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Abstract  

 

The aim of this thesis is to examine expressions of power and racism in news reporting about the 

district of Rinkeby, Sweden, in two major Swedish newspapers. News articles are examined us-

ing Norman Fairclough’s three-dimensional model for critical discourse analysis. The discourse 

theory has also been complemented with theories of media in relation to power, ideology and 

racism. The study has shown that news reporting about Rinkeby largely focused on stereotypical 

subjects such as violence, social problems and crime. Through repeated othering and negative 

representations of Rinkeby and its residents, the news media can be said to both create and re-

produce structures of power and racism in a broader societal context.  
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Sammanfattning  
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka uttryck för makt och rasism i svenska nyhetsmedi-

ers rapportering om miljonprogramsområdet Rinkeby. Nyhetsartiklar ur två rikstäckande svenska 

tidningar analyseras med hjälp av Norman Faircloughs tredimensionella modell för kritisk 

diskursanalys. Diskursteorin har också kompletterats med teorier om media i relation till makt, 

ideologi och rasism för att skapa en bredare förståelse för mediernas makt över människors med-

vetanden och, därmed, dess potential att skapa och reproducera rasistiska tanke- och samhälls-

strukturer. Studien har visat att rapporteringen kring Rinkeby under tidsperioden till övervägande 

del koncentrerades kring stereotypa ämnen såsom kriminalitet, sociala problem och annorlunda-

het. I en samlad bild av rapporteringen under den undersökta perioden framträder mönster som 

visar att medierna rimligen kan sägas både spegla och skapa rasistiska tanke- och samhällsstruk-

turer i en bredare samhällelig kontext. 

 

Nyckelord: kritisk diskursanalys, makt, media, rasism, representation, Rinkeby 
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1. Inledning 

 

In speaking their own language, people also speak the language of their masters, benefactors, adver-

tisers. Thus they do not only express themselves, their own knowledge, feelings, and aspirations, but 

also something other than themselves. Describing “by themselves” the political situation, either in 

their home town or in the international scene, they […] describe what “their” media of mass com-

munication tell them – and this merges with what they really think and see and feel.
1
 

 

Det ovanstående är ett citat av en av Frankfurtskolans filosofer, Herbert Marcuse, ur boken One 

Dimensional Man från 1964. Marcuse beskriver hur massmedierna, genom sina konstruktioner 

av verkligheten, skapar imaginära föreställningar om världen i folkets medvetanden. Synen på 

nyhetsmedierna som objektiva granskare av makten och som ”samhällets moraliska väktare” gör 

att dess skildringar av verkligheten ofta uppfattas som objektiva sanningar. Men medierna bör 

snarare ses som skapare av verkligheten – de diskurser som skapas inom dem kan bidra till att 

både upprätthålla och omvandla maktstrukturer och den allmänna opinionen i ett samhälle. 

          I land efter land i Europa går högerextrema partier framåt och så även i Sverige - Sverige-

demokraternas inträde i riksdagen och ökad aktivitet från nazistiska grupper såsom Svenskarnas 

Parti och Svenska Motståndsrörelsen är kanske de mest tydliga exemplen. Europeiska kommis-

sionen mot rasism och intolerans, som vart fjärde år granskar utvecklingen av rasism och intole-

rans i Europarådets respektive medlemsländer, har i den senaste rapporten om läget i Sverige 

uttryckt oro över de rasistiska och antimuslimska politiska partiernas framgångar, men också 

över den övervägande negativa nyhetsrapporteringen kring muslimer.
2
 Den svenska självbilden 

har samtidigt länge inneburit en tanke om Sverige som världens ”moraliska företrädare” - en 

självbild som delvis upprätthålls genom konsekvent förnekande av rasistiska strukturer. Ansvaret 

för rasismen förpassas till just den högljudda, tydliga rasismen hos extrema grupper, samtidigt 

som rasismens strukturella och institutionella dimensioner i samhället inte sällan förnekas.  

          Massmediernas makt att definiera verkligheten, tillsammans med synen på medierna som 

”objektiva granskare av makten”, gör dem till ett potentiellt kraftfullt verktyg för styrande grup-

                                                           
1
 Marcuse, Herbert, One-Dimensional Man – Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Boston: Beacon 

Press, 1964, s. 140 
2
 European Commission Against Racism and Intolerance, ECRI Report on Sweden, 2013, s. 8, 36  
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pers maktutövning och ideologiproduktion. Dess konstruktioner av verkligheten blir en viktig del 

av de processer som sätter föreställda gränser mellan människor i samhället.  

          Jag vill i denna uppsats undersöka diskursiva uttryck för makt och rasism i svenska ny-

hetsmedier, genom att analysera nyhetsrapportering som rör miljonprogramsområdet Rinkeby.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

I den här studien ämnar jag undersöka uttryck för makt och rasism i nyhetstexter i två rikstäck-

ande tidningar - Dagens Nyheter och Aftonbladet - under år 2000 och år 2010. På grund av den 

stora mängd sammanhang och därmed stora mängd artiklar där dessa strukturer kan tänkas iden-

tifieras, har jag avgränsat mig till en sökning på nyhetstexter som rör miljonprogramsområdet 

Rinkeby.  

          Syftet med studien blir således att undersöka uttryck för makt och rasism i nyhetstexter 

som rör Rinkeby. För att uppnå detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 

 Vilka diskursiva konstruktioner kan identifieras i nyhetstexterna? 

 Har de diskursiva konstruktionerna förändrats över tid? 

 Hur kan nyhetsmediernas texter rörande Rinkeby förstås i relation till rasistiska ideolo-

gier och samhällsstrukturer? 

 

1.2 Avgränsningar 
 

Studiens syfte är att undersöka uttryck för makt och rasism i svenska nyhetsmedier genom att 

analysera diskursiva konstruktioner i nyhetstexter som rör området Rinkeby. Valet att studera 

nyhetsartiklar om Rinkeby grundar sig i behovet att hitta en särskild kategori av artiklar där ut-

tryck för rasism kan identifieras, med hjälp av en avgränsning och artikelsökning som inte styr 

urvalet i alltför stor utsträckning. Diskursanalysen kommer därmed att beröra en hel del olika 

sammanhang vilka Rinkeby nämns inom och därmed blir det också möjligt att få en bild av vilka 

sammanhang området nämns inom. Analysen syftar alltså inte till att undersöka diskursiva kon-

struktioner av enbart Rinkeby som bostadsområde, utan snarare av diskurser i de nyhetstexter där 
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Rinkeby förekommer. ”Rinkeby” ska därmed delvis ses som ett verktyg för att avgränsa studien 

om diskursiv rasism i svenska nyhetsmedier. 

 

1.3 Disposition 
 

Studien inleds med en redogörelse för studiens tillvägagångssätt, material och urval. Sedan följer 

en kort redogörelse för befintlig forskning kring rasism i svenska nyhetsmedier och mediernas 

rapportering kring svenska ”förorter”. I detta avsnitt motiveras valet att studera nyhetsrapporte-

ringen om just Rinkeby ytterligare. Vidare går jag igenom utvalda teorier om media i relation till 

makt, ideologi och diskursiv rasism. Den kritiska diskursanalysen, som visserligen fungerar som 

teori likväl som metod, presenteras i anslutning till teorikapitlet. Avsnitten som berör teori och 

metod får stort utrymme. Detta då jag anser att en kritisk diskursanalys som teoretiskt ramverk 

ensamt inte är tillräckligt för att skapa förståelse för mediernas makt över människors medvetan-

den och, därmed, dess potential att skapa och reproducera rasistiska tanke- och samhällsstruktu-

rer. Jag har därmed sett det nödvändigt att till viss del ersätta diskursteorin med teorier om makt, 

ideologi och diskursiv rasism. En sådan teoretisk utgångspunkt hjälper dessutom till att sätta ana-

lysen i ett perspektiv där jag tydligare kan koppla mediernas diskurser till bredare samhälleliga 

praktiker. I analyskapitlet som följer, kommer nyhetsartiklarna att analyseras utifrån Faircloughs 

tredimensionella modell för kritisk diskursanalys och utifrån ett antal ”teman” som har identifie-

rats i materialet. Kapitlet har också delats in i skilda delar för att ge tydliga svar på respektive 

frågeställning. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion kring de resultat som 

framkommer av undersökningen. 

 

1.4 Material och urval 
 

För att besvara frågeställningarna har nyhetsartiklar och debattartiklar ur Dagens Nyheter och 

Aftonbladet under åren 2000 och 2010 valts för analys. Jag ser det lämpligt att analysera två tid-

ningar med stor upplaga och spridning under två skilda år och därigenom få en bild av huruvida 

de diskursiva konstruktionerna av Rinkeby har förändrats över tid. 



4 
 

          Valet av texter att undersöka är i första hand beroende av frågeställningen. Enligt Annulla 

Linders (2008), finns tre olika strategier för urvalet; proportionellt urval (slumpmässigt eller 

viktat urval, vid stora textmängder); målinriktat urval (med fokus på ett specifikt tema) eller 

samtligt material (då textmängden är för liten för att göra ytterligare ett urval).
3
 Urvalet för den-

na studie kan sägas vara målinriktat då jag medvetet valt bort artiklar som behandlar exempelvis 

sportresultat eller där området Rinkeby inte varit av tillräcklig relevans för varken artikeln eller 

för studien. 

           Sökningar har gjorts på ordet ”Rinkeby” ensamt, för att undvika att styra vilket material 

som framkommer. Jag anser det gynna studiens syfte och min önskan att få fram alla artiklar 

innehållande ordet ”Rinkeby” under en viss tidsperiod, för att därigenom få en bild av de sam-

manhang där orten nämns. Jag anser också att en sådan avgränsning i tidsperiod kan bidra till att 

ge en rättvis återspegling av nyhetsrapporteringen och därmed ökad reliabilitet i de resultat som 

framkommer. Det ska återigen noteras att de artiklar som i förbifarten nämner Rinkeby, men som 

inte i huvudsak handlar om området har valts bort. Dessa artiklar har utgjort en stor del av resul-

tatet av sökningarna, varför det slutliga urvalet är lågt i jämförelse med antal träffar i sökningar-

na. Artiklarna som har publicerats har också skiljt sig åt i antal både mellan åren och mellan tid-

ningarna. Det har därför inte varit möjligt att undersöka samma tidsperioder för de olika tidning-

arna och åren. Till förmån för att få en jämn fördelning i antalet artiklar har olika månader valts 

och tidsperioden förlängts för den tidning där inte tillräckligt mycket material har publicerats. 

Tidsperioderna är dock sammanhängande för att undvika att ”godtyckligt” urval.  

          Sökningen ”Rinkeby" i Dagens Nyheter under februari och mars 2000 gav sammanlagt 20 

träffar. Efter en sortering valdes fem av de 20 artiklarna ut för analys. Samma sökning på ”Rin-

keby” i Aftonbladet för februari och mars år 2000 gav sammanlagt 23 träffar med ett slutligt ur-

val på fem artiklar.  

          För 2010 fanns inte tillräckligt många artiklar i Dagens Nyheter under månaderna februari 

och mars och jag har därmed valt sex artiklar från mars och juni för detta år. Jag anser inte detta 

påverka resultaten märkvärt då valet att analysera nyhetsartiklar under två månader per valt år 

handlar om en avgränsning av materialet snarare än en analys av de olika tidningarnas rapporte-

ring kring Rinkeby vid samma tidpunkter varje år. Sökningen på ”Rinkeby” i Aftonbladet år 

                                                           
3
 Linders, Annulla, ”Documents, texts and archives in Constructionist Research”, i: Holstein, James; Gubrium, Jaber 

(red). Handbook of Constructionist Research, New York: Guilford Press, 2008, s. 473f 



5 
 

2010 gav 15 träffar för månaderna september till december. Bara fyra av dessa artiklar handlade 

specifikt om Rinkeby och har tagits med i urvalet. Det sammanlagda antalet artiklar för analysen 

blir alltså 20 artiklar, med elva av dessa i Dagens Nyheter och resterande nio i Aftonbladet.  

           Huruvida diskursen i tryckt tidningsmedia under en begränsad tidsperiod för två skilda år 

kan sägas ge en representativ bild av den mediala diskursen kring förorter och dess invånare kan 

diskuteras. Det kan dock sägas att det urval av texter som gjorts kring rapporteringen om förorten 

Rinkeby inom ramen för denna uppsats inte kan betraktas som representativa i kvalitativ mening. 

Jag menar att de snarare bör betraktas som en del i det meningsskapande som sker i en överord-

nad diskurs - exempelvis konstruktioner av personer med ”utländsk bakgrund” i massmedial 

kontext. Analysen av texterna bör därmed ses som en del av meningsskapandet i - och inte som 

representativ för – denna diskurs. 

          En annan aspekt att ta i beaktning är de traditionella tryckta mediernas minskade betydelse 

för samhällsinflytande på senare tid i samband med framväxten av ett mer mångfacetterat medie-

landskap, främst genom sociala medier som har övertagit en stor del av betydelsen för opinions-

bildning. I undersökningen Mediebarometern, genomförd av Nordicom
4
 vid Göteborgs Universi-

tet, mäts varje år medievanor hos befolkningen. Resultatet för den undersökning som genomför-

des för ”medieåret” 2013 visade att 66 procent av den svenska befolkningen läser dagstidningar 

dagligen, i genomsnitt under 23 minuter per dag. Internet och TV används av en högre andel av 

befolkningen och under en längre tid per dag - 120 respektive 100 minuter.
5
  

          Sådana kvantitativa studier som Mediebarometern erbjuder kan dock inte sägas vara till-

räckliga för att förklara mediernas olika grader av inflytande över medvetandet. Hadenius, Wei-

bull och Wadbring har i boken Massmedier: Press, Radio och tv i den digitala tidsåldern (2009) 

genomfört mer ingående studier kring hur människor tar till sig information genom användandet 

av olika medier. Dessa visar bland annat att andelen personer av befolkningen som har mycket 

eller ganska stort förtroende för innehållet i morgontidningar är högre (57 procent) än andelen 

som har förtroende för information och nyheter på nätet (42 procent). Dock ska sägas att förtro-

endet för kvällstidningarna ligger långt under morgontidningarna (23 procent)
6
. Hadenius, Wei-

                                                           
4
 Nordiskt Informationscenter för Medie- och kommunikationsforskning, Göteborgs universitet.  

5
 Nordicom, 2014-03-06: De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2013 (elektronisk resurs) 

6
 Hadenius, Stig; Weibull, Lennart; Wadbring, Ingela, Massmedier: Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, Fa-

lun: Ekerlids, 2009, s. 373f 
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bull och Wadbring betonar samtidigt att skillnader finns i förtroendet för kvällstidningarna mel-

lan de som regelbundet läser dem och de som enbart sporadisk tar del av informationen i dem.
7
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Hadenius; Weibull; Wadbring (2009), s. 373f 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Rasism i Sverige och svensk media 
 

Rasismen är ingenting nytt för Sverige och Europa och synnerligen inte, som ibland framhålls, 

en ”motreaktion” på den ökade migrationen till europeiska länder under senare årtionden. Den 

europeiska rasismen följer snarare en lång tradition av rasistiska ideologier och praktiker. Den 

palestinske professorn Edward Said talar, i boken Orientalism (2003), om hur Europa till viss del 

skapat och upprätthållit sin ”kulturella hegemoni” genom gränssättandet mot, och talet om, de 

icke-europeiska ”andra”.
8
 Ylva Brune (2005) menar på ett liknande vis i en svensk kontext, att 

den svenska statens konstruktion av både samiska och romska identiteter har varit nära samman-

kopplat med framväxten av en nationell identitet och tjänat syftet att dra en tydlig gräns mellan 

”oss, svenskarna” och ”de Andra, icke-svenskarna”. Brune påpekar att inte bara medierna utan 

även svenska skolböckers framställning av ”världen utanför Sverige” har varit av en rangordnan-

de karaktär, där Sverige framställts som on top of the world.
9
  

          Den svenska självbilden innebär en tanke om Sverige som världens ”moraliska företräda-

re”, vilken förnekandet och förmildrandet av rasismen fyller en betydande funktion att upprätt-

hålla. Att man inte sällan möts av motstånd mot tanken om att rasistiska strukturer över huvud 

taget existerar i Sverige beror delvis på en vilja att skapa och upprätthålla bilden av Sverige som 

världsledande i rättvisefrågor,
10

 tydliga historiska bevis på motsatsen till trots: Förtrycket av sa-

mer och romer, inrättandet av världens första rasbiologiska institut och assimilationstanken i 

migrationspolitiken som pågick ända in på 1970-talet, som ett par exempel. Sverige har, på ett 

konsekvent sätt, förnekat rasismen och diskrimineringen på hemmaplan och samtidigt föresprå-

kat mänskliga rättigheter och framfört hård kritik mot rasistiska praktiker utomlands - exempel-

vis mot apartheidsystemet i Sydafrika. Förnekandet av rasismen kan bero, förutom på uppfatt-

ningen om Sverige som en ”moralisk företrädare”, på uppfattningen att rasismen enbart existerar 

                                                           
8
 Said, Edward, Orientalism, London: Penguin Books, 2003,  s. 7 

9
 Brune, Ylva, Nyheter från gränsen: Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld, Göte-

borgs universitet: Institutionen för journalistik och masskommunikation, 2004, s. 35 
10

 Lappalainen, Paul; Lundgren, Marcus, Det blågula glashuset: Betänkande av Utredningen om strukturell 
diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet, 2005, s. 9 
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bland den högljudda extremhögern eller hos de ”outbildade”. En annan förklaring kan vara att 

rasismen förkläds i ord som ”främlingsfientlighet” och ”intolerans” – som också de reduceras till 

enskilda individer eller gruppers agerande. Sådana uppfattningar bidrar endast till att föra diskus-

sionen bort från det faktum att rasismen är en struktur som genomsyrar olika sfärer i samhället. 

Nedan följer en genomgång av utvalda delar av den tidigare forskning som förts på området ra-

sism i media och rapportering om miljonprogramsområden. 

 

2.2 Tidigare forskning 

 

Enligt Brune (2004) har nyhetsmedierna, över tid, skapat ”invandrare” som en särskild kategori 

av människor. Kategoriseringen sker enligt Brune genom stereotypisering i nyhetsrapporteringen 

där tematik och rollfördelning upprepas för att befästa en skillnad mellan ”vi” och ”dem” – ge-

nom att tillskriva det svenska egenskaper som modernt, fritt och jämställt, medan exempelvis det 

”muslimska” eller ”från Mellanöstern” beskrivs som traditionellt, patriarkalt och förtryckande.
11

 

I rapporteringen om förorter är det enligt Brune inte heller ovanligt att miljöerna beskrivs på ett 

”sorgligt” vis, som en kontrast till nostalgiska, ”vackra” platser – barns uppväxt i förorterna be-

skrivs exempelvis som motsatser till den ”utopiska barndomen”.
12

 

          Kristina Boréus (2005) identifierar i boken Diskriminering med ord tre typer av diskursiv 

diskriminering: Utestängande från diskursen - personer får inte göra sin röst hörd i situationer 

och frågor som är relevanta för dem – exempelvis i diskussioner om rasism. Personer som inte 

anses tillhöra ”normen” har dessutom begränsad möjlighet att formulera de problem och fråge-

ställningar som ska diskuteras (vilket är en konsekvens av att de anställda vid de stora och infly-

telserika nyhetsredaktionerna till större del tillhör den vita medelklassen). Negativ framställning: 

Personer som inte anses tillhöra ”vi:et” associeras med negativa situationer av olika slag, såsom 

den redan negativt stereotypifierade förorten eller i sammanhang som rör kriminalitet och arbets-

löshet. Begrepp som ursprungligen betraktats som ”neutrala” kan laddas med negativa konnota-

tioner, exempelvis ”invandrartäta”, ”invandrarkille”, eller på ett sätt som avhumaniserar perso-

ner: ”invandrargäng”, ”asylström”, ”invandrarvåg”.
13

 Den sista typen av diskursiv diskriminering 

                                                           
11

 Brune (2004), s. 216ff 
12

 Ibid, s. 231 
13

 Boreus, Kristina, Diskriminering med ord, Borea Bokförlag, 2005, s. 165-181 
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som Boréus har identifierat är objektifiering, som innebär att det finns en underliggande nationa-

listisk ton i debatten kring migranter och flyktingar, som framställs som en särskild grupp som 

kan vara endera en ”börda” eller en ”tillgång” för Sverige och diskuteras därmed som objekt, i 

termer av sin eventuella ekonomiska nyttighet för samhället.
14

              

          Ericsson, Molina och Ristilammi (2000) har i boken Miljonprogram och media studerat 

medierapporteringen kring förorter. De tre forskarna menar att en tydlig etnisk hierarki råder på 

bostads- och arbetsmarknaden, i den politiska representationen, det politiska deltagandet och i 

fördelningen av välfärdstjänster bland Sveriges befolkning,
15

 vilket har resulterat i att etnicitet 

har blivit en tydlig faktor i polariseringen mellan ”rika” och ”fattiga” stadsdelar. De menar att 

miljonprogramsområdena, som ursprungligen var tänkta som ett slags moderniserings- och 

framgångsprojekt, har kommit att få stå som symbol för det ”icke-svenska” och en kuliss för en 

samhällsdebatt om utanförskap. I slutet av 1970-talet börjar förorterna, i samband med att medi-

erna i större utsträckning börjar rapportera om kriminalitet och sociala problem i dem, ses som 

”problemområden”. På 1980-talet börjar medierna också koppla ihop problemen i förorterna med 

”invandrare”. Ericsson, Molina och Ristilammi menar att förorterna vid den här tiden ”upphör att 

vara en del av det svenska landskapet”. De beskrivs i medierna, med en kolonial blick och be-

traktas som mörka, vilda, fascinerande och skrämmande,
16

 som något ”icke-svenskt”.  

          Med insikten att det offentliga samtalet till stor del initieras av medierna, är det relevant att 

undersöka diskursiva uttryck för rasism i svenska nyhetsmedier. Jag vill i denna studie ”föra 

ihop” de två områden inom den tidigare forskning om rasism i svenska nyhetsmedier och repre-

sentationer av förorten, som här kort har presenterats. Syftet med studien är alltså, återigen, att 

undersöka diskursiva uttryck för makt och rasism i nyhetsartiklar som rör miljonprogramsområ-

det Rinkeby.  

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Boreus, Kristina (2005), s. 181ff 
15

 Eriksson, Urban; Molina; Irene, Per-Markku; Ristilammi, Miljonprogram och media – föreställningar om männi-
skor och förorter. Norrköping: Integrationsverket, 2002, s. 24 
16

 Ibid, s. 19ff 
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 

3.1 Medierna som kanal för maktutövning 
 

En genomgång av några viktiga teorier kring medier, makt och ideologi är nödvändigt för förstå-

elsen kring mediernas inflytande över människors medvetanden - och därmed dess potentiella 

roll i skapandet av tankegångar som riskerar att skapa en grogrund för rasism.  

 

3.1.1 Medier och hegemoni 
 

Antonio Gramscis hegemonibegrepp är användbart när vi talar om ett potentiellt likhetstecken 

mellan makten över medierna och makten över samhället. Gramscis formulering av begreppet 

introducerades i verket Prison Notebooks i ett försök att konstruera en strategi för arbetarklas-

sens revolution och maktövertagande i samhället.
17

 Hans begrepp innebar ett avsteg från den 

marxistiska synen på det kapitalistiska systemets och den ekonomiska maktens direkt avgörande 

konsekvenser för den dominerande samhällsideologin. Gramsci menade, att ekonomisk makt 

ensamt inte är tillräckligt för att ta makten över samhället - ideologisk legitimitet och makt över 

kulturen är också nödvändigt. De styrandes idéer måste framföras och tas emot av folket på ett 

sätt som ger legitimitet åt de styrande.
18

   

           Jag finner Gramscis hegemonibegrepp användbart när det gäller att understryka en viktig 

utgångspunkt för studien, nämligen mediernas makt – eller åtminstone dess potentiella makt - 

över samhällsutvecklingen. En annan anledning att intressera sig för Gramsci i en sådan här stu-

die är att det, enligt hans syn på makt, är rimligt att anta att rasistiska strukturer speglas och re-

produceras genom de intellektuella och kulturella institutionerna i ett samhälle, bland andra ny-

hetsmedierna. Scruton (1985) menar också, i sin tolkning av Gramscis hegemonibegrepp, att det 

moraliska och intellektuella ledarskapet är av stor vikt för den politiska utvecklingen i ett sam-

                                                           
17

 Jansson, André, Mediekultur och samhälle, Lund. Studentlitteratur, 2002, s. 124 
18

 Gramsci, Antonio (1971), Selections from the Prison Notebooks. Översatt av Hoare, Quintin; Nowell Smith, Geof-
frey, London: International Publishers Co, 1999, s. 193 
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hälle.
19

 Medierna kan fungera som just den intellektuella och kulturella institution som legitime-

rar och upprätthåller hegemonin i ett samhälle, som kanaler för den härskande gruppens maktut-

övning och ideologiproduktion. Jag ska nu närmare gå in på mediernas ideologiproducerande 

egenskaper.  

 

3.1.2 Medier och ideologi 
 

Jag utgår i min diskussion här från sociologen och kulturkritikern Slavoj Žižeks (2012) defini-

tion av ideologi. Žižek menar att ideologi bör ses som en komplex sammansättning idéer som 

tillsammans utgör en övertygelse, som utformas på ett intellektuellt plan för att ta sig uttryck 

genom institutionella verksamheter och på det samhälleliga ”mikroplanet”, det vill säga på ar-

betsplatser eller i privatlivet.
20

 Žižeks tolkning av ideologi är tätt sammanknuten med föregående 

diskussion kring Gramscis hegemonibegrepp. Medierna kan sägas fungera, enligt en tolkning av 

Žižek och Gramscis resonemang tillsammans, som en kanal för den härskande gruppen att kom-

municera de budskap som ska få folket att ansluta sig till den ideologi som hjälper till att upp-

rätthålla dess makt. I förståelsen för mediernas makt och dess funktion som kanaler för maktut-

övning är både Gramsci och Žižeks begrepp relevanta. Men ännu en relevant fråga i samman-

hanget blir hur dessa ideologiska budskap tas emot av sin målgrupp. 

          I frågan om hur mediernas budskap påverkar människors medvetanden, finner jag den 

marxistiske filosofen Louis Althussers diskussion i bidraget ”Ideology and Ideological State Ap-

paratuses” till boken Mapping Ideology intressant. Althusser behandlar begreppen subjekt och 

ideologi tätt sammanknutna och menar att människor blir till ideologiska subjekt genom en in-

terpellationsprocess, där diskurserna talar till individen som subjekt. Althusser definierar ideolo-

gi som ett representationssystem som skapar ”imaginära verklighetsuppfattningar”. Enligt 

Althusser styrs alla aspekter av det sociala styret av den ideologi som är verksam inom de repres-

siva statsapparaterna (exempelvis polisen) eller de ideologiska statsapparaterna (massmedierna). 

Den process genom vilken språket konstruerar sociala positioner och gör människor till ideolo-

                                                           
19

 Scruton, Roger, Thinkers of the New Left. Essex: Longman Group Limited, 1985, s. 80f 
20

 Žižek, Slavoj, “The Spectre of Ideology” i Mapping Ideology, London: Verso Books, 2012, s. 9 
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giska subjekt benämner Althusser interpellation.
21

 Enkelt uttryckt sker denna interpellation i 

samma ögonblick som en text fångar sin mottagares uppmärksamhet. Bara genom rollen som 

mottagare av informationen i exempelvis en nyhetstext, har mottagaren anslutit sig till positionen 

som subjekt.  

           När vi talar om mediernas och de kulturproducerande institutionernas hegemoniska och 

ideologiska funktion, ska jag också nämna Frankfurtskolans teoretiker Max Horkheimer och 

Theodor Adornos kritiska analys av den så kallade kulturindustrin, som de menar verkar inom ett 

kapitalistiskt system för att upprätthålla ”ordningen” i ett samhälle och för att hindra en folklig 

revolution. Kulturindustrin kan sägas verka som ett medel för makthavare att upprätthålla sin 

ställning genom ”passivisering” av folket, åtminstone om man utgår från Horkheimer och Ador-

nos diskussion i artikeln “Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception” i verket Upplys-

ningens dialektik (Dialektik der Aufklärung) från 1947. Här beskriver Horkheimer och Adorno 

hur kulturindustrin formar ett slags totalitärt system, som producerar samma budskap gång på 

gång, genom viktiga och inte minst inflytelserika komponenter i det kapitalistiska systemet - 

masskultur och populärkultur.
22

 Enligt Horkheimer och Adorno orsakar kulturindustrin en ”pas-

sivitet” hos människorna som gör dem till apatiska konsumenter som okritiskt accepterar allt de 

serveras.
23

 Hela världen ”filtreras” så att säga genom kulturindustrin, menar de - människor ser 

på världen som en slags fortsättning på filmer de sett eller information de konsumerat. Mass- och 

populärkulturens enda syfte enligt Horkheimer och Adorno är att skapa en illusion av verklighe-

ten, det verkliga livet ska inte vara möjligt att skilja från det konstruerade, påhittade.
24

  

          Noam Chomsky, amerikansk professor i lingvistik, diskuterar på ett liknande vis i Media 

Control: The spectacular achievements of propaganda (2002), ”eliternas” strategier för att skapa 

samtycke för sina handlingar bland ”massorna”. Han menar att betydelsen av mäktiga medier i 

en demokrati kan liknas vid våldets betydelse för den totalitära staten”.
25

 Den stora majoriteten 

av befolkningen har ingen verklig politisk makt, menar han (bortsett från valdeltagandet) och ska 

                                                           
21

 Althusser, Louis, “Ideology and Ideological State Apparatuses”, i Mapping Ideology, London: Verso Books, 2012, 
s. 130ff 
22

 Adorno, Theodor; Horkheimer, Max (1944), “The Culture Industry – Enlightenment as Mass Deception” 
publicerad i: Schmid Noerr, Gunzelin (2002) Dialectic of Enlightenment – Philosophical fragments, s. 94 
23

 Ibid, s. 95 
24

 Ibid, s. 99 
25

 Chomsky, Noam, Media Control: The spectacular achievements of propaganda, New York: Seven Stories Press, 
2002, s. 20 
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enbart distraheras, alternativt manipuleras in i tankegångar som tjänar makten, exempelvis med 

sport eller annan underhållning.
26

 Chomskys tankar liknar därmed Horkheimer och Adornos tan-

kar kring kulturindustrin. Enligt denna syn tjänar kulturindustrin - som nyhetsmedierna är en del 

av – sammanfattningsvis till att manipulera massorna in i ett sätt att leva som tjänar det kapitalis-

tiska systemet, att dämpa eller förebygga revolutionära röster och att befästa villkoren för hur 

människor ska leva sina liv. Det görs enklast genom att hålla den ”verkliga” världen utom män-

niskornas synhåll, att de uppehålls av att leva i den illusion som masskulturen skapat i syfte att 

upprätthålla den existerande samhällsordningen.  

          Althussers diskussion kring ideologi och Horkheimer och Adornos kritik mot kulturindu-

strin, kan självfallet kritiseras för sin pessimistiska syn på människan som ett passivt subjekt. 

Enligt dessa perspektiv ansluter sig människor till positionen som ideologiska subjekt enbart 

genom att komma i kontakt med ideologiska budskap. Denna syn är heller inte något jag okritiskt 

utgår från i studien – men jag anser (trots den kanske alltför pessimistiska hållningen) att dessa 

teoretikers diskussioner kan användas i förståelsen för mediernas potentiella makt över medve-

tandet. Kulturteoretikern och sociologen Stuart Hall är en av dem som motsätter sig denna syn på 

den passiva människan – ”offret för kapitalismen”. Han har genom sin encoding-decoding-teori 

visat på mediareceptionens komplexitet och på mottagarnas förmåga att tolka budskap på andra 

sätt än vad som från början var avsett med texten från avsändarens sida.
27

 Hall visar genom sin 

teori att människor är, till skillnad från vad Althusser, Frankfurtskolans teoretiker och Chomsky 

menar, kapabla att göra motstånd mot ideologier. Budskapet kan tolkas på det sätt som var avsett 

– men det kan lika gärna tolkas på ett annat vis. Det kan kanske sägas att vissa människor är mer 

medvetna om mediernas ideologiproducerande mekanismer och därmed mer kritiska, än andra. 

Tolkningen är individuell och avhängig de referensramar som hjälper människor att skapa me-

ning av den information de tar till sig.  

          Min slutsats är att Gramscis hegemonibegrepp och den kritiska analysen av kulturindustrin 

båda kan användas i förståelsen av massmediernas, däribland de svenska nyhetsmedierna, roll i 

att upprätthålla ojämlika maktstrukturer och strukturell orättvisa i samhället, samtidigt med för-

ståelsen att människor är kapabla att göra motstånd.  

   

                                                           
26

 Chomsky (2002), s. 28 
27

 Hall, Stuart (2006), “Encoding/Decoding” i: During, Simon: The Cultural Studies Reader, s. 91  
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3.2 Den diskursiva rasismen  
 

Den nederländske diskursanalytikern Teun A. Van Dijk diskuterar, i boken Language, Power 

and Ideology (1989) mediernas roll i hur minoritetsgrupper i Europa systematiskt nekas sina 

mänskliga rättigheter, tillgång till kulturella resurser och tillgång till lika möjligheter vad gäller 

bostadsval, arbete och utbildning.
28

 Den strukturella diskrimineringen bygger, enligt van Dijk, på 

ett antal föreställningar bland människor som tjänar till att legitimera den dominerande gruppens 

maktutövning och förtryck av minoriteterna. Dessa föreställningar härrör i stor utsträckning från 

olika diskurser – politiska, juridiska, vetenskapliga och mediala. Medan de första tre diskursty-

perna endast är tillgängliga för en liten del av befolkningen, är den mediala diskursen riktad till, 

och mottas av, i stort sett hela befolkningen.
29

  

          Personer med ”utländsk bakgrund” och minoritetsgrupper stängs systematiskt ute från de 

mediala diskurserna och tvingas därför göra sina röster hörda genom att göra motstånd på ett sätt 

som drar till sig mediernas uppmärksamhet – genom att protestera. Medierna uppmärksammar, 

enligt van Dijk, sådana händelser just på grund av att de ”passar in” i de typer av situationer som 

medierna inte drar sig för att rapportera kring – ”våldsamheter” som involverar minoritetsgrup-

per.
30

 En viktig poäng som van Dijk för fram är den om journalisternas särskilda makt att fram-

ställa dessa händelser på ett sätt som styr hur publiken uppfattar dem. Van Dijk tar upp protes-

terna i Los Angeles 1992 – reaktionen på frikännandet av fyra polismän från anklagelser om 

misshandel i samband med gripandet av Rodney King – som ett exempel.
31

 Hans resonemang 

här kan också överföras till en svensk kontext, vill jag notera, där ett tydligt liknande exempel är 

de händelser som följde efter att polisen skjutit en 68-årig man till döds i Husby i maj 2013. Det 

är, enligt van Dijk, av avgörande betydelse hur medierna väljer att framställa händelser som des-

sa. De kan å ena sidan välja att framhäva de bakomliggande orsakerna till händelserna och 

granska själva orsaken till människors frustration. Men de kan också välja att betona våldsamhe-

terna och rikta sin kritik mot de individer som deltar i protesterna, att framställa dem som krimi-

                                                           
28

 Van Dijk, Teun A, “Power and the news media” i: Paletz, Daniel L (red.), Political Communication and Action, 
Cresskill, NJ: Hampton Press, 1995, s. 202ff 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 Ibid, s. 15 
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nella och deras handlingar som irrationella, oförklarliga.
32

 I de allra flesta situationer verkar valet 

falla på det senare - det som förvärrar situationen för de inblandade än mer. Förtryck skapar fru-

stration vars uttryck, återigen, resulterar i mer förtryck.  

          Enligt van Dijk har internationella studier av europeisk massmedia identifierat ett antal 

framträdande drag i rapporteringen kring minoriteter: Migration, med betoning på dess medförda 

”problem”; kriminalitet med fokus på ”etnifierade” eller ”rasifierade” brott; kulturella skillnader 

– i synnerhet kulturella ”avvikelser” såsom seder som anses ”omoderna”, religiös fundamenta-

lism eller problem som framställs som beroende av minoriteternas kulturella särdrag; etniska 

relationer – exempelvis diskriminering eller rasistiska attacker som framställs som ”beklagliga” 

och som ett resultat av minoriteternas självaste närvaro, eller av individers beteenden (victim 

blaming).
33

 Den rasistiska diskursen kännetecknas enligt van Dijk av;  

 

[... ] en övergripande strategi för positiv självframställning och negativ framställning av de andra. 

Detta sker genom valet av ämnen, lexikala moment, metaforer, hyperboler, eufemismer, ansvarsbe-

friande dementier (”jag är inte rasist, men...”), historieberättande, argumentation, bilder, disposition 

[...]
34

 

 

          I artikeln Elite Discourse and Institutional Racism undersöker van Dijk diskursiva aspek-

ter av eliternas och institutionernas roll i reproduktionen av rasism i europeiska samhällen. Van 

Dijk menar, att många av eliterna – politiker, journalister och forskare – söker avsäga sig sin 

egen roll i rasismen och istället skylla på andra, på de ”outbildade” och på den extrema högern.
35

 

Men människors föreställningar om och fördomar gentemot varandra har sin själva grund i just 

den offentliga diskussionen - de politiska debatterna, nyhets- och debattartiklarna och från de 

vetenskapliga tidskrifterna. Eliterna betraktas som samhällets ”moraliska väktare”, de som upp-

rätthåller normer och som talar om vad som är gott och vad som är ont. För okritiska ögon och 

öron framstår politikernas tal, läroböckerna i skolan och nyhetsartiklarna som objektiva skild-

ringar av verkligheten. En titt bakåt i historien blir ett mer än tydligt på att det är just högt upp-

satta politiker som bär ansvar för att ha bedrivit de vidrigaste av rasistiska praktiker som kolonia-

                                                           
32

 Van Dijk (1995), s. 15 
33

 Van Dijk, Teun A, ”Elite Discourse and Racism” i Sage Series on Race and Ethnic Relations, London: Sage, 1993, s. 
248ff 
34

 Ibid, s. 29 
35

 Ibid, s. 8  
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lism, apartheid, förintelsen och etniska rensningar. De ansvariga politikerna har legitimerats av 

just journalister, akademiker och vetenskapsmän.
36

 Det är knappast i första hand ”den vanliga 

människan” som bär ansvaret, trots att hens ”stöd” (eller manipulation, om vi ska följa Horkhei-

mer, Adorno och Chomskys linje) är nödvändigt.  

          Till skillnad från extremhögerns högljudda och öppna rasism, är eliternas rasism subtil och 

indirekt och framstår kanske vid en första anblick som en objektiv sanning. Elitens rasism är, 

enligt van Dijk, framförallt diskursiv – de socialt utbredda fördomarna skapas och reproduceras 

kollektivt av samhällsmedlemmar genom institutionella diskurser inom politik, media, utbild-

ning, forskning och näringsliv. Van Dijk definierar rasism som ett system för dominans i första 

hand av vita (européer) mot de Andra
37

. Det är därmed rimligt att analysera reproduktionen av 

åsikter och ideologier utifrån diskursiva praktiker hos ledande institutioner och deras eliter – 

exempelvis de dominerande massmedierna.  

          Vad gäller specifikt nyhetsmedierna menar van Dijk att den ”vita eliten” har tolkningsfö-

reträde, oavsett vad det handlar om – i rapportering som rör etniska minoriteter är det (vita) poli-

tiker, poliser, akademiker och experter som intervjuas och citeras.
38

 Genom sitt fältarbete har van 

Dijk funnit att exempelvis pressmeddelanden från minoritetsorganisationer misstänkliggörs som 

partiska och hamnar i papperskorgen – alltmedan information från den dominerande gruppen 

betraktas som objektiva. Nyheter som rör etniska frågor är betingade av den diskriminerande och 

utestängande kontext som nyhetsmedierna befinner sig i och som reproduceras delvis genom 

anställningsprocessen, med brist på etnisk mångfald inom nyhetsredaktionerna och i synnerhet 

dess ledningar, som konsekvens. Nyhetsmediernas rapportering kring ”de Andra” tenderar, enligt 

van Dijk, att begränsas till ett antal stereotypa ämnen såsom papperslösa migranter, problem som 

rör flyktingmottagande och kulturell integration, brottslighet, droger och avvikande beteenden.
39

  

          Nyheter om minoriteternas vardagliga liv, arbeten eller fritid är sällsynta – inte heller deras 

bidrag till ekonomin når rubrikerna, menar van Dijk. Minoriteter skildras konsekvent utifrån ne-

gativa roller vilket får negativa effekter för dess roll i samhället och tillgång till medborgerliga 

rättigheter. Genom att media, i sin rapportering om etniska minoriteter till övervägande del foku-

serar på papperslösa migranter, svårigheter rörande integration i samhället, brottslighet, våld, 

                                                           
36

 Van Dijk (1993), s. 17 
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terrorism och andra negativa situationer, sprids och befästs fördomar och ideologier som orsakar 

och legitimerar diskriminering i vardagen inom områden som migration, arbetsmarknad, bostads-

frågor, politik, utbildning, säkerhet och kultur. Den diskursiva rasismen är enligt van Dijk inte 

enbart ord, utan en inflytelserik social praktik som är självaste orsaken till den konkreta ojämlik-

heten och till etniska dominansförhållanden i ett samhälle. Den får därigenom allvarliga konse-

kvenser för människors tillgång till sina medborgerliga rättigheter.
40

  

          Tillsammans med de tidigare diskuterade teorierna kring förhållandet mellan medier, makt 

och ideologi, blir van Dijks diskussion kring diskursiv rasism värdefull i förståelsen för medier-

nas roll i upprätthållandet av rasistiska tanke- och samhällsstrukturer. Jag finner van Dijks dis-

kussion användbar när det gäller att undersöka hur mediernas maktutövning och ideologiproduk-

tion konkret kan ta sig uttryck i nyhetsmedierna.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
40

 Van Dijk (1993), s. 272 



18 
 

4. Metod 

4.1  Kritisk diskursanalys 

 

Den kritiska diskursanalysen är en lämplig metod för att undersöka hur diskursiva praktiker i 

nyhetsmedierna kan fungera ideologiproducerande och reproducera ojämlika maktförhållanden 

mellan olika sociala grupper, enligt Winther Jörgensen och Phillips i boken Diskursanalys som 

teori och metod.
41

 Med diskursanalysen ämnar jag lyfta de processer genom vilka kunskapssy-

stem och verklighetsuppfattningar skapas i nyhetsmediernas texter och hur rasistiska tankestruk-

turer kan urskiljas i dem. Den kritiska diskursanalysen används alltså för att teoretiskt problema-

tisera och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv och social praktik i olika sociala 

sammanhang.
42

 Winther Jörgensen och Phillips definierar diskursteorin som ett kritiskt diskurs-

analytiskt angreppssätt som: 

 

[...] ställer sig – i frigörelsens namn – på de undertryckta samhällsgruppernas sida. Kritiken ska av-

slöja den roll som en diskursiv praktik har för upprätthållandet av ojämlika maktförhållanden. Dess-

utom är avsikten att resultaten av kritisk diskursanalys ska kunna användas i kampen för social för-

ändring.
43

 

Foucault ses som en av de stora tänkarna inom det diskursanalytiska fältet. Han ser sanning som 

en diskursiv konstruktion och menar att ”Man kallar en mängd utsagor för [diskurs] i den mån de 

beror av samma diskursiva formation [...] den består av ett begränsat antal utsagor för vilka man 

kan definiera en mängd av existensvillkor.”
44

 De flesta angreppssätt inom det diskursanalytiska 

fältet följer den foucauldianska synen på sanning som en diskursiv konstruktion. Foucault hävdar 

att det är omöjligt att nå fram till ”sanningen” eftersom det är omöjligt att, som forskare, ställa 

sig utanför de diskurser som analyseras. Av samma anledning ska den som kritiskt analyserar en 

                                                           
41

 Winther Jörgensen, Marianne; Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Malmö: Studentlitteratur, 
2000, s. 69 
42
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text, fokusera på hur sanningseffekter skapas inom diskurser – och analysera de processer där 

diskurser konstrueras så att det de ger sanna eller falska bilder av verkligheten.
45

  

          Enligt Faircloughs modell för kritisk diskursanalys - som är den som kommer att tillämpas 

i denna studie och som snart ska presenteras närmare - kan diskurser vara mer eller mindre ideo-

logiska i avseendet att de bidrar till att upprätthålla eller omvandla maktstrukturer i ett samhälle, 

men Fairclough framhåller precis som Stuart Hall,
46

 att människor inte bör ses som passiva ideo-

logiska subjekt – betydelse skapas delvis genom individuella tolkningsprocesser. Hegemonibe-

greppet som tidigare beskrevs, innehåller enligt Fairclough verktyg för att analysera hur den dis-

kursiva praktiken ingår i en större social praktik. Den diskursiva praktiken ses här som en del av 

en hegemonisk kamp som bidrar till reproduktionen och transformationen av den diskursordning 

som den ingår i (och av de existerande maktrelationerna).
47

 

          Berglez (2000) påpekar att nyhetstexter fungerar ideologiproducerande just genom att 

framstå som icke-ideologiska.
48

 Theodor Adorno och Herbert Marcuse gör en distinktion mellan 

natur och kultur som är intressant i sammanhanget och som vi också tidigare diskuterat vad gäll-

er Frankfurtskolans kritik av kulturindustrin: De menar att en orättvisa i samhället kan, om den 

tillräckligt många gånger upprepas, uppfattas som natur, oföränderlig, snarare än ett (kulturellt) 

beteende.
49

 Ett exempel på sådan uppenbar ideologisk retorik kan vara makthavares rättfärdigan-

de av militära interventioner i andra länder genom ett konsekvent upprepande av påståendet att 

det handlar om att ”främja demokrati” eller att ”skydda kvinnors rättigheter”, för att förklä bak-

omliggande geopolitiska och ekonomiska intressen.  

          Samma princip kan kopplas till hur svenska nyhetsmedier producerar och upprepar en ste-

reotyp bild av ”de Andra”, med konsekvensen att ”de Andras” egenskaper tas för av naturen giv-

na.  
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4.2 Postkolonialism och diskurs 
 

Ett postkolonialt perspektiv är ett lämpligt för studien då ett sådant i stort utgår från att studera 

hur koloniala tankestrukturer dröjer sig kvar i och präglar moderna västerländska samhällen. 

Hiddleston (2009) beskriver Foucaults forskning kring förhållandet mellan makt och sanning 

som en föregångare till den postkoloniala filosofin. Hiddleston menar likt Foucault att skapandet 

av kunskap i sig är politiskt och kan användas för att upprätthålla social marginalisering och för-

tryck av de som inte tillhör normen.
50

  

         I linje med van Dijks hållning, som tidigare diskuterades, menar Brune (2004) att spår av 

rasismen kan urskiljas genom tolkningsrepertoarer som upprättar skillnader mellan grupper i 

samhället och som uttrycks genom stereotypisering och socialt utestängande. Ur ett postkolonialt 

perspektiv påpekar Brune, precis som många andra forskare, att denna diskursiva rasism kan 

beskrivas som kulturrasism – en föreställning om djupgående kulturella skillnader mellan män-

niskor och grupper.
51

 Att denna rasism förnekas och förmildras kan ha att göra med att begreppet 

”rasism”, åtminstone i Sverige, associeras till rasbiologiska ideologier medan det grupphat och 

särskiljande av identiteter och kulturer som präglar samhället i nutid istället ges förmildrande 

benämningar såsom ”främlingsfientlighet” och ”intolerans”. Dessa blir, i relation till ”rasism”, 

oskyldiga begrepp som antas bero på attityder hos enskilda individer, snarare än inbäddat i sam-

hällsstrukturen. Brunes resonemang kan återigen kopplas till van Dijks diskussion kring elitdis-

kurser och rasism där han menar att den styrande eliten lägger ansvaret för rasismen på de ”out-

bildade”. Diskursiva konstruktioner som kan urskiljas i bland annat nyhetsmedierna och som ger 

upphov till socialt utestängande och strukturell diskriminering bör alltså benämnas inget mindre 

än rasism.  

          Jag finner Edward Saids resonemang kring orientalism användbart för att förklara hur dis-

kurser kring förorter i svenska nyhetsmedier fungerar reproducerande av tankestrukturer som kan 

bidra till ojämlikhet i en större samhällelig kontext. Said beskriver begreppet ”orientalism”, i 

boken Orientalism (2003), som en kolonialistisk konstruktion som tar sig uttryck genom att 

”väst” beskriver, styr över och anser sig kunna lära upp ”orienten” med utgångspunk i ”vi:et” 
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som norm - ett sätt att upprätthålla en hegemonisk ställning.
52

 Said bygger på Foucaults teorier 

kring diskurs för att identifiera orientalism och menar att diskursen har varit avgörande för Euro-

pas skapande av ”orienten”, politiskt, sociologiskt, militärt, ideologiskt och vetenskapligt.
53

 Det 

handlar om diskurser där ett kollektivt europeiskt ”vi” har skapats som ställs mot ”dem”, de icke-

europeiska,
54

 de mystiska, exotiska och annorlunda. Ericsson, Molina och Ristilammi (2000) 

menar på ett liknande vis i en svensk kontext att den koloniala blick som Europa haft över ”ori-

enten” också kan sägas gälla i Sveriges ögon mot de stigmatiserade förorterna, som beskrivs i 

svenska medier på ett liknande vis som mörka, vilda och fascinerande, men på grund av dess 

närhet samtidigt skrämmande – som ett hot.
55

 

          Europa har, genom att skapa bilden av den europeiska identiteten som överlägsen andra, 

icke-europeiska folk och kulturer. Orientalismen är beroende av det som Said kallar exteriority, 

representationer av orienten och i utgångspunkten att ”de” inte kan tala för sig själva.
56

 Orienta-

lism hänger också tätt ihop med andrafiering, vilket är ett centralt inslag i den postkoloniala ana-

lysen.
57

 Idén om ”de Andra” har sin grund i identitetsutveckling och kan förstås inom ramen för 

social identitetsteori - Hogg och Terry (2001) menar i boken Social identity processes in organi-

zational contexts att individer faller inom ramen för, och känner tillhörighet i, olika sociala kate-

gorier på olika nivåer – exempelvis nationalitet, politisk tillhörighet, organisation eller arbets-

grupp.
58

  

          Andrafieringen blir en viktig komponent i den process genom vilken den nationella eller 

kulturella identiteten konstrueras, enligt Brune (2004). I en postkolonial kontext innebär dessa 

konstruktioner att kolonisatörens beskrivning av verkligheten upphöjs till sanning och används 

för att upprätthålla en hegemonisk ställning, vare sig det rör sig om militär eller ekonomisk makt, 

moral eller kompetens.
59

 Den ”vita” eller ”europeiska” diskursen kan uppfatta ”de Andras” egen-

skaper på två vis, enligt Brune. Antingen kan ”den Andre” bli som ”oss” – hon är ”assimilerbar”. 

Eller så är hon alltför olik ”oss” för att kunna ”assimileras”. För att identifiera dessa drag i ex-
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empelvis en nyhetstext menar Brune att man bör analysera den norm mot vilken ”den Andre” 

konstrueras som en avvikelse.
60

 Nyhetsmedierna arbetar, enligt Brune, systematiskt med dessa 

gränssättande tekniker. En texts implicita ”vi” och ”dem” tar sig uttryck genom att ”vi” för ”de-

ras” talan eller att relationen mellan ”vi” och ”dem” framställs som en serie skillnader.
61

  

 

4.3 Faircloughs tredimensionella modell 
 

Jag har valt att tillämpa Faircloughs modell för kritisk diskursanalys, enligt vilken en diskurs kan 

sägas ha tre funktioner; att skapa sociala identiteter; att skapa sociala relationer och att skapa 

kunskaps- och betydelsesystem.
62

 Ett centralt inslag i detta synsätt är att diskursen är en del av en 

social praktik som konstituerar och reproducerar kunskap och sociala identiteter och relationer – 

inklusive maktrelationer, men att diskursen i sig samtidigt i sin tur konstitueras av de sociala 

praktikerna.
63

 Fairclough påpekar också likt van Dijk att relationen mellan språkbruk och 

maktutövning inte alltid är tydligt för den enskilda människan,
64

 vilket rimligen kan sägas vara 

en av de största orsakerna till de mediala framställningarnas påverkan på människors syn på 

verkligheten.  

          I analysen av en diskurs enligt Faircloughs modell ska fokus ligga på två dimensioner: den 

kommunikativa händelsen och diskursordningen. Inom ramen för denna uppsats avser de kom-

munikativa händelserna de nyhetsartiklar som ska analyseras. Varje fall av kommunikativ hän-

delse har i sin tur tre dimensioner som enligt denna modell ska analyseras åtskiljt: den är en text, 

en diskursiv praktik och en social praktik. Texten ingår i en diskursiv praktik, som ingår i en 

social praktik.
65

 Diskursordningen kan förstås som den ”ram” som de diskursiva praktikerna 

formas inom – de diskursiva praktikerna bygger på tidigare utsagor inom samma diskursordning. 

Målet med diskursanalysen enligt Faircloughs modell – att koppla språkbruk i en kommunikativ 

händelse till en bredare social praktik, uppnås genom att fokusera på huruvida den diskursiva 

praktiken tjänar till att upprätthålla den existerande sociala ordningen. Här ska den konkreta 
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kommunikativa händelsen analyseras – reproducerar eller ifrågasätter den kommunikativa hän-

delsen den existerande diskursordningen?
66

 Intertextualiteten, som beskrivs närmare nedan, blir 

ett viktigt verktyg för att besvara denna fråga. Jag ska närmare beskriva de tre centrala analysni-

våerna som inryms i den kommunikativa händelsen: 

 

4.3.1 Diskurs som text 
 

Texten analyseras genom liknande en traditionell lingvistisk analys, där fokus ligger på textens 

formella drag såsom vokabulär, grammatik och textens sammansättning. Två centrala gramma-

tiska element finns att undersöka i denna dimension av analysen: Transitivitet och modalitet. I 

studien av textens transitivitet ligger fokus på att identifiera huruvida händelser förbinds med ett 

objekt eller ett subjekt och vilken ideologisk funktion sådana framställningar kan ha i konsum-

tionen av texten.
67

 Olika satskonstruktioner kan användas för att framhäva endera effekten av en 

handling eller själva handlingen som lett fram till en effekt. Aktörskapet och den ansvarige bak-

om en händelse kan på så vis framhävas eller ”gömmas” i den diskursiva konstruktionen. Moda-

litet betecknar talarens förbindelse och grad av instämmande i texten och sträcker sig från helt 

instämmande till uttryck för distans från ett påstående. Massmedierna tenderar, enligt Winther 

Jörgensen och Phillips, att framställa påståenden som sanning eftersom de i högre grad använder 

objektiva modaliteter såsom ”såhär är det” snarare än subjektiva modaliteter. 

 

4.3.2 Diskursiv praktik 
 

Den diskursiva praktiken, modellens andra dimension, innehåller olika aspekter av de produk-

tions- och konsumtionsprocesser som är förbundna med texten och här ställer man sig frågan: i 

vilket sammanhang har texten skapats och hur mottas den av publiken? Intertextualitet är ett 

centralt begrepp inom denna analysnivå och betecknar, enligt Winther Jörgensen och Phillips, 

förhållandet att kommunikativa händelser alltid bygger på varandra – det är svårt att ”börja om 

från början” eller undvika att använda ord som använts tidigare. En text kan ses som en intertex-
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tuell kedja – varje text innehåller element liknande de i en tidigare text. Winther Jörgensen och 

Phillips menar att texter på så vis kan bidra till historisk utveckling och förändring.
68

 Här kom-

mer diskursordningen in och det är med hjälp av analysen av intertextualiteten som det blir möj-

ligt att avgöra huruvida en kommunikativ händelse upprätthåller eller utmanar den dominerande 

diskursordningen eller sociala praktiken. Intertextualiteten blir en intressant aspekt i denna studie 

med tanke på att analysen av nyhetstexter utgår från två skilda år under en tioårsperiod. Genom 

att titta på intertextualiteten kan eventuella förändringar i de diskursiva konstruktionerna och 

därmed i diskursordningen identifieras.  

 

4.3.3 Diskurs som social praktik 
 

Fairclough menar att den diskursiva praktiken bör ses som en del av en större social social prak-

tik och som ett resultat av det samhälle vilken den har producerats.
69

 Här räcker det, enligt Fairc-

lough, inte till med enbart en diskursanalys, eftersom den sociala praktiken har både diskursiva 

och icke-diskursiva element.
70

 Han menar att en textanalys ensam inte är tillräcklig, då en sådan 

ger en alltför ytlig förståelse av relationen mellan text och samhälle - således krävs ett tvärveten-

skapligt perspektiv, där textanalysen kombineras med social analys för att ta i beaktning hur so-

ciala praktiker skapas av strukturer och maktrelationer.
71

 Analysen av diskursens sociala praktik 

kompletteras därför inom ramen för denna undersökning med de teorier kring makt, ideologi och 

rasism som tidigare presenterades. 

          Fairclough menar att ideologier tar sig uttryck i texter genom påståenden som presenteras 

som implicita antaganden och som därigenom producerar och reproducerar ojämlika maktförhål-

landen och dominansrelationer.
72

 Det är alltså rimligt att studera vilka antaganden som framställs 

som ”självklara” i texterna. För att finna ideologiska drag i en text ska forskaren, enligt Fairc-

lough, undersöka huruvida och hur texten bär en ideologisk funktion – och vara medveten om att 
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vissa texter är mer ideologiskt bärande än andra.
73

 De ideologiska dragen kan identifieras när en 

framställning har valts över en annan möjlig framställning, eller när identiteter eller relationer 

konstrueras på ett sätt snarare än ett annat.
74

 För att finna underliggande meningar i texterna 

krävs, enligt Berglez, att diskursanalytikern ställer sig utanför sig själv för att analysera texten, 

som om hen inte ingick i den kultur inom vilken texten har producerats.
75

 Foucault hävdar dock, 

som tidigare nämndes, att det är omöjligt att nå fram till ”sanningen” eftersom det är omöjligt att 

som forskare själv ställa sig utanför de diskurser som analyseras. Av samma anledning ska den 

som kritiskt analyserar en text alltså fokusera på hur sanningseffekter skapas inom diskurser.
76

   

 

4.4 Analytiskt tillvägagångssätt  
 

I linje med Faircloughs tredimensionella modell analyseras de kommunikativa händelserna 

utifrån de tre analysnivåerna – text, diskursiv praktik och social praktik. Analyskapitlet har, 

utifrån frågeställningarna, delats in i skilda delar för att göra analysen av nyhetsartiklarna så 

tydlig som möjligt. Faircloughs tre analysnivåer diskuteras löpande genom hela analysen. I 

genomläsningen av artiklarna har jag lyft fram centrala passager vilka framhävs i analysen. I de 

citat som framhävs i artiklarna har särskilda ord och formuleringar i sin tur framhävts genom 

fetstil och understrykning direkt i citaten. Fetstilta ord markerar särskilda ord eller formuleringar 

som är tydligt meningsskapande för texten. Understrykningar markerar modalitet eller transitivi-

tet.    
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5. Textanalys 

 

5.1 Vilka diskursiva konstruktioner kan identifieras i 

nyhetstexterna?  
 

Det följande kapitlet har delats in efter de formulerade frågeställningarna för att kunna ge tydliga 

svar på dessa. Den första frågeställningen om vilka diskursiva konstruktioner som kan identifie-

ras i nyhetstexterna ämnar jag besvara löpande i analysen av nyhetsartiklarna i den första delen 

av analysen, i första hand utifrån den första dimensionen i Faircloughs tredimensionella modell - 

på textnivå. Efter att översiktligt ha läst igenom texterna, har jag identifierat ett antal teman att 

kategorisera artiklarna utefter. Dessa inkluderar: andrafiering, brott, sociala problem och var-

daglig rapportering. Artiklarna analyseras tillsammans under dessa kategorier nedan.  

5.1.1 Andrafiering 
 

Det ska sägas att nästan samtliga artiklar skulle kunna hamna under kategorin ”andrafiering”. 

Vissa av de artiklar som analyserats har dock tydligare fokuserat på ”skillnader” mellan ”vi” och 

”de Andra”. I Dagens Nyheter publiceras under den undersökta perioden för år 2000 en artikelse-

rie om tre artiklar, kopplade till våldtäkten i Rissne i februari samma år. I alla tre artiklar åter-

kommer Rinkeby som symbolen för en annorlundahet och för det som i artikeln beskrivs som 

”kvinnofientlighet”. I den första artikeln har personer boende i Rinkeby intervjuats angående 

våldtäkten – eller snarare om sin egen ”kvinnosyn”. Artikeln Det kan hända den snällaste kille, 

skriven i Dagens Nyheter den 11 februari år 2000, inleds: 

Ali, Hamid, Abdallah och Richard är förbannade på de invandrare från Mellanöstern som sitter 

häktade för gruppvåldtäkten som drabbade en 14-årig flicka i svenska Rissne utanför Stockholm. 

Men samtidigt avslöjar de själva en nedlåtande syn på svenska tjejer.
77
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Redan i inledningen av artikeln befästs utgångspunkter för den tes som kommer att drivas i res-

ten av artikeln och artikelserien - att ”personer från Mellanöstern hyser ett förakt mot svenska 

kvinnor”.  

Det var ingen tillfällighet att det var en svenska som sargades och skändades i Rissne – det framgår 

tydligt av samtalet med Ali, Hamid, Abdallah och Richard. Alla fyra ser i någon mening ner på 

svenska flickor och hävdar att denna inställning är mycket vanlig bland unga män med föräldrar 

som har invandrat till Sverige. [...] Hemska händelser som gruppvåldtäkten i Rissne är svåra att 

förklara. Men de har uppenbarligen något med kvinnoförakt och krockande kulturer att göra.
78

 

 

Jag vill mena att artikelförfattaren utgår från en tydlig tes i intervjun med de fyra männen, näm-

ligen att våldtäkten i Rissne och även liknande händelser är kulturellt betingade och resultatet av 

en ”kulturkrock” mellan de kvinnoföraktande ”invandrarna” från Mellanöstern och de ”svenska” 

kvinnorna som blir offer för ”deras” förtryck. De intervjuades kvinnosyn framställs som repre-

sentativ för samtliga personer med ”utländsk bakgrund”. Modaliteten i formuleringen: ”Men de 

har uppenbarligen något med kvinnoförakt och krockande kulturer att göra” gör gällande att det 

läggs ett sanningsanspråk i påståendet att ”händelser som dessa” är ett resultat av ”kvinnoförakt 

och krockande kulturer”. Det framställs som att detta tankesätt ”bekräftas” när de fyra unga 

männen påstår att det är ”mer okej” att våldta en ”svensk” tjej, än en tjej med ”utländsk bak-

grund”. Det är dessutom intressant att nämna att de intervjuade männens namn är fingerade i 

artikeln: Ali, Hamid, Abdallah och Richard och att det i artikeln anges också var bara tre av dem 

”kommer från”: ”... säger Ali. Han kommer från Turkiet. [...] Hans vän Abdallah från Marocko 

[...] säger Hamid från Libanon.” Var ”Richard” kommer från framgår däremot inte. I nästa arti-

kel intervjuas fyra unga kvinnor i Rissne om våldtäkten:  

 

Tjejerna berättar att de känner den 14-åriga svenska som misstänks ha blivit våldtagen på en bilpar-

kering av ett gäng unga invandrare med rötter i Mellanöstern.
79

  

 

Formuleringen ovan inrymmer överflödig information, som finns där enbart för att betona att 

offret var en svensk flicka, som våldtogs av ett ”gäng unga invandrare med rötter i Mellanös-

tern”. Återigen verkar journalisten mån om att få påpeka att orsaken till händelsen är gärnings-

männens ”ursprung” och ”kultur”.  
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Alla fyra märker i sin vardag den omvända rasismen, den som innebär att vissa invandrare klassar 

svenskar som mindervärdiga varelser.
80

  

 

De intervjuade försöker att nyansera utgångspunkten i föreställningen att personer från just Mel-

lanöstern och länder i Medelhavsregionen skulle vara mer benägna att begå sexualbrott: 

 

- Fast det är ju dåligt att stämpla alla killar från Mellanöstern, tycker Leila. Jag känner många som 

är jätteschysta.  

- Ja, alla är olika. Det finns ju ganska många svenska killar som är dumma i huvudet och har en då-

lig syn på tjejer, säger Malin.  

- Ganska många är dessutom rasister, säger Nancy. De ser ner extra mycket på oss utländska tjejer. 

- Det är inte alls bara utländska killar som våldtar tjejer, säger Jessica.
81

 

 

Journalisten är fortfarande tveksam och envisas med att driva sin frågeställning framåt, om det 

verkligen är en ”tillfällighet” att det var en ”svenska” som råkade illa ut i Rissne. Han fortsätter 

genom att fråga intervjupersonerna om den ”omvända rasismen” spelar roll när, som det uttrycks 

i artikeln, ”svenska tjejer skändas av invandrare”.  

          I den sista delen av artikelserien i Dagens Nyheter, den tredje mars år 2000, görs en sam-

manfattande ”utvärdering” av ”utredningen” kring våldtäkten:  

  

Varför ser vissa invandrarkillar ner på svenska tjejer? Insidan har sökt svar och funnit två huvud-

spår: hemlandets machokultur och utanförskapet i Sverige.
82

  

 

          I artikeln påstås att ”kvinnosynen” är ”vanlig, särskilt bland unga män som bor i invand-

rartäta bostadsområden och kommer från Mellanöstern eller länderna runt medelhavet”. Genom 

att också påstå att man har funnit svar på frågan om varför ”vissa invandrarkillar ser ner på 

svenska tjejer” läggs ett sanningsanspråk även i ”svaret” – ”hemlandets machokultur och utan-

förskapet i Sverige”. Rinkeby får stå som symbol för ”främlingskapet”, det som ”krockar” med 

de ”svenska” värderingarna och den ”svenska” kvinnosynen. Det är enligt journalisten ”segrega-

tionen” och det faktum att männen bor i Rinkeby, som är orsaken till ”föraktet” mot svenskarna. 
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Att denna ”kvinnosyn” är vanlig bland personer från Mellanöstern och länder kring Medelhavet, 

har journalisten fått ”intygat” av en av de ”sakkunniga” han talat med, nämligen en man från 

Syrien. Av mannen har journalisten fått ”bekräftat” att det finns ett ”kvinnoförakt inbyggt i Me-

delhavsregionens kulturer”.
83

 Mannen får, precis som de fyra intervjuade unga männen i den 

tidigare intervjun, stå som representant för hela den grupp som journalisten kallar ”invandrare”. 

Journalisten intervjuar ett antal fler personer som i artikeln framställs som ”sakkunniga represen-

tanter” – och alla ”bekräftar” journalistens på förhand uppställda förklaringsmodell för våldtäk-

ten i Rissne – en patriarkal hederskultur hos gärningsmännen som ”följt med” till Sverige och 

som förstärkts av det faktum att de bor i en ”segregerad, invandrartät ort”. Här får alltså männens 

bostadsort – Rinkeby - en stor betydelse.  

          Ericsson, Molina och Ristilammi menar att miljonprogramsområdena har kommit att stå 

som en symbol för det ”icke-svenska”, förorten har kommit att bli en kuliss för en samhällsdebatt 

om utanförskap. Medias beskrivningar av förorterna bidrar till att skapa en gräns mellan ”vi” och 

”dem” - de beskrivs med en kolonial blick, som mörka, vilda och fascinerande.
84

 Förorten fram-

ställs också i de aktuella artiklarna som ”farlig” på grund av deras ”närhet” till det föreställda 

”oss:et” han konstruerar i form av ”offren” som får symboliseras av de intervjuade kvinnorna i 

Rissne. Journalisten använder intervjuerna med de unga männen i Rinkeby som en ”symbol” för 

gärningsmännen och de unga kvinnorna i Rissne som en ”symbol” för offret.  

          Det kan alltså sammanfattningsvis sägas att en sådan medial representation av miljonpro-

gramsområdena, bär med sig sådana koloniala förtecken som Ericsson, Molina och Ristilammi 

talar om och som tar sig uttryck i beskrivningar av förorten och försöken att förklara brottslighe-

ten med förorternas ”miljö”. Artikeln avslutas med påpekandet att ”långt ifrån alla invandrare 

håller fast vid en traditionell syn på kvinnan”, men förklaringen läggs i ”mötet med det svenska 

samhället”, återigen genom ett citat av vad journalisten kallar en ”sakkunnig” och som framställs 

som en representant: 

 

Vissa är konservativa. Andra ifrågasätter de gamla värderingarna från hemlandet. Om man får 

en chans att ta sig in i det svenska samhället, accepterar nya strömningar inom den egna kulturen 
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och tar till sig de nya idéer man möter i Sverige – då försvinner föraktet för svenskarna och 

svenskorna.
85

 

 

Även i Aftonbladet berörs Rinkeby i rapporteringen kring våldtäktsfallet i Rissne. I en artikel 

publicerad den 29 februari 2000, rubricerad Våldtäkt handlar om att kränka, skriver journalisten 

på följande vis: 

Som de flesta av oss vet är det i flera fall invandrarkillar från utomeuropeiska länder som gjort 

sig skyldiga till dessa kollektiva våldtäkter.
86

 

 

Journalisten lägger genom ordet vet en stark modalitet och ett sanningsanspråk i påståendet att 

”invandrarkillar” från länder utanför Europa är överrepresenterade i våldtäktsfall. Dessutom an-

vänds ordet ”oss”, vilket signalerar att texten riktar sig till ett ”vi”, den tänkta läsargemenskapen 

som talar om ”dem”. Journalisten förtydligar dock att hen inte påstår att de ”kulturer” som poj-

karna kommer från, godtar våldtäkter – men återgår snabbt till att förklara att det finns en ”radi-

kal” skillnad mellan ”vår” och ”deras” kvinnosyn.  

 

... förvisso kommer grabbarna från kulturer med en kvinnosyn som radikalt skiljer sig från den 

som gäller i Sverige och Norden [...]
87 

 

Återigen läggs ett starkt sanningsanspråk i det ovanstående påståendet att det finns en stark skil-

jelinje mellan ”deras kultur och kvinnosyn” och ”vår kultur och kvinnosyn”. Liknande Dagens 

Nyheters arbetsmetod i artiklarna om Rissnevåldtäkten under samma tidsperiod, har citat från en 

kvinna som i artikeln får namnet ”invandrartjej”, använts som ”bevis”. Journalisten kallar kvin-

nans förklaring ”träffsäker”.  

 

Mer rätt träffar nog den invandrartjej som vid manifestationen i Rinkeby häromdagen påpekade att 

kulturkrocken kring kvinnosynen är problematisk: När kvinnorna i muslimska samfund förväntas 

vara oskulder fram till bröllopsnatten och svenska kvinnor i allmänhet förväntas vara erfarna inträf-

far en slags värderingsförbistring i muslimernas sinnen. Svenska flickor blir svennehoror [...] 

88
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Journalisten nämner också det som flera andra journalister diskuterat kring orsakerna till  

Rissnevåldtäkten och liknande händelser; pornografins roll. Förklaringen accepteras till viss del 

men ”kulturen” återkommer snabbt som förklaringsmodell. Slutsatsen i artikeln blir trots allt 

följande: 

Låt oss utgå från att du är invandrare som är stolt över den etniska grupp du tillhör men ändå upp-

lever dig som utanför och nedvärderad i det samhälle du lever i. Låt oss vidare anta att du inte är 

bortskämd med framgångar och allmän social uppskattning. Lägg därtill att du befinner dig i de 

yngre tonårens ingenmansland mellan barn och vuxen i vilket sexualiteten är ett allt uppslukande in-

tresse. Om vi till dessa omständigheter ytterligare adderar den rivalitet om flickor som är allmänt fö-

rekommande pojkgäng emellan i dessa år och spetsar till den problematiken med etniska spän-

ningar och kolliderande beteendekulturer, vad får vi då? [...] gängvåldtäkten fix och färdig.
89

 

 

Andrafieringen är enligt Brune en viktig komponent i den process genom vilken den nationella 

eller kulturella identiteten konstrueras och ett verktyg för att upprätthålla hegemonisk makt
90

 – 

och i det här fallet handlar det främst om den moraliska makten. Det ”svenska” framställs som 

moraliskt, jämställt och ställs mot en ”patriarkal machokultur” i Mellanöstern.  

          I Aftonbladet publiceras den 21 februari år 2000 en artikel där mediebilden (alltså bland 

annat ovanstående artiklar) av våldtäkten kritiseras. Det ska dock sägas att artikeln inte är 

skriven av redaktionen på Aftonbladet, utan av medlemmar ur ett antal organisationer (Turkiska, 

Iranska, Grekiska, Kurdiska och Chilenska riksförbunden).  

 

I media skildras brottet som en konflikt mellan svenskar och invandrare i den segregerade förorten. 

Men en våldshandling som denna har varken en viss nationalitet eller viss hudfärg. Våldtäkt är ett 

avskyvärt brott. Ingen får eller kan någonsin försöka rättfärdiga det övergrepp som en våldtäkt är. 

Men det gör att skönja en farlig attityd i vårt samhälle: när brott begås av svenskar med utländsk 

bakgrund finns det en tendens till att den kriminella handlingen kopplas till etnisk bakgrund, kultur 

eller religion.
91
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5.1.2 Brottslighet 
 

Den 13 mars år 2000 publiceras en artikel i Aftonbladet, rubricerad Så många brott begår in-

vandrare, där den sociala miljön i Rinkeby och andra miljonprogramsområden används som en 

del av förklaringsmodellen till ”brottsligheten”. Artikeln inleds med påståendet:  

 

Invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken. Media har tassat kring ämnet som katten kring 

het gröt. Det finns de som anser att det öppnat bakdörren för mörkerkrafterna i samhället.
92

 

 

Det inledande påståendet uttrycker genom ordet ”är” en hög grad av modalitet. Med denna på-

stådda ”fakta” i ryggen framställer sig journalisterna som de ansvarsfulla budbärare som ska 

bringa ”sanningen” om ”främlingarna” till det svenska folket. Enligt van Dijk (1993) har, som 

tidigare nämndes, internationella studier av europeisk massmedia identifierat ett antal framträ-

dande teman i rapportering kring minoriteter: Migration, kriminalitet, kulturella skillnader och 

etniska relationer – exempelvis diskriminering eller rasistiska attacker som framställs som be-

klagliga eller som ett resultat av minoriteterna själva eller individers beteende (victim blaming).
93

 

Det sistnämnda är framträdande i journalisternas problemformulering i inledningen av artikeln. 

Att ”dörren har öppnats för mörkerkrafter” i samhället påpekas av journalisterna kunna bero av 

en ”överrepresentation av invandrare i brottsstatistiken” och mediernas ”mörkande” av denna 

”fakta”. Inget sanningsanspråk läggs i påståendet att detta är själva orsakerna till ”mörkerrafter-

na” (”det finns de som anser...”) men själva närvaron av ett sådant påstående visar en viss grad 

av medhåll. Hade det funnits en distans mellan artikelförfattarna och ett sådant påstående, så 

hade det troligtvis inte nämnts i annat syfte än att problematisera en sådan åsikt, vilket inte är 

fallet här – syftet med artikeln är trots allt att ”avslöja den mörka sanningen om främlingarna”.  

          Artikeln centreras kring statistik – och Aftonbladet har ”undersökt verkligheten” bakom 

siffrorna. De säger sig få sina ”fördomar bekräftade” när de besöker Fittja, en förort till Stock-

holm. Detta kan ses som ett exempel på den koloniala blick på förorten som Ericsson, Molina 

och Ristilammi talar om. Man får intrycket att Aftonbladet har begivit sig till en främmande 
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skrämmande plats – Fittja - för att undersöka platsen närmare och funnit ”unga män i en BMW 

modell större, dyra märkeskläder, glimrande guldlänkar”.
94

 De menar att de har: 

 

... funnit en förortskultur som fostrar brottslingar oavsett om du är svensk eller invandrare [...] 

De vi talar med är överens om att främsta förklaringen finns att söka i invandrarnas livssituation. 

Invandrarna tillhör ofta underklassen. Och sedan urminnes tider är det underklassen som begår 

flest brott. Många av dem som döms för brott har fostrats i storstädernas miljonprogramsområ-

den.
95

 

 

Modaliteten i det ovanstående visar på ett sanningsanspråk i påståendet att förorten fostrar 

”brottslingar” - det framstår som att man närmast automatiskt förvandlas till en brottsling om 

man växer upp i det som i artikeln kallas en ”förortskultur”. 

          Den 29 februari år 2000 omskrivs Rinkeby i ett annat sammanhang i en artikel rubricerad 

Vanligt med hot mot polisen, i Dagens Nyheter. I artikeln har närpolischefen i Rinkeby intervju-

ats om ”hotbilden” mot de poliser som är verksamma i området. Den 18 mars publiceras också 

en artikel i Dagens Nyheter rubricerad Man knivhuggen i Rinkeby. Artiklarnas innehåll är kort 

och bör mer betraktas som notiser. Därmed får själva rubrikerna funktionen att bidra till den ne-

gativa bilden av Rinkeby som en våldsam, hotfull plats.  

          Under 2010 publiceras ett antal artiklar i både Dagens Nyheter och Aftonbladet kopplat till 

terrorism, där Rinkeby nämns. I Dagens Nyheter publiceras artikeln Svensk misstänkt för terror-

brott den 23 juni 2010.  

 

Den svenske medborgaren greps på tisdagsmorgonen i Rinkeby i nordvästra Stockholm.
96

 

 

Att lägga till ordet medborgare blir här ett implicit sätt att ange personens ”bakgrund” och att 

säga att personen ifråga inte är riktigt ”svensk”. I Aftonbladet publiceras cirka ett halvår senare 

en artikel, den 16 december 2010, rubricerad Sverige är ett terroristland. Bakgrunden till artikeln 

är att Säkerhetspolisen, efter bombdåden i Stockholm den 11 december samma år, har publicerat 

en rapport om ”islamisk extremism” i Sverige. Det mest anmärkningsvärda i denna artikel är den 
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dramatiska rubriken ”Sverige är ett terroristland”. I artikeln får Rinkeby och Rosengård stå som 

exempel, återigen, för områden som ”fostrar onda människor”.    

 

... Säkerhetspolisen som tror att en väl fungerande välfärdsstat är det effektivaste motgiftet mot nya, 

svenskuppfostrade terrorister. Mindre segregation i storstädernas förorter och skolor. Fler jobb för 

mindre utanförskap [...] men det är ett mycket långsiktigt arbete. Det tar tid att förvandla Rinkeby 

och Rosengård och andra segregerade förorter.
97

 

 

Samma dag publiceras en annan artikel i Aftonbladet om hur en ungdomsledare i Rinkeby rekry-

terat ungdomar till somaliska al-Shabab. Tre dagar senare, den 19 december 2010, publiceras 

ytterligare en artikel om ”terrorismen” i Sverige. En artikel rubricerad Värvar män – i förorten 

inleds: 

De är stockholmare från Rinkeby och de leder en av världens mest fruktade terrororganisationer – 

al-Shabab i Somalia.  

 

5.1.3 Sociala problem 
 

Den 9 juni 2010 publiceras artikeln Polisen öppnade eld: Våldsamt upplopp i Rinkeby - stenkas-

tande ungdomar gick till attack i Dagens Nyheter. Artikeln inleds: 

 

Polisen mobiliserar nu efter det våldsamma upploppet i Rinkeby natten till tisdagen då en bank 

och flera bilar sattes i brand. Dessutom tvingades en polisman skjuta varningsskott när han omring-

ades av aggressiva och stenkastande ungdomar.
98  

 

Dagen efter publiceras artikeln Rinkebyborna har fått nog. Den centrala frågan i artikeln handlar 

om orsakerna till upploppen i Rinkeby. Inledningen i artikeln är dramatisk och mer poetisk än 

analyserande. Beskrivningen blir också, på något vis sorglig. Beskrivningen i artikeln är kanske 

av ett mer implicit slag än det Ylva Brune talar om när det gäller mediernas rapportering om för-

orten på ett sorgligt vis och dess miljö som en stark kontrast till en ”nostalgisk plats” och barnens 

situation som motsats till en ”utopisk barndom”. Det är skolavslutning när artikeln skrivs, den 10 
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juni år 2000. Ordet ”blomstertid” kan möjligtvis helt enkelt beskriva att sommaren har börjat 

men skapar säkerligen hos många läsare associationer till just glädje i samband med skolavslut-

ningar i skolåren. I Rinkeby får den här dagen istället präglas av just det motsatta: glaskross, 

brandrök och förtvivlan.  

 

Så kom den blomstertid till Rinkeby. Med glaskross, brandrök och förtvivlan. Reaktionen är gi-

ven: nu ska samhället mobilisera, nu ska vi fokusera på de goda krafterna. Som om vi inte redan för-

sökt...
99

  

 

Det framgår i artikeln att den stora majoriteten i Rinkeby är ”trött på att bli terroriserad och få sin 

vardag förstörd”.
100

 Artikeln låter sig utläsas som att ”glaskross, brandrök och förtvivlan” är en 

del av vardagen i Rinkeby. Invånarna får inte uppleva ”normalitet”, skolavslutningen blev inte 

lika glädjefylld som den borde varit. Området liknas i artikeln närmast vid en krigszon – där 

”våldet” dessutom framstår som ”oförklarligt”.  

 

Enligt många har det varit lugnt i stadsdelen i flera månader, så lugnt det nu kan vara på en yta där 

en stor del av befolkningen är trångbodd, arbetslös, fattig och segregerad [...] Så, pang, en liten klick 

av kriminellt orienterade så kallade unga vuxna tar över. En skitsak blir ett upplopp, blir en mord-

brand. Under resans gång skjuter en trängd polis varningsskott i luften. Som ett brev på posten: nya 

upplopp, kanske upp till hundra ungdomar som kastar sten, tänder eld, krossar glas.  

 

Van Dijk menar som tidigare diskuterades, att det är av avgörande betydelse hur medierna väljer 

att framställa händelser som dessa.
101

 En granskning av de bakomliggande orsakerna till händel-

serna vore att föredra här, en granskning av den strukturella ojämlikhetens konsekvenser – men 

medierna väljer allt som oftast att betona våldsamheterna och de ”kriminella” som ”ligger bak-

om” oroligheterna. Bakomliggande orsaker framträder inte i artiklarna. I den aktuella artikeln 

ställs frågan om de bakomliggande orsakerna till oroligheterna, men frågan lämnas öppen. 

 

Trots den socioekonomiska utsattheten börjar man undrar (sic) varför. Rinkeby är ingen bortglömd 

plats på jorden. Här pumpas det in miljon efter miljon i olika förebyggande syften.
102  
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Både genom ovanstående citat och genom meningen i den inledande delen av artikeln, ”som om 

vi inte redan försökt...”, signalerar för läsaren att samhället har gjort allt för att ”hjälpa” Rinkeby. 

Det framstår som om Rinkeby är en plats där okontrollerat våld råder och att samhället står hand-

fallet. Samma dag publiceras i Dagens Nyheter en artikelintervju med Folkpartiets partiledare 

Jan Björklund, den 10 juni 2010. Rubriken lyder: Liberalen som vill se frihet under ansvar. In-

tervjun handlar inte om Rinkeby, utan om individers ”ansvar för sitt eget liv” – men Rinkeby och 

Rosengård får rollen som symboler för problem i samhället, de som inte har ”tagit ansvar för sina 

egna liv”.  

 

Ungdomarna växer upp [läs: i Rosengård och Rinkeby, anm.] och ser knappast vuxna människor 

som har ett arbete. De lär sig att pengarna kommer ur Bankomaten, men de lär sig inte att pengar 

kommer från arbete.
103 

 

Det ovanstående citatet innebär en generalisering av de boende i Rinkeby (och Rosengård) och 

formuleringen är sådan att det framstår som att såhär är det. Att texterna innehåller ett sannings-

anspråk innebär, enligt Hiddleston (2009), att påståendena konstruerar ”kunskap” hos läsaren 

som också bidrar till att upprätta föreställda gränser mellan ett ”vi” och ett ”dem”. Detta bidrar, i 

sin tur, till att upprätthålla social marginalisering och förtryck av de som inte tillhör normen.
104

 

”Invandraren” framställs här som den andra - som belastande och passiv i samhället. Precis in-

nan beskrivningen av Rosengård och Rinkeby har Björklund använt ett exempel i form av Karl-

Oskar och Kristina i Vilhelm Mobergs böcker om emigrationen till Nordamerika, som en ”mot-

sats” till vad som han kallar en ”omhändertagande hållning” mot de boende i Rinkeby och Ro-

sengård. 

 

Tänk om Karl Oskar och Kristina i Vilhelm Mobergs böcker hade bemötts på det där sättet! De fick 

ju leta reda på en jordplätt och bygga ett hus och börja försörja sig och stå på egna ben. Det borde 

vara grundattityden även i Sverige.
105

 

 

 

                                                           
103

 Aftonbladet, 2010-06-10 
104

 Hiddleston (2009), s. 76 
105

 Aftonbladet, 2010-06-10 



37 
 

Det framstår som att Karl Oskar och Kristina blir metaforer för ”handlingskraftiga människor” 

som ställs emot de boende i Rinkeby och Rosengård. De boende i Rinkeby och Rosengård fram-

ställs i artiklarna om både oroligheter och i intervjun med Björklund som passiva, som ”ovetan-

de”. Samtidigt framställs deras situation vara resultatet av ”passivitet” och egna (icke-

)handlingar. Ingenstans finns ett resonemang som antyder att makthavare eller strukturella orätt-

visor skulle bära ett ansvar. ”De är passiva” – det är deras eget fel. Det framställs som om Sveri-

ge snarare har varit alldeles för snälla mot ”människorna som bor i Rinkeby och Rosengård”.  

          I artikeln Skillnader i hälsa hos fattiga och rika barn som publicerades den 30 juni 2010 i 

Dagens Nyheter diskuteras hur barn i Stockholms fattiga kommuner och stadsdelar i större ut-

sträckning drabbas av hälsoproblem än de i rika kommuner. Fokus i artikeln ligger inte på Rin-

keby men området, tillsammans med Skärholmen och Tensta, får stå för de mest problematiska 

områdena. Det är svårt att påstå att en sådan artikel ensam kan påstås verka ”stigmatiserande” för 

Rinkeby - det handlar om det faktum att hälsoproblemen hos barn i Rinkeby är högre än de i 

Täby eller på Kungsholmen. Men en sådan nyhetshändelse är bara en i raden av alla de negativa 

skeenden vilka Rinkeby nämns inom. I det fall nyhetsrapporteringen kring Rinkeby och andra 

miljonprogramsområden inte varit av övervägande negativ karaktär, hade enskilda negativa 

speglingar av området kanske inte varit av större betydelse. En text ska, som tidigare nämndes, 

ses som en intertextuell kedja – varje text innehåller element liknande de i en tidigare text.
106

 Det 

är upprepningarna av problemen som är problematisk. Inte bara denna artikel utan i det närmaste 

samtliga artiklar visar en tendens av upprepning av stereotypa ämnen och problem såsom arbets-

löshet, sociala problem, våldsbrott och ”upplopp”. Här kan vi återkoppla till Adorno och Marcu-

ses distinktion mellan natur och kultur som tidigare diskuterades: om en orättvisa i samhället 

tillräckligt många gånger upprepas, kommer den till slut att uppfattas som natur, oföränderlig
107

 

snarare än resultatet av strukturell ojämlikhet.  

          Den 21 september 2010 nämns Rinkeby också i en artikel i Aftonbladet, rubricerad Vi är 

rädda. Artikeln handlar om Sverigedemokraternas inträde i riksdagen en månad tidigare. Inled-

ningsvis konstateras att: 

I Rinkeby har nästan 90 procent av invånarna utländsk härkomst. Där växer nu fasan för Jimmie 

Åkesson och hans sverigedemokrater.
108
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Trots att en sådan artikel kanske hade kunnat ge ett tillfälle att diskutera den negativa bilden av 

personer med ”utländsk bakgrund” och problematiken kring rasism, läggs fokus i artikeln istället 

på invånarna i Rinkeby och deras påstådda ”passivitet”. Den röst som får komma till tals i arti-

keln kommer enbart att resultera i ett ”bekräftande” av föreställningen om ”passiviteten”.   

 

Bara 54,2 procent av invånarna röstade i Rinkeby. Abebe Hailu tror att det finns en förklaring till att 

fler inte tog chansen [...] - Många kommer från länder där det inte finns demokrati, de kanske inte 

vet vad ordet betyder. De vet inte hur viktig deras röst är här i Sverige.
109

  

 

Ovanstående artikel kategoriseras under Sociala problem av den anledningen att en betoning 

läggs på det låga valdeltagandet i Rinkeby i en artikel som handlar om Sverigedemokraternas 

inträde i riksdagen. ”De” framställs återigen som ”ovetande” och ”passiva”.  

          Den 8 oktober 2010 publiceras också en artikel rubricerad Basketen blev min räddning 

som handlar om Rudy Mbemba och hans basketkarriär. Större delen av artikeln handlar om just 

basket – men också åt hans ”tuffa uppväxt i Rinkeby”.  I artikeln konstateras att Rudy Mbemba 

inte alltid varit den ”ödmjuka förebild” han är idag – han växte trots allt upp i Rinkeby. 

 

För Sportbladet berättar Rudy Mbemba om kompisarnas bortgång, sin beundran för Jonas Jerebko 

och hur han gick från envis, arrogant och kaxig till ödmjuk förebild. Han beskriver uppväxten i 

Rinkeby som tuff, med mycket strul. Väckarklockan kom när två av hans bästa vänner gick bort.  

- Jag tänkte, är det så här man vill leva, att någon kan ta ditt liv på en sekund? Det är inte alls värt 

det. Jag ser det som en välsignelse att jag har valt den väg jag har gjort. Jag räddade mig själv 

tack vare basketen.
110

    

 

Att skriva om framgångsrika personer som lämnat ett tufft liv bakom sig är inte ovanligt – men 

här ges Rinkeby en framträdande plats som en symbol för ett liv som inte är önskvärt. Att ha 

lämnat Rinkeby blir, i sig, en del av framgången. Det ska återigen poängteras att en sådan artikel 

inte ensam kan sägas ha en stigmatiserande effekt – men det är viktigt att ta i beaktning att samt-

liga artiklar som berör Rinkeby ingår i ett nätverk där alla artiklar påverkar varandra, både i pro-

duktion och konsumtion (intertextualitet) och utgör en diskurs. Det blir då mer tydligt hur sådana 
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artiklar bidrar till att skapa en bild av ”förortslivet”. Formuleringar som ”någon kan ta ditt liv på 

en sekund” och ”jag räddade mig själv”, gör att Rinkeby återigen framstår som en alltjämt farlig 

och hotfull plats. Personer som ”lämnat förortslivet bakom sig” framställs på så vis också som 

”goda exempel”.   

5.1.4 Vardaglig rapportering 
 

Kategorin ”vardagsliv” är min egen definition av ”vardag” och inte mediernas, ska noteras - i 

artiklarna skapas där en konstruktion av ”vardagen” i Rinkeby som fylld av problem och brotts-

lighet. Jag fann en artikel rörande Rinkeby i Aftonbladet som kan bedömas vara av mer positiv 

karaktär. Världens bästa skolgård – Bredbyskolan i Rinkeby får högsta betyg av eleverna, publi-

cerades den 21 mars 2000. I artikeln behandlas på ett mer vardagligt ämne, vilket i stort sett sak-

nas i rapporteringen i övrigt. Artikeln är ett exempel på en positiv typ av rapportering. Till skill-

nad från merparten av artiklarna som ingått i denna studie kan en sådan här artikel sägas ge de 

berörda personerna - i det här fallet eleverna vid Bredbyskolan - en anledning att känna stolthet 

över sin skola och sitt område.     

 

5.2 Förändringar mellan år 2000 och 2010? 
 

En viss förändring mellan åren 2000 och 2010 kan urskiljas i det språkbruk som används i artik-

larna. Artiklarna från år 2000 visar tydligare uttryck av föreställningar om djupgående kulturella 

skillnader mellan ”svenskar” och ”de andra”. Konstruktionerna av skillnader och gränsdragning-

ar mellan ”vi” och ”dem” är mycket tydligt uttryckta i texterna från år 2000 om våldtäkten i 

Rissne och artikeln i Aftonbladet om ”invandrares brottslighet”. Konstruktionen av ”skillnader” 

mellan människor kvarstår under hela perioden, även om artiklarna från år 2000 påvisar mer ex-

plicita uttryck av ”de andras annorlundahet” än de från år 2010. I Liberalen som vill se frihet 

under ansvar i Dagens Nyheter är de konstruerade skillnaderna exempelvis mer subtilt uttryckta 

genom ”jämförelsen” mellan Vilhelm Mobergs karaktärer i Utvandrarna, Karl-Oskar och Kristi-

na och de boende i Rinkeby och Rosengård vad gäller ”handlingskraft”.  
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          Trots att språkbruket har förändrats och övergått till mer subtila uttryck för andrafiering av 

Rinkeby och dess invånare vid år 2010, kvarstår de negativa sammanhang inom vilka området 

nämns genom hela perioden.     

5.3 Hur kan nyhetsmediernas texter rörande Rinkeby förstås i 

relation till rasistiska ideologier och samhällsstrukturer?   

 

I detta avsnitt kopplas analysen av nyhetsartiklarna till de teorier om makt, ideologi och rasism 

som tidigare presenterades för att besvara frågeställningen: hur kan nyhetsmediernas texter rö-

rande Rinkeby förstås i relation till rasistiska ideologier och samhällsstrukturer?   

         För det första kan nämnas att de sammanhang som rapporteringen rörande Rinkeby rör sig 

inom liknar de som också van Dijk identifierat (migration, kriminalitet, kulturella skillnader och 

etniska relationer)
111

 – de teman som har identifierats i denna studie är andrafiering, brott och 

sociala problem. Detta är i sig mycket anmärkningsvärt. Nyheter om det vardagliga livet, om 

fritid och arbete är sällsynt. I studien fanns en artikel – Världens bästa skolgård som publicera-

des i Aftonbladet under år 2000, som kunde sägas vara av mer positiv karaktär.  Fairclough me-

nar som tidigare diskuterades att diskursen ska ses som en del av den process som skapar och 

reproducerar ”kunskap” och sociala identiteter och relationer, men framhåller också att diskursen 

i sig är ett resultat av redan existerande sociala praktiker.
112

  

          Konstruktionen av en åtskillnad mellan ”svenskar” och ”icke-svenskar” är frekvent åter-

kommande i de undersökta nyhetsartiklarna. Texterna, särskilt de från år 2000, arbetar systema-

tiskt med gränssättandet mellan ”vi” och ”dem”. Genom implicita uttryck i texterna framstår ”vi” 

som läsargemenskapen, som talar om ”de Andra”. Andrafieringen är enligt Brune, som tidigare 

diskuterades, en viktig komponent i den process genom vilken den nationella eller kulturella 

identiteten konstrueras. I en postkolonial kontext innebär andrafieringen att beskrivningar av ”de 

andra” upphöjs till sanning och används för att upprätthålla makten hos de styrande.
113

  

          De porträtterade personernas röster framkommer inte i annat än negativ mening – i artikel-

serien om våldtäkten i Rissne används röster som ska representera ”dem” och enbart som meto-
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der för att bekräfta de på förhand uppställda rasistiska tankestrukturer som genomsyrar själva 

utgångspunkterna för artiklarna: ”skillnaderna” och ”kulturkrockarna”. En sådan arbetsmetod 

visar dessutom på en måttlös generalisering av den grupp som ska kallas ”invandrare” i artiklar-

na – enstaka personer används som representanter för en tiondel av befolkningen. Det framstår 

som att journalisternas utgångspunkter i artiklarna rörande våldtäkten i Rissne och den artikel 

som publicerades i Aftonbladet under år 2000, Så många brott begår invandrare, är att ”det 

trygga Sverige” har ”attackerats, hotats av främmande krafter”. 

           Ideologier tar sig enligt Fairclough uttryck i texter genom påståenden som presenteras 

som implicita antaganden som producerar och reproducerar ojämlika maktförhållanden och do-

minansrelationer.
114

 En stor del av artiklarna lägger sanningsanspråk i påståenden om männi-

skors ”egenskaper” och om föreställda kulturella skillnader. I vissa artiklar är dessa ”antagan-

den” mer explicit uttryckta än i andra.  I exempelvis artikeln Våldtäkt handlar om att kränka i 

Aftonbladet är föreställningarna om skillnaderna övertydligt uttryckta: ”... förvisso kommer 

grabbarna från kulturer med en kvinnosyn som radikalt skiljer sig från den som gäller i Sverige 

och Norden [...]”
115

. I Liberalen som vill se frihet under ansvar i Dagens Nyheter är de konstrue-

rade skillnaderna mer subtilt uttryckta genom ”jämförelsen” mellan Vilhelm Mobergs karaktärer 

i Utvandrarna, Karl-Oskar och Kristina och de boende i Rinkeby och Rosengård vad gäller 

”handlingskraft”.  

          Genom att kontinuerligt beskriva Rinkeby och dess invånare utifrån negativa situationer 

sprids och befästs föreställningar och ideologier som bidrar till en grogrund för rasism och 

diskriminering. Men medierna och dess framställningar ska också ses som en produkt av det 

samhälle de förekommer i och här blir den diskursiva praktiken relevant att diskutera. Den dis-

kursiva praktiken, som delvis handlar om det sammanhang vilket texten producerats inom, på-

verkas i det här fallet av den utestängande kontext som nyhetsmedierna befinner sig i och som 

delvis skapas genom anställningsprocesserna vid redaktionerna. Maktperspektivet får härigenom 

betydelse för mediernas rapportering om Rinkeby och andra stigmatiserade förorter. Strukturerna 

inom nyhetsredaktionerna, som innebär att den till stor del består av människor tillhörande den 

vita medelklassen, får betydelse för vilka konstruktioner av verkligheten som förmedlas genom 

nyhetstexterna. Det som framkommit av analysen i den här studien aktualiserar Gramscis syn på 
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hegemoni och hur medierna kan sägas fungera som den kulturella och intellektuella institution 

som legitimerar och upprätthåller maktstrukturer i ett samhälle – de blir kanaler för den härskan-

de gruppens maktutövning.
116

 Därmed kan mediernas konstruktioner av verkligheten också sägas 

spegla konkret ojämlikhet, diskriminering och rasism i en bredare samhällelig kontext.  

          I analysen av texterna i den här studien har det visat sig att den förmedlade bilden är av 

övervägande negativ karaktär. Många påståenden har utgångspunkt i en rasistisk tankestruktur 

och kan därmed rimligen också antas ”spegla” verkligheten. Althussers diskussion om hur ideo-

logier förmedlas genom konstruktioner av ”imaginära verklighetsuppfattningar” blir också aktu-

ell och applicerbar i den här studien genom alla de påstådda kulturella skillnader som också ges 

sanningsanspråk i texterna. Därmed inte sagt att dessa budskap blint mottas av läsarna – tolk-

ningen av budskap är individuell och beroende av redan existerande referensramar. Klart är dock 

att diskursen om ”de andra” kan, om inte skapa, bidra till att förstärka redan befintliga rasistiska 

tankegångar genom ett kontinuerligt upprepande av samma negativa budskap, gång på gång. 

Detta kan kopplas till vad Adorno och Marcuse har påpekat - om en orättvisa tillräckligt många 

gånger upprepas, kommer den till slut att uppfattas som ett ”naturligt tillstånd” snarare än ett 

resultat av strukturella orättvisor. Detsamma kan sägas vara sant för upprepandet av påståenden 

om särskiljande ”egenskaper” hos en grupp människor – annorlundaheten framstår som naturlig.  
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6. Avslutande diskussion 
 

Den här studien har syftat till att undersöka uttryck för makt och rasism i nyhetstexter som rör 

Rinkeby. Materialet har utgjorts av utvalda nyhetsartiklar under en begränsad tidsperiod för Da-

gens Nyheter och Aftonbladet under år 2000 och 2010. Dessa artiklar har sedan analyserats med 

hjälp av Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys. Diskursanalysen, som 

också till viss del fungerar som teori (diskursteori) har kompletterats med teorier om makt, ideo-

logi och diskursiv rasism för att skapa en bredare förståelse för mediernas makt över människors 

medvetanden och potential att skapa och reproducera rasistiska tanke- och samhällsstrukturer. 

Detta för att också kunna sätta analysen i ett perspektiv som tydligare kan koppla mediernas dis-

kurser till bredare samhälleliga praktiker. Analysen av nyhetsartiklarna har utgått från Fairc-

loughs tredimensionella modell: på textnivå, som diskursiv praktik och i förhållande till en bre-

dare social praktik.  

          Studien har visat att rapporteringen kring Rinkeby under den undersökta tidsperioden till 

övervägande del koncentrerades kring stereotypa ämnen såsom kriminalitet, sociala problem och 

”annorlundahet”. Nyheter om det vardagliga livet visade sig begränsat – en artikel fanns som 

kunde kategoriseras som ”vardagsrapportering” och som var av mer positivt slag. Det har visat 

sig att medierna under den undersökta perioden förmedlar en bild av förorten som något ”avvi-

kande” där föreställningen om en svensk gemenskap används för att dra en gräns mellan ”vi” och 

”dem”.   

          I en samlad bild av rapporteringen under den undersökta perioden framträder mönster som 

visar att medierna rimligen kan sägas både spegla och skapa rasistiska tanke- och samhällsstruk-

turer i en bredare social praktik. Vad som framkommit av analysen visar, om man samtidigt tar i 

beaktning den diskursiva praktiken som innebär att journalistkåren till större del består av perso-

ner tillhörande den vita medelklassen, att maktperspektivet också blir framträdande. Medierna 

kan sägas fungera som den kulturella och intellektuella institution som legitimerar och upprätt-

håller maktstrukturer i ett samhälle – de blir, precis som Gramsci i sin tolkning av hegemonibe-

greppet menar, kanaler för den härskande gruppens maktutövning. Klart är dock att diskursen om 

”de andra” kan, om inte skapa, bidra till att förstärka redan befintliga rasistiska tankegångar ge-

nom ett kontinuerligt upprepande av samma negativa budskap, gång på gång. Detta kan kopplas 

till vad Adorno och Marcuse har påpekat - om en orättvisa tillräckligt många gånger upprepas, 
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kommer det till slut att uppfattas som ett ”naturligt tillstånd” snarare än ett resultat av strukturella 

orättvisor. Detsamma kan sägas vara sant för upprepandet av påståenden om särskiljande ”egen-

skaper” hos en grupp människor – annorlundaheten framstår som naturlig.   

          Nyheter som rör etniska frågor är betingade av den diskriminerande och utestängande kon-

text som nyhetsmedierna befinner sig i och som reproduceras delvis genom anställningsproces-

sen, med brist på mångfald inom nyhetsredaktionerna som konsekvens. Maktperspektivet får 

därmed en stor betydelse för problematiken kring mediernas rapportering om Rinkeby och andra 

stigmatiserade förorter och hänger tätt ihop med den diskursiva rasismen. Maktstrukturerna får 

betydelse för hur medierna fungerar ideologiproducerande, som jag tidigare har talat om. Den 

bakomliggande ideologin består av en uppsättning tankar som bygger, dels på en idé om en 

svensk gemenskap, dels på en konstruktion av ”Andra” som särskiljande från denna gemenskap. 

          I de analyserade nyhetsartiklarna skapas en relation mellan journalisten och den tänkta 

läsargemenskapen som utgör ett ”vi” och där rapporteringen många gånger handlar om att kart-

lägga ”deras” livssituation. Medierna ska rapportera om skeenden i samhället och granska mak-

ten, men vad händer när journalistkåren i sig är sammansatt på samma vis som ”makten” även i 

andra sammanhang (vita, medelklass)? I rapporten Här bor journalisterna från 2007 framgår att 

de allra flesta av journalisterna bor i Stockholms innerstad. Till de ”journalistfria” zonerna hör 

framförallt storstädernas förorter och alltså däribland Rinkeby.
117

 En förändring av anställnings-

processerna vid nyhetsredaktionerna är av stor vikt för att medierna på ett rättvist sätt ska kunna 

skildra verkligheten. Det är också rimligt att tänka sig att journalistkårens sammansättning på-

verkar det utrymme rasism och rasistiskt våld får i den mediala diskursen. De som kan vittna om 

rasism och diskriminerande behandling befinner sig i allmänhet långt borta från nyhetsredaktio-

nerna, där dagordningen utformas.  

          Under 2014 bestämde sig redaktionen för Sveriges Radios program ”Konflikt” att flytta 

från Radiohuset i Stockholm, till förorten Vårberg. Detta efter att journalisterna kritiserats just 

för sin koncentration till Stockholms innerstad. Men kanske är det över huvud taget inte det 

största problemet att redaktionen ligger i Stockholms innerstad, om sammansättningen av journa-

lister förblir densamma. Så länge redaktionernas anställda förblir tillhörande den vita medelklas-

sen, så kommer också makten och problemformuleringsprivilegiet i medierna att tillhöra den vita 

medelklassen.  
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          Jag har i den här studien inte inkluderat en undersökning av medierapporteringen kring 

händelserna i Husby i maj 2013, vilket beror på att jag velat få en mer ”vardaglig” bild av me-

diebilden. Det känns dock något orimligt att inte åtminstone nämna detta i relation till en sådan 

här studie, som ett exempel på ett tydligt uttryck för mediernas logik vad gäller rapportering om 

förorter. De allra flesta stora svenska nyhetsmedier fokuserade på bilbränderna, stenkastningen 

och våld mot polisen. Krigsmetaforik användes för att beskriva händelserna, skräckslagna jour-

nalister flydde panikartat från ”flygande stenar och rusande folkmassor” framför tv-kamerorna.      

          När polis och medier får formulera situationen och de allra mest relevanta rösterna (invå-

narna) lämnas utanför, blir resultatet en bild av en krigszon med okontrollerat, oförklarligt våld. 

Husbyborna fick visserligen komma till tals – men knappast villkorslöst. Under maj 2014 publi-

cerade Stockholms universitet rapporten Bilen brinner – men problemen är kvar i syfte att låta 

Husbyborna själva ge sin bild av händelserna. Invånarna upplevde att det var svårt att få komma 

till tals i medierna eftersom invånarna, av medierna, delades upp i ”goda” och ”onda” krafter. 

För att få chansen att uttala sig i medierna krävdes att man villkorslöst ”tog avstånd” från våldet 

för att inte placeras i kategorin ”onda krafter” och därmed misstänkliggöras och illegitimeras.
118

 

En sådan hållning från mediernas sida eliminerar möjligheterna till en diskussion om de bakom-

liggande orsakerna. Diskussionen hade förslagsvis kunnat handla om strukturell rasism, arbets-

löshet, utförsäljningar av lägenheter med medföljande hyreshöjningar utan möjlighet till politiskt 

inflytande för invånarna själva, och så vidare. Även i det fallet bör makten att formulera proble-

men ligga hos berörda invånare och inte hos politiker eller i journalisternas egna tolkningar. Li-

kadana tendenser som i bevakningen i Husby finns i artikeln i Dagens Nyheter den 9 juni 2010, 

Polisen öppnade eld: Våldsamt upplopp i Rinkeby - stenkastande ungdomar gick till attack. Det 

fanns inga förklaringar till händelserna - de framstod snarare som ”oförklarliga” eftersom ”här 

pumpas det in miljon efter miljon i olika förebyggande syften”.  

          Att medierna agerar som de gjort i dessa situationer och i beskrivningar av andra företeel-

ser rörande förorterna gör dem närmast till ett verktyg för att upprätthålla strukturellt förtryck 

och rasism. Genom att i beskrivningar av protesterna ge sig själva eller statsmaktens representan-

ter tolkningsföreträde kan mediernas konstruktioner tjäna till att osynliggöra bakomliggande or-

saker och därmed också frige makthavarna från ansvar. Van Dijk har som tidigare nämndes ock-

                                                           
118

 De los Reyes, Paulina; m.fl, Bilen brinner... men problemen är kvar: Berättelser om Husbyhändelserna i maj 
2013. Stockholm: Stockholmia, 2014, s. 60 



46 
 

så påpekat betydelsen av mediernas rapportering vid dessa händelser. Rapporteringen som syns i 

svenska medier skapar en slags spiral av orättvisa för de berörda människorna. Redan existeran-

de strukturell diskriminering bidrar till frustration som leder till oroligheter. Orättvis rapportering 

av dessa händelser från mediernas sida leder i sin tur till att än mer reproducera de stereotypa 

bilder som riskerar att förstärka rasistiska och orättvisa samhällsstrukturer. Dessutom riskerar 

sådan rapportering att ge bränsle på elden åt högerextrema och rasistiska partier och grupper som 

är snabba att hänvisa till oroligheterna för att bekräfta sina egna föreställningar om migrationspo-

litiken som gemensam nämnare för samtliga Sveriges problem.  

          En förändring av maktstrukturerna inom medierna är en förutsättning för att Rinkeby och 

andra förorter ska kunna lämna den ”medieskugga” som innebär att rapporteringen ensidigt kon-

centreras kring stereotypa händelser såsom våld, brottslighet eller sociala problem. Tolkningsfö-

reträdet och makten att formulera ”problem” måste överföras till de som själva berörs av diskur-

serna. Invånarna måste få tala för sig själva och medierna måste rapportera för invånarna och inte 

för resten av Sverige, som om områden som Rinkeby, Husby, Tensta, Rosengård och 

Hammarkullen vore våldsamma platser och ”till sin natur” socialt utsatta områden som resten av 

Sverige ska skaka på huvudet åt. 
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