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The purpose of this study is to examine the media coverage of a police shooting in 

Bagarmossen, Stockholm. According to the news the police claimed it was an act of 

self-defense as a man fired a gun at them which is why the man was shot to death, but a 

month later stated that the man had not even been armed. The following study seeks to 

analyze the differences and similarities between articles published before and after the 

modified information. It also examines social actors present and how the media portrays 

them. We applied discourse analysis on sixteen news articles to answer our research 

questions. The prominent differences we found were in the portrayals of the incident 

and the most protrusive social actors involved. Before the police changed their state-

ment, the man shot dead was portrayed as a criminal with deviant behavior. After the 

changed statement, the media portrayed him as a family man with strong ties to his 

hometown. The police were another social actor in our study, portrayed before the 

changed statements as efficient with a strong work ethic. After, the police were por-

trayed as dishonest and lacking severely in their communication as a legitimate authori-

ty. One of the similarities found before and after the changed statement was the pres-

ence of the local community as a social actor and its significance for the news media's 

portrayal of the incident.   
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1 Inledning 

– Det här är en av de största skandalerna i Sverige. Hans son fyllde två år igår, han var en 

jättefin pappa. Vi mår så dåligt hela familjen. Polisen kan inte säga saker som inte stäm-

mer. Det är så grymt från deras sida (Göteborgsposten 2016-07-27 De tog ifrån ett tvåå-

rigt barn sin pappa). 

 

Sommaren 2016 sköts en man till döds av polisen i en Stockholmsförort. Direkt efter 

händelsen gick polisen ut med information till pressen och på deras hemsida om att 

mannen öppnade eld mot en polispatrull som besvarade elden och sköt mannen till 

döds. Mannen avled senare på sjukhus av sina skador. Flera av Sveriges största nyhets-

medier rapporterade om händelsen. Ungefär en månad senare ändrade polisen sitt utta-

lande. Mannen som sköts till döds hade inte avlossat några skott och en utredning mot 

poliserna om vållande till annans död och tjänstefel inleddes. Citatet längst upp på sidan 

är ett uttalande från den döde mannens mor. 

 

Shehata (2015) menar att mediernas rapportering och framställning kan påverka hur 

publiken uppfattar innehållet i nyhetstexter. När medierna rapporterar om en myndighet 

kan det påverka publikens uppfattning om och förtroende för denna. Eftersom polisens 

kommunikationschef gick ut med information om att de initiala uppgifterna var felakt-

iga är det intressant att undersöka hur polisen benämns och framställs.  

 

I journalistikens demokratiska uppgifter ingår att informera, granska och vara forum för 

debatt (Strömbäck, 2014). Detta är något som journalister ska ta hänsyn till även när det 

gäller rapportering kring myndigheter och makthavare. Medierna ska som allmänhetens 

företrädare granska och kontrollera de inflytelserika i samhället (Häger, 2014). Det är 

därför av relevans att undersöka rapporteringen av ett fall där en inflytelserik myndighet 

förekommer. Enligt Häger (2014) ska journalister prata med flera, av varandra obero-

ende, källor för att höra båda sidor vid en händelse av nyhetsvärde. Vi anser att det är 

intressant att undersöka vilka som kommer till tals och i vilken utsträckning, särskilt i 

fall som detta där polisen är inblandade och aktivt påverkar ett händelseförlopp. Medier 

förlitar sig ofta på polisens presstalesperson eftersom journalister och poliser ofta har ett 

nära samarbete och en kontinuerlig kontakt som båda parter kan dra nytta av (Palm, 

2002). Häger (2014) menar att presstalespersoner ofta är medietränade och inte alltid är 

insatta i fallet. Det utgör ytterligare en faktor till varför det är intressant att studera de 
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aktörer som kommer till tals i nyhetstexter och hur dessa aktörer framställs. Ett nära 

samarbete med intervjupersoner kan påverka hur journalisten konstruerar händelsen. 

Detta skulle kunna påverka hur journalisten skriver om polisen och hur publiken erbjuds 

uppfatta händelsen. Vi vill ta reda på hur polisen i detta fall benämns när det finns miss-

tanke om att de har begått brott. Vi kommer även att undersöka hur andra aktörer be-

nämns men polisens nära samarbete med journalister gör denna aktör särskilt intressant. 

Mannen som skjuts är i sin tur en intressant aktör för att han sätts i relation till polisen 

och får representera en medborgare i samhället.  

 

Mawby (2013) menar att polisvåld kan legitimeras genom deras förmodade skyldighet 

att skydda. Situationer beskrivs ibland som direkt farliga för polisen för att kunna rätt-

färdiga övervåld eller fördunkla statliga mord. Polisvåld och polisbrutalitet är de be-

grepp som vi främst kommer att använda oss utav i denna studie då tidigare forskning 

på både svenska och engelska hänvisar till just dessa. Enligt Pollack (2001) är medier 

och brott i dag ett oskiljaktigt par där den ena parten sällan benämns utan den andra. 

Vad denna relation har för förutsättningar och utgångspunkter är ännu relativt okänt och 

forskare vet än i dag inte hur man ska studera dessa (Pollack, 2001). Vi hoppas nå-

gorlunda kunna belysa relationen i just detta fall. Pollacks studie beskriver det som kän-

netecknar brott och mediernas rapportering kring det. Beskrivningen av brottsoffer och 

gärningsmän är väldigt utförliga och exemplifierade för att ge en bild av vilka som be-

går brott och varför. Däremot finns det ingenstans i Pollacks studie beskrivningar av 

poliser som gärningsmän och hur rapporteringen i sådana fall ser ut. Polisen benämns 

endast som utredare av brott eller som upprätthållare av lagen och därför indikerar det 

ett outforskat vetenskapligt område. 

 

Antalet döda på grund av polisens användning av skjutvapen har ökat under de senaste 

åren i Sverige (Polisen, 2016). Fenomenet dödsskjutning är relativt nytt i Sverige och 

kopplas kanske mer frekvent till amerikansk polisbrutalitet. I Spelregler för press, radio 

och TV saknas riktlinjer för hur journalistiken ska förhålla sig till detta fenomen. Det är 

därför intressant att undersöka hur medierna rapporterar om en händelse som denna och 

påvisar även studiens relevans. Heber (2007) nämner i sin studies slutgiltiga diskussion 

att poliser relativt obegränsat får uttala sig om sin egen verksamhet i de nyhetstexter 

hon undersökte. Därför anser vi det relevant att undersöka vilka aktörer som får uttala 

sig om polisens arbete i texterna vi valt ut, speciellt före och efter de nya uppgifterna 
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som det rapporteras om. Är det samma aktörer som förekommer i nyhetstexterna efter 

att de nya uppgifterna tillkommer?  

 

Enligt Pollack (2004) finns det många studier inom områdena brott och medier som är 

inspirerade av kriminologi och medievetenskap men studier som kombinerar teoretiska 

perspektiv och för parallella diskussioner inom dessa områden är få. Att genomföra en 

undersökning som kombinerar de två områdena kan bidra till en ökad förståelse för fe-

nomen inom dem, i detta fall polisbrutalitet och mediers gestaltning av företeelsen. Se-

ger (2011) genomförde kvalitativa intervjuer i sin masteruppsats som undersökte feno-

menet polisvåld i Sverige genom människor som utsatts för detta men studien har ingen 

journalistisk aspekt. Vi ämnar undersöka den journalistiska rapporteringen av fenome-

net, inte fenomenet i sig.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Vi vill med vår studie undersöka hur aktörerna framställs i medierapporteringen av just 

detta fall. Detta på grund av att polisens utsaga om händelseförloppet ändrats under ti-

den. En man sköts till döds för att han var misstänkt för ett brott som han en månad se-

nare visade sig vara oskyldig till. Därför är det intressant att se hur han och andra aktö-

rer framställs i medierapporteringens texter. Ändras beskrivningarna av mannen i takt 

med att händelseförloppet förändras? Tillkommer andra aktörer i texterna när rapporte-

ringen om mannens roll förändras? Vi vill undersöka representationen av aktörerna in-

nan och efter polisens ändrade information då vi anser att de likheter och skillnader som 

eventuellt kan förekomma kan vara intressanta. Vi vill hitta och analysera förekom-

mande diskurser för att tydliggöra aktörerna, deras gestaltningar och språkliga beskriv-

ningar i texterna. Vår studie är ett fall av mediers gestaltning av polisvåld och aktörer 

inblandade i rapporteringen. Vår studie kan i en vidare bemärkelse undersöka vad som 

händer med nyhetsrapporteringen när en myndighet, i detta fall polisen, ändrar ett avgö-

rande uttalande.  

Vi har två huvudsakliga frågeställningar att besvara genom vår studie.  

1. Vilka likheter och skillnader finns i beskrivningarna av händelsen innan och 

efter polisens ändrade uppgifter? 

2. Vilka aktörer förekommer och hur gestaltas de mest framträdande aktörerna? 
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I valet av frågeställningar utgick vi från Van Dijks kritiska diskursanalys som vi redo-

gör för i vårt metodkapitel.  

 

1.2 Bakgrund 

Händelsen inträffade den 22 juni 2016 i Bagarmossen, Stockholm. Mannen som sköts 

till döds av polisen var 28 år gammal och hade vid tiden för händelsen en tvåårig son 

tillsammans med sin sambo. Polisens initiala uppgifter på deras hemsida och genom 

deras presstalesperson var att mannen först avlossade skott vilket ledde till att polispa-

trullen besvarade elden. Mannen avled senare på sjukhus av sina skador. Polisen död-

förklarade mannen i ett pressmeddelande och gick vid samma tillfälle ut med att anhö-

riga var underrättade om detta, något som senare dementerades av mannens familj i me-

dier. Den 27 juli 2016 gjorde polisen ett nytt uttalande. Följande text ersatte de ur-

sprungliga uppgifterna på polisens hemsida: 

 

Dödsskjutningen i Bagarmossen den 22 juni 

Den initiala informationen som Polismyndigheten gav i anslutning till att en man 

sköts till döds av polisen i Bagarmossen den 22 juni var inte korrekt. 

Mannen hade inte avlossat något skott mot polisen, vilket vi uppgav i media och på 

polisens webbplats. 

Vi beklagar den felaktiga uppgiften och dröjsmålet med att rätta den. 

Utredningen av händelsen leds av särskilda åklagarkammaren. Inga ytterligare 

kommentarer ges om den pågående utredningen. 

Nyhet från 

Stockholm 

Publicerad: 2016-07-27 15:30. 

 

Enligt de nya uppgifterna drog polisen alltså tillbaka informationen som publicerats en 

månad tidigare och gick vid detta tillfälle även ut med att de inte kunde svara på om 

mannen över huvud taget bar vapen eller ej. En utredning mot poliserna om vållande till 

annans död och tjänstefel inleddes av särskilda åklagarkammaren. Den 6 december 2016 

sändes ett reportage på tv som berörde händelsen där den dödade mannens mamma, 

familj och vänner intervjuades och fallet fick medial uppmärksamhet på nytt. I reporta-

get benämndes mannen med namn vilket svensk tryckt press tidigare inte publicerat. 

Det framkom i reportaget att brottsmisstankarna mot mannen kvarstod fyra månader 

efter hans död innan de avskrevs, detta efter informationen om att mannen aldrig avlos-
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sat några skott mot polisen hade publicerats. Den 22 december 2016 gick medier ut med 

uppgifter om att förundersökningen mot polisen lagts ned. Eftersom denna information 

publicerades under slutförandet av vår undersökning har vi bortsett från material som 

tillkommit efter beslutet.   

 

2 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenterar vi tidigare forskning vars resultat är relevant för vår stu-

die. För att kunna argumentera för vilka teorier vi har valt att utgå ifrån måste vi först ta 

del av befintlig forskning inom ämnen som berör vår studie, till exempel brott, medier, 

källor och sociala konstruktioner. 

 

2.1 Det oskiljaktiga paret 

Enligt Strömbäck (2014) använder sig myndigheter och institutioner av journalistiken 

för att nå ut till allmänheten. Myndigheter anstränger sig för att påverka mediernas rap-

portering, både för att framställas positivt och för att undvika negativ publicitet. Journa-

listik skapar en samhällsbild där vi är beroende av olika organ och myndigheter för att 

känna trygghet (Pollack, 2001). I en rapport utgiven av Polisutbildningen vid Linnéuni-

versitetet skriver Palm och Bjellert att polisens verksamhet är en stor del av allmänhetens 

sociala trygghet och kräver därför öppenhet och god insyn. Förutom att få tillgång till 

neutral information om olika samhällsinstitutioner behöver medborgarna även mediernas 

kritiska granskning av dessa. Eftersom polisens verksamhet är en viktig byggsten i sam-

hället så berör rapporteringen kring den medborgarna i allra högsta grad. Det påverkar 

mediekonsumentens syn på verksamheten och dess trovärdighet (Palm & Bjellert, 2002). 

 

Palm och Bjellert (2002) menar i sin rapport att relationen mellan journalister och poli-

ser gynnar båda parter. Polisen gynnas av att medier upprätthåller deras goda anseende 

och medier gynnas av polisen som informationskälla. Detta understryks även av Gans 

(2004) som beskriver förhållandet som en dans. Han menar att maktförhållanden mellan 

journalisten och källan kan skifta men att det oftast är källan som leder denna dans. I 

Gans (2004) studie tillskriver han källor olika maktpositioner och delar in dem i offici-

ella och icke-officiella källor. Officiella källor har generellt sett ett större inflytande 

över journalistiken och ses ofta som mer auktoritära än icke-officiella källor. Icke-

officiella källors åsikter, handlingar och uttalanden har lägre nyhetsvärde. Talespersoner 
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vid myndigheter är ett exempel på en officiell källa. Eftersom mycket av rapporteringen 

kring det fall vi ska studera bygger på information från polisens presstalesperson är 

detta särskilt intressant att ha i åtanke.  

 

Chermak och Weiss (2005) menar att journalister måste värna om sin relation till poli-

sen för att om relationen förstörs mister de en viktig informationskälla. I deras studie 

undersöker de relationen mellan polisen och medier. Förhållandet beskrivs som ”inter-

dependent” vilket kan översättas till ömsesidigt beroende. Resultaten av studien visar 

bland annat att båda parter värderar detta beroende till varandra högt men av olika an-

ledningar. Det ligger i polisens intresse att använda medierna för att marknadsföra sin 

verksamhet då de är medvetna om mediernas makt medan nyhetsmedier genom polisen 

kan få den information de behöver för att producera brottsjournalistik. Eftersom vår 

studie syftar till att undersöka förhållandet mellan medier och polisen som aktörer i ny-

hetstexter finner vi denna studie relevant.  

 

2.2 Medier om poliser  

Faktiska, fiktiva och kombinerade representationer av polisväsendet i medier är det 

främsta – och för ett stort antal medborgare förmodligen det enda – inflytandet i utform-

ningen av deras uppfattningar och åsikter om brott, lag och ordning, samhällstrygghet, 

effektivitet inom polisstyrkan, för att inte tala om straffrätten och kriminalvårdspolitiken 

(Leishman & Mason, 2003). Även Surette (2015) menar att den kunskap vi får om brott 

i medier påverkar hur vi ser på rättvisa inom brott och straff. Mediernas beskrivning av 

verkligheten är viktiga för hur allmänheten uppfattar polisen. Nyhetsrapporteringen är 

den primära källan för att informera om och skapa diskussion kring brottstrender, rätts-

väsendet och polisverksamhet. Vanligtvis ligger nyhetsmediers fokus på brott och 

brottslingar, inte på polisen. Undantagen är rapportering av fall av polisbrutalitet eller 

andra tjänstefel. Fall som dessa attraherar stor medial uppmärksamhet och påverkar bil-

den av polisen och deras arbete negativt (Surette, 2015). Detta påvisar vikten av mediers 

rapportering om brott och det är därför intressant att undersöka mediers representationer 

och gestaltningar i vårt valda fall. 

 

År 2015 gjordes en kvalitativ innehållsanalys av artiklar i makedonsk nyhetspress för att 

undersöka framställningen av poliser i rapporteringen. Studien visar att polisen är den 

enda källan som ges utrymme att uttala sig om deras egna arbete, handlingar och andra 
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polisiära omständigheter i Makedonien (Stefanovska, 2015). Liknande resultat framförs 

i en studie gjord i Sverige; Heber (2008) genomförde tre delstudier med fokus på män-

niskors rädsla för brott där det bland annat framkommer att polisen ofta är den främsta 

källan i artiklar om brott. Heber förklarar i sin studie att hon inte tänkt redovisa vilka 

aktörer som förekom i de texter hon studerat men eftersom polisen var så framträdande i 

artiklarna valde hon att lyfta detta.  

 

2.3 Konstruktionen av sociala problem 

En studie gjord av Pollack (2001) visar att samhällsproblem skapas och får genomslag 

genom olika personers opinionsbildningsprocesser, influenser från olika håll och age-

rande. När flera individer uppmärksammar ett fenomen som ett socialt problem får det 

utrymme i samhället. Dödsfall till följd av polisbrutalitet har ökat de senaste åren. För 

de 25 år Polismyndigheten har statistik över dödsfall vid användning av skjutvapen är 

snittalet en avliden person per år (Polisen, 2016). Med utgångspunkt i Pollacks studie 

kan det vara intressant för vårt syfte att se huruvida polisens dödsskjutningar i dagsläget 

är konstruerade som ett socialt problem i Sverige eller inte. Om ett socialt problem exi-

sterar först genom sin konstruktion som ett sådant, när har det då kvalificerat sig? (Pol-

lack, 2001, s. 63).  

 

2.4 Legitimerat polisvåld 

Linnemann, Wall & Green (2014) menar att polisens makt alltid kommer att stå över 

den samhälleliga ordningen så länge samhället tillåter det. Att avvisa polisbrutalitet som 

fenomen är att även avvisa de existerande sociala bestämmelserna. Deras fallstudie syf-

tar till att undersöka hur det går att legitimera polis- och statsmord. De har analyserat ett 

fall där polisen avrättade en man i Miami, USA efter att han, i en kannibalistisk attack, 

”åt” på en hemlös mans ansikte. I deras studie åsidosätter de det faktum att händelsen är 

ett fall av sensationsjournalistik och menar istället att det är ett kraftfullt exempel på när 

polisvåld motiveras. 

 

Polisen har en befogenhet att använda våld vid situationer som kräver det, till skillnad 

från andra medborgare. Det till och med förväntas att poliser ska använda sig av våld för 

att upprätthålla lagen. Det kan ge större möjligheter för legitimeringen av polisvåld (Se-

ger, 2011). För att undersöka legitimeringen av polisvåld på djupet genomförde Seger 

kvalitativa intervjuer i sin masteruppsats med sju informanter som blivit utsatta för po-
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lisvåld vid olika tillfällen. Polisvåld definieras i studien som trakasserier, hot, fysiskt 

våld och omhändertagande. Utifrån den definitionen gjorde Seger ett strategiskt urval 

och valde ut informanter som själva kände sig kränkta eller felbehandlade av polisen. I 

sin sammanfattande diskussion belyser hon samtliga informanters känsla av maktlöshet 

gentemot polisen och känslan av att vara tvungen att förhålla sig till polisens makt även 

vid utövandet av våld. Detta menar Seger tyder på en stark struktur där polisbrutaliteten 

inte ifrågasätts. Till skillnad från polisers självförsvar som kan legitimeras betraktas 

vanliga människors självförsvar som ett provokativt motstånd. När detta motstånd inte 

ses som legitimt från polisens sida upphör ansvaret poliserna har för sina våldshand-

lingar och läggs istället på den vanliga människan (Seger, 2011). Seger diskuterar även 

huruvida begreppet polisvåld förekommer i politiska sammanhang. Utifrån hennes in-

formanters svar ses polisvåld som en reaktion på till exempel aktivism och företeelser 

som stör den samhälleliga ordningen och står i direkt kontrast till det som informanterna 

uppfattar som politiskt.  

 

3 Teori 

I följande kapitel redogör vi för de teorier som vår studie utgår ifrån. Diskurser och ge-

staltningar är centrala i vår undersökning och därför anser vi att det är en självklarhet att 

dessa teorier tas upp. Vi belyser även andra teorier inom områden som är relevanta för 

vår studie, bland annat inom medier och brott.  

 

3.1 Språk och makt 

3.1.1 Gestaltning 

Gestaltningsteorin handlar om kommunikationens roll för människors förståelse för sin 

omvärld. Det kan till exempel handla om hur publiken tar del av och upplever mediers 

rapportering. När publiken tar emot, tolkar och analyserar rapporteringen i medier och 

gestaltningarna som förekommer kan de bilda sig uppfattningar om olika frågor och 

sakförhållanden i samhället och därmed skapa sig en större kunskap om omvärlden. Teo-

rin kan svara på hur sakfrågor framställs och uppfattas och är framträdande inom kom-

munikationsvetenskap och studier inom medieforskning. Nyhetsjournalistikens gestalt-

ningar behandlar mediers gestaltning av samhällsproblem men även journalistisk infalls-

vinkel, vilka källor som får uttala sig, vilka fakta rapporteringen stödjer sig på och hur 

värdeladdade ord används kan undersökas med hjälp av gestaltningar (Shehata, 2015). 
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Detta är kompatibelt med vår valda metod, som bland annat behandlar källors uttalanden, 

och med teorin om diskurser vi även valt att använda. Vi redogör för dessa längre fram.  

 

Eftersom vi vill undersöka hur personer och aktörer framställs kommer vi att använda 

oss av gestaltningsteorin. Den typen av forskning intresserar sig för mönster i hur medi-

erna väljer ut, betonar och utesluter tillgänglig information och hur nyheter sedan pre-

senteras för läsarna (Nilsson, 2015). Utifrån syftet med vår studie är vår bedömning att 

denna teori är högst lämplig. Medierna framställer en bild av verkligheten och genom 

att tillämpa gestaltningsteorin vill vi undersöka hur den här bilden har rapporterats om 

och eventuellt utvecklats under händelseförloppet.  

 

Enligt Van Gorp (2010) är journalistikens presentation av ett citat viktigare än vad cita-

tet säger. Citatet i sig kanske inte är nog för en gestaltning men journalistikens val att ta 

med citatet kan tillhandahålla en potentiell tolkning och således en möjlig gestaltning. 

Genom att inte endast undersöka vad som sägs i texten, utan även vem som får säga det 

och i vilket sammanhang det sägs, kan vi mer grundligt identifiera och beskriva gestalt-

ningar. Då vår studie syftar till att undersöka beskrivningar är det viktigt att applicera 

gestaltningsteorin på texterna vi valt ut. Genom att undersöka gestaltningarna som före-

kommer kan vi få svar på hur aktörerna framställs. Med hjälp av gestaltningsteorin vill 

vi i vår studie identifiera förekommande områden för att kunna tematisera och sätta dem 

i ett större sammanhang.   

 

3.1.2 Diskurs 

Begreppet diskurs rymmer flera betydelser. En av de grundläggande definitionerna är 

språkuttryck och samtal (Berglez, 2013, s. 271). Språket som används i nyhetsrapporte-

ring är ett exempel på diskursivt språk. Nyhetsrapporteringen paketerar bilder av sam-

hället och dess strukturer och formas genom journalistiken. Diskursanalys används ofta 

när man studerar texter i kombination med olika sociala sammanhang. Detta för att un-

dersöka vilka som kommer till tals, hur deras åsikter kommer till uttryck och om dessa 

åsikter stämmer överens med olika synsätt i samhället eller ej. Dessa diskurser kan vara 

såväl passiva som aktivt reproducerade avspeglingar av olika samhälleliga förhållanden 

(Repstad, 2010). När forskare undersöker diskurser räcker det inte med att begränsa sig 

till själva texten. Det är även viktigt att ta hänsyn till i vilken kontext texten har skapats 

och på vilka sociala, kulturella, ekonomiska och politiska villkor (Berglez, 2013). Ef-
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tersom en av aktörerna i den händelse vi vill undersöka är polisen som har övergripande 

makt i samhället är det intressant att ta reda på hur de kommer till tals och hur de sätts i 

relation till de andra aktörerna. Det är även intressant att undersöka hur allmänheten 

erbjuds tolka polisens förändrade uttalande.  

 

Vi vill studera texterna, särskilt deras ord och meningar, för att hitta förekommande 

diskurser i språket. På så vis kan vi peka ut mönster, sammanhang och företeelser i rap-

porteringen av polisbrutalitet med vårt valda fall som exempel. Genom att analysera dis-

kurser kan vi få ökad kunskap för hur journalistik beskriver polisbrutalitet vilket kan 

hjälpa oss i arbetet med analysen. 

Individers tolkning av nyhetstexter påverkas av personliga erfarenheter och förförståel-

ser. Samma text kan ha olika innebörd beroende på vem mottagaren är. Likaså påverkar 

avsändaren, det vill säga ägarna, redaktörerna och journalisterna, innehållet utifrån de-

ras individuella bakgrund och intressen (Berglez, 2013). Det krävs en viss förförståelse 

för att uppfatta innehållet i texter och den utgår ofta ifrån individens fördomar som byg-

ger på kulturellt bestämd förhandskunskap (Gripsrud, 2011). Genom sina förutfattade 

meningar kan människor förstå fenomen och sätta dem i relation till varandra. Hade 

människor till exempel inte haft förutfattade meningar om att polisväsendet är till för att 

skydda oss hade man inte heller ifrågasatt polisbrutalitet och hur legitimt det är att an-

vända våld i olika situationer.  

I diskursteorin står språket i fokus. Språket speglar inte verkligheten som den är utan är 

en av komponenterna som formar den (Bergström & Boréus, 2014). Eftersom vi ska 

studera nyhetstexters konstruktion av verkligheten och gestaltningarna som tillskrivs 

aktörerna i dessa är diskursteorin högst relevant för oss. Diskurser hjälper till att skapa 

en bild av verkligheten och samhället. Medierna har möjlighet att skapa eller upprätt-

hålla dessa verklighetsuppfattningar och värderingar (Ledin & Moberg, 2013). Detta 

påvisar vikten av mediers rapportering och hur de väljer att gestalta aktörer och händel-

ser. Det är särskilt intressant att analysera rapporteringen i ett relativt sällan förekom-

mande fall som det vi utgått ifrån. Diskurser är inte självständiga i sin definition utan 

utgörs av externa strukturer. Därför påverkar de inte bara processer vars kontext de in-

går i utan påverkas också av dessa. En diskurs betydelse kan alltså variera beroende på 

sammanhang. Faktorer som bestämmer sammanhanget kan till exempel vara kultur, soci-

ala förhållanden, rådande politik och närhet i tid. Diskurser beskriver vad som kan sägas, 
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vem som får säga det och hur det sägs (Bergström & Boréus, 2014). Eftersom vår studie 

syftar till att undersöka nyhetstexter är det intressant att studera diskurser som omger be-

skrivningen och förekomsten av aktörer och vilken funktion de fyller i mediernas texter.  

 

3.2 Medier och brott 

3.2.1 Det icke-idealiska offret och gärningsmannen 

Vi undersöker rapporteringen om ett fall där det finns gärningsmän och brottsoffer och 

där dessa tillskrivna roller har utrymme att skifta i texterna. Det finns egenskaper som 

kännetecknar ett idealiskt offer. Med termen idealiskt offer, som främst används inom 

kriminologin och sociologin, menar Christie (2011) de personer som lättast får fullstän-

dig status som offer när de drabbas av brott. Egenskaper som tas upp är bland annat att 

offret är svagt, att offret utsätts för brott medan han eller hon utför en hederlig handling, 

till exempel hjälper en annan människa eller är på väg hem från sitt arbete. Det idealiska 

offret är även någon som inte kan beskyllas för sin närvaro på brottsplatsen. Offrets 

gärningsman ska helst vara stor, ond och sakna tidigare personlig koppling till offret 

(Christie, 2011). Vårt syfte är starkt kopplat till de olika aktörerna och egenskaperna 

dessa tillskrivs. Vi vet redan nu att rapporteringen kring händelseförloppet inte stämmer 

helt överens med beskrivningen av situationen ett idealiskt offer brukar befinna sig i 

med tanke på de förändrade uppgifterna. Det är därför intressant att undersöka i vilken 

utsträckning brottsoffret och gärningsmannen beskrivs som idealiska.  

 

Motsatsen, det vi väljer att kalla det icke-idealiska offret, är om offret är en ung, stark 

man som kunde och borde ha skyddat sig från brottet han utsätts för genom att inte be-

finna sig på platsen, då han i kontrast till det idealiska offret inte är där av respektabla 

anledningar. Christie (2011) menar att även om det icke-idealiska offrets skador är värre 

än i det första fallet, så uppnår denne aldrig den fullständiga offerstatusen eftersom 

egenskaperna inte stämmer in. Det idealiska offret är beroende av den idealiska gär-

ningsmannen och vice versa. Ju fler typiska egenskaper som kännetecknar offret desto 

fler kännetecknar även gärningsmannen.  

 

En finsk studie gjord av sociologen Smolej (2010) utgår ifrån Christies teori om idealiska 

offer och gärningsmän och studerar skildringen av dessa i ett finskt kriminalprogram som 

tar upp verkliga brott och de människor som är involverade i dessa. Narrativen som om-

ger de brottsoffer som studeras i programmet kräver enligt Smolej (2010) att de tillhör en 
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heteronormativ kärnfamilj för att betraktas som idealiska. Brottsoffer utanför denna kärn-

familj, till exempel en person som står utanför samhället på grund av missbruk eller andra 

sociala svårigheter, är näst intill obefintliga i rapporteringen. Det idealiska offret enligt 

Smolej (2010) är medelålders, kommer från medelklassen och har föräldrar som är i en 

ekonomiskt stabil situation. Idealiska offer beskrivs inte som individer i medier utan besk-

rivs ofta som makar, syskon och föräldrar. Genom att medier porträtterar våldsbrottsoff-

ren som familjemedlemmar och medlemmar i samhället betonar man deras betydelse för 

andra vilket gör dem till idealiska offer (Smolej, 2010). Denna typ av analys är relevant 

att tillämpa för att avgöra hur aktörerna i vårt empiriska material benämns. 

  

Det är intressant att applicera Christies studie om brottsoffer i nyhetstexterna vi tänker 

undersöka då mannen som sköts av polisen vid första anblick inte framstår som ett idea-

liskt offer. Även gärningsmannens egenskaper är intressanta att undersöka för att skapa 

en djupare förståelse för beskrivningen av våra aktörer.  

 

3.2.2 Avvikelser 

Forskning inom medier och brott har koncentrerats till studier om effekterna av våld. 

Studier kring sociala avvikelser, brott och brottslighet har haft ett svagt forskningsenga-

gemang (Pollack, 2004). Studier om avvikande beteende är framträdande inom sociolo-

gisk forskning. En kanadensisk studie från 2013 tog inspiration från sociologen Robert 

K. Mertons strainteori när de undersökte avvikande beteende hos polisen. Mertons 

strainteori är central inom kriminologisk forskning och förklarar hur samhällsstrukturen 

kan leda till avvikande beteende och kriminalitet (Merton, 1967). Eftersom vår studie 

berör en nyhetshändelse där polisen sköt en man till döds är denna typ av forskning re-

levant för oss. Enligt Strid (2005) rankas polisnyheter väldigt högt bland läsarna både 

när det kommer till intresse och betydelsefullhet. Vi vill undersöka om rapporteringen 

om polisens agerande skulle kunna påvisa ett avvikande beteende.  

 

Parnaby och Buffone (2013) applicerade en modifierad version av Mertons strainteori 

på sin studie där de kombinerade sociologi och evolutionär psykologi för att kategori-

sera avvikande beteenden hos poliser utifrån Mertons fem anpassningsstrategier. Polis-

brutalitet förklaras som en form av rebelliskhet, en av dessa kategorier. Rebelliskhet 

brukar användas för att beskriva individer som strävar efter en ny social ordning även 

om denna innebär lagöverträdelser. Denna typ av avvikelse hos poliser menar Parnaby 
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och Buffone (2013) synliggörs genom att poliser bortser från lagliga medel och mål till 

förmån för sina egna strategier och avsikter. Eftersom vår studie undersöker ett fall av 

eventuell polisbrutalitet är denna studie relevant för oss.  

Det finns studier kring polisvåld och maktrelationer i Sverige men ingen som behandlar 

detta specifika fall och väldigt få om mediers rapportering om polisvåld. Genom att un-

dersöka detta enskilda fall kan forskning om rapporteringen av polisvåld och polisbruta-

litet få ytterligare en komponent som bidrar till en mer nyanserad helhetsbild. Brott ut-

gör en stor del av nyhetsmediers rapportering och det är därför viktigt att kombinera och 

förstå förhållandet mellan forskningsområdena brott respektive medier. 

3.3 Legitimering av makt 

En av aktörerna som våra nyhetstexter behandlar är polisen. Det svenska polisväsendet 

är en myndighet med makt och befogenhet och vi har därför valt att fördjupa oss i Beet-

hams statsvetenskapliga studier om legitimitet, myndigheter och makt. Beetham (2003) 

förklarar genom sin legitimitetsteori vilka maktförhållanden som finns mellan aktörer i 

samhället, hur de uppstår och vad de innebär beroende på om aktörerna betraktas som 

överordnade eller underordnade. De överordnade är makteliten och de underordnade är 

medborgarna. För att legitimera maktsystemen i samhället krävs det att aktörerna accep-

terar denna maktrelation. Beetham (2003) menar även att legitimering av makt sker ge-

nom tre kriterier. Det första är att makt kan legitimeras då det stämmer överens med 

redan fastställda regler. Det andra är att dessa regler ska rättfärdigas av övertygelser 

som delas av både de underordnade och överordnade. Det tredje är att det måste finnas 

bevisat samtycke för maktrelationen i fråga hos de underordnade. Alla tre kriterier 

måste uppfyllas för att legitimera makten.  

 

För att förstå polisens roll som aktör i journalistikens rapportering om vårt valda fall är 

det viktigt att ha kunskap om makt och hur det kan legitimeras. Polisen kan inte betrak-

tas som en ”vanlig” aktör utan tillhör makteliten enligt Beethams (2003) studie. Därför 

anser vi att förförståelsen om polisens roll i förhållande till medborgarna i ett maktsy-

stem kan underlätta analysen av aktörerna i vår studie.   
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4 Metod och material 

I detta avsnitt presenterar vi det empiriska materialet, urvalsförfarandet och vårt tillvä-

gagångssätt i arbetet med studien. Vi presenterar även vår metod, kritisk diskursanalys. 

Slutligen reflekterar vi kritiskt kring vårt val av metod, diskuterar etiska faktorer och 

redogör för studiens tillförlitlighet. 

4.1 Metodval 

4.1.1 Diskursanalys 

Diskursanalys görs på texter utifrån de sammanhang de kan sättas in i (Bergström & 

Boréus, 2014). Eftersom texterna vi valde ut beskriver en brottshändelse med bland an-

nat polisen som aktör utgick vi ifrån att texterna kunde sättas in i sammanhang som 

brott, sociala problem och rapporteringen kring dessa. Diskursanalys kan användas för 

att undersöka underliggande normativa motiv. En texts dolda meningar, opinioner och 

värderingar kan vara inbakade i en sociokulturellt etablerad diskurs. Publiken uppfattar 

alltså dessa som objektiva och neutrala även om de inte nödvändigtvis är det. Genom att 

analysera texter kan forskaren få svar på om eventuella underliggande värderingar och 

åsikter ligger bakom (Berglez, 2013). Eftersom vår studie har behandlat ett förändrat hän-

delseförlopp och aktörernas tillskrivna roller därmed skiftade ville vi undersöka hur skri-

benternas språk användes och eventuellt förändrades. En sociokulturellt etablerad diskurs 

skulle till exempel kunna vara polisens förväntade skyldighet att skydda medborgare. 

Även om detta inte är en uttalad diskurs i nyhetsartiklar kunde vi med hjälp av kritisk 

diskursanalys undersöka om denna underliggande diskurs gick att utläsa i texterna eller ej.  

 

Vi valde att genomföra en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa metoden studerar en 

eller få miljöer på djupet till skillnad mot kvantitativa studier där forskaren istället väljer 

ut några få egenskaper att studera (Repstad, 2010). Vi ansåg att en kvalitativ metod var 

mer lämplig för vårt syfte då vi avsåg identifiera mönster och analysera beskrivningar 

av aktörer mer ingående. 

4.1.2 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys kännetecknas av bland annat dess synsätt på förhållandet mellan 

språk och samhälle och dess kritiska förhållningssätt till metodik (Fairclough, Mulderrig 

& Wodak, 2011). Målet med metoden är att belysa de språkliga diskurserna av sociala 
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och kulturella fenomen. Metoden kallas kritisk för att den hoppas kunna avslöja de dis-

kursiva rollerna och hur dessa kan upprätthålla icke jämställda sociala relationer och 

maktförhållanden (Phillips & W. Jørgensen, 2002). Eftersom vår studie i viss mån berör 

relationen mellan polisen som skyddsorgan och den enskilde medborgaren är det intres-

sant att studera maktförhållanden mellan dessa aktörer. Metoden lämpar sig bäst i avslö-

jandet av diskursiva roller och därför använde vi den även för att analysera maktförhål-

landet mellan journalistiken och polisen. Det kan finnas underliggande motiv i texterna 

och vi ville undersöka om framställningen av polisen förändras eller inte i nyhetstex-

terna beroende på om polisens skott betraktas som legitima eller ej. Då polisbrutalitet, 

särskilt med dödsfall som resultat, inte är ett konventionellt fenomen i Sverige ansåg vi 

att vi med hjälp av kritisk diskursanalys som metod skulle identifiera utmärkande dis-

kurser i rapporteringen av detta fall i svensk tryckt press. Vi har i vår studie tagit av-

stamp i Van Dijks kritiska diskursanalys.  

4.1.3 Kritisk diskursanalys enligt Van Dijk 

Nyhetstexter skiljer sig från andra typer av texter. Medan andra texter ofta presenteras 

kronologiskt är nyhetstexter uppbyggda efter andra principer, såsom relevans, betydelse 

och läsarnas förväntade förkunskap. Van Dijk (2009) menar att det viktigaste i nyhets-

texten står först och att resterande information som framgår i texten gradvis minskar i 

relevans. Vi valde att avgränsa oss till nyhetstexter när vi genomförde vår analys och 

ansåg därför att Van Dijks tolkning av diskursanalys var mest applicerbar på vår studie. 

 

Enligt Van Dijk (2009) kan man studera texter på makronivå och mikronivå, där mak-

roanalysen behandlar nyhetstexters övergripande strukturer och mikroanalysen berör 

mer detaljerade aspekter. Berglez (2013) har gjort en konkretisering av Van Dijks ana-

lysschema för att tydliggöra de moment som ingår vid analysering av nyhetstexter. Vid 

analysering av nyhetstexter föreslår Berglez (2013) att man börjar med redogörelsen för 

rapporteringens huvudsakliga innehåll, där det studeras vad texten egentligen handlar 

om. Efter detta genomförs en analys på makronivå som behandlar textens schematiska 

och tematiska strukturer. I den tematiska strukturen undersöks hur förekommande hän-

delser och ämnen organiseras genom primära och sekundära teman. Den schematiska 

strukturen studerar själva nyhetsberättandet och svarar till exempel på vad som förmed-

las i rubrik och ingress och vilken historisk bakgrund till händelsen det redogörs för och 

vilken aktör som får uttala sig om det. Berglez (2013) anser att när det kommer till aktö-
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rer är följande punkter relevanta för analys på makronivå: vilka aktörer som förekom-

mer och vad de representerar; vad för slags resonemang kring konsekvenser eller orsa-

ker till nyhetshändelsen förekommer och genom vilken aktör. Här anser Berglez att man 

kan studera om journalistens egna resonemang påträffas i texten utöver aktörernas. Det 

går också att studera mot vem eller vad aktörernas kommentarer riktas mot och vem som 

tillåts dra de huvudsakliga slutsatserna i den studerade texten. Detta moment var av 

högsta relevans för vår studie då det hjälpte oss att utveckla våra frågor till vårt empiriska 

material och fungerade därmed som hjälpmedel för att besvara våra frågeställningar.  

 

Efter momentet då analysen sker på makronivå rekommenderar Berglez att man går 

över till mikronivå. Då analyseras aspekter som koherens och textuella luckor. Relat-

ionen mellan den globala och lokala koherensen studeras såväl som på vilka sätt ny-

hetskonsumenternas förförståelse och förkunskaper involveras. I detta moment studeras 

frånvarande implikationer; om nyhetskonsumenten själv erbjuds fylla i textuella luckor 

och vad dessa skulle kunna vara. Ordval och information som kan betraktas som över-

flödig är andra aspekter som Berglez anser bör undersökas. Slutligen menar Berglez att 

det är viktigt att hela tiden utföra dessa moment i relation till den sociokulturella kon-

texten. Hur vi applicerade dessa moment på vår text redogör vi för under avsnittet för 

tillvägagångssätt som presenteras längre fram i metodkapitlet.  

 

4.2 Urval 

Nyheter är diskursiva och starkt förknippade med språk (Graf, 2015). Språket står i fo-

kus eftersom syftet med vår undersökning var att analysera språkliga beskrivningar och 

återkommande mönster i nyhetsrapporteringen om vårt valda fall. Vårt empiriska 

material bestod därför av nyhetsartiklar från svensk tryckt press. Det har rapporterats 

om dödsskjutningen även i andra medier och dessa hade varit intressanta att undersöka i 

en mer genomgripande studie. Utifrån angivna instruktioner, studiens omfattning och 

begränsning i tid valde vi dock att avgränsa oss till enbart tryckt press. Vi valde att un-

dersöka artiklar både innan och efter polisens ändrade uppgifter och hämtade vårt empi-

riska material i mediearkivet Retriever. Vi gjorde ett strategiskt urval för att välja ut vårt 

empiriska material. Detta redovisas längre fram i avsnittet. Ett strategiskt urval är ett 

sätt att organisera urvalet för att få ett så nyanserat material som möjligt utifrån studien 

och dess syfte (Trost, 2011). Det empiriska materialet analyserade vi därefter med hjälp 

av kritisk diskursanalys. Enligt Bergström och Boréus (2014) kan diskursanalys kräva 
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omfattande forskningsfrågor som i sin tur leder till att studien tar mycket tid. De menar 

dock att det är möjligt att avgränsa diskursanalys i både tid och rum. Vi har undersökt 

nyhetsrapporteringen om ett specifikt fall. Fallet i sig, som vi beskriver i vår inledning, 

är inte representativt för polisbrutalitet och rapporteringen om den i sin helhet men kan 

användas för att förstå fenomenet mer ingående.  

För att få fram vårt empiriska material genomförde vi en sökning i mediearkivet Retrie-

ver med sökorden ”polis” AND ”bagarmossen”. Vi valde all svensk tryckt press föru-

tom artiklar från kategorierna fackpress och nyhetsbyrå då vi ansåg att dessa inte skulle 

generera resultat som var relevanta för vår studie. Anledningen till att vi inte valde att 

avgränsa oss till dags- eller kvällspress eller jämföra specifika tidningar i vårt strate-

giska urval var för att studien syftade till att undersöka artiklarnas språk och beskriv-

ning. Vi ansåg inte att tidningens storlek eller politiska färg var av relevans för vårt 

syfte och våra frågeställningar. Genom att undersöka såväl lokal- som rikspress och 

dags- som kvällspress bedömde vi att vi kunde få en större variation i texterna och där-

med ett mer omfattande resultat. Vi ville få en helhetsbild av vad samtliga tidningar 

skrivit om händelsen och inte lägga vikt vid någon jämförelse mellan olika tidningar. 

Efter vår sökning ansåg vi att vi inte behövde göra något ytterligare urval. Hade utfallet 

varit mer omfattande hade vi tagit andra faktorer i beaktning för att avgränsa vårt empi-

riska material ytterligare. 

Vi delade upp sökningen i två delar. Angivna datum för den första sökningen var 

2016.06.22-2016.07.27, det vill säga datumet då polisen sköt mannen fram till datumet 

då de ändrade uppgifterna publicerades. Angivna datum för den andra sökningen var 

2016.07.27-2016.11.17, det vill säga datumet när uppgifterna ändrades fram till datumet 

för den dag sökningen genomfördes. Anledningen till att vi valde att dela in sökningen i 

två tidsperioder var för att undersöka om och hur aktörernas gestaltning förändrades när 

nya uppgifter tillkom och på så vis detektera så många element som möjligt. Vi ansåg 

att detta skulle optimera analysens saklighet. 

Den första sökningen gav 31 träffar. Av dessa var flera artiklar dubbletter eller irrele-

vanta då de inte berörde denna nyhetshändelse specifikt. Dessa sorterades bort. Även tre 

notiser vars innehåll återfanns i längre artiklar sorterades bort och det återstod då åtta 

artiklar. Den andra sökningen gav 36 träffar. Även denna sökning resulterade i vissa 

dubbletter och artiklar som inte behandlade denna händelse specifikt och sorterades 

därför ut. Det kvarstod då sju artiklar.  
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2016.12.09 gjorde vi ytterligare en sökning. Efter att ett reportage om fallet visades på 

tv fick det medial uppmärksamhet på nytt och vi ansåg därför att fler artiklar skulle 

gynna vårt syfte. Vi genomförde då en sökning i mediearkivet Retriever med samma 

sökinställningar som vid vårt första urval med undantaget att tidsbegränsningen sattes 

till de senaste sju dagarna. Detta gav tre träffar. Samtliga utgick ifrån tv-reportaget men 

två av dem var inte nyhetsartiklar och sorterades därför bort. Den återstående artikeln 

utgjorde kompletteringen av vårt empiriska material. Utöver de sju artiklar vi redan 

hade i urvalet efter de ändrade uppgifterna tillkom alltså en ny artikel. Vi hade då åtta 

artiklar innan de ändrade uppgifterna och åtta artiklar efter de ändrade uppgifterna vilket 

vi ansåg skulle ge en representativ bild av nyhetsrapporteringen. Vårt empiriska materi-

al bestod slutligen av 16 nyhetsartiklar som vi sedan analyserade med hjälp av vår valda 

metod. Vårt empiriska material förtecknas i bilaga 1.  

4.3 Frågor till texten 

För att besvara våra huvudsakliga frågeställningar valde vi att bryta ner dessa till frågor 

att ställa till vårt empiriska material.  

 

 Hur beskrivs händelsen innan polisens ändrade uppgifter utifrån språket, till exempel 

ordval, meningsuppbyggnad och textuella luckor?  

 Hur beskrivs händelsen efter polisens ändrade uppgifter utifrån språket, till exempel 

ordval, meningsuppbyggnad och textuella luckor? 

 Vilka aktörer ges utrymme i texten innan polisens ändrade uppgifter?  

 Vilka aktörer ges utrymme i texten efter polisens ändrade uppgifter? 

 Hur beskriver journalistiken de huvudsakliga aktörerna och relationen mellan dem 

språkligt? Vilka ord används för att beskriva de huvudsakliga aktörernas egenskaper 

och hur kan dessa tolkas? 

 

Svaret på dessa frågor gick att identifiera genom att läsa och studera texterna. Resultatet 

av dessa frågor låg till grund för hur vi fördjupade oss i materialet utifrån kritisk diskur-

sanalys. Då uppkom frågor som vi valde att ställa till resultatet av de ursprungliga frå-

gorna till texten.  

 

 Vilka diskurser går att urskilja i texten? 

 Vilka huvudteman och delteman går att identifiera? 
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 På vilket sätt ges de huvudsakliga aktörerna utrymme i texten? Hur gestaltar 

journalistiken dessa aktörer? Vad och vem erbjuds aktörerna uttala sig om? 

 

4.4 Tillvägagångssätt 

Efter urvalet läste vi båda samtliga texter i stället för att dela upp texterna för att vi 

skulle ha samma information med oss när vi genomförde analysen. Eftersom språket är 

centralt i vår studie undersökte vi brödtext, rubriker, ingresser och faktarutor. Utifrån 

analysschemat och våra frågor till texten gjorde vi vår analys på både makro- och 

mikronivå när vi studerade vårt empiriska material. Vi undersökte vilka huvudteman 

och delteman som förekom, vilka textuella luckor läsaren själv erbjöds fylla i och vilket 

språk som användes. Vi undersökte val av ord, meningsuppbyggnad och hur tolkningen 

av dessa kan se ut. Förekommande aktörer, deras gestaltningar och vilka slutsatser de 

tilläts dra i journalistiken studerades även. De huvudsakliga aktörerna och händelsen 

fick utifrån gestaltningarna olika rubriker i analysen. Att även dela in analysen i tidspe-

rioder gav oss möjlighet att urskilja likheter och skillnader utifrån språkliga beskriv-

ningar och gestaltningar. Varje tidsperiod avslutades med en kortfattad sammanfattning. 

Vi sammanställde sedan analyserna från respektive tidsperiod för att, med ett slutgiltigt 

resultat, besvara våra frågeställningar. Vi valde denna struktur för att presentera vårt 

analysresultat på ett så tydligt sätt som möjligt. 

 

4.5 Metodkritik 

Enligt Hultén (2000) finns det en risk med att undersöka representationer i medier. Hon 

anser att det som forskare är lätt att rekonstruera de stereotyper, beskrivningar och dis-

kurser som man undersöker. Det var en utmaning att vara helt objektiv i arbetet med stu-

dien. För att undvika att personliga åsikter skulle påverka studien höll vi löpande diskuss-

ioner om hur meningar och ord på olika sätt kunde uppfattas vid appliceringen av vår me-

tod. Vi gjorde vårt yttersta för att hålla god forskningssed under hela forskningsprocessen.  

 

Vi valde även att endast studera texter och har alltså inte tagit hänsyn till bilder i nyhets-

rapporteringen. Vi ansåg vid studiens början att journalistikens bevakning av händelsen 

främst skett i skriven form och valde därför att endast fokusera på texterna. Eftersom vi 

gjorde en kvalitativ undersökning fick vi möjlighet att studera ett färre antal egenskaper 

i texterna mer utförligt än om vi hade valt en kvantitativ metod. En kvantitativ metod 

hade kanske passat bättre om vi även undersökte andra typer av medier och ville komma 



  
 

23 

åt så omfattande empiriskt material som möjligt för att få en helhetsbild av samtlig ny-

hetsrapportering. Däremot hade vi genom en kvantitativ studie inte kunnat analysera 

materialet på djupet vilket krävdes för att besvara vår studies syfte och frågeställning. 

Vi ansåg därför att kritisk diskursanalys var den metod som var mest lämplig.   

 

En komparativ studie hade varit intressant att applicera vår valda metod på, men ef-

tersom vårt valda fall är anmärkningsvärt i sig, med polisens ändrade uppgifter vilket 

ger utrymme för fler gestaltningar, ansåg vi att det empiriska materialet skulle generera 

intressanta forskningsresultat. Utifrån denna studies omfång och tidsram skulle en kom-

parativ studie, i detta fall, varit för omfattande. Vårt valda falls unika karaktär och in-

tressanta aspekter ansåg vi vara tillräckligt för att stå på egna ben.  

 

Brottsmisstankarna som riktades mot den dödade mannen har avskrivits. Vi ansåg dock 

att skillnaderna och likheterna i journalistikens framställning av aktörerna vid tidspe-

rioden vi redogjort för var det mest intressanta och därför kunde analyseras med diskur-

sanalys oberoende av en eventuell dom.  

 

4.6 Undersökningens tillförlitlighet 

Ju mer grundligt forskare har redogjort för sitt tillvägagångssätt i sina studier desto mer 

troligt är det att andra forskare kommer fram till samma resultat (Bergström & Boréus, 

2014). Vi har i studien försökt beskriva vårt tillvägagångssätt så utförligt som möjligt 

för att förklara processen fram till resultatet. Vi har båda varit lika involverade i samt-

liga steg i arbetet med studien vilket har tillfört att vi alltid haft fler än en persons om-

dömesförmåga, perception och tolkningsperspektiv. Vi har löpande haft diskussioner 

om hur detaljer i materialet på olika sätt kan uppfattas och om hur det diskursiva fram-

träder och kan tolkas. Eftersom vi båda har läst och analyserat samtliga texter som utgör 

vårt empiriska material har vi behållit ett kritiskt förhållningssätt och därmed minskat 

risken för subjektiva tolkningar.  

 

Diskurser är beroende av vilka sammanhang de sätts in i och resultaten av dessa är upp 

till forskare att tolka och förstå utifrån deras bästa förmåga vilket gör att tydliga moti-

veringar av tolkningarna är avgörande för studiens reliabilitet (Bergström & Boréus, 

2014). Vi har i vår analys redogjort för vilka tolkningar texten erbjuder och motiverat 

det genom våra analysverktyg och diskursiva kontexter som utgör normer i samhället. 
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Eftersom vi utgick ifrån språkliga betydelser i de sociokulturella sammanhang de före-

kommer i ökar chansen för andra forskare, med samma material och metod, att uppnå 

liknande resultat.  

 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) bör forskare först fastställa 

det fenomen undersökningen vill uttala sig om för att senare kunna utforma sitt urval. 

Det underlättar att förstå de fenomen man vill undersöka för att kunna välja passande 

fall, det vill säga fenomenet definierar fallet och inte tvärtom. Vi valde däremot att först 

bestämma fallet och sedan definiera fenomenet. Vi valde alltså ut ett fall strategiskt. 

Esiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) menar att ett strategiskt utvalt fall 

inte nödvändigtvis är representativt för ett helt fenomen men genom att analytiskt gene-

ralisera resultaten kan man lyfta fram mönster och på så sätt förstå närliggande fall inom 

fenomenets område. Vi har generaliserat vårt resultat för att lyfta problematiken i ett 

större sammanhang även om studien inte är tillräckligt omfattande för att generalisera 

ett helt fenomen och rapporteringen kring det.  

 

I vårt avsnitt om studiens syfte och frågeställningar har vi angivit att vi vill studera aktö-

rer, språkliga beskrivningar och gestaltningar som förekommer i vårt empiriska materi-

al. Vi ansåg att vårt syfte, vår empiri, våra teorier och vår metod alla var kompatibla 

med varandra och studerade det vi avsåg vilket enligt Larsson (2010) är en förutsättning 

för hög validitet. 

 

4.7 Forskningsetiska överväganden 

I vissa av nyhetsartiklarna som låg till grund för vårt empiriska material har journalisti-

ken valt att publicera namn på några av personerna som är inblandade. Även om nam-

nen som förekommer är allmänt kända har vi valt att anonymisera dessa. Dels för att det 

under arbetet med studien pågick en utredning som berörde händelsen och dels för att 

namnen inte är relevanta för syftet med vår studie. De personer som nämns vid namn i 

texterna, till exempel polisens presstalesperson, har vi valt att endast benämna med titel 

då personens namn inte är relevant för vår studie. Då vi i vår undersökning inte har 

några medverkande i form av informanter eller intervjupersoner har vi inte lika många 

etiska aspekter att ta hänsyn till som i till exempel en studie med intervju som metod.  
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Vi anser inte att vår studie på något vis kan påverka polisens trovärdighet som myndig-

het då vi endast framförde analysens resultat utan att ta ställning eller lägga värdering i 

det. Vi studerade inte personerna inblandade i händelsen – vi studerade mediernas ge-

staltning av dem. Att lägga vikt vid vem som gjorde rätt eller fel anser vi hade varit 

etiskt inkorrekt och var inte heller på något sätt relevant för vårt syfte. Utifrån Veten-

skapsrådets riktlinjer för god forskningssed (Hermerén, 2011) anser vi inte att ytterli-

gare forskningsetiska ställningstaganden behövts i denna studie. 

 

5 Analys 
 

Vi har valt att presentera vår analys i två olika tidsperioder: innan polisens ändrade upp-

gifter och efter polisens ändrade uppgifter. De mest framträdande aktörerna i texterna, 

mannen och polisen, har fått egna rubriker i respektive tidsperiod. Beskrivningen av 

händelsen har också fått en egen rubrik. Resultatet av analysen presenteras i avsnittet för 

slutsats och diskussion. Där redogör vi för likheter och skillnader mellan tidsperioderna 

för att kunna besvara våra frågeställningar. När vi i analysen skriver ”polisen” syftar vi 

inte bara på de enskilda poliser som var på plats vid händelsen utan även poliskåren i 

sin helhet. Polisen benämns som en aktör. Enskilda polisers uttalanden och beskrivning-

ar representerar i vår studie hela polisväsendet.  

 

5.1 Innan de ändrade uppgifterna 

5.1.1 Mannen som viftar med pistol i centrum 

Mannen benämns huvudsakligen som ”mannen”, ”gärningsmannen” och ”beväpnad 

man”. Han anonymiseras i texterna och ingenstans framgår det vad han heter eller vad 

han har för koppling till brottsplatsen.  

 

En man i 30-årsåldern öppnade eld mot en polispatrull i södra Stockholm (Expressen 

2016-06-23 30-åring sköts ihjäl av polisen). 

 

Det här är ett exempel på mannens typiska benämning i texterna. Det finns ingenting 

som erbjuder läsaren att relatera till mannen. Ingen familj eller andra anhöriga till man-

nen nämns mer än i citat från polisen. 
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– Mannen har avlidit och anhöriga är underrättade (Expressen 2016-06-23 30-åring sköts 

ihjäl av polisen). 

 

Citatet är från polisens presstalesperson som erbjuds utrymme att uttala sig.  Mannens 

anhöriga nämns kort i slutet av texterna utan några detaljrika beskrivningar, de nämns 

alltid genom citat eller genom uppgifter från polisens företrädare. Det framgår inte uti-

från de journalistiska texterna om tidningen sökt de anhöriga i fråga för ett citat.  

 

De hade sett en man gå omkring med ett vapen i centrum (Mitt i Hammarby/Skarpnäck 

2016-06-28 Stökig natt efter dödsskott). 

 

Ett vittne som bor i området berättar att en man viftat med pistol i Bagarmossen centrum 

och sedan försvunnit från platsen i bil (Expressen 2016-06-23 30-åring sköts ihjäl av 

polisen).  

 

Texten erbjuder läsaren att uppfatta mannens beteende som konstigt och avvikande. 

Mannen går runt på en offentlig plats med ett vapen vilket är ett anmärkningsvärt bete-

ende utifrån rådande samhällsnormer. Vittnenas beskrivna reaktion på mannens uppfö-

rande är ett bevis på att det inte ses som normalt. Mediernas sätt att lyfta denna uppgift 

är också en indikation på de diskurser som råder gällande beteende på offentliga platser 

och vapeninnehav. Om journalistiken inte hade sett uppgiften som uppseendeväckande 

hade den troligtvis inte getts utrymme i texten.  

 

– […] Han stod där helt lugnt med hörlurar i öronen. Det var som att han väntade på en 

uppgörelse eftersom han stod med pistolen framme, säger vittnet (Aftonbladet 2016-06-

23 Sköts ihjäl av polisen). 

 

Även här gestaltas mannens beteende som avvikande. Mannen tillskrivs egenskaper 

som sansad, förberedd och behärskad trots att situationen i sig hos många skulle fram-

kalla andra egenskaper. Att vänta på en ”uppgörelse” och samtidigt verka lugn vittnar 

om ett egendomligt beteende. Att han är beväpnad och avspänd kan tolkas som att man-

nen är bekväm med och kanske till och med van vid vapenanvändning. Enligt Berglez 

(2013) konkretisering av Van Dijks analysschema på makronivå kan man studera vilka 

aktörer som tillåts dra resonemang kring händelsens orsaker och konsekvenser. I texten 
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ges ett vittne utrymme att göra just detta. Vittnet får som utomstående person dra slut-

satser kring mannens avsikter. 

 

När polispatrullen kom flydde mannen (Mitt i Hammarby/Skarpnäck 2016-06-28 Stökig 

natt efter dödsskott). 

 

I exemplet ovan erbjuds läsaren förstå att mannen undvek polisen, något som kan syfta 

till att mannen är medveten om att han eventuellt gör något olagligt och vill slippa kon-

sekvenserna av det. En helt vanlig medborgares första instinkt brukar inte vara att fly 

från polisen. Varför vill mannen fly om han har rent mjöl i påsen? I den fortsatta beskriv-

ningen av händelseförloppet blir enligt journalistiken mannens beteende alltmer märkligt.  

 

Enligt uppgifter till Aftonbladet ska patrullen ha legat bakom den misstänktes fordon när 

föraren plötsligt vände bilen och riktade fronten mot polisbilen (Aftonbladet 2016-06-23 

Sköts ihjäl av polisen).  

 

Här framkommer ytterligare en beskrivning av mannen. Han kallas för ”den miss-

tänkte”. Denna gestaltning ses som neutral i sammanhanget då den varken beskriver 

mannens oskuld eller gestaltar honom som en direkt gärningsman. I citatet ovan påvisas 

mannens flykt ytterligare. Det talar även om hans underliga beteende då han enligt tex-

ten plötsligt verkar ändra sig och dessutom aktivt handlar för att konfrontera polisen 

genom att vända bilens front mot polisbilen. Det framförs enligt texten att han tidigare 

velat fly men nu söker en sammandrabbning med polisen, vilket tyder på impulsivitet 

och obeslutsamhet som utmärkande egenskaper hos mannen.  

 

– Föraren kliver ur och skjuter mot patrullen, som besvarar elden (Norran 2016-06-23 

Man ihjälskjuten av polis).  

 

Citatet är från en tjänsteman vid Stockholmspolisen. Mannen beskrivs som initiativta-

gande i mötet med polisen. Eftersom han är den första att avlossa skott och polispatrul-

len ”besvarar elden” erbjuds läsaren genom texten förstå att det rör sig om självförsvar 

från deras sida. I citatet framgår det att mannen skjuter mot polisen så fort han kommit 

ut ur fordonet. Enligt texten agerar mannen hastigt, som om han stannat bilen med av-

sikten att skjuta mot polisen. Vidare tas mannens kriminella bakgrund upp i texten.  
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Mannen som öppnade eld mot polisen och sköts ihjäl var tidigare dömd för en rad brott, 

bland annat narkotikabrott, olaga hot och hot mot tjänsteman. […] I den sistnämnda do-

men framkommer att han ska ha hotat väktare som stoppat honom i en matbutik. Mannen 

ska enligt domen ha sagt att han vid en rättegång skulle få reda på väktarnas namn och 

”plocka dem” (Aftonbladet 2016-06-23 Sköts ihjäl av polisen).  

 

Det här är det enda som beskriver mannens bakgrund och privatliv i texten. Mannen 

gestaltas som våldsam, vårdslös och hotfull. Det påvisar hans tidigare tvister med lagen 

och hans agg gentemot auktoriteter. Denna information erbjuder läsarna en förförståelse 

för mannens egenskaper och varför händelsen kan ha ägt rum. Den sista meningen i 

citatet kan tolkas som att det finns en viss hämndlystenhet hos mannen och påvisar en 

aggressivitet. Det går genom texten att uppfatta mannen som en person som inte är rädd 

för att ta lagen i egna händer genom att journalistiken uttryckligen beskriver att han ville 

ta reda på väktarnas namn och ”plocka dem”. Journalistiken verkar förklara mannens 

beteende vid denna händelse genom att beskriva hans tidigare domar. Läsarna ges ut-

rymme att tolka att det är sannolikt att mannen skulle begå det här brottet eftersom en 

vanlig diskurs är att det är mer troligt att begå ytterligare brott om man gjort det tidigare.  

 

Vi har tidigare redogjort för Beethams (2003) legitimitetsteori som förklarar att alla 

inblandade aktörer måste acceptera en maktrelation för att makten ska vara legitim. Att 

den underordnade, i det här fallet mannen, inte accepterar maktrelationen utan snarare 

rubbar den genom att skjuta mot de överordnade, det vill säga polisen, är ett exempel på 

hur man kan avläsa och förstå maktpositionerna genom teorin. I texten upplyser journa-

listiken läsarna om att en förundersökning om försök till mord har inletts mot mannen. 

Trots att mannen är avliden vill nyhetsmedierna poängtera för mottagaren hur allvarligt 

brottet mannen är misstänkt för är. Detta gestaltar mannen som en eventuell mördare.  

 

5.1.2 Polisen som samhällets beskyddare  

Ett par exempel på rubriker i texten är ”Man ihjälskjuten av polis” och ”Man sköts till 

döds av polis” vilket på ordvalen och meningsuppbyggnaden kan tolkas som att polisen 

skuldbeläggs för mannens död, att det skett på ett obefogat sätt. I ingresserna däremot 

erbjuds läsaren uppfatta det annorlunda.  

 

En man har skjutits ihjäl av polisen i södra Stockholm efter att själv ha skjutit flera skott 

mot en polispatrull (Norran 2016-06-23 Man ihjälskjuten av polis)  
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Utifrån Berglez (2013) konkretisering av Van Dijks analysschema kan vi på schematisk 

nivå förstå att rubrik och ingress kan tolkas på olika sätt. För att förstå nyhetsmediernas 

rapportering av polisens agerande behöver läsarna både rubrik och ingress. Att tyda var 

och en för sig kan förvirra läsarnas bild av gestaltningen. Genom att journalistiken i 

ingressen förklarar polisens agerande som ett svar på mannens handlingar erbjuds läsar-

na förstå att mannen agerade felaktigt och att det därför det fanns belägg för dödsskjut-

ningen. Polisen kan i detta fall klassas som överordnade i samhället enligt Beethams 

legitimitetsteori (2003) då de är en myndighet med makt. Rubrikerna tyder på att jour-

nalistiken är medveten om och utnyttjar detta faktum för att locka till läsning. Genom 

att fokusera på orden ”polis” och variationer av ”ihjälskjuten” blir rubriken upp-

seendeväckande. Den vittnar om en avvikande händelse eftersom en rådande diskurs är 

att polisen ska skydda sina medborgare, inte skjuta ihjäl dem. 

 

I vårt empiriska material är polisen primär informationskälla, något som tidigare forsk-

ning också påvisat. Stefanovska (2015) redovisade i sin studie att polisen är den enda 

källan som får uttala sig om sin verksamhet i makedonsk nyhetspress. Hebers (2008) 

studie visar att polisen är den primära informationskällan i artiklar om brott i Sverige. 

Dessa studier har vi redogjort för i vårt avsnitt om tidigare forskning. Genomgående är 

det polisen som citeras och som erbjuds utrymme att uttala sig om händelseförloppet 

genom journalistiken. I texten tydliggörs det för läsaren att journalistiken har stort för-

troende för polisen som källa då polisen får det här utrymmet. Genom att polisen er-

bjuds många pratminus förstår man att journalistiken förlitar sig på deras uttalanden 

utan att nödvändigtvis vända sig till andra källor för ytterligare information.  

 

 De två poliserna ska ha klarat sig utan fysiska skador, men de har fått hjälp.  

– De poliser som är inblandade i svåra händelser tas omhand, och det handlar bland annat 

om debriefing (Hallandsposten 2016-06-24 Polisskott och mordförsök utreds). 

 

Ingen av de två poliserna skadades fysiskt vid dramat, men har omhändertagits för debriefing.  

– Det här är ingenting som någon vill vara med om, det är klart att de har påverkats (Mitt 

i Hammarby/Skarpnäck 2016-06-28 Stökig natt efter dödsskott). 

 

Citaten är exempel på när polisen i texten uttalar sig om sig själva och sin egna verk-

samhet. Fokus i texten ligger på polisernas välmående. Trots att poliserna varit med om 
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en händelse som genom texten kan uppfattas som traumatisk framgår det att de mår fy-

siskt bra. Det framgår att man som myndighet värnar om sina medarbetare och tar hand 

om varandra i krissituationer. I texten är journalistiken mån om att först skriva att poli-

serna mår bra fysiskt för att sedan använda ordet ”men” innan man påpekar att poliserna 

fått hjälp på andra sätt. Detta kan tolkas som att poliserna mår dåligt psykiskt eller 

borde göra det. Dels erbjuder texten läsarna att uppfatta poliserna som hjältar eftersom 

de sätter sin hälsa på spel för att stoppa kriminalitet och dels erbjuds läsarna känna 

sympati för polisen då citaten får dem att framstå som väldigt mänskliga. Det framgår i 

det empiriska materialet att polisen är mån om att följa rutiner och göra saker på rätt 

sätt, exempelvis genom debriefing. Detta tema är genomgående utmärkande i texten. 

 

– Vi kollar vem den avlidne är, hans bakgrund och vad som kan ha föranlett det här. Vi 

kommer under dagen ha extra många poliser på plats i Bagarmossen för att ta vittnesupp-

gifter (Hallandsposten 2016-06-24 Polisskott och mordförsök utreds). 

 

Polisens citat kan inge trygghet för läsaren. Nyhetskonsumenten erbjuds uppfatta att 

polisen arbetar enligt rutin och har kontroll över situationen, att allt går som det ska. Ge-

nom att låta polisen uttala sig i texten om att ha utökat sina resurser och pratat med vitt-

nen och anhöriga gestaltas polisen av journalistiken som väldigt måna om att utföra sitt 

arbete på rätt sätt. Att polisen undersöker ”vad som kan ha föranlett det här” kan tolkas 

som att de misstänker att särskilda anledningar ligger till grund för händelsen. 

 

Ett stort polispådrag skickades ut och vid Sockenvägen stoppade en polispatrull bilen som 

mannen färdades i. […] Polisen genomförde en teknisk undersökning på brottsplatsen, man 

knackade även dörr i området (Expressen 2016-06-23 30-åring sköts ihjäl av polisen). 

 

En biljakt startade som slutade på Sockenvägen, där poliserna lyckades stoppa bilen (Mitt 

i Hammarby/Skarpnäck 2016-06-28 Stökig natt efter dödsskott). 

 

Polisen gestaltas som effektiva i texten. Texten lägger vikt vid att de lyckas ”stoppa” 

mannens bil och ta kontroll över situationen på kort tid. Läsarna erbjuds tolka att poli-

sen utfört sitt arbete på ett korrekt sätt i alla skeden av rapporteringen. 

 

– […] När det gäller de två poliserna har en särskild utredning inletts, för att titta på deras 

agerande (Mitt i Hammarby/Skarpnäck 2016-06-28 Stökig natt efter dödsskott). 
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Till skillnad från rubriceringen av mannens misstänkta brott förekommer det i texten 

inte om det föreligger misstanke mot polisen och i så fall vad, trots att det står att en 

utredning har inletts. I citatet erbjuds läsaren förstå att polisen utreds för någonting som 

har med deras agerande att göra men inga detaljer erbjuds. Vi har kommit fram till att 

det förekommer textuella luckor, ett av de begrepp som Berglez (2013) utgår från i sin 

konkretisering av Van Dijks analysschema på mikronivå. Till exempel framgår det inte i 

texten om det ingår i polisens rutiner att inleda en utredning mot poliser vid liknande 

händelser eller om det av någon särskild anledning sker i just detta fall. Texten kräver 

till viss del en förförståelse hos läsaren för att denne ska kunna förstå gestaltningen av 

polisens agerande. 

 

Ett moment i Berglez analysschema (2013) handlar om vilka aktörer som får uttala sig 

och vilka resonemang kring orsaker och konsekvenser som dras genom den aktören. Vi 

kom fram till att polisen som aktör både får många pratminus i texten och erbjuds även 

resonera kring händelsen.  

 

– Det är väl en inte alltför vild gissning att det är en effekt av skottlossningen (Mitt i 

Hammarby/Skarpnäck 2016-06-28 Stökig natt efter dödsskott). 

 

Citatet kommer från en polis som erbjuds spekulera kring händelsens verkan. Polisens 

uttalande kan tolkas som att det kommer från en person som har tillräckligt stor kunskap 

för att kunna uttala sig om orsaker och konsekvenser. Gestaltningen gör att det kan upp-

fattas som en professionell åsikt i sammanhanget även om uttalandet enbart är polisens 

egna spekulationer. 

 

– […] Om han var känd av polisen tidigare vill vi inte säga (Mitt i Hammarby/Skarpnäck 

2016-06-28 Stökig natt efter dödsskott). 

 

Polisen vill heller inte berätta vad för slags vapen mannen bar på, eller hur händelseför-

loppet såg ut mer exakt, utan hänvisar till att utredningar inletts för att klargöra det (Mitt i 

Hammarby/Skarpnäck 2016-06-28 Stökig natt efter dödsskott). 

 

I det empiriska materialet förekommer här information som kan uppfattas som överflö-

dig men som journalistiken ändå väljer att behålla, kanske för att det finns något outtalat 
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att avläsa. Att i texten förklara att polisen inte vill berätta något kan säga mer än att 

välja att inte rapportera om informationen alls. Eftersom citatet lyder ”…vill vi inte 

säga” erbjuds läsaren tolka att det är ett aktivt val från polisens sida. I uttalandet låter 

det som att de skulle kunna dela med sig av informationen journalistiken efterfrågat 

men väljer att låta bli.  

 

5.1.3 Händelsen man aldrig förväntade sig 

 

Dödsskjutningen rapporteras utspela sig efter att det i texten framgår att mannen blivit 

sedd med ett ”vapenliknande föremål” eller en ”pistol”, där ordvalen påverkar beskriv-

ningen av händelsen. ”Pistol” kan i sammanhanget erbjuda en tolkning av direkt fara 

medan ”vapenliknande föremål” är en diffus beskrivning som inte specificerar vad det 

skulle kunna vara för vapen eller om det över huvud taget är ett vapen. Vittnen erbjuds 

berätta om det de sett som ledde till att polis tillkallades.  

 

– Jag skulle precis beställa när jag tittade ut och såg en man som stod med en pistol i han-

den vid sin bil. […]  Det var som att han väntade på en uppgörelse eftersom han stod med 

pistolen framme, säger vittnet (Aftonbladet 2016-06-23 Sköts ihjäl av polisen). 

 

Vittnet ges utrymme att resonera kring händelseförloppet. Händelsen beskrivs som hot-

full och som att personer i närheten kunde vara i fara.  

 
I början av juni skrev Stockholms Fria om att polisens dödsskjutningar ökar. Nu har ytter-

ligare en person dödats av polisens kulor (Stockholms Fria 2016-07-01 Man sköts till 

döds av polis). 

 

I citatet ovan erbjuds läsaren en bakgrundsbeskrivning som hör ihop med händelsen. 

Genom att journalistiken påpekar att dödsskjutningar ökar erbjuds läsaren tolka att det 

är en fara som blir alltmer vanlig, att man eventuellt bör vara aktsam för att inte själv 

råka ut för det. I just denna formulering framgår det inte vilka det är som blir skjutna 

eller varför polisen skjuter dem vilket eventuellt kan tolkas som oroväckande. Journali-

stiken väljer att påpeka att det har rapporterats om liknande händelser relativt nyligen 

och att ytterligare en händelse nu kräver nyhetsrapportering om det. Detta påvisar rap-

porteringen om ett alltmer förekommande fenomen. I texten förekommer en faktaruta 

som beskriver dödande polisskott de senaste åren. Denna information kan erbjuda läsa-

ren förförståelse och bakgrundsfakta om fenomenet.  
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Två utredningar pågår efter polisskjutningen i Bagarmossen. Dels försöker polisen 

komma fram till varför en man sköt mot en patrull och dels utreder åklagare patrullen 

som besvarade elden (Landskrona Posten 2016-06-24 Dubbla utredningar efter döds-

skott). 

 

Händelsen beskrivs här som delvis oklar. Det läsaren erbjuds förstå är att det pågår två 

separata utredningar mot de båda aktörerna i texten. Journalistiken erbjuder läsaren att 

fylla i textuella luckor själv då det inte framkommer någon särskild anledning till varför 

patrullen utreds. Kanske krävs det en viss förförståelse för att avgöra om sådana åtgär-

der är vanliga. I det empiriska materialet gestaltas polisen som okunniga när det kom-

mer till mannens motiv vilket verkar vara ett beslut från journalistiken sida då polisen i 

det här fallet inte erbjuds något citat.  

 

Polispatrullen sköt mot honom så att han blev skadad. […] Mannen, som enligt polisen är 

född 1988, fördes till sjukhus men avled (Landskrona Posten 2016-06-24 Dubbla ut-

redningar efter dödsskott). 

 

– Sen ser vi hur den skjutne faller ner mot marken och blir liggande (Aftonbladet 2016-

06-23 Sköts ihjäl av polisen). 

 

Beskrivningen av mannens död saknar detaljer. Han beskrivs ha skjutits och blivit förd 

till sjukhus där han avled av sina skador. Informationen rörande dödsorsaken är kortfat-

tad och ibland saknas den helt men det framgår sent i texten att mannen ska ha blivit 

skjuten i huvudet när han skadades. Händelsen upplevs genom journalistiken som väldigt 

hastig med avsaknad av detaljer. I texten beskrivs också vikten av händelsens närhet.  

 

De berättar att de strax innan undrat vad som hände, eftersom de såg polishelikoptern cir-

kulera över Bagarmossen. 

– Men man trodde ju aldrig att man skulle hamna så nära en skottlossning (Aftonbladet 

2016-06-23 Sköts ihjäl av polisen). 

 

Det finns en diskurs i texten som beskriver vittnenas reaktion på en avvikande händelse. 

Att något ovanligt sker i det lokala samhället som rapporteras via medier väcker männi-

skors nyfikenhet och engagemang. Citatet beskriver hur det kan skapas en medvetenhet 

om att dödsskjutningar kan hända när som helst, var som helst, till och med där vi själva 
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bor. Ordet ”aldrig” som vittnet använder kan erbjuda tolkas att det är en ovanlig förete-

else i just området där vittnet befinner sig. Diskursen beskriver hur det händer andra 

människor på andra ställen men inte en själv och inte här.  

 

Den ihjälskjutna mannens fordon har tagits i beslag. Även polisbilen, som har skottskador 

i vindrutan, ska undersökas (Mitt i Hammarby/Skarpnäck 2016-06-28 Stökig natt efter 

dödsskott). 

 

Det finns en språklig skillnad som vi anser är värd att ta upp i citatet ovan. Att mannens 

fordon ”tagits i beslag” låter som en ofrånkomlig åtgärd. Meningsuppbyggnaden vittnar 

om en nästan kraftfull handling, som om någon eller något motvilligt gett ifrån sig for-

donet. Att polisbilen ska ”undersökas” låter betydligt mildare i ordval, som en stan-

dardåtgärd. Att man i medier påpekar att bilen har skottskador i vindrutan påvisar att det 

var polisfordonet som blev utsatt vid händelsen. Den språkliga skillnaden är intressant 

då det i texten också framgår att båda aktörerna utreds för olika brott.  

 

Det primära temat som tas upp utifrån Berglez (2013) konkretisering av Van Dijks me-

tod i texten är att en man skjutits ihjäl av polis. Ett sekundärt tema är att polisens skott 

var ett svar på mannens försök att skjuta polisen och att det alltså var en handling av 

självförsvar. Andra delteman är mannens beteende, polisens verksamhet och att döds-

skjutningar i Sverige ökar. Identifierade aktörer är mannen som blev skjuten, polisen 

och vittnen. Polisen är den aktör som erbjuds mest utrymme att uttala sig i texten. De är 

den aktör som får tala om händelsens orsak och verkan. 

 

5.2 Efter de ändrade uppgifterna 

5.2.1 Den dödade småbarnspappan 

Det framgår tydligt i texten att mannen inte avlossat några skott mot polisen.  

 

[…] säger att mannen över huvud taget inte avlossade något skott - varken mot polisen el-

ler någon annan (Aftonbladet 2016-07-28 Nu backar polisen om dödsskjutning). 

 

Nu har polisen tagit tillbaka det påståendet och säger att mannen inte sköt några skott. 

Det är oklart om han över huvud taget var beväpnad (Norra Skåne 2016-07-29 I tjänst 

trots brottsmisstankar). 
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Att journalistiken väljer att skriva ”varken mot polisen eller någon annan” gör att läsa-

ren erbjuds uppfatta att mannen inte var en fara för polisen och inte heller för någon 

annan. Det går att tolka meningen och ordvalen som att det var obefogat av polisen att 

skjuta mannen eftersom att han inte sköt först. Meningen ”det är oklart om han över 

huvud taget var beväpnad” påvisar ytterligare ovissheten över situationen och att man-

nen inte avlossade något skott. Journalistiken behöver inte skriva ut att mannen inte 

borde ha blivit skjuten. Läsarna erbjuds förstå det genom diskursen om polisens rätt till 

våld. Det råder en diskurs om att människor inte blir skjutna av polisen om de inte har 

begått något allvarligt brott och utgör ett hot mot någon. Journalistiken gestaltar man-

nens död som något som kräver ytterligare förklaring. I texten erbjuds mannens mamma 

mycket utrymme att uttala sig om sin son och om händelsen. På detta sätt blir mamman 

en aktör som förstärker mannens gestaltning. 

 

– Min son begravdes förra veckan. Jag har varit jätteledsen och nere på grund av min sons 

död. Men när jag fick den här polisrapporten vände det och nu vill jag göra rätt för min 

son. Hela Sverige ska få veta att min son sköts till döds fastän han var helt oskyldig, säger 

mamman (Göteborgsposten 2016-07-27 ”De tog ifrån ett tvåårigt barn sin pappa”). 

 

Den första meningen i citatet vittnar om diskursen att man aldrig ska behöva begrava 

sitt eget barn och att det mamman gått igenom är abnormt utifrån normen. Hon tillåts 

tala om sina känslor vilket erbjuder läsaren känna empati för hennes gestaltning. Journa-

listiken beskriver mammans driv som uppstår i sorgen efter sonens död och hur hon får 

ett sorts syfte i livet trots händelsen. ”Nu vill jag göra rätt för min son” är en formule-

ring som visar att mamman vill rentvå sin son av osjälviska anledningar. Sonens upprät-

telse blir hennes drivkraft. Den sista meningen vittnar om mammans övertygelse om 

sonens oskuld och hennes vilja att övertyga de som trott annat. ”Hela Sverige ska få 

veta” låter som ett absolut faktum och kan nästan uppfattas som hotfullt. Fortsättningen 

på citatet lyder ”min son sköts till döds fastän han var helt oskyldig” vilket vittnar om 

att mamman anser, enligt journalistikens beskrivning, att det finns något eller någon 

som bär skulden för mannens död.  

 

– Polisen avrättade min son. Jag förstår inte varför de kände sig hotade. Min son var en 

tunn liten kille. De kunde ha hoppat på honom och slagit ned honom (Göteborgsposten 

2016-07-29 Polis sköt ihjäl man - kvar i tjänst). 
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Mannen beskrivs som fysiskt underlägsen och som att det inte fanns anledning för poli-

sen att känna sig hotad av honom utifrån just den aspekten. Att journalistiken erbjuder 

mamman beskriva mannen som ”tunn” och ”liten” får honom att framstå som väldigt 

ung, nästan barnslig. Läsarna erbjuds uppfatta mannen som svag och som någon man 

känner medlidande för. Ordet ”avrätta” låter väldigt rått och kan tolkas som att mannen 

var chanslös i mötet med polisen. Den sista meningen tillåter mamman att spekulera 

kring huruvida det var nödvändigt att skjuta mannen och att det, utifrån de tidigare be-

skrivningarna, hade krävts mindre för att stoppa honom.  

  

Mannens egenskaper beskrivs fåordigt i texten. Han benämns som ”mannen”, ”den döde 

mannen” och ”småbarnspappan” vilket gör att han får en identitet som läsaren erbjuds 

relatera till och sympatisera med. Journalistiken väljer i vissa tidningar att publicera 

namn på mannen och hans nära anhöriga. Genom att läsaren erbjuds ta del av mannens 

namn blir han mer verklig och lättare att identifiera sig med. Mannen beskrivs som en 

bra pappa i ett uttalande från mannens sambo vars namn journalistiken väljer att publi-

cera. Även mannens mamma erbjuds uttala sig i texten och förekommer med namn.  

 

– Det här är en av de största skandalerna i Sverige. Hans son fyllde två år igår, han var en 

jättefin pappa. Vi mår så dåligt hela familjen (Göteborgsposten 2016-07-27 ”De tog ifrån 

ett tvåårigt barn sin pappa”). 

 

I studien av Smolej (2010) som utgår ifrån Christies teori om idealiska offer och gär-

ningsmän framgår det att det idealiska offret kommer ifrån en kärnfamilj. Genom att 

tillskrivas en roll i en familj, till exempel en pappa, blir man ett mer idealiskt offer ef-

tersom man är en del av något större än sig själv. I texten erbjuds mannens sambo uttala 

sig med citatet ”jag saknar honom jättemycket” vilket påvisar vikten av mannens roll 

för människorna runt omkring honom. Genom att sonens ålder och födelsedag nämns 

erbjuds läsaren förstå att mannen kommer att gå miste om många viktiga händelser i 

hans sons liv eftersom att sonen är så ung. Det vittnar om det tomrum som kan uppstå 

efter en nära anhörigs död, särskilt när döden är oväntad och ovanlig.  

 

Fram till 20-årsåldern beskriver mamman sin son som stökig. Men sedan dess har han 

skött sig och tagit hand om sin tjej och barn. Däremot hade han sedan ett par månader 
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tillbaka mått psykiskt dåligt (Göteborgsposten 2016-07-27 ”De tog ifrån ett tvåårigt barn 

sin pappa”). 

 

Mannen gestaltas genom journalistiken som en person som förändrats till det bättre efter 

att ha haft en besvärlig barndom. Läsaren erbjuds uppfatta mannen som någon som tagit 

tag i sitt liv och sitt ansvar som familjefar. I citatets sista mening erbjuder journalistiken 

en sorts förklaring för läsarna till varför mannens beteende kan ha uppfattats som märk-

ligt vid tillfället han blev skjuten. Informationen om mannens psykiska ohälsa kan både 

låta läsaren tolka honom som en person i behov av hjälp eller en person med eventuellt 

skadligt beteende. Vi förstår att denna tolkning kan se olika ut beroende på sociokultu-

rell miljö och rådande samhällsnormer.  

 

Nu går ett vittne till dödsskjutningen ut i TV4:s ”Kalla fakta” och säger att hon såg (namn 

utelämnat) hålla sina tomma händer i luften när han sköts i huvudet (Aftonbladet 2016-

12-06 ”Han hade sina händer i vädret”). 

 

Vi har i citatet utelämnat namnet för att anonymisera mannen utan att förändra citatets 

innebörd. Att lyfta vittnets citat i både rubrik och ingress som ovan visar hur journalisti-

ken vill göra det tydligt för läsarna att denna detalj är viktig i texten. En diskurs som går 

att utläsa i detta citat är mannens gest som visar att han ger upp. Att hålla sina tomma 

händer i luften är ett universellt tecken för att visa att man är obeväpnad och villig att 

kapitulera. Journalistiken påvisar genom rubrik och ingress att det finns faktorer som 

säger att mannens agerande i situationen var korrekt men att han trots det blev skjuten. 

Mannens gestaltning visar att han rättar sig efter lagen i ögonblicket han blir skjuten. 

 

Texten beskriver att mannen innan han skjuts befinner sig hos sin frisör i Bagarmossen. 

Det görs tydligt att mannen gått till samma frisör i många år. Enligt Berglez (2013) ska 

man som forskare försöka identifiera överflödig information, något som detta vid första 

anblick kan tyckas vara. I sammanhanget blir det dock en gestaltning av mannen och 

vissa av hans egenskaper. Genom att framföra denna, till synes obetydliga, detalj er-

bjuds läsaren uppfatta mannen som lojal, knuten till sin ort och som en person som föl-

jer rutiner. Enligt det empiriska materialet berättar mannen för sin frisör att han mår 

dåligt samma dag som dödsskjutningen. Journalistiken väljer att framföra detta som dels 

understryker mannens psykiska ohälsa och dels påvisar ytterligare en nära relation i 

mannens liv.  
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– Det var min son som själv bett sin frisör att ringa till polisen. Han hade varit djupt de-

primerad de senaste månaderna, det här var hans rop på hjälp (Aftonbladet 2016-12-06 

”Han hade sina händer i vädret”). 

 

Det är mannens mamma som gör detta uttalande. Det framkommer att mannen har bett 

sin frisör att ringa till polisen men det framgår inte om frisören ringde eller ej. Däremot 

erbjuds läsaren tolka citatet som att mannen aktivt sökt polisen. Texten gestaltar man-

nen som svårt deprimerad och att han lidit av sjukdomen under en längre period. Jour-

nalistiken påvisar att mannen var medveten om sin psykiska ohälsa och mammans citat 

kan tolkas som att han ville ha hjälp. Det går att tolka den sista meningen som att man-

nen var i behov av och ville ha hjälp men det är svårt att förstå journalistikens redogö-

relse för vem mamman menar att ropet på hjälp var ämnat för. Ville mannen ha hjälp 

från polisen? Ville han att frisören skulle hjälpa honom? Utifrån meningens uppbygg-

nad går det att tolka på båda sätt.  

 

5.2.2 Den opålitliga polisen 

”Polis sköt ihjäl man - kvar i tjänst”, ”I tjänst trots brottsmisstankar” och ”Polis miss-

tänkt efter skjutningen i Bagis” är exempel på rubriker som journalistiken valt i rappor-

teringen av händelsen. Genomgående i texten gestaltas polisens beteende som något 

som läsaren erbjuds ifrågasätta. Parnaby och Buffone (2013) använder sig av begreppet 

”rebelliskhet” i sin studie för att påvisa bland annat polisers avvikande beteende. Fors-

karna menar att avvikelsen är utmärkande vid fall av polisbrutalitet och när polisers 

egna avsikter går före lagen. Polisbrutalitet med dödlig utgång är enligt Pollack (2001) 

inte ett socialt konstruerat problem i Sverige och det finns därför inte många exempel på 

hur svensk nyhetsjournalistik rapporterar om händelser som denna. Utifrån det empi-

riska materialet är det svårt att avgöra om journalistiken gestaltar händelsen som ett fall 

av polisbrutalitet eller inte. Det som däremot går att fastställa är att journalistiken erbju-

der läsaren förstå polisens beteende som avvikande. Genom gestaltningen erbjuds läsa-

ren uppfatta att polisen sköt en obeväpnad man till döds vilket är ett avvikande beteende 

då en generell diskurs är att polisen ska vara ett samhälles trygghet och beskyddare.  

 

Polisen påstod att de blivit beskjutna. De svarade med att skjuta mannen till döds. Men nu 

backar polisen - mannen sköt aldrig mot dem. Trots att poliserna som sköt är misstänkt 
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för vållande till annans död jobbar de fortfarande kvar (Göteborgsposten 2016-07-29 

Polis sköt ihjäl man - kvar i tjänst). 

 

Det dröjde en månad efter att en man skjutits ihjäl av en patrull, innan polisen demente-

rade att mannen själv skulle ha skjutit. Polisen säger sig ha velat dementera tidigare, men 

uppgifterna går isär (Hallandsposten 2016-07-29 Dementi av skott mot polis dröjde). 

 

Detta är två exempel på hur texten i ingressen presenterar dementin av skotten mot poli-

sen. Ordet ”påstod” i sammanhanget kan syfta till att skuldbelägga polisen för deras 

tidigare uttalande. Definitionen av ”påstå” är att yttra som faktum, vanligtvis utan att ge 

belägg för att det är sant. Journalistiken framställer polisen som oärliga. Även ordet 

”backa” är i sammanhanget anmärkningsvärt då det kan tolkas som att polisen gestaltas 

som defensiv och att de tar avstånd från information de själva tidigare gett ut, som om 

polisen enligt journalistiken är medvetna om sitt misstag. Om ordvalet hade varit an-

norlunda och nyhetsmedier istället hade skrivit till exempel ”nu ersätter polisen den 

tidigare informationen” eller ”nu gör polisen rätt för sig” hade gestaltningen sett an-

norlunda ut. Att använda orden ”trots att” i meningen om att poliserna är kvar i tjänst 

visar ett sorts ifrågasättande från journalistiken. Det är som att medierna menar att poli-

serna inte borde vara kvar i tjänst. En diskurs är att polisen inte borde få fortsätta sitt 

arbete när brott om misstanke föreligger hos denne. Genom att skriva ut brottsrubrice-

ringen, som är vållande till annans död, vill journalistiken påvisa hur allvarlig brotts-

misstanken är. Texten understryker hur lång tid det tagit innan uppgifterna dementerats 

och läsaren erbjuds förstå att det tagit längre tid än vad som är acceptabelt. Citatet ”en 

man skjutits ihjäl av en patrull” erbjuder läsaren att förstå att det var fler personer mot 

en och att mannen var i underläge. ”Patrull” i detta sammanhang erbjuds uppfattas som 

specifikt en polispatrull vilket i sammanhanget även kan symbolisera att den enskilde 

medborgaren ställs mot en myndighet. Den sista meningen i citatet är särskilt anmärk-

ningsvärd då ordvalen journalistiken presenterar är ifrågasättande gentemot polisen. 

Polisen gestaltas som opålitlig baserat på uttrycken ”säger sig ha velat” och ”men upp-

gifterna går isär”. Läsaren erbjuds uppfatta att polisen säger sig ha velat dementera upp-

gifterna istället för att de faktiskt ville det och på så vis gestaltas polisens uppgifter som 

tvivelaktiga. Trots att polisen gestaltas som oärlig och opålitlig ges de ändå stort utrymme 

att uttala sig i texten. Det visar på journalistikens förtroende för polisen som informat-

ionskälla och stödjer det vi tidigare redogjort för; att polisen ofta får uttala sig om sin egen 

verksamhet. Detta visar bland annat studier av Heber (2008) och Stefanovska (2015). 
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Texten visar tydligt att uppgifterna går isär och erbjuder läsaren att uppfatta att polisen 

inte kan svara på hos vem ansvaret ligger i kommunikationen av detta fall. Nedan ges 

även en åklagare utrymme att uttala sig. Åklagaren är tillförordnad medan ordinarie 

chefsåklagare är på semester, något som tas upp i det empiriska materialet. Detta skulle 

kunna tolkas som överflödig information men bidrar till gestaltningen av den bristande 

kommunikationen myndigheterna emellan. 

 

Varför gick inte ni ut med korrekta uppgifter? 

– […] Polisen är en myndighet och de har ansvar för det som går ut i media och 

eventuellt att göra en dementi. Det är inget som vi åklagare normalt sett har anledning att 

engagera oss i (Hallandsposten 2016-07-29 Dementi av skott mot polis dröjde). 

 

I texten är reportern synlig. Genom att skriva ut sina frågor kan journalistiken erbjuda 

läsaren att uppfatta medierna som kritiska eftersom man gör läsaren uppmärksam på 

vilka frågor som ställs och hur dessa frågor besvaras. Citatet från åklagaren kan tolkas 

som att han inte anser att det är han som borde besvara den frågan. Journalistiken erbju-

der därefter polisen möjlighet att bemöta åklagarens uttalande och kommunikationsche-

fen för polisen i region Stockholm ges då utrymme att berätta att polisen velat korrigera 

den felaktiga uppgiften långt tidigare.  

 

– Vi har varit i kontakt med de ansvariga för utredningen flertalet gånger under den här 

tiden för att få möjlighet att gå ut och rätta och om jag förstått det rätt skulle det på något 

sätt ha stört den utredning som pågick. Så fort vi fick klartecken att gå ut, troligen för att 

utredningen gått in i ett nytt skede, så gjorde vi det, säger hon (Hallandsposten 2016-07-

29 Dementi av skott mot polis dröjde). 

 

Citatet nedan är också ett uttalande från polisens kommunikationschef.  

 

– Vi borde ha rättat det omedelbart när vi fick den informationen. Vi gjorde inte det. Vi 

var i kontakt med förundersökningsledaren som hänvisade till förundersökningssekretessen.  

Förundersökningsledaren säger till TV4-programmet att det inte stämmer.  

– Jag har inte stoppat någon presstjänst. Har de uppfattat det så är det beklagligt 

(Aftonbladet 2016-12-06 ”Han hade sina händer i vädret”). 
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Citaten i sig kan erbjuda läsaren att uppfatta polisen som genuina. Det framkommer i 

texten att polisen ville gå ut med de korrekta uppgifterna men att de hindrades av utom-

stående faktorer och formalia. Däremot blir citaten, utifrån textens sammanhang och 

journalistisk vinkel, en bidragande orsak till journalistikens gestaltning av polisen som 

långsamma i sitt arbete och oordnade i sin kommunikation, både internt hos polisen och 

mellan åklagarmyndigheten och polismyndigheten. 

 

5.2.3 ”Fuck the police”  

Journalistiken benämner i ingressen händelsen som ”den omskrivna dödsskjutningen i 

Bagarmossen” vilket erbjuder läsaren att tolka att dödsskjutningen är allmänt känd och 

inte behöver förklaras ytterligare i texten. Det kan tolkas som att läsaren behöver en 

förförståelse för att kunna ta del av nyheten. Journalistiken ger även utrymme för 

Bagarmossen som ort att synas i texten.  

 

Enligt mamman har hela Bagarmossen slutit upp och visat sitt stöd för hennes son. Det 

ska ha sprejats meddelanden på väggar och tänts ljus inne i centrum. 

– De skrev ”Vila i frid”, ”Fuck the police” och hans namn. Ingen som kände honom 

trodde på att han skjutit mot polisen (Göteborgsposten 2016-07-27 ”De tog ifrån ett 

tvåårigt barn sin pappa”). 

 

Läsaren erbjuds tolka att det finns en stark sammanhållning i orten och att människorna 

där ställer upp för varandra i svåra tider. Orten benämns i flera av texterna med slangut-

trycket ”Bagis” vilket erbjuder läsaren att förstå att det är ett lokalt samhälle och kan 

påvisa händelsens geografiska och sociokulturella närhet. Det görs tydligt i texten att 

mannen sörjs av det lokala samhället. Smolej (2010) menar att genom att porträttera ett 

brottsoffer som en del av en familj eller ett samhälle så understryker man personens 

idealiska egenskaper som offer. Genom att journalistiken ger mamman utrymme i tex-

ten att berätta att ”Fuck the police” sprejats på väggar erbjuds läsaren uppfatta att orten 

som sammanhållen grupp har en fientlig inställning mot polisen. I sammanhanget gest-

altas detta som att orten skuldbelägger polisen för mannens död. Texten erbjuder genom 

meningen ”ingen som kände honom trodde på att han skjutit mot polisen” läsaren upp-

fatta att orten visar sitt totala stöd och att inga tvivel om mannens oskuld finns. I det 

empiriska materialet erbjuder journalistiken läsaren att ta del av polisens initiala uppgifter 

i jämförelse med de tillkomna. Genom att ställa upp gamla citat mot nya, i samma text, 
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erbjuds läsaren uppfatta skillnader i polisens uttalanden. Det går att tolka att journalistiken 

presenterar händelsen på det sättet för att läsaren ska få en helhetsbild av det som hänt. 

 

Polisskotten som dödade en man i Bagarmossen i juni börjar nu få sitt efterspel 

(Tidningen Årsta/Enskede 2016-07-30 Nu backar polisen om dödsskjutning i Bagis). 

 

Den enskilde journalisten tillåts själv dra resonemang om händelsen. Genom menings-

byggnaden tillåts läsarna förstå att de nya uppgifterna är en utlösande faktor för händel-

sens konsekvenser. Det framgår inte vad exakt detta ”efterspel” är men Berglez (2010) 

menar att det är viktigt att undersöka vilket utrymme journalisten själv får i texten och 

vi vill därför poängtera detta. Något som journalistiken lyfter i gestaltningen av händel-

sen är rubriceringen av polisens brott.   

 

Det primära temat i avsnittet för efter de ändrade uppgifterna är att polisen backar från 

sitt tidigare uttalande om dödsskjutningen. Sekundära teman är att poliserna som var 

inblandade i händelsen är kvar i tjänst trots att misstanke om brott föreligger. Ytterligare 

sekundära teman är mannens familj och ortens sammanhållning som tillsammans ges 

utrymme att beskriva mannens egenskaper. Polisens kommunikation tas även upp som 

ett tema i texten. Aktörer som förekommer i texten är mannen, mamman, polisen, 

åklagarmyndigheten och orten. Mamman, polisen och åklagaren är de aktörer som ges 

mest utrymme att uttala sig.  

 

6 Slutsats och diskussion 

Här presenterar vi vår slutsats och besvarar våra frågeställningar. Syftet med vår studie 

var att undersöka vilka likheter och skillnader som finns i journalistikens beskrivningar 

av händelsen innan och efter polisen ändrade sina uppgifter. Vi ville även undersöka vilka 

aktörer som förekom i texterna och hur de mest framträdande aktörerna gestaltades.  

 

En likhet i journalistikens gestaltning av händelsen innan respektive efter polisens änd-

rade uppgifter är att den utspelar sig i en ort eller i ett samhälle som i texten framträder 

som en enhet, en aktör. Skillnaden är i sättet orten framträder på; genom citat som ”men 

man trodde ju aldrig att man skulle hamna så nära en skottlossning” får en person innan 

de ändrade uppgifterna representera orten och erbjuda läsaren förstå händelsens osanno-

likhet. Det går att tolka citatet som att det är otänkbart att en skottlossning skulle ske 
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här. Efter de nya uppgifterna framställs orten mer som en sammanhållen grupp som 

sluter upp för att visa sitt stöd för den dödade mannen och hans familj. Orten får mer 

utrymme i texten när det visar sig att mannen inte har skjutit mot polisen. Dels genom 

att journalistiken genom mannens mamma beskriver natten efter mannens död med oro-

ligheter och upplopp, dels genom andra personer i mannens liv som ges utrymme i tex-

terna, till exempel hans frisör.  

 

Ytterligare en likhet både innan och efter polisen ändrar sitt uttalande är att vissa tid-

ningar benämner Bagarmossen, orten där dödsskjutningen ägde rum, som ”Bagis”. Ef-

tersom detta är slangspråk använt bland lokalbor erbjuds läsaren en uppfattning om 

händelsens närhet, såväl geografiskt som sociokulturellt. Smeknamnet används enbart 

av lokalpress och bidrar till en erbjuden känsla av samhörighet, en sorts vi-känsla. 

Själva händelseförloppet beskrivs, av naturliga skäl, mer utförligt och detaljerat innan 

uppgifterna ändras. Efteråt sammanfattas händelsen kort för att ge läsarna förförståelse 

för och en bakgrund till de nytillkomna uppgifterna. Händelseförloppet beskrivs till en 

början som ett definitivt faktum för att sedan beskrivas utifrån det journalistiken menar 

är polisens påståenden. I texterna innan de ändrade uppgifterna finns inga tvivel om 

dödsskjutningens händelseförlopp, det finns inget som läsaren skulle kunna tolka som 

ifrågasättande i hur journalistiken beskriver mannens och polisens agerande. När de nya 

uppgifterna, som dementerar att mannen skjutit, publicerats erbjuds läsaren förstå att det 

finns utrymme att ifrågasätta beskrivningen av händelsen. I stället för att presentera 

händelsen som ett faktum skriver journalistiken om polisens påståenden och huruvida 

händelsen och dess påföljder hanterats korrekt eller ej.  

 

Det är stora skillnader i hur mannen framställs innan respektive efter de ändrade uppgif-

terna om att han först skulle ha skjutit mot polisen. Innan de ändrade uppgifterna gestal-

tas han som märklig och labil med ett kriminellt förflutet och som en gärningsman me-

dan han efter de ändrade uppgifterna beskrivs som en småbarnsförälder som tog tag i 

sitt liv efter ett trassligt förflutet. Han beskrivs även efter de ändrade uppgifterna som en 

saknad son och sambo och journalistiken påvisar mannens starka band till sin hemort. 

Genom att låta läsarna ta del av mannens liv och personer i hans närhet, till exempel 

hans mamma och frisör, tillskriver journalistiken mannen nya egenskaper i jämförelse 

med tidigare. Med avstamp i Van Gorps teori (2010) kan vissa av dessa detaljer som 
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beskriver mannens privatliv tolkas som överflödiga men blir på grund av kontexten en 

del av journalistikens gestaltning av mannen.  

 

Mannen tillskrivs betydligt fler idealiska offeregenskaper efter de ändrade uppgifterna. 

Genom att mannen tillskrivs idealiska egenskaper, både som offer och som gärnings-

man, blir kontrasten mot polisen större utifrån journalistikens vinkling. Innan de änd-

rade uppgifterna målas mannen upp som den onde i motsats till polisen som utför sitt 

arbete felfritt. Efter de ändrade uppgifterna erbjuds läsaren uppfatta att de två aktörerna 

praktiskt taget byter roller med varandra. Utifrån Christies (2011) teori tillskrivs inte 

någon av aktörerna egenskaper som vittnar om en fullständig status som idealiskt offer 

eller idealisk gärningsman, däremot förekommer egenskaper som till viss del uppfyller 

dessa kriterier. Mannens gestaltning som familjemedlem är ett exempel på ett uppfyllt 

kriterium. Genom uttalanden av mannens anhöriga erbjuder texten läsaren att förstå 

mannen som en god människa och förälder. Dessa egenskaper erbjuder läsaren att känna 

empati för mannen och hans familj. De uttalanden som ges utrymme i texten kan tolkas 

som att det är beklagligt att det var just han som avled.  

 

I vår mening är polisen en myndighet som samhället förlitar sig på och deras tro-

värdighet är så pass hög att mannens trovärdighet egentligen inte kan mäta sig med 

denna. Utifrån Beethams (2003) teori om maktförhållanden är polisen överordnad i ett 

samhälle och vi tolkar det som att ingen enskild individs kredibilitet generellt sett kan 

mäta sig med polisens. Mannen blir efter de ändrade uppgifterna en representation av de 

underordnade i samhället som påverkas negativt av detta maktförhållande. Vår studie 

tyder på att om de nya uppgifterna aldrig hade tillkommit och journalistiken inte hade 

rapporterat om dem så hade mannen inte gestaltats som någonting mer än en gärnings-

man. När det sedan kommer fram att polisens utsaga inte stämmer visar det på proble-

matiken som kan uppstå när journalistiken förlitar sig för mycket på myndigheter som 

källa. Palm (2002) har i sin rapport redogjort för mediers nära samarbete med polisen 

och rapporteringen kring denna händelse kan ytterligare påvisa svårigheter med den 

relationen. Det är främst fokus på mannens avvikande beteende som orsak till händelsen 

i samtliga texter skrivna innan de ändrade uppgifterna.  

 

Efter polisen dementerat sina tidigare uppgifter ligger huvudsakligt fokus i texterna på 

polisen som aktör. Innan de ändrade uppgifterna gestaltas polisen som effektiva med hög 
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arbetsmoral; att de arbetar enligt rutin trots att de varit med om något som erbjuds upp-

fattas som traumatiskt. Genom att journalistiken förklarar hur polisen får stöd och hjälp 

efter händelsen kan läsaren förstå att de, i sitt arbete, tar risker som kan påverka deras 

hälsa och välmående. Läsaren erbjuds uppfatta att polisen i alla skeden av händelsen 

utfört sitt arbete korrekt och att allt har gått rätt till. Detta görs synligt genom polisens 

egna citat som lyfts fram i texten. Efter de ändrade uppgifterna erbjuds läsaren förstå att 

journalistiken ställer polisen till svars vilket är en stor skillnad mot innan. Reportrarnas 

frågor skrivs ut i texten vilket kan tolkas som att de vill tydliggöra exakt vilka frågor som 

ställts och vilka svar dessa fått under intervjun. Efter de ändrade uppgifterna erbjuds läsa-

ren uppfatta polisen som oärlig och deras verksamhet, till skillnad mot tidigare, kan för-

stås som oorganiserad då deras bristande kommunikation återges i flera av texterna.  

 

Vi har i vårt arbete med studien stött på vetenskaplig forskning som på olika sätt relate-

rar till eller nämner polisbrutalitet i olika former. Även om det inte är polisbrutalitet i 

sig vi undersökt har begreppet uppenbarat sig och öppnat upp för diskussion gällande 

hur och när våld kan legitimeras. Efter att ha analyserat det empiriska materialet i sin 

helhet kan vi konstatera att rebelliskhet som avvikande beteende (Parnaby & Buffone, 

2013) går att identifiera i gestaltningen av polisen i texterna efter de ändrade uppgifterna. 

Samma händelse kan tolkas olika beroende på vilka detaljer journalistiken väljer att återge 

och på vilket sätt. När journalistiken gestaltar polisens skott som självförsvar återfinns 

inga tecken på avvikande beteenden. När läsaren däremot erbjuds förstå att mannen inte 

avlossat några skott innan han sköts ihjäl av polisen visar det på det avvikande beteende 

som teorin beskriver. Polisen är huvudsaklig informationskälla både innan och efter de 

ändrade uppgifterna vilket vi anser visar på journalistikens förtroende för polisen som 

källa. Ett huvudsakligt tema är polisens verksamhet och det var därför intressant att un-

dersöka vilka som får uttala sig om den. Innan de ändrade uppgifterna är det endast poli-

sen som får tala om deras verksamhet. Efter de ändrade uppgifterna däremot ges även 

andra aktörer utrymme att uttala sig om detta - mannens mamma, åklagaren och vittnen. 

De erbjuds i texten uppfattas som skeptiska till polisens agerande och kommunikation. 

 

De huvudsakliga aktörerna är alltså polisen och mannen. Däremot förekommer även 

mindre aktörer som vi redogjort för; mannens mamma, orten och tillförordnad åklagare 

som representerar åklagarmyndigheten. Övriga aktörer är mannens sambo och frisör, 
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som får väldigt lite utrymme i texten, samt vittnen som främst genom journalistiken ges 

utrymme att berätta om händelseförloppet.  

 

Medier och brott som forskningsområden kombineras sällan (Pollack, 2004) och även 

om vår studie inte nödvändigtvis kombinerar dessa områden utgår vi från teoretiska 

perspektiv inom dem båda. Genom att studera resultaten i denna studie går det att få en 

ökad förståelse för hur medier rapporterar om en händelse där misstanke om brott före-

ligger vilket skulle kunna vara till hjälp för en framtida studie inom medier och brott.  

 

I vår studie har vi, med avstamp i teorier om gärningsmän och brottsoffer, kunnat kon-

statera att våra huvudsakliga aktörer inte besitter de stereotypa egenskaper som krävs 

för att uppnå en totalt idealisk status. Vi uppfattar att framställningen av aktörernas 

egenskaper i fallet vi undersökte inte var lika given som i rapporteringen av andra 

brottsfall vilket påvisar problematiken i journalistikens gestaltning. Avsaknaden av ide-

aliska egenskaper i texten påverkar hur läsaren erbjuds sympatisera eller känna antipati 

för aktörerna. Att gestaltningar i texter skiftar eller är otydliga tror vi kan förvirra ny-

hetskonsumenten. Medier kan dessutom påverka hur publiken bildar sig uppfattningar 

om frågor och sakförhållanden i samhället utifrån rapporteringen (Shehata, 2015) vilket 

påvisar vikten av tydliga gestaltningar. Enligt Häger (2014) bör medierna som allmän-

hetens företrädare granska och kontrollera de inflytelserika i samhället. Enligt vår me-

ning är polisen en myndighet med stort inflytande och vi anser att rapporteringen av 

polisens agerande i fallet vi undersökt betonar vikten av mediers granskning av maktha-

vare. Vår studie påvisar vilka eventuella konsekvenser som kan förekomma när journa-

listiken helt förlitar sig på polisen som källa. Vi anser att det, både som journalist och 

nyhetskonsument, är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till myndigheters uttalan-

den och rapporteringen om dessa. Även om en källa, utifrån titel eller maktposition, 

förväntas vara pålitlig behöver det inte betyda att den är det. 

 

Vår studie berör rapporteringen av dödsfall till följd av polisvåld, ett fenomen som vi 

anser är relativt nytt i Sverige. Vi menar inte att det inte förekommer utan att det som 

fenomen inte är etablerat eller kan ses som ett socialt problem i Sverige utifrån Pollacks 

(2001) teori om konstruktionen av sociala problem som vi tidigare redogjort för. I vår 

mening är det relevant att studera outforskade fenomen och områden för att förstå dessa. 
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Vår undersökning är ett bidrag till att förstå den svenska rapporteringen av detta relativt 

outforskade fenomen.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Det hade i en mer omfattande studie varit intressant att även studera andra nyhetsmediers 

rapportering om detta specifika fall eftersom vi avgränsade vår studie till enbart svensk 

tryckt press. Ett annat alternativ hade varit att studera rapporteringen av flera olika fall 

som behandlar samma fenomen, exempelvis polisvåld, i en komparativ studie. Det hade 

kunnat påvisa underliggande strukturer i hur svenska medier rapporterar om ett fenomen. 

Att inkludera flera medier eller flera fall i en studie hade kunnat ge en mer nyanserad hel-

hetsbild av rapporteringen och gestaltningen av fallet. Eftersom vi valde att avgränsa oss 

till enbart nyhetsartiklar gick vi miste om möjligheten att analysera beskrivningar och 

gestaltningar av aktörerna i andra sorters texter såsom debattartiklar, krönikor och lik-

nande. Detta hade varit intressant att undersöka i en framtida mer omfattande studie. 

 

Studien behandlar ett specifikt fall där en myndighet har dementerat tidigare publicerade 

uppgifter och vi har därför kommit i kontakt med statsvetenskaplig forskning som beskri-

ver myndigheters legitimering av makt. Detta är ett intressant forskningsområde och i en 

vidare studie hade man till exempel kunnat undersöka maktförhållanden mellan myndig-

heter och medier. Detta hade varit möjligt att göra med avstamp i olika forskningsområden.  

 

Vi anser att förtroendet för myndigheter generellt sett är stort och det hade därför, ex-

empelvis via kvalitativa intervjuer, varit intressant att undersöka hur informanterna upp-

lever att myndigheters trovärdighet påverkas av mediernas rapportering. Särskilt i fall 

som detta, där en myndighets utsaga förändrats och det framkommer att de först gått ut 

med felaktiga uppgifter.  
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