idel korta. På så sätt uppfattas det som om han medverkar endast 

på grund av sin titel. 
 

Polisens ethos blir sammanfattningsvis ganska svagt, dels på grund av att deras 

samspel inte fungerar och dels eftersom de inte säger sig känna till registreringen. 
 

Ø Logos 

Polisen som grupp skapar starkt logos i form av att det som levereras görs mycket 

sakligt genom monotont tonläge, få gester, neutrala ordval och många rationella 
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argument. Vi uppfattar framträdandet som formellt med logiska, om än inte särskilt 

övertygande, argument. 
 

Det redogörs sakligt för vad som ska ske genom att hänvisa till polisiära uttryck som 

“rättslig prövning” och “rutiner”: 

Vi vill ha en rättslig prövning kring hur vi hanterar de här registerna och 
det är gjort i dag på morgonen. Det jag också skulle vilja göra är att 
bottna ordentligt i vad det här, just det här registret, går ut på och hur 
innehållet ser ut, hur rutinerna har fungerat. 
 

Ett annat exempel på hur avsändaren väljer att övertyga publiken genom fakta och 

rationalitet är att hävda att de ska ha en hög transparens och att välkomna en 

oberoende granskning. 

 

Ytterligare ett exempel på ett konkret och förnuftigt argument till varför 

registreringen genomfördes är följande: 

Bakgrunden att materialet överhuvudtaget kom till är en konflikt mellan 
ett par grupperingar som tidigare har visat sig ha gjort sig skyldig till 
brottslig verksamhet, våldsbrottsinslag. Det innebar då att man 
upprättade filen som sådan som ett underrättelsematerial i syfte att 
kartlägga grupperingar. 

 

Polismyndigheten fortsätter på samma spår genom att hänvisa till ett 

underrättelsemässigt värde: 

Det är det vi måste titta närmare på, vilket underrättelsemässigt värde 
man anser att de har haft. Därför att det är ett stort ansvar när man håller 
olika former av uppgiftssamlingar att se till att det bara finns personer i 
de här samlingarna som har ett underrättelsemässigt värde. 

 

Registreringen av avlidna personer har väckt kritik och försvaras genom att hänvisa 

till lagmässiga bestämmelser. Polisen säger att det juridiskt sett är andra lagstiftningar 

kring avlidna personer, och genom att hänvisa till lagen kan de lyckas övertyga 

mottagaren. 
 

En del av presskonferensen ägnas åt att prata om framtiden och hur organisationen 

ska gå vidare. Att betona transparensen syftar till mottagarens rationella sida eftersom 

den då inte misstänker att polisen har något att dölja. Följande citat sammanfattar hela 

framförandet, det är logiskt och sakligt genom att polisen hänvisar till sin egen 

hantering och sina rutiner samt säger att de kommer att lära av händelsen:  
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Nästa steg är ju faktiskt att vi försöker bottna i hur bilden ser ut; hur vi 
har hanterat detta, hur ligger rutinerna? Har vi skött de rutiner som finns 
kring gallring och markeringar och hur ska det gå till i fortsättningen? 
Alltså, det finns säkert en hel del lärdomar att dra av det här när vi 
summerar detta lite längre fram och på lite längre sikt. Men det som är 
viktigt just nu som jag ser det, det är ju ändå att ha en så hög transparens 
som är möjligt. 

 

När polisen hänvisar till personuppgiftslagen är även det i enighet med logos. 

Följande uttalande går i linje med budskapet om transparensen i citat ovan: 

(...) man har alltid möjligheten att fråga en polismyndighet eller någon 
annan myndighet i vilket eller vilka register man förekommer. Det kan 
varje enskild medborgare göra i enlighet med personuppgiftslagen. 
 

Ø Pathos 

Det förekommer få inslag av pathos. Polisen använder varken starka ordval, specifika 

gester eller framkallar några specifika känslor hos mottagaren. Vissa inslag av 

appellformen går ändå att urskilja. 
 

Inledningsvis hålls ett längre tal där en bekännelse som syftar till att frambringa 

empati och vinna tillit spelar en central roll. Genom att hänvisa till sitt privatliv 

försöker Klas Johansson få opinionen att identifiera sig med honom: 

Jag är själv pappa och jag känner väldigt starkt för att vi ska inte föra 
register där det finns små barn med i registerna. 
 

Längre fram i presskonferensen återkommer Klas Johansson till inledningstalet och 

fortsätter anspela på det känslomässiga. När han pratar om det är han lågmäld och 

hans medlidande framkommer. Han säger: 

(...) men rent spontant, rent känslomässigt, så känns det helt fel att det ska 
finnas med några barn i de registerna. 

 

6.3 Presskonferens 2 

Dagen efter den första presskonferensen hålls en till med anledning av att Dagens 

Nyheter kommit med ny information där det framgår att ytterligare 997 romer 

kartlagts i ett till register (Orrenius, DN, 2013). Framförandet varar i 42 minuter och 

samma trio som dagen innan medverkar från polismyndigheten. Genom att hänvisa 

till sitt privatliv försöker Klas Johansson återigen få opinionen att identifiera sig med 

honom. 
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Analys utifrån image repair theory 

Presskonferensen präglas av strategierna “bortförklaring”, “minska händelsens 

anstötlighet” och “tillrättaläggande”. Det finns inga inslag av “förnekande” och endast 

ett exempel där de ”tar på sig skulden” för registreringen. 
 

Ø Bortförklaring 

Att polismyndigheten har haft goda avsikter med kartläggningen är något som 

genomgående kommuniceras. Deras faktiska uppdrag och mål upprepas vid flera 

tillfällen. Det kommunikativa budskapet som står i centrum är att om myndigheten 

handlat inkorrekt har i alla fall avsikten varit god.  
 

Här följer ett första exempel på hur polisorganisationen försvarar registreringen med 

att hänvisa till sitt huvudsakliga mål: 

Vi har ett uppdrag att kartlägga kriminella nätverk, det är viktigt att inte 
glömma det. 
 
Goda avsikter 

 

Det finns fler tillfällen där de försvarar registreringen genom att belysa sitt uppdrag: 

Utgångspunkten är att vi arbetar med kriminella nätverk och vi arbetar 
med många olika nätverk så att det finns många olika nätverk som finns i 
våra underrättelselistor och det är vårt uppdrag. 
 
Goda avsikter 
 

Polisen fortsätter att försvara sin handling med att hänvisa till att de hade goda 

avsikter med registreringen: 

Det kan ju förekomma i olika uppgiftssamlingar att det finns uppgifter på 
personer som inte är direkt misstänkta för brottet men ändå har betydelse 
för hur man jobbar underrättelsemässigt med ett större ärende. 
 
Goda avsikter  
 

Det påstås att orsaken till registreringen berodde på en konflikt:  

(...) utgångspunkten har varit att det här har byggts upp utifrån öppna 
mantalsregister under 2011 när det uppstod en konflikt i polisområdet 
mellersta Skåne. 

Goda avsikter  
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Ett ordentligt underrättelsearbete kan leda till framgång, sägs det: 

(...) det är genom ett digert underrättelsearbete som vi också varit 
framgångsrika för den situation i Malmö som var under hela 2012 och 
den mordvåg som drabbade oss. 

Goda avsikter 
 

Polisen förklarar återigen registrens nytta mer utförligt: 

Jag kan bara konstatera att när det gäller den problematiken som vi 
kunde förutse på den här orten i mellersta Skåne så har vi haft nytta av 
materialet. För uppgiftssamlingar behövs ju i olika sammanhang, dels för 
att utreda brott men också för förebygga brott. 

Goda avsikter 
 

Förutom att hänvisa till generella utgångspunkter för polismyndigheten försvarar de 

sig även med att berätta om den höga arbetsbelastningen: 

Arbetsbelastningen är hög och vi har säkert missat att gallra och i en 
ambition om att göra ett gott arbete har vi samlat på oss en mängd 
uppgifter. Ibland kanske det, mängden uppgifter, har blivit helt enkelt för 
stor och uppgiftssamlingen för stor. 
 
Goda avsikter, skylla på ovana 

 

Ø Minska händelsens anstötlighet 

Under presskonferensen försöker polisen ”minska händelsens anstötlighet” genom 

flertalet tekniker. En variant inom strategin som används är att hänvisa till ett högre 

syfte. Det görs när polisen försvarar filnamnet “kringresande” – något som i media 

tolkats likt en etnisk märkning av romer. Myndigheten försvarar märkningen med att 

hänvisa till seriebrott som sker nationellt, tillika utanför Skånepolisens primära 

territorium: 

Markeringen med att det är en mapp som heter kringresande syftar inte 
till att det är en etnisk grupp, utan det syftar på att det hanterar människor 
som är resande via brott och det tillhör den mängden seriebrott som vi 
arbetar med även nationellt. 
 
Hänvisa till ett högre syfte 
 

Polisen använder sig även av bolstrering. Vissa felaktigheter kommer på tal, men 

dessa försöker de kompensera med en positiv handling. I följande uttalande 

poängteras poliskårens expertis: 
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(...) jag känner mig ändå trygg med den personalen jag har, som leder 
arbetet om underrättelse, de är oerhört kompetenta och i den mån det har 
hanterats felaktigheter så kommer vi att rätta till dem. 
 
Bolstrering 
 

Polisen uppvisar ytterligare ett exempel på bolstrering när de väger upp sin gärning 

med en god handling. En av de medverkande poliserna har förbjudit liknande register 

tidigare. Det poängterar hon för att uppväga den aktuella situationen med något 

positivt: 

Det fanns sådana listor. Jag hade en annan roll i polismyndigheten på den 
tiden och var själv med och förbjöd sådana listor (...). 
 
Bolstrering 

 
Det ges ett exempel på en antydan till att kompensera offren när polisen säger att de 

vill öppna upp för dialog med romer: 

När det gäller företrädare för de romska föreningarna så kommer vi att 
bjuda in till möte och dialog för att försöka skapa en förståelse för var vi 
står i dag och inleda en dialog. 
 
Kompensera offer 

 

Ett exempel ges på försök till att minimera skadan för registreringen av de barn som 

finns med i registreringen genom att få mottagaren att känna att det inte är så 

allvarligt som man kan tro. Polisen försöker minska skadan genom att hänvisa till 

lagen. De försvarar kartläggningen av barn med att hävda att bekantskaper med 

kriminella enligt lagen också får kartläggas: 

Jag vill tydliggöra att vi har rätt att registrera personuppgifter även på 
personer som inte är misstänkta för brott. Vi har rätt att också registrera 
personuppgifter kring personers närhet kring de här kriminella 
personerna. Det innebär att även den personen som har relationer eller 
barn eller bekantskap med den kriminella personen eller misstänkt 
kriminella personen kan hanteras i våra underrättelseregister. 
 
Minimering 
 

Ø Tillrättaläggande 

Polisen använder frekvent strategin ”tillrättaläggande”. På flera ställen nämns planer 

för att utreda fel och förhindra återfall. Att händelsen inte ska upprepas är något som 

mottagaren blir upplyst om. 
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Det nämns hur myndigheten ska ta fram riktlinjer för framtiden: 

Nu har vi att titta närmare på hur vi kan ta fram tydliga riktlinjer och 
direktiv för de anställda att förhålla sig till, men vi tar ansvaret i 
ledningen för den totala situationen. 
 
Plan för att utreda fel 

 

Polismyndigheten har insett att de står inför en förtroendekris. De möter pressen med 

budskapet att en plan måste till för att återfå den utsatta gruppens förtroende: 

Det är en vital fråga att man har ett stort förtroende för polisen och det är 
någonting vi måste jobba med hela tiden. Jag inser att förtroende skadas 
när den här typen av händelser inträffar, så det är tveklöst så att vi på 
kort sikt måste på lite olika sätt försöka närma oss den här gruppen 
människor. 
 
Plan för att utreda fel 

 

Ett exempel på att utreda fel är att polisen berättar att en oberoende granskning och en 

rättslig prövning ska avgöra om deras registrering varit laglig: 

Så det finns anledning till eftertanke, det finns anledning till för oss att 
jobba väldigt hårt med dessa frågor framöver. Det som har hänt sedan i 
går, det kan jag säga är att vi har fått besök från Säkerhet- och 
integritetskyddsnämnden. Det arbetet är påbörjat, jag välkomnar det. Jag 
tycker det är viktigt att vi nu på olika sätt och stödjer det arbetet så vi kan 
bottna i de här frågorna. I går gjorde vi en anmälan, det är också känt, till 
riksenheten för polismål. Det kommer att prövas av en särskild åklagare. 
 
Plan för att utreda fel, hindra återfall 
 

Ytterligare ett utlåtande styrker polisens kommunikativa taktik att hävda att de vill 

inrätta en plan för att utreda eventuella felaktigheter. En intern kontroll ska 

genomföras där nya riktlinjer ska dras fram för att få större kontroll på hur 

personregistrering ska gå till framöver. På så sätt kommer också återfall att hindras: 

Det görs ju å ena sidan en rättslig prövning men å andra sidan måste vi ju 
i samråd med de olika aktörer som nu tittar närmare på detta för det är en 
sådan här oberoende granskning men vi måste också titta själva på hur vi 
ska ta hand om det här i framtiden, hur ska vi få ordning och reda i 
hanteringen av den här typen av uppgiftssamlingar. 

 
Plan för att utreda fel, hindra återfall 
 

Den interna kontrollen ges mycket uppmärksamhet och polisen försöker redogöra vad 

som ska göras för att undvika ett liknande scenario: 
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Det är ett av de uppdragen som arbetsgruppen nu fått i uppgift under 
Petra att verkligen titta på och skapa en bild kring den här 
uppgiftssamlingen också kring hur det ser ut i övrigt. Men det är ett stort 
arbete, det är mycket att titta på så jag tror det är jätteviktigt att försöka 
hitta en modell för att skapa en långsiktig kontroll över hur det här 
hanteras. Framförallt är det gallringen, att den görs så tidigt som möjligt. 
 
Hindra återfall 

 

Skånepolisen betonar betydelsen av att även landets övriga polismyndigheter och 

deras register behöver kontrolleras. 
 

En journalist påpekar att han har talat med flera romer, vilka ofta känner sig kränkta 

av poliser i allmänhet. Som försvar på påståendet refereras det till värdegrundsarbetet. 

Genom att föra diskussion om det pågående värdegrundsarbetet och förklara att det 

måste utvecklas vill polismyndigheten markera att de tar hårt på etniska anklagelser: 

Vi har påbörjat ett värdegrundsarbete därför att historien har ändå visat 
sig att polisen precis som alla andra myndigheter och arbetsplatser 
speglar den verklighet vi lever i. Och vi måste ständigt arbeta med 
värdegrundsfrågor och ja, mångfaldsarbete och olika former av 
diskussioner och det arbetet har pågått sedan lång tid tillbaka. 
 
Plan för att utreda fel, hindra återfall 
 

Ø Ta på sig hela skulden 

Strategin att ”ta på sig hela skulden” används inte i någon större utsträckning, då de 

representerade inte gått igenom materialet. Dessutom berättar de flera gånger att de 

endast haft goda avsikter med registreringen. I stället för att tala i termer om de har 

gjort rätt eller fel hänvisas det till den oberoende granskningen och den rättsliga 

prövningen som har påbörjats. Men det första som sägs under presskonferensen är 

ändå en form av ursäkt: 

Jag vill inleda med att säga, och jag nämnde det i går också, men jag vill 
ändå lyfta fram det igen att polismyndigheten genom mig vill beklaga 
djupt den här känslan som har uppstått i en folkgrupp. 

Ber om ursäkt 
 

Analys utifrån ethos, logos och pathos 

Kommunikationen i presskonferensen präglas av övertygelseformen logos, även ethos 

tenderar att vara starkt. Inget exempel ges på pathos, med undantag för inledningen. 
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Ø Ethos 

Det inledande ethos för polisen i den andra presskonferensen bygger på hur dess 

status är när den första presskonferensen slutade. Vi kom fram till att det varken var 

starkt eller svagt med hänvisning till deras bristande samspel, men kompetenta och 

trovärdiga svar. Deras inledande ethos tenderar å andra sidan att bli svagare eftersom 

Dagens Nyheter nu avslöjat ytterligare en registrering, vilket polisen undanhöll vid 

den första presskonferensen. 

 

Det sekundära ethos polisen skapar är starkt då det framkommer att en av de 

närvarande har varit med och tagit beslut om att förbjuda liknande listor vid ett 

tidigare skede. På så sätt ökar sekundärt ethos eftersom hon tidigare har markerat ett 

motstånd till det som organisationen nu står anklagade för. Vidare är trions samspel 

bättre denna gång och svaren på frågorna är jämt fördelade och ingen av de tre 

polisernas deltagande känns överflödigt. Det som drar ner polisens sekundära ethos är 

deras generella förmåga att få svaren på frågorna att handla om något allmänt. Ett 

exempel är deras svar på frågan om registreringen använts i något annat än i den här 

särskilda undersökningen. Polisen kan inte svara för den enskilda samlingen, men 

berättar att de oftast utbyter underrättelseinformation inom organisationen och även 

med andra polismyndigheter. 
 

Sammanfattningsvis är polisens ethos relativt starkt eftersom deras erfarenheter av 

liknande händelser kommuniceras och deras samspel är väl avvägt. Ethos dras ned på 

grund av gruppens förmåga att slingra sig från flera av frågorna samt det faktum att de 

inte berättat om den senare registreringen vid den första presskonferensen. Det kan 

väcka misstänksamhet om att organisationen har mer att dölja. 
 

Ø Logos 

Presskonferensen präglas av appellformen logos. Det finns flertalet exempel och vi 

kommer att redogöra ett urval. Majoriteten av polisens argument är förnuftiga och 

hänvisas till fakta, ordvalen är polisiära och agerandet upplevs som rationellt. 
 

Vi blir upplysta om poliskårens generella mål, vilket är ett tydligt argument till varför 

registreringen från början genomfördes: 
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Vi har ett uppdrag att kartlägga kriminella nätverk, det är viktigt att inte 
glömma det. Det gäller olika uppdrag med en mängd olika brott; 
människohandel, samhällsstörtande brottslighet och andra riktningar som 
vi har att arbeta med. 
 

Polisen förstärker argumentet ytterligare när de ger en mer utförlig förklaring till 

varför kartläggningar behövs. Argumentet är förnuftigt eftersom det ger polisen kritik, 

men avslutas ändå med att vända det till en fördel genom att nämna hur den felaktiga 

registreringen kan ha betydelse för högre syften: 

Uppgiftssamlingar behövs ju i olika sammanhang, dels för att utreda brott 
men också för förebygga brott. Det behövs ju för att ta hand om de allra 
grövsta brotten, men självklart, det här ger ju intryck av att vi har brustit i 
rutinerna när det gäller gallringen och framförallt att då markeringen av 
dem som inte är direkt misstänkta. Det kan ju förekomma i olika 
uppgiftssamlingar att det finns uppgifter på personer som inte är direkt 
misstänkta för brottet men ändå har betydelse för hur man jobbar 
underrättelsemässigt med ett större ärende. 

 

Ett tredje resonemang som exemplifierar polisens användande av logos är följande 

exempel, vilket kan uppfattas som ett objektivt argument. Det sammanfattar i princip 

hela presskonferensen från polisens sida och det är ständigt denna typ av försvar som 

används. I och med att poliserna kan hänvisa till lagen framstår deras resonemang 

som logiskt och trovärdigt. Dessutom innefattas resonemanget, och hela 

presskonferensen i stort, av polisiära termer. Några exempel är 

“underrättelseregister”, “gallring” och “uppgiftssamlingar”:  

Jag vill tydliggöra att vi har rätt att registrera personuppgifter även på 
personer som inte är misstänkta för brott. Vi har rätt att också registrera 
personuppgifter kring personers närhet kring de här kriminella 
personerna. Det innebär att även den personen som har relationer eller 
barn eller bekantskap med den kriminella personen, eller misstänkt 
kriminella personen, kan hanteras i våra underrättelseregister. Däremot 
är det så att man har kanske inte skött gallringen i det här fallet så även 
personer som inte har något underrättelsemässigt värde har liksom 
stannat kvar i de här uppgiftssamlingarna. 

 

Ø Pathos 

Presskonferensen innehåller få inslag av värdeladdade ord eller sinnestillstånd. Pathos 

som appellform är i stort sett exkluderad, bortsett från ett par tillfällen. Överlag får vi 

varken ta del av utmärkande rörelser, förstärkt minspel eller skiftande tonläge. Men i 

den första fasen av presskonferensen, som inleds med två längre uttalanden innan 

frågor från journalisterna tar vid, används pathos. Länspolismästaren Klas Johansson 
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uttrycker en beklagan och ett medlidande kring den känsla som har uppstått hos 

landets romer: 

Jag vill inleda med att säga, och jag nämnde det i går också, men jag vill 
ändå lyfta fram det igen att polismyndigheten genom mig vill beklaga 
djupt den här känslan som har uppstått i en folkgrupp. Det här är djupt 
allvarligt och jag är naturligtvis djupt bekymrad över hur det här är 
hanterat i dem delarna vi faktiskt kan överblicka i dag att vi har hanterat 
detta på ett bristfälligt sätt. 

 

Citatet förstärks av värdeladdade ord så som “beklaga djupt”, “djupt allvarligt”, 

“bekymrad”, och “bristfällig”. Med tanke på att ovanstående kommentar är det första 

som sägs tror man att talet kommer att präglas av denna appellform. Så är dock inte 

fallet, det övergår mer mot logos och det känslomässiga uttrycket åsidosätts. 

Undantaget är följande citat, vilket vädjar till mottagarens känslor: 

(...) jag uttryckte redan i går ganska starkt att jag kan inte se något skäl 
till varför vi ska ha små barn med i de här registerna och jag vill 
verkligen betona det alltså att jag tycker inte det finns något skäl alls. 
 

6.4 Nyhetsmeddelande 2 

En fjärde och sista handling under akutfasen inom polisens kriskommunikation var att 

samla landets länspolismästare tillsammans med rikspolischefen Bengt Svenson. En 

sammanfattning av sammanträdet, tillsammans med kommentarer från Bengt 

Svenson, lyfts fram på hemsidan två dagar efter avslöjandet. Maria Åkerblom är 

författare till artikeln. 
 

Analys utifrån image repair theory 

I nyhetsmeddelandet använder sig polisen mestadels av strategin ”tillrättaläggande”. 

Det förekommer även inslag av att “ta på sig skulden” samt “bortförklaring”. 
 

Ø Bortförklaring 

Genom att hänvisa till varför registret uppstod försöker händelsen förklaras bort: 

Rikspolischefen klargjorde att register och kartläggningar av personer är 
ett viktigt verktyg i polisens arbete, men att bestämmelser som finns måste 
följas. 
 
Goda avsikter 
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Ø Tillrättaläggande 

Flera gånger används strategin ”tillrättaläggande”, främst genom att påvisa att polisen 

är angelägna om att inrätta planer för att hindra återfall. Ett exempel är när de 

hänvisar till framtida åtgärder: 

Han tydliggjorde hur allvarligt han ser på situationen med Skånepolisens 
register över romer och berättade om åtgärder framöver, vid sidan om 
interna utredningars granskning. 
 
Hindra återfall 
 

Det framkommer även att polisen vill hindra återfall när det poängteras hur viktigt det 

är att återskapa förtroendet: 

Det är viktigt att återskapa förtroendet för hur polisen hanterar register, 
gentemot allmänheten och mot romer i synnerhet. 
 
Hindra återfall 

 

I texten står det att polisen vill inrätta en plan för att utreda eventuella fel genom att 

granska alla register: 

Länspolismästarna fick i uppdrag att granska alla sina register och 
uppgiftssamlingar och redovisa till rikspolischefen. 
 
Plan för att utreda fel 

 

Ø Ta på sig hela skulden  

Även om en ursäkt inte framkommer finns det exempel på denna strategi. Polisen 

erkänner registrets brister, men ber inte om ursäkt eftersom de inte tycker att 

registreringen i sig är felaktig: 

Vad jag reagerar på här är registrets omfattning, tiden det sträcker sig 
över, att gallringen inte skötts och att närmare 1000 barn finns med. 

 

Analys utifrån ethos, logos och pathos 

Nyhetsmeddelandet präglas inte av någon specifik appellform utan samtliga 

framträder på ett balanserat sätt. 

 

Ø Ethos 

Precis som i det första nyhetsmeddelandet är det rikspolischefen som citeras. Det 

primära ethos blir starkt eftersom han följer upp sitt första uttalande med detta 

meddelande. Det sekundära ethos blir även det starkt när det framkommer hur 
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allvarligt Bengt Svenson ser på situationen. Han poängterar att det är viktigt att 

återskapa förtroende för polisens hantering av register. 
 

Överlag påvisar organisationen med sitt meddelande en vänlig inställning gentemot 

romer eftersom de bjuder in företrädare för att diskutera det som har hänt. Genom att 

påvisa moralisk karaktär försöker de bygga upp förtroendet med att meddela att 

länens alla register ska kontrolleras. 

 

Ø Logos  

Meddelandet har inslag av logos genom att sakligt berätta om polisens åtgärder och 

granskningar. Följande citat är ett bevis på hur logos används som övertygelsemedel 

genom att rationellt redogöra för vad som har hänt. Ordvalet är neutralt och låter 

mottagaren bilda sin egen uppfattning: 

Länspolismästarna fick i uppdrag att granska alla sina register och 
uppgiftssamlingar och redovisa till rikspolischefen. På mötet framkom 
inga indikationer att liknande register skulle finnas. Länspolismästarna 
fick också i uppdrag att informera sin personal och sina lokala 
polisstyrelser. 

 

Ø Pathos 

Det finns inslag av pathos då polisen tydligt framför att de tar sitt ansvar, att de tagit 

beslut att träffa romska företrädare och att förtroendet måste återskapas. Det går på så 

sätt att urskilja att polisen förmedlar känslor genom att uttala positiva kommentarer. 
 

6.5 Sammanställning 

Här följer en sammanfattning av analysresultatet. Syftet är att ge en tydlig och 

övergripande bild över vilka strategier och övertygelsemedel polisen använt sig av. 

 

Nyhetsmeddelande 1 

Artikeln publicerades på polisens hemsida samma morgon som uppgiften om polisens 

registrering av romer offentliggjordes av Dagens Nyheter. Som avsändare står 

Rikspolisstyrelsen och det är chefen Bengt Svenson som uttalar sig. 
 

Ø Image repair theory 

Den utmärkande strategin är “tillrättaläggande”. Sammanfattningsvis är budskapet att 

Skånepolisen har gjort fel och att en anmälan av den egna verksamheten ska göras. 



 49 

Ø Appellformer 

I nyhetsmeddelandet går samtliga övertygelsefaktorer att urskilja och de tar ungefär 

lika mycket utrymme. Rikspolischefen använder sig av en kombination av ethos, 

logos och pathos.  

 

Presskonferens 1 

Den första presskonferensen genomförs samma dag som Dagens Nyheter avslöjade 

Skånepolisens registrering. De tre som representerar polisen är länspolismästaren i 

Skåne län, biträdande chefen för länskriminalen och områdeschefen för polisområde 

mellersta Skåne. 

 

Ø Image repair theory 

Polisen använder samtliga strategier där “bortförklaring” och “minska händelsens 

anstötlighet” är mest framträdande. Genom bortförklaring försöker polisen hänvisa till 

främst goda avsikter genom att poängtera verksamhetens mål och uppdrag. De 

försöker minska händelsens anstötlighet med att försvara registreringen och berätta att 

det säkerligen finns sakliga, juridiska eller spaningsmässiga skäl till upprättelsen av 

det. De använder också bolstrering och gör ett försök till att vända krisen till något 

positivt genom att kommunicera en god handling. Strategin “förnekelse” används 

relativt ofta, främst genom att hävda att det rör sig om en analysfil och inget register. 

 

Ø Appellformer 

Presskonferensen domineras av logos och har få rena inslag av pathos. Det 

sammanfattade ethos som grupp tenderar att bli ganska svagt då samspelet inte är 

balanserat. Det är svårt att analysera den kollektiva retoriska insats eftersom 

personerna strävar åt olika håll och taltiderna varierar starkt. 
 

Presskonferens 2 

Dagen efter den första presskonferensen hålls en ny efter att ytterligare information 

om registreringen läckt ut. Från polisens sida medverkar samma trio som dagen innan. 
 

Ø Image repair theory 

Framförandet präglas av strategierna “bortförklaring”, “minska händelsens 

anstötlighet” och “tillrättaläggande”. Att polismyndigheten har haft goda avsikter med 
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registreringen är något som genomgående kommuniceras. Deras faktiska uppdrag och 

mål upprepas vid flera tillfällen. Under presskonferensen försöker polisen ”minska 

händelsens anstötlighet” genom främst bolstrering där de uppväger sitt felande med 

en god handling. Dessutom försöker de ”hänvisa till ett högre syfte” genom att 

försvara namnvalet med att hänvisa till seriebrott som sker nationellt. Polisen 

använder också strategin ”tillrättaläggande” frekvent. På flera ställen uttalas planer för 

att utreda fel och förhindra återfall. Att händelsen inte ska upprepas är något som 

mottagaren blir informerad om. 

 

Ø Appellformer  

Polisen försöker övertyga sina mottagare genom att i största omfattning använda sig 

av logos med tanke på deras logiska argument och polisiära termer. Det kompletteras 

med ett relativt starkt ethos, främst på grund av deras auktoritet. Dessa två faktorer 

samverkar väl och det är en tydlig strategi i den kommunikativa insatsen. Dock 

saknas pathos, vilket i samband med den tydliga logos-strategin gör att man som 

åhörare lämnas oberörd. Samverkan mellan de tre är med andra ord inte balanserad 

eftersom pathos i princip är uteslutet.  

 

Nyhetsmeddelande 2 

Den andra nyheten publicerades på polisens hemsida två dagar efter Dagens Nyheter 

avslöjat registreringen och handlar om att rikspolischefen Bengt Svenson samlat 

landets länspolismästare för ett gemensamt möte. 
 

Ø Image repair theory 

Meddelandet präglas av “tillrättaläggande” genom att det tydligt poängteras hur 

angelägna polismyndigheten är om att inrätta planer för att utreda händelsen så att den 

inte upprepas. Vi ges också ett exempel på strategin “ta på sig hela skulden” när 

polisen delvis erkänner felaktigheter.  
 

Ø Appellformer 

Nyhetsmeddelandet har inslag av samtliga appellformer och försöker med hjälp av 

dessa övertyga mottagaren. Vi möts av känslomässiga uttal, i synnerhet när 

återskapande av förtroendet diskuteras. Ethos är starkt eftersom Bengt Svenson 

uttrycker hur seriöst han tar situationen samt att han är en auktoritär rikspolischef. 
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Logos framträder genom att det sakligt berättas om polisens åtgärder och 

granskningar. 

 

Kapitlet inleddes med en studie av polisens kriskommunikation och avslutades med 

en sammanställning över resultatet. I följande kapitel kommer detta resultat att 

diskuteras på flera olika nivåer för att förstås i en större kontext.  
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7. Diskussion 
Syftet med vårt arbete är att skapa en förståelse för hur polisen försvarat sig 

kommunikativt under akutfasen efter ”registerskandalen” med hjälp av image repair-

strategier samt appellformerna ethos, logos och pathos. Analysen av polisens externa 

framträdanden visade att de överhängande använt sig av strategierna ”bortförklaring”, 

”minska händelsens anstötlighet” samt ”tillrättaläggande”. Även andra strategier 

bortom image repair upptäcktes. Appellformen som dominerade var logos.  

 

Följande kapitel innehåller en detaljerad diskussion kring resultatet och förslag på 

vidare forskning. 
 

7.1 Resultatdiskussion 

Vilken grad av förtroendekris polisens registrering av romer ledde till är något som 

ännu inte fastställts eftersom krisen fortfarande är aktuell. Vad vi däremot kan 

konstatera är att kommunikationen dagarna efter krisen, under den så kallade 

akutfasen, betyder mycket för polisens fortsatta anseende i samhället och är den mest 

kritiska delen i processen. Anledningen till att studien är av hög relevans är för att om 

allmänhetens förtroende för polisen raserar, faller polisens värdegrund som bygger på 

just förtroende. I detta kapitel följer en redogörelse kring hur vi anser att polisen 

hanterat denna kritiska kommunikationsinsats. 
 

Vår studie har utifrån image repair theory samt de appellformerna ethos, logos och 

pathos studerat polisens kriskommunikation i samband med den så kallade 

“registerskandalen”. Således har fokus varit på kommunikationsstrategierna i stället 

för på själva incidenten. Som tidigare nämnt hävdar forskaren William Benoit (1997) 

att bilden en organisation kommunicerar av sig själv till målgruppen är viktigare än 

vad som faktiskt har hänt. 
 

Studiens diskussion inleds med ett resonemang kring de strategier vi kunnat urskilja 

utifrån image repair theory samt en kritisk granskning av avvikande beteende.  

 

Image repair theory  

Genom att studera kriskommunikationen konstaterar vi att polisorganisationen försökt 

lindra förtroendekrisen med hjälp av tre strategier inom image repair. Den första är att 
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hävda att de inte har bedrivit någon registrering utifrån etnicitet (1. Bortförklaring). 

Nästföljande strategi är att kommunicera att organisationen är en statlig myndighet 

med uppdrag att försvara samhället – och att det var orsaken till registrets uppkomst 

(2. Minska händelsens anstötlighet). Den tredje strategin är att kommunicera att de 

kommer att vidta åtgärder genom att anmäla sig själva och initiera en oberoende 

granskning av verksamheten (3. Tillrättaläggande).  
 

Ø 1. Bortförklaring: “En del i arbetet med att bekämpa brottsligheten” 

En framträdande strategi polisen använder, i synnerhet under presskonferenserna, är 

att försvara sin handling med att poängtera att det i grunden finns goda skäl till 

registreringen. Det görs genom att hänvisa till sina uppdrag och mål. Registreringen 

påstås vara en del i arbetet med att bekämpa brottsligheten. På polisens hemsida kan 

vi läsa att polisens uppgift i samhället är att minska våld och öka tryggheten. Polisen 

påpekar att registreringen är sammanlänkad med trygghet, som i sin tur är en 

förutsättning i samhället. Kommunikationsstrategin som används går i linje med deras 

utlovade uppdrag, vilket stärker deras förtroende. Å andra sidan kan denna strategi 

uppfattas som att Skånepolisen förminskar registreringens problematik genom att 

påvisa att handlingen till viss del är en regelrätt del i deras verksamhet. Vi anser att 

kommunikationen hade varit mer framgångsrik om den gått i linje med att “be om 

ursäkt”, som Eriksson och Eriksson (2010) hävdar är den mest effektiva strategin 

inom image repair. På så sätt hade polisen hänvisat till sina mål och uppdrag, 

samtidigt som man bett om ursäkt till den drabbade målgruppen. Det hade medfört att 

den utsatta målgruppen känt att deras situation blivit tagen på större allvar. 
 

Ø 2. Minska händelsens anstötlighet: “Om felaktigheter begåtts är det bra 

att det kommer upp i dagens ljus” 

Holtzhausen och Roberts (2009) har i tidigare forskning konstaterat att bolstrering är 

den mest effektiva strategin inom image repair. Strategin tillämpades av polisen vid 

ett flertal tillfällen då de försökte förminska krisen med att kommunicera en positiv 

handling. Ett exempel är när poliserna under presskonferenserna hävdar att det var bra 

att händelsen åskådliggjorts om nu felaktigheter skulle visa sig förekomma. 

Anledningen är att det är ett tecken på att demokratin fungerar. 
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Vi anser det blir motsägelsefullt att tala om transparens när de själva är återhållsamma 

med information om registret. Det får bland annat konsekvenser när ytterligare 

uppgifter avslöjas av media efter den första presskonferensen. Strategin är alltså 

effektiv om vi ser till historien, men tenderar att fallera på grund av sättet den används 

på. Holgersson hävdar att polisens brist på öppenhet och transparens gör att 

registreringen kan ses som ett demokratiproblem (Wickberg, 2013, 22 november). 

Tidigare forskning har också konstaterat att strategier som att reagera fort och vara 

öppen är mer framgångsrikt i kampen att reparera ett skamfilat rykte (Valdebenito, 

2013). Anmärkningsvärt är att polisen endast tillämpat det förstnämnda. I dagens 

samhälle hörs allas röster och ärligheten styr eftersom skandaler förr eller senare alltid 

blir offentliga på grund av den transparens som råder (Fors-Andrée, 2012, s. 32). 

Polisen skulle haft detta i beaktning och omedelbart bett om ursäkt. Palm (2006, s. 

113) stödjer tesen genom att hävda att den vanligaste rekommendationen är att tala 

sanning. Polisens ärlighet kan med andra ord ifrågasättas då de bryter mot 

rekommendationen att berätta allt. De undanhåller information och tvingas hålla 

ytterligare en presskonferens dagen efter den första då nya uppgifter uppmärksammas 

i media. 
 

Ø 3. Tillrättaläggande: “Inrätta planer för att förhindra återfall” 

Ytterligare en tydlig strategi polisen använder sig av i samtliga framföranden är att 

påvisa att de är angelägna om att inrätta planer för att utreda fel och hindra återfall. 

Om man inte är insatt i polisens verksamhet och dess historik är budskapet effektivt. 

Många kan dock ha “apskandalen” i färskt minne. Efter dessa rasistiska tillrop 

infördes en gemensam värdegrund för Sveriges polismyndigheter (Nylund, 2012, 23 

april), vilket gör att registreringen av romer blir ytterligare ett hårt slag i ansiktet på 

dem som haft förtroende för polisen och deras värdegrund. 
 

Värdegrunden värnar om allas lika värde (Polisen, 2013) – och när den tredje största 

myndigheten inom poliskåren nu står anklagad för att ha bedrivit register baserade på 

etnicitet är det ett tydligt tecken på att det som kommunicerats inte stämmer överens 

med vad som hänt i praktiken. Då blir det också problematiskt för romer, som har en 

historia präglad av trakasserier och förföljelse, att förbättra det redan låga förtroende 

för myndigheten som Diskrimineringsombudsmannen berättade om 2004. 
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Vår slutsats är, med tanke på att historien tenderade att upprepas, att denna strategi 

inte är framgångsrik för att mildra förtroendekrisen efter att registreringen avslöjats. 
 

Splittrade budskap 

Vad som är tydligt i analysen är att polisen använder en högre grad av strategin 

“förnekelse” under den första presskonferensen än i den andra. Troligtvis beroende på 

den tilläggsanmälan som ligger till grund för presskonferens nummer två. Det menar 

vi, som tidigare nämnt, resulterar i ett minskat förtroende eftersom polisen inte 

erkände allt när de hade möjligheten. Att först undanhålla information gör enligt oss 

att åhöraren inte uppfattar ett förenat budskap. Även om båda presskonferenserna 

präglas av att poliserna hänvisar till goda avsikter (bortförklaring) och att 

kommunicera andra goda handlingar (bolstrering) är det skillnaden i budskapen som 

är mest framträdande.  
 

Nyheterna på hemsidan skiljer sig från presskonferenserna då de kännetecknas av ett 

annat budskap. Budskapet i nyhetsmeddelandena är att polismyndigheten i Skånes 

beteende är “helt oacceptabel” och att en anmälan av den egna verksamheten ska 

göras (tillrättaläggande). Detta till skillnad från presskonferenserna där 

problematiken inte belys på samma sätt, utan det hänvisas till den interna utredning 

som ska göras. De båda exemplen ovan gör således att publiken får en splittrad bild 

av polisens totala insats eftersom strategierna går isär. Nordlund (1994), som citeras i 

Palm och Falkheimer (2005, s. 14), säger att beteenden som skapar ett minskat 

förtroende i samband med kriskommunikation är motstridiga budskap från sändaren. 
 

Nya strategier 

Förutom att använda sig av flertalet image repair-strategier noterade vi även att 

polisen använde sig av tre strategier som inte ryms inom teorin. Brinson och Benoit 

(1999) kom fram till att oljeföretaget Texacos ordförande använt en annorlunda 

strategi som inte finns med i image repair theory. Strategin innebar att ordföranden 

skyllde ifrån sig på enskilda individer. En variant av detta exempel finner vi när 

polisen vid den andra presskonferensen kategoriserar polismyndigheten genom att 

skylla på bristande kontroll i andra delar av verksamheten. Polisen kommunicerar att 

det är enskilda anställda – och inte hela poliskåren – som ligger bakom 

kartläggningen. De uttrycker att de lagt för stort ansvar på enskilda användare. 
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En annan strategi polisens använder – som inte ryms inom image repair theory – är att 

de inte erkänner att felaktigheter har begåtts och i stället talar i terminologi att “om” 

fel har begåtts beklagar man. En strategi vi väljer att kalla för “garderings-strategi” då 

de slingrar sig från att ta ställning och förvillar åhöraren genom abstrakta resonemang. 
 

Den tredje strategin som inte platsar inom ramarna för image repair är när polisen 

påpekar att de inte upprättat ett register utan en analysfil. Vi ställer oss skeptiska till 

denna strategi av den anledning att vi inte förstår varför en analysfil skulle vara bättre 

än ett register. 
 

Ethos, logos och pathos 

Polisens försök till att övertyga mottagaren kompletteras med användandet av 

appellformerna. Kommunikationen domineras av logos då polisen genomgående 

använder sig av rationella argument, neutrala ordval och ett monotont tonläge. Deras 

ethos är generellt starkt, auktoriteten lyser igenom tack vare deras titlar och tidigare 

erfarenheter. Däremot är pathos som övertygelsemedel bristfälligt under 

presskonferenserna, men finns som inslag i nyheterna på hemsidan. Nedan följer en 

mer detaljerad redogörelse av polisens användande av appellformer.  
 

Först och främst anser vi att polisens användande av appellformerna i nyhetsartiklarna 

på hemsidan följer rekommendationerna av övertygande retorik. De innehåller en 

balans av ethos, logos och pathos som enligt oss övertygar mottagaren. 

Appellformerna är en viktig aspekt av det förtroende som krävs för att övertyga någon 

(Lindqvist Grinde, 2008, s. 78). Däremot är nyheterna på hemsidan en mindre del av 

polisens kommunikation och det är presskonferenserna som är mest betydande 

eftersom de har större spridning. 
 

Presskonferenserna domineras av logos och har ett visst inslag av ethos. Pathos 

däremot är mer eller mindre uteblivet med undantag för inledningen där det 

förekommer i viss utsträckning. Polisiära termer som kräver förförståelse, neutrala 

ordval och objektiva uttalanden präglar framförandena. Enligt vår uppfattning är 

åhörarna motvilligt inställda till polisen, således rekommenderas det som tidigare 

nämnt att använda logos (Ekström & Larsson, 2010, s. 222). Men inom retoriken 

hänger de retoriska bevismedlen ihop, och det är omöjligt att övertyga genom enbart 



 57 

en faktor. Appellformerna samverkar för att övertyga mottagaren (s. 222). Det 

slutgiltiga resultatet blir på så sätt att polisen inte lyckas övertyga mottagaren 

eftersom logosfaktorerna är för kraftfulla. Dessutom handlar inte appellformerna om 

vad som är given fakta, utan om det som finns utöver det som är givet i det enskilda 

fallet (Lindqvist Grinde, 2008, s. 78). För att följa ovanstående rekommendationer 

skulle polisen ha låtit sitt framförande kompletteras av mer sympati och känslor samt 

använt logos i en mindre utsträckning. Vi tolkar utfallet som att Skånepolisen försöker 

stilisera med fina ord så att det ska kännas bättre för de registrerade. Vi anser att de 

skulle sparat de polerade orden och även i presskonferenserna kommunicerat att 

registreringen var – som rikspolischefen uttryckte det – “helt oacceptabelt”. 
 

Slutsats 

I denna studie har vi definierat vilka retoriska strategier som fanns i 

polismyndighetens kriskommunikation i samband med ”registerskandalen”. Utifrån 

image repair var dessa ”bortförklaring”, ”minska händelsens anstötlighet” och 

”tillrättaläggande”. Logos var appellformen som tydligast definierades.  

 

Diskussionskapitlet har innehållit flertalet åsikter, men renderat i en sammanvävd 

slutsats: Vi anser att polisen skulle ha bett om ursäkt utan omsvep och inte talat i 

termer “om felaktigheter begåtts”. I stället använder de flertalet strategier som 

förvillar åhöraren, vilken inte förses med ett enat budskap. Att man inte bad om ursäkt 

var förmodligen anledningen till att debatten eskalerade. Vi vill hävda att om 

Skånepolisen skulle ha erkänt sitt misstag och inte gömt sig bakom polerade ord, som 

för den utsatta målgruppen med största sannolikhet saknade relevant innehåll, skulle 

förtroendekrisen lindrats. 
 

7.2 Förslag på vidare forskning 
Då vår studie skrevs inom smala tidsramar var vi tvungna att avgränsa vårt arbete 

snävt. Vi anser att polisens kriskommunikation i registerfallet är intressant att studera 

utifrån fler synvinklar, och ger därför förslag på områden där vidare forskning är 

behövlig.  
 

Nästa bit i det kriskommunikativa forskningspusslet inom denna händelse bör vara en 

diskursanalys eftersom vi insett att det finns behov av en sådan. Anledningen är att 
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denna skulle fördjupa kunskaperna om varför fallet rönte så stor medial 

uppmärksamhet som det gjorde. Fokus i diskursanalysen föreslås ligga på medias 

makt över registerkrisens utveckling. 
 

En annan analys vi anser behövs på området är djupintervjuer med ledningen och 

kommunikationsansvariga på polismyndigheten i Skåne för att få deras personliga 

utsagor till hur de ville förmedla det sammanhängande budskapet. I samband med 

detta hade även de kriskommunikativa effekterna kunnat analyseras utifrån polisens 

perspektiv. 

  

Ett tredje och sista förslag på vidare forskning kan handla om polisens val att 

exkludera sociala medier i sin kriskommunikation. Polisen är vanligtvis aktiva på 

sociala medier, men just detta fall kommenterades aldrig. Finns det någon poäng för 

en offentlig myndighet att “sopa problemen under mattan” på sociala medier – eller 

får det motsatt effekt? 
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Bilaga 1 
 

STRATEGI VARIANTER TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Förnekande Enkelt förnekande 
Förnekande och projicering 

Ø Hävda oskuld 
Ø Skylla på någon annan 

 

Bortförklaring Provokation 
Okunskap 
Olyckshändelse 
Goda avsikter 

Ø Hävda att annan började 
Ø Skylla på ovana 
Ø Sådant som händer 
Ø Menade inget illa 

 

Minska händelsens  
anstötlighet 

Bolstrering 
Minimering 
Differentiering 
Hänvisa till ett högre syfte 
Attack 
Kompensation 

Ø Uppväga med god handling 
Ø Ingen större skada skedd 
Ø Andra haft värre kriser 
Ø Ändamålen helgar medlen 
Ø Ifrågasätt angriparen 
Ø Ger ersättning 

 

Tillrättaläggande  
 

Ø Plan för att utreda fel 
Ø Hindra återfall 

 

Ta på sig hela skulden  
 

Ø Ber om ursäkt 
Ø Göra en “pudel” 

 

Källa: William Benoit (refererad i Falkheimer, Heide och Larsson 2009, s. 99-100). 
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Bilaga 2 

 

APPELLFORM TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 
Ethos 

(karaktär) 

 
Ø Sändarens karaktär, trovärdighet  

och kompetens 
Ø Ingen egenskap, något motståndaren ger 
Ø Uppvisa välvilja och empati mot de 

drabbade 
Ø Klädesval 

 

Logos 

(argument) 

 

Ø Förmedla fakta 
Ø Agera rationellt 
Ø Neutrala ordval 
Ø Sträva efter objektivitet 

 

Pathos 

(känslor) 

 

 

Ø Värdeladdade ord 
Ø Sinnestillstånd 
Ø Få mottagaren att känna något 
Ø Situationsbundet och flyktigt 

 

Sammanställt genom löptexten under punkt 4.1. Källorna är Karlberg och Mral (2008), von Stedingk 

Wigren, Mral och Vigsö (2013) samt Ekström och Larsson (2010). 
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