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Abstract 
The purpose of this thesis is to examine the use of historic memory  in relation to the 

riot’s in Gothemburg 14-16/6 2001. The empirical study is done through an 

examination, using a mainly qualitative method, of two Swedish tabloid papers 

(Aftonbladet and Expressen) published at the the time of the riot’s. The aim and goal for 

this study was to examine the process/struggle which took place over how the memory 

of this event was shaped. This study will show a more versatile, a true picture of that 

process. Also how different it was portrayed in the two tabloids and how those stories 

changed character daily depending on what happened. 
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1 Inledning 
Hur en person upplever någonting och hur en person minns samma sak är två helt olika 

saker. Vissa personer kan ha upplevt vissa delar av Göteborgskravallerna på plats, men 

ingen har upplevt hela skeendet. Alla som var där upplevde och tolkade dessutom 

upplevelserna på olika sätt.  

I många, kanske rent av i de flesta fall skapas minnet uteslutande av upplevelser 

eller information som en person tar del av i efterhand och/eller ur ett 

andrahandsperspektiv. Både upplevelser i efterhand och/eller ur ett 

andrahandsperspektiv påverkar hur minnet efter någonting ser ut oavsett om det är 

självupplevt eller inte.  

Om du inte förstår minnet efter en händelse, så kan du inte heller veta vad som 

faktiskt hände. Därför måste studiet av ett historiskt skeende eller händelse alltid börja i 

denna ände, det vill säga med minnet.  

Studiet för detta arbete är skapandet av minnet under/efter Göteborgskravallerna. 

Fokus kommer att ligga på hur minnet av Göteborgskravallerna såg ut i svensk 

kvällspress, då denna medieplattform är den som hade störst spridning nationellt under 

tiden för händelsen. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att analysera hur minnet efter Göteborgskravallerna har använts 

och vilken betydelsen/syfte händelsen ges i historiekulturen, och att synliggöra denna 

processuella kamp i meningsskapande som jag menar att detta är. 

De konkreta frågorna för denna studie är därmed hur, var och när minnet av 

Göteborgskravallerna har använts, och sedermera av vem/vilka och vad detta minne har 

använts till. 

 
1.2 Urval och avgränsning 

Undersökningen är begränsad i tid, rum och studieområde. Tiden som den gällande 

undersökningen omfattar är: 13-16 juni 2001. Studieobjektet omfattar Aftonbladet och 

Expressens huvudtidning (inte eventuella bilagor till dessa tidningar), närmare bestämt 

tidningarnas historiebruk kring det som kallas för Göteborgskravallerna. Studien 

omfattar allt material i dessa tidningar som har med dessa kravaller att göra. Dagen före, 

och under de dagarna då Göteborgskravallerna ägde rum.  
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Anledningen till att studiens källmaterial utgörs av kvällspress beror på att 

Aftonbladet vid denna tid var Sveriges största tidning (Aftonbladet 13/6 2001: 

framsidan). Därför ar detta den skriftliga källa, från den undersökta perioden som hade 

störst räckvidd inrikes. Därför har detta källmaterial troligtvis bidragit mer än någon 

annan skriftlig källa till hur bilden av denna händelsen framställdes i tryck. Studiens 

källmaterial omfattar även tidningen Expressen, anledningen till detta är för att det ofta 

ses som Aftonbladets huvudkonkurrent, och ”motsats” - då Aftonbladets politiska 

beteckning är obunden socialdemokrat och Expressens politiska beteckning är obunden 

liberal. 

Ambitionen från början var att hitta och undersöka allt inom detta ämne. Detta 

visade sig snabbt vara både omöjligt och dumdristigt, med hänsyn till hur omfattande 

källmaterialet är. I en ideal värld där en vetenskaplig undersökning faktiskt kan 

behandla allt källmaterial som finns i ämnet, hade det ändå uppstått luckor. Det beror på 

att minnet inte är statiskt. Historia används och skapas överallt och hela tiden i ett 

samhälle (Johansson 2001: 46), och därför kan ingen undersökning göra anspråk på att 

vara allomfattande. Omfånget för denna studie är kraftigt begränsade, därför kräver 

denna studie extra snäva och specifika avgränsningarna.  

Det viktiga är inte huruvida källmaterialet är allomfattande utan om det är 

representativt (Florén & Ågren 2006: 73-76). Denna studie gör inte anspråk på att 

varken vara fullständig, men den gör anspråk på att vara representativ för det som 

studien omfattar. 

Det finns inte någon direkt forskning kring historiebruket om 

Göteborgskravallerna. Genom frånvaro av detta kan huvudstudien bedrivas utan några 

egentliga föreställningar på förhand om hur resultatet kommer att se ut, eller hur det bör 

se ut. Genom att studera tidningarnas historiebruk under en kortare tidsperiod och med 

ett förhållandevis litet källmaterial är ambitionen att kartläggningen av detta utförligt. 
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2 Tidigare forskning 
Värt att nämna, det som har influerat och påverkat min egen undersökning allra mest: 

”Kampen om Historien, Ådalen 1931” av Roger Johansson, flertalet av Klas-Göran 

Karlssons publikationer, däribland ”Historia som vapen” och ”Historien är 

närvarande”, men även boken ”Göteborgskravallerna och processerna” av Erik Wijk. 

 

2.1 Historieberättelsen och färgning 

I samma stund som någon rekonstruerar någonting ur historien skriver denna person in 

sig själv i det förlopp de återger. Det beror på att i rekonstruktionen (eller i bruket) så 

utgår upphovet till denna berättelse alltid ifrån sig själv. Det beror på att brukaren inte 

kan frigöra sig fullständigt från sin egen person, eller från sin tillvaro och sin samtid. 

Anledningen till att detta är för att brukaren är så pass djupt rotad i en annan tid, 

och/eller i ett annat sammanhang än det som rekonstruktionen avser. Detta kallas för att 

en aktör är färgad av dennas intressen, av dennas verklighet och/eller av sin tids anda 

(Karlsson 1999: 34-40).  

Utgångspunkten är nuet när våra blickar söker sig tillbaka i tiden. I och med detta 

suddas viktiga skillnaderna mellan dåtid och nutid ut i rekonstruktionen av då. 

Rekonstruktionen blir därför aldrig en sanningsenlig återgivning av ursprunget. Istället 

blir rekonstruktionen en form av berättelse, som i jämförelse med ursprunget har en 

onaturlig färdriktning, som oundvikligen är inställd på upphovet till berättelsen eller 

dennes varande (Johansson 2001: 31-35).  

Historieberättelse är därför en form av mytbildning. En berättelse där historiska 

händelser och/eller personer tjänar nutida syften. ”Historien bestäms av nuet … Den får 

ständigt nytt liv av nuet samtidigt som den ger nytt liv åt nuet.” (Stråth 1997: 104, 99). 

På detta finns många bra exempel, ett exempel på ett bra verk som synliggör denna 

process och ämne är Bo Stråths antologi ”Myth and Memory in the Construction of 

Community”; kort och gott historia har tydliga åsiktsstämplar och tydliga 

datumstämplar (Johansson 2001:30). 

Slutligen bör det också poängteras att historia aldrig kan vara allomfattande. I 

rekonstruktionen av ett förflutet sker alltid ett urval, annars hade berättelsen varit 

oändlig i sitt omfång. 

Sammanfattningsvis innebär allt detta att historia är en berättelse som innehåller 

en liten del av ett valt då, ur ett perspektiv som bestäms av upphovet. Denna berättelse 

förmedlas och tolkas genom ramar som dikteras av nuet istället för de som var gällande 
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då, och berättelsens färdriktning är oundvikligen inställd på nuet istället för att ha 

relevans i sig självt (Johansson 2001: 31-35).  

 

2.2 Historieberättelsens som symbol 

Människan är inte en värdeneutral varelse, inte heller i vårt användande av historien. 

Historiebruket är fullt av moraliska och ideologiska undertoner, inte minst efter 

någonting traumatiskt, beroende på att det är någonting som framkallar starkast känslor 

hos flest människor. Både vid händelsen och långt efteråt. Därför är historia en väldigt 

värdeladdad disciplin (Karlsson 1997: 43).  

I Roger Johanssons bok ”Kampen om historien” skriver han: ”Det är slående hur 

snabbt Ådalshändelserna förmådde stärka kollektiva identiteter som arbetare och sätta 

människor i rörelse” (Johansson 2001: 26). Händelserna i Ådalen i efterhand en viktig 

grundsten i den nationella historiekulturen och i den nationella identiteten (eller det s.k. 

kollektiva minnet) (Karlsson 2014: 65-70), i skapande av det ”nya moderna Sverige” 

(Johansson 2001: 446-453).  

Ådalshändelserna är ett bra exempel på en historisk händelse som inte bara var/är 

relevant för sin tid. Det är en händelse som har blivit levande, någonting som 

eftervärlden minns och använder. En symbol (eller en symbolgestalt), för någonting, 

som har ett syfte i sin samtid (Dybelius 2012: 5-6). 

När ett historiskt exempel blir en symbol för någonting, blir det också en nutida 

angelägenhet. Ett tydligt exempel på just detta är från när Bo Widerbergs film om 

Ådalen, ”Ådalen 31”, hade premiär ut 1969. I och med detta rönte denna historiska 

händelse återigen internationell uppmärksamhet, 38 år efter att den ursprungliga 

händelsen hade ägt rum (Johansson 2001: 28-29). Ett annat exempel på detta är Georg 

Carl von Döbeln. Som vid många tillfällen, kanske främst, har använts som en symbol 

för nationell stolthet, och sammanhållning/enighet under orostider (Dybelius 2012: 5, 

170-171).  

Som symboler betyder någonting olika saker för olika grupper/ individer, både i 

sig självt och i speglingen i nutida exempel, och/eller helt/delvis inte alls. Både 

medvetet och omedvetet skapas eller uteblir ett minne på detta sätt (Johansson 2001: 

29). Den funktion som historien ges förändras också över tid, och kan vara, eller bli ett 

kraftigt fog- och/eller sprängmedel rent politiskt (Johansson 2001: 28-29). 
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2.3 Historieberättelsen och nuet 

Historia använder sig människor av när vi orienterar oss i nuet. Det är också någonting 

som guidar oss i tolkandet av dåtid och framtid (Karlsson 1999: inledningen).   

I boken ”Ett hållbart minne?” av Anders Dybelius utgår författaren ifrån att 

historia konstrueras i efterhand, i bestämda meningssammanhang (Dybelius 2012: 5). 

Martin Kylhammar har samma ståndpunkt, jag citerar: ”de döda är de svagaste av 

svaga”. Med detta påstående vill Kylhammar påvisa att eftervärlden kan och också gör 

vad den vill med historia och historiska gestalter (Kylhammar: 4).  

Historia används alltså genealogiskt. En retrospektiv användning av historien där 

brukarna väljer ut vissa delar av det förgångna för att tillfredsställa sina behov och sina 

syften i nutid. Därför ligger också historians relevans i betraktarens ögon. 

Historiebruket är en produkt av det som filosoferna ofta kallar för människornas 

livsvärld, eller som Fredrich Nietzsche säger, ”historia är ett livsbehov” (Nietzsche 

1998: 60-61). Även Eva Österberg kallar detta för ett mänskligt behov (Österberg 1995: 

7). Men det är också viktigt att komma ihåg att alla människor är olika. När vi orienterar 

oss i dåtid, i nutid och i framtid upplever och gör alla människor detta på väldigt olika 

vis, precis som socialantropologen Thomas Hyland Eriksen framhåller i sitt arbete 

(Eriksen 1996: 114).  

Resultatet av Dybelius och Johanssons böcker (som redan introducerats) stärker 

denna utgångspunkt, och detta förhållningssätt, som denna studie har. Resultaten av 

deras undersökningar visar att historiebruket kring deras studieobjekt har fungerat som 

en ideologisk och/eller pedagogisk handelsvara genom historien. Där olika individers 

och/eller gruppers behov har bestämt hur minnet efter ett skeende/händelse/aktör ser ut, 

oavsett om det är sant eller falsk (Dybelius 2012: 170-184 & Johansson 2001: 446-453). 

Det kan råda en generell enighet eller en generell oenighet kring detta. Huruvida det 

råder generell enighet eller raka motsatsen beror på om det råder kontroverser kring det 

ämne som exemplet står karikatyr för. Vid de tillfällen då det inte råder en generell 

enighet, utan istället en generell oenighet, blir det en kamp mellan dessa grupper om hur 

minnet ser ut och vad dess symboliska värde är (Dybelius 2012: 171). Johanssons 

forskningsresultat säger samma sak med en annan terminologi (Johansson 2001: 446-

453). 
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2.4 Oenighet och dualt perspektiv 

I boken ”Kravaller och steriliseringar” av Kristian Svensson riktar författaren kritik 

mot samhällets (samlade/totala) historiebruk. Svensson framhåller att (framförallt 

traumatiska) händelser i efterhand ges en dual innebörd/perspektiv. Den skapade duala 

innebörden uppstår i berättelsen, och i den debatt som följer efteråt. De två sfärerna som 

utgör denna duala innebörd dominerats av ideologiska krafter från höger respektive 

vänster. De ideologiska krafterna från höger ser till exempel lagarna om 

tvångssterilisering som ett historiskt exempel och bevis på vänsterns ”kollektivism”. Ett 

tydligt exempel på när samhällets intresse har gått före individen. De ideologiska 

krafterna från vänster har å andra sidan försvarat sig genom att förklara att detta måste 

ses som ett ”barn av sin tid”. Dessa lagar var någonting som uppstod över 

partigränserna i riksdagen, och som det rådde en stark enighet kring om i samhället 

överlag. Därför är det samhällets historiska skuld och alltså inte vänsterns historiska 

skuld. Andra tolkningar av skeendet försvinner då dessa ofta gör sig hegemoniskt 

gällande (Svensson 2001: 7-9).  

I Erik Wijks bok ”Göteborgskravallerna och protesterna” utreder författaren 

främst de rättsliga processer som följde efter Göteborgskravallerna. Även i Wijks analys 

syns en i efterhand skapad dual innebörd efter Göteborgskravallerna i det följande 

historiebruket. Även här är det ideologiska krafter från höger respektive vänster som 

ligger bakom denna duala karaktär Detta bidrar till att bilden av Göteborgskravallerna är 

förenklad och orättvis, då det egentligen är någonting mycket komplext (Wijk 2002: 

735-740). 

Att någonting ur det förgångna bara ses ur två perspektiv är vanligt. Däremot är 

det banalt, och direkt farligt skriver Svensson i sin bok. Det krävs av ett samhälle, och 

framförallt av oss historiker, att vi inte bidrar till denna förenkling. Historiska skeenden 

är, och måste minnas som någonting komplext. De bör inte återberättas så förenklat som 

de ofta görs (Svensson 2001: 7-20).  

De flesta andra forskarna i ämnet, håller med Svensson om detta. Problematiken 

med Svenssons och Wijks arbeten är däremot att oenigheten, och historiebruket i ämnet, 

omöjligt kan vara uteslutande dual. Detta är också en generalisering (en generalisering 

med ett syfte; detta återkommer jag till snart). Den duala innebörden kan utgöra en stor 

del av helheten, men omöjligt hela. Detta är också en generalisering.  

En generalisering är ett effektivt verktyg när någonting skall tjäna ett syfte. (Ingen 

historia är utan syfte) men någonting som bör poängteras är att böckerna: ”Kravaller 



 

 9 

och steriliseringar” och ”Göteborgskravallerna och processerna”, är såpass 

ställningstagande att de bidrar till denna duala innebörd (som de ursprungligen 

kritiserar) istället för att motverka den. Upphovsmännen till dessa böcker är en del av en 

konfliktrepertoar som gör rumsligt anspråk (se teori för förklaring av begreppen), på det 

minne de analyserar. Då de inte lyckas frigöra sig från denna konfliktrepertoar i sin 

undersökning och framställning så bidrar de till framställningens duala innebörd. Därför 

är det viktigt att poängtera att jag använder dessa böcker med stor försiktighet, mer som 

en källa än som tidigare forskning. 

 

2.5 Händelserna i Ådalen och Göteborgskravallerna 

Berättelsen om Göteborgskravallerna har i efterhand varit en politiskt laddad och 

splittrande process. Därför är den generella bilden, minnet, dualistisk. Två grova 

tolkningar som är varandras motsats (Svensson 2001: 7-9). Detta blir ett kulturellt 

hinder. Ett hinder som hindrar oss från att se och minnas det ursprungliga skeende 

utifrån vad det faktiskt var (och är). I ”Göteborgskravallerna och processerna” pekar 

författaren på hur denna duala innebörd/politisering av Göteborgskravallerna har letat 

sig ända in i efterspelets domar (Wijk 2002: 735-740).  

Göteborgskravallerna är med historikers termer en nutida händelse, och troligtvis 

en av anledningarna till att jag inte hittar någon historiebruksforskning i ämnet. Därför 

har jag valt att utgå ifrån en studie som analyserar historiebruket kring 

Ådalshändelserna 1931, ”Kampen om historien: Ådalen 1931: sociala konflikter, 

historiemedvetande och historiebruk 1931-2000”. Anledningen till detta (förutom 

avsaknad) motiverar jag genom att hävda att det finns en viss likhet mellan dessa två 

historiska förlopp. De utgör tillsammans de enda två historiska skeenden då en statlig 

myndighet har skjutit med skarp ammunition mot demonstranter. Studien är inte ensam 

med att dra paralleller mellan dessa två historiska händelser (Svenska Dagbladet 2011: 

14 maj).  

Resultatet av Johanssons arbete visar att historieskrivningen/minnet efter 

Ådalshändelserna startade samma sekund det inträffade. Den sekund skotten avlossades 

startade en annan historieskrivning än den om demonstrationerna, den om skotten. 

Bilden av vad som faktiskt hade hänt och vad detta hade för betydelse, var från första 

stund olika (Johansson 2001: 24-25). I Svenska Dagbladet stod det: ”Blodigt upplopp i 

Ådalen. Militären tvingas giva eld. Fem personer blevo dödade. – De första skotten från 

massan. Hänsynslös blockadpropaganda utmynnar i fruktansvärd terror.” (Svenska 
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Dagbladet 1931: 15 maj), i Social-Demokraten tolkades istället samma händelse såhär: 

”Striparegeringen låter mörda fem arbetare i Ådalen” (Social-Demokraten 1931: 15 

maj).  

Johanssons kartläggning visar på olika tydliga läger, där de olika uppfattningarna 

kanske framförallt gjorde sig gällande inom dåtidens olika politiska sfärer. Den bild av 

händelsen som dominerade offentligheten kort efter händelserna var den som 

Ådalskommissionen formulerade till SAP, under Per Albin Hanssons gillande. Denna 

utredning gav dåtidens politiska ytterligheter, åt både höger och vänster, skulden för det 

som hade inträffat. Mer högljudda eller kritiska tolkningar från höger eller vänster 

tystnade snart i offentligheten då de inte hade samma förmåga att göra sig hörda i 

debatten (Johansson 2001: 446-449).  

Johansson identifierar att den första stora vändpunkten äger rum i slutet av 60-

talet, 1968. Johansson identifierar 68-vänstern och ”Ådalen 31” (filmen) som de 

tydligast bidragande orsakerna till denna förändring, och det intresse som uppstår. SAP 

och folkhemmet utmanas och får utstå kritik både från höger och vänster under denna tid 

(Johansson 2001: 449). 
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3 Metod och material 
Huvudstudiens analys är av det (var)dagliga historiebruk som återfinns i det materiell 

som utgör undersökningens källmaterial. Min empiriska studie faller därför inom genren 

kultur/mentalitetshistorisk forskning.  

Arbetets metod utgörs av en huvudsaklig induktiv metod, men precis som all 

forskning, inte uteslutande induktiv. Den har även inslag av deduktiv metod (Florén & 

Ågren 2006: 49). I undersökningen använde jag mig av tre analysmetoder. 

Undersökningen domineras av en kvalitativ text och bildanalys av studiens källmaterial. 

Denna analys kommer även att innehålla en kvalitativ kodning, och komparation. 

Kodningen och den komparativa undersökningen sträcker sig över den undersökta 

perioden, och där dessa undersökningars utgångspunkt är inom resultatet av den mer 

omfattande kvalitativa undersökningen.  

 

3.1 Kvalitativ text och bildanalys 

Studiens källmaterial består av flera olika typer av texter och/eller bilder. Den 

kvalitativa analysen av källmaterialet kommer att gå till på samma sätt oavsett vilken 

typ av material det är. Detta beror på att oavsett utformning eller innehåll, så måste 

gällande källmaterial behandlas ur ett internalistiskt perspektiv (Florén & Ågren 2006: 

51-52). 

Undersökningen kommer att ske i kronologisk ordning. En artikel och/eller sida åt 

gången i den tid och i den ordning som det är publicerat i källmaterialet (med undantag 

för de datum då källmaterialet är väldigt/extra omfattande, då kommer källmaterialet 

analyseras i sin helhet med väl angivna hänvisningar till skillnader jämfört med tidigare 

analyser). Aftonbladet först och Expressen efteråt, båda i samma ordning.  

Syftet med arbetet är att göra en kartläggning över hur bilden av minnet faktiskt 

har sett ut (oundvikligen ur ett efterhandsperspektiv). Genom att kartlägga denna 

process synliggörs den meningsskapande processuella kamp som ständigt pågår kring 

minnet, och hur den faktiskt har gått till.  

I Anders Florén och Henrik Ågrens bok ”Historiska undersökningar” står det: 

”Fakta är inte fakta av sig självt, utan blir det genom att tolkas i relation till något.”. 

Induktiv med inslag av deduktiv metod (Florén & Ågren 2006: 47-49). Historiebruket i 

mina källor, och min undersökning av detsamma, kommer jag att ställa mot andra 

utsagor i källmaterialet och annan forskning som behandlar samma ämne. Det vill säga 
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historiebruk och/eller Göteborgskravallerna. Jag kommer även att använda mig av 

forskning kring historiebruk i relation till Ådalen som ett referensobjekts.  

Detta görs genom en tydlig uppdelning mellan olika utsagor ur det källmaterial 

som behandlas, samt det källmaterial som analyserats tidigare i huvudstudien och 

tidigare forskning, som används i gällande stycke. Utsagor från källmaterialet som 

styckets analys avser kommer därför att skrivas kursivt och inom citationstecken. För att 

enklare kunna förklara vad i källmaterialet det är jag syftar på så använder jag mig av en 

typologi som folk inom media använder (Svenska Dagbladet 2014: 2 april). I 

huvudstudien kommer det också att framgå vilken typ av tidningsmaterial det är jag 

analysera i början av varje analys (till exempel: nyhetsnotis). Diverse svårigheter, och 

oklarheter i källmaterialet kommer att lyftas och diskuteras löpande i huvudstudien.  

Källmaterialet som analyseras i varje stycke är det som utgör den så kallade 

texten. Tidigare forskning eller tidigare analysobjekt är det som utgör textens så kallade 

undertext och/eller kontext. Det är en utredning av detta förhållande mellan: text, 

undertext, och kontext, som utgör huvuddelen av undersökningens kvalitativa element 

(Florén & Ågren 2006: 51-52). Genom att göra detta kan syftet och undersökningens 

ursprungliga frågeställning besvaras. Genom att utgå och ställa undersökningen mot 

källmaterialet och mot andra (kvalificerade) forskares arbeten, gör sig denna 

undersökning relevant i sammanhanget.  

Målet är att kunna bidra till en mer helhetlig bild av hur det kollektiva minnet 

fungerar - hur vi minns eller inte minns någonting. Om förståelsen för hur detta har 

fungerat, hur det fungerar eller hur det kommer att fungera i framtiden blir större, så 

leder det till en större förståelse om vilka vi var, vilka vi är och vilka vi kommer att 

vara. En förståelse som är essentiell och applicerbar både inom och utomvetenskapligt, 

en förståelse som är grundläggande inte bara för historiskt vetande. 

I slutändan är arbetet, huvudstudien och analysen, en representation av min 

tolkning och min analys av källmaterialet. Därför kommer jag att lyfta fram och 

diskutera stora delar av mitt källmaterial i huvudstudien för att tydliggöra hur jag har 

arbetat och hur det ursprungliga källmaterialet faktiskt ser ut. Detta gör jag för att 

synliggöra de tendenser som är representativa för det undersökningen behandlar och för 

det som utgör undersökningens källmaterial. Tidigare forskning lyfts in i huvudstudien 

som referensobjekt där det gör sig relevant, eller där det behövs i sammanhanget.  
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3.2 Kvalitativ kategorisering och kodning 

För att kunna presentera ett resultat av den kvalitativa undersökningen, och för att 

kunna göra en komparation behövs någon form av resultat i siffror. Därför kommer 

huvudstudien också att bestå av en kategorisering och kodning av det historiebruk som 

källmaterialet är upphov till (Florén & Ågren 2006: 50-51). I huvudstudien kommer jag 

därför att koda det historiebruk jag analyserar. Denna kodning kommer att utgöra det 

sista stycket av varje analys.  

Denna kategorisering och kodning kommer att utföras enligt en typologisk metod 

och historiebruksmodell som Klas-Göran Karlsson har utvecklat, och som många efter 

honom har använt. I denna modell finns det sex historiebruks-kategorier: vetenskapligt, 

existentiellt, moraliskt, ideologiskt, icke-bruk och politiskt-pedagogiskt (Karlsson 2014: 

70-80). Till denna modell kommer jag att lägga till tre historiebruks-kategorier. 

Kommersiellt och lokal-ideologiskt, enligt samma modell som Anders Dybelius arbetar 

efter (Dybelius 2012: 11-13), och pedagogiskt, enligt egen utsago. 

Till kategorin pedagogiskt bruk kommer alla bruk av historien kodas som är 

fokuserade på att framhäva likheter. Då detta görs sker en förenklande jämförelser 

mellan då och nu, till skillnad från det vetenskapligt bruk inom vilket man betonar 

skillnader. Skillnaden på politiskt-pedagogiskt bruk och pedagogiskt bruk är att det inte 

har något ideologiskt färgat syfte. I övrigt kommer kodningen att bedrivas på samma 

sätt med denna modell som den görs i Karlssons (Karlsson 2014: 70-80) och Dybelius 

(Dybelius 2012: 11-13) arbete. 

I den ursprungliga modellen av Karlsson finns det i anslutning till de olika 

historiebruken fler kolumner där bruket paras ihop med brukets behov, brukare och dess 

funktion (Karlsson 2014: 72). Såhär ser det ut då, till exempel: 

 

Behov Bruk Brukare Funktion 
uppfinna, 

konstruera, 
övertyga 

ideologiskt intellektuella, 
politiska eliter 

legitimering, 
rationalisering 

 

För att passa min forskningsdesign kräver dock modellen en viss omarbetning. Jag 

identifierar tre brister med denna modell i utgångsläget. 1) Historiebruk kan ha fler 

behov, brukare och funktioner än de som Karlsson har listat. 2) Det kan finnas fler typer 

av historiebruk än de Karlsson, Dybelius och jag själv har listat. 3) Tabellen har ingen 

utredande funktion. Om, till exempel, historiebrukets funktion är att ”legitimera” 
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någonting, så vill jag kunna synliggöra vad det är som historiebruket vill ”legitimera”. 

Och för (eller emot) vad/vem/vilka det tjänar detta syfte. Dessa kategorier har att göra 

med min teoribildning; där ”vad” motsvarar rumsligt anspråk och där ”vad/vem/vilka” 

motsvarar konfliktrepertoar (se teori för förklaring av begreppen). Därmed reserverar 

jag mig rätten att lämna dessa fält öppna för vidare konstruktion och/eller fler kategorier 

vid dessas upptäckt i huvudstudien (detta kommer att framgå väl under detta kapitel), 

men i utgångsläget kommer tabellen att se ut såhär:  

 

Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt 
anspråk 

Konfliktre
pertoar 

upptäcka, 
rekonstruera 

vetenskapligt historiker, 
historielärare 

verifiera, 
tolka 

  

minnas existentiellt alla orientera, 
förankra 

  

återupptäcka moraliskt välutbildade, 
engagerade 
skikt 

rehabilitera, 
restaurera 

  

uppfinna, 
konstruera, 
övertyga  

ideologiskt intellektuella, 
politiska 
eliter 

legitimera, 
rationalisera 

  

glömma, 
fördölja 

icke-bruk intellektuella, 
politiska 
eliter 

legitimera, 
rationalisera 

  

illustrera, 
offentliggöra, 
debattera 

politisk-
pedagogisk 

politiker, 
pedagoger 

instrumental-
isera, 
politisera 

  

marknadsföra, 
tjäna pengar 

kommersiellt reklamare, 
konstnärer 

övertyga, 
sprida, 
underhålla 

  

framhålla, 
konstruera 

lokal-
ideologiskt 

lokala 
politiker, 
engagerade 
skikt 

legitimera   

illustrera, 
offentliggöra 

pedagogiskt pedagoger instrumental-
isera, förklara 

  

 

I slutet av resultatet av min huvudstudie kommer jag att framställa en komplett 

tabell, så som den ser ut efter att undersökningen är färdig. Denna tabell går sedan att 

utveckla i framtiden, av mig och/eller av någon annan. 

Vad som är representativt för en kategori, men inte en annan kan i vissa fall vara 

hårfint. Denna typ av kodning är också en typ av tolkande metod eller kvalitativ metod 

(Florén & Ågren 2006: 55-57). Svårplacerade eller nya fall, kommer att lyftas i 
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huvudstudien och exemplifieras. Därefter kommer liknande fall kodas likadant. I övrigt 

följer jag den mall som hör till metoden. 

Kodningen är en form av förenkling och en generalisering. Någonting som jag, 

och uppsatsens utformning har vänt sig emot och ser som problematiskt. Märk då att 

denna analys huvudsakligen har ett pedagogiskt syfte och att den huvudsakligen 

fungerar som ett referensobjekt till huvudstudien. 

 

3.3 Material 

Studiens källmaterial består av allt publicerat material (enligt urval) i två 

kvällstidningarna, Aftonbladet och Expressen. Analysen kommer att utgöras av allt 

materiell som handlar om eller använder sig av den händelse som är studien för detta 

arbete. Källmaterialet utgörs därför av väldigt olika typer av information. Till exempel: 

texter i olika genrer, bilder, diagram och kartor. 

Källmaterialet behandlas som en kvarleva som bär vittnesbörd av den situation då 

den uppkom. Att ifrågasätta äktheten på källmaterialet är, i och med upplaga och 

spridning, väldigt långsökt (Florén & Ågren 2006: 72-73). Det är inte sanningshalten i 

källan som spelar någon roll för denna typ av undersökning, det är berättelsen. Därför 

behöver jag inte förhålla mig till källan på samma sätt som vid andra typer av 

undersökningar. 

Oavsett vilken typ av källmaterial som skall undersökas så har den givits ett 

perspektiv, syfte och producerats genom ett urval. Därför måste källmaterialet hanteras 

som en produkt. En produkt där flera parter är inblandade i skapandet av densamma. 

Produkten har genomgått en process där den i flera led fått svara och tjäna 

frågeställningar som vad(?), hur(?), och varför(?). Vilket behov eller funktion, som 

upphovet till produkten eller tidningarna som har publicerat densamma har, kan 

dessutom skiljas åt helt och hållet på denna punkt. Till källmaterialet finns alltså en 

tillhörande undertext och en kontext som är lika viktig att förstå i sammanhanget som 

källan i sig självt (Florén & Ågren 2006: 51-52). 

Oavsett vilken typ av källa det är, så är tillvägagångssättet likadant rakt igenom 

den kvalitativa huvudstudien. Att genom en kombination av innehållsliga och 

kontextuella aspekter destillera fram den berättelsen om Göteborgskravallerna som 

framträder ur källmaterialet. 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
I Roger Johansson bok ”Kampen om historien” ges betydelsen av historians 

efterhandsperspektiv till och med en viktigare roll än händelsen i sig självt (Johansson 

2001: 23). Det är detta, alltså vårt (var)dagliga minne av studieobjektet jag vill rikta 

uppmärksamheten mot med denna studie. Vad som faktiskt hände är inte relevant för 

studien, (i alla fall inte i samma utsträckning) som i hur minnet efter händelsen ser ut 

efteråt.  

 

4.1 Historia, brukarna och kampen om historien 

Relationen mellan historiebrukare i nutid och händelser i dåtid är någonting komplext 

(se tidigare forskning). Här och nu duger en liknelse, från Edward Hallett Carrs arbete (i 

hans fall för att illustrera hur en historiker arbetar); historisk fakta är inte prydligt 

uppradade och sorterade fiskar i en delikatessdisk som en historiker enkelt kan välja och 

vraka ibland. Historikern är, och måste vara, fiskaren som söker sin fångst. Fiskelyckan 

och fångsten beror på var fiskaren lägger ut sina nät, och vilken typ av fisk hen söker. 

Fiskaren, som är historikern i denna liknelse, kan alltså inte frigöra sig ifrån sin egen 

verkligen. I sökandet, i framställningen och i återgivningen lyser historikerns egna val, 

värderingar och historiemedvetande igenom (Johannson 2001: 34). 

 Vem är en historiker? Jag utgår ifrån att alla är historiker (om än i olikt omfång, 

jag återkommer till det senare i detta stycke). Historia i vardagen, vårt (var)dagliga bruk 

av historia, är inte en profession med en tillhörande titel som bara en liten utvald skara 

erhåller ensamrätten om. Historia är en ständigt pågående process som pågår överallt 

och där alla människor deltar. Därför att alla människor både skapar och använder 

historia dagligen. Det är helt enkelt så ett mänskligt psyke fungerar. En människa 

orienterar sig i tid och nuet genom tidigare upplevelser, självupplevda eller i andra 

hand. Detta är en teoretisk kärna, en utgångspunkt för detta arbete, som används med 

hänsyn till Raphael Samuel arbete som sedan vidareutvecklats av bland andra Margaret 

R. Somers (t.ex. Samuels 1994: 9-10). 

 Det är en viss skillnad på historia som minne, som akademiskt ämne, och som 

historieskrivning (Johansson 2001: 26). Jag vill fästa uppmärksamheten på att den 

essentiella skillnaden ligger i att akademiker/historieskrivare producerar tolkningar av 

historiska skeenden de önskar kunna bidra med ny kunskap, och/eller som har förmågan 

att övertyga folk om någonting, som de önskar sprida vidare (vid de undantagsfall de 

inte vill sprida vidare informationen; så i alla fall att detta skänker de själva en viss form 
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av njutning). Historia som minne är hur en människa faktiskt orienterar sig och vilken 

bild hen skapar av då, nu, och sen av detsamma. Detta gör en person genom historiska 

upplevelser; både självupplevda (första hand), och de som hen har upplevt genom andra 

(andra hand). Detta kallas för historiemedvetande (Karlsson 2014: 13-21, 57-65).  

Minnet efter en händelse ser olika ut inom olika grupper och/eller för olika 

individer i samhället. Minnet är inte statiskt, det försvinner heller inte. 

Historieskrivningen är en kamp om detta meningsskapande minne och inbegriper 

upphovet till den historiska berättelsen. När någonting i ett samhälle skall befästas, 

alltså valideras, eller när det genomgår en förändring (eller när någon försöker starta en 

sådan process) blir kampen om historieskrivningen i det offentliga ofta mer synlig än 

annars. Detta beror på att den historiska berättelsen ofta används för att legitimera eller 

omkullkasta dessa krav på varande eller förändring. Delar av helheten, av historia eller 

nutid, kan i framställningen av densamma försvinna eller gömmas undan till förmån för 

en ny berättelse. Därför finns det ingen värdeneutral eller objektiv historia, och därför 

ingen principiell skillnad (även om kvalité och omfång varierar kraftigt) på akademisk 

historia och den historia som skapas av andra individer eller grupper i samhället. Alla 

gör samma anspråk, det på minnet (Sødring Jensen 1978: 23, 39-41).  

 

4.2 Rumsligt anspråk 

I undersökningen använder jag mig av Charles Tillys arbete och teoribildning inom 

”contentious politics”, och därmed en teoribildning där bland annat begreppen rumsligt 

anspråk och konfliktrepertoar är centrala. Tilly menar att politik är en kamp som äger 

rum och utspelar sig överallt i ett samhälle. Det är en kamp där olika aktörer kämpar om 

kontrollen över olika s.k. rum. Som ett exempel använder han sig av begreppet 

gatupolitik, som är ett begrepp för den politiska kamp som äger rum på städernas gator 

och torg vid t.ex. demonstrationer. I detta exempel utgör stadens geografiska område det 

s.k. rummet som de olika aktörerna kämpar om kontrollen över (i detta fall är det staden 

som utgör det rumsliga anspråket). Rummet är därför inte bara en scen där politiska 

motsättningar utkämpas och spelas upp, utan det är också en resurs som de olika 

konfliktsrepertoarerna kämpar om. Begreppets syfte är att utreda hur rummet spelar in i 

hur olika krav ställs och/eller upprätthålls (Tilly 2000: 146-147).  

Rumsligt anspråk är en av många faktorer i den komplexa process som formar 

samhället: det kan upprätthålla eller förändra, men också skapa eller störta rådande 

samhällsordning i ett samhälle och de olika s.k. rum som utgör detsamma. Det är en del 
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av en socio-kulturell process som Lev Semenovič Vygotskijs arbete, och många med 

honom, har visat (t.ex. Semenovič 1978). Begreppet rumsligt anspråk använder jag mig 

av för att enklare illustrera den del av denna process som är essentiellt viktig för min 

undersökning. Med hänsyn till tidigare nämnd forskares arbete utgår jag ifrån, att 

rumsligt anspråk inte går att avgränsa i tid eller rum. Jag utgår också ifrån att denna 

kamp inte är isolerad till fysisk kamp eller till politiska sfärer. Det är process som 

ständigt pågår överallt och inom alla samhällen eller kulturer konstant, även om de s.k. 

rummet och konfliktrepertoarerna (se nästa avsnitt) är av en föränderlig natur. Därför är 

det också en kamp som pågår om minnet. Jag utgår också ifrån att ett s.k. rum eller en 

s.k. konfliktrepertoar, bara är en liten del av en större helhet. De tillsammans bland 

oräkneligt många andra utgör tillsammans en helhet, det vill säga ett samhälle.  

 

4.3 Konfliktrepertoar 

Det andra centrala begreppet i Charles Tillys arbete, och teoribildning inom 

”contentious politics”, som jag kommer att använda är konfliktrepertoar. Tilly menar att 

en social rörelse alltid har ett anspråk. Detta hade också kunnat kallas för den sociala 

rörelsens mål eller agenda. Tilly menar att alla individuella eller kollektiva handlingarna 

som utförs av en eller fler aktörer inom en social rörelse följer ett visst mönster, en s.k. 

konfliktrepertoar. Rörelsens konfliktrepertoar har ett stort mått av förutsägbarhet till vad 

dessa handlingar kan komma att vara, då denna repertoar dikteras av de kulturella ramar 

som existerar inom denna rörelse. En social rörelses kulturella ramar är vad man också 

kan kalla för dennas kulturella klimat och/eller regler. Det är i alla fall dessa som 

möjliggör vissa yttringar och handlingar samtidigt som den begränsar andra (Tilly 1995: 

1-61). 

 Ett tydligt exempel, där användningen av Charles Tillys teoribildning har varit 

fruktsam, och som också inspirerat mig till att använda denna teoretiska modell, är från 

boken ”Trettionde november: kampen om Lund 1985-2008”. Författarna identifierar i 

denna bok två tydliga mönster i rumsligt anspråk och två tydliga konfliktrepertoarer 

som växte fram som svar på det fackeltåg som 30-novemberföreningen anordnade till 

minne av Karl XII i Lund mellan de år som undersöks i deras studie. Ett av de rumsliga 

anspråken förespråkade staden, det vill säga rummet, som offentligt. De agerade som att 

deras åsikt var den enda som var legitimt politiskt rätt. På detta sätt önskade de vinna 

över sina motståndare på ett kulturellt plan, och på så vis vinna över motståndarna utan 

att använda fysiska krafter. Det andra rumsliga anspråket såg rummet som ett 



 

 19 

territorium. En yta de ville ta kontrollen över genom att fördriva och angripa sina 

motståndare (Brink Pinto & Pries 2013: 251).  

Till dessa två rumsliga anspråk identifierar författarna en tydlig konfliktrepertoar 

till varje rumsligt anspråk. Den första konfliktrepertoaren utgjordes av ett brett spektra 

av olika sociala rörelser, som folkrörelseorganisationer och parti-politiska 

organisationer. Det uttalade rumsliga anspråket med denna konfliktrepertoar var delvis 

att ge människor en möjlighet att uttrycka sitt avståndstagande mot rasism. Samtidigt 

som det också var ett avståndstagande mot våld, och ett försök att dra potentiella 

ordningsstörare bort från händelsernas epicentrum. Den andra konfliktrepertoaren, växte 

fram parallellt med den första, var istället direkt konfrontativ både gentemot 

fackeltågsdeltagarna och polisen. Denna konfliktrepertoars anspråk var att göra det 

omöjligt (eller i alla fall svårt och obehagligt) att genomföra fackeltåget för dess 

deltagare i det offentliga rum som de hade tänkt (Brink Pinto & Pries 2013: 244-246). 

 I ”Trettionde november” är det tydligt att denna teoribildning bidrar till att 

synliggöra och förklara olika handlingsmönster. Både inom och mellan olika sociala 

rörelser, men också hur detta har förändrats över tid. Begreppen är strukturellt och 

kulturellt betingat, och relevant såväl sin tid som för sin rymd. Det är ett analytiskt 

verktyg som hjälper till att förstå beteendemönster: yttringar och handlingar, eller 

kombinationer av detsamma, både inom och mellan olika sociala rörelser i samhället 

(Brink Pinto & Pries 2013: 244-249). Med denna teori och detta begrepp kan jag 

analysera och förklara hur och varför konflikter uppstår, och hur de olika 

ståndpunkterna/tolkningarna förhåller sig till varandra inom det som är studiet för denna 

undersökning. 
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5 Göteborgskravallerna en kort historisk bakgrund  
14 juni 2001, Göteborg. Världens ögon var riktade mot Göteborg i och med att EU-

toppmötet skulle hållas i staden och i förbindelse med det flög USA:s sittande president 

George W. Bush dit för ett möte mellan de ledande politikerna i EU och USA. 

 21 april samma år hade polisen ingripit mot ett demonstrationståg i Malmö i 

samband med EU:s finansministermöte (det s.k. ekofinmötet). Polisen kritiserades för 

att ha brukat oprovocerat mycket våld (Aftonbladet: 21/4-2001). Flera poliser 

polisanmäldes, och ett fall ledde till åtal (Wijk 2002: 95-104). Detta blev upptakten för 

det som skulle komma att utspela sig på Göteborgs gator och torg dagarna mellan den 

14-16 juni 2001. Göteborg, hela Sverige, skulle på sätt och vis aldrig bli sig likt igen. 
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6 Empirisk huvudstudie 
6.1 Aftonbladet 13/6 2001 

Framsidan: ”Journalist gripen med sprängmedel och granatkastare. Misstänks ha 

förberett attentat mot EU-mötet.”  

Texten på löpsedeln och framsidan är kort och utan bilder. Trots det så innehåller denna 

korta text väldigt mycket information. Källmaterialet, texten i detta fall, består av 

meningsgivande nyckelord (eller nyckelfraser). Dessa meningsgivande ord utgör hela 

berättelsen i denna korta text. För att analysera berättelsen är det dessa nyckelord, deras 

innebörd, sammanhang och kontext, som måste analyseras. I detta fall är nyckelorden 

och/eller nyckelfraserna: journalist, gripen, sprängmedel, granatkastare, och misstänks 

ha förberett attentat mot EU-mötet.  

För att tydligare förklara hur analysen görs och hur jag arbetar ska jag illustrera 

detta med en grundlig genomgång av ett nyckelord som exempel. Exemplet är ordet 

journalist och hur Aftonbladet använde ordet i källmaterialet genom att analysera ordets 

innebörd. Resterande nyckelord analyseras på samma sätt, fast i mycket kortare ordalag, 

med hänsyn till uppsatsens omfång, nedanför. 

Om Aftonbladet hade velat använda ett neutralt ord, så hade de behövt använda ett 

annat ord än just journalist. Till exempel person, alternativt kvinna eller man. Att 

Aftonbladet väljer att skriva journalist är ett aktivt val, ett aktivt val som tjänar ett syfte. 

Valet av ord, diskursen, ger läsaren en bild av vem personen är. Ordet ger därför 

berättelsen ett större innehåll än vad ett neutralt och/eller informationsfattigt ord hade 

gjort.  

I och med att personen är journalist är denna person inte bara en slumpmässig 

ensam galning. En journalist är en välutbildad person, en person som kan föra sig i tal 

och skrift, och som journalist förväntas man att vara en person av folket, för folket. 

Slutligen har en journalist tillgång till professionens tillhörande kontaktnät. Yrkestitelns 

ger personen åtkomst till platser, områden och/eller personer som är oåtkomliga eller 

otillgängliga för andra personer, inte minst under EU-mötet. 

  

Gripen - syftar till att förklara att det specifikt är polisen som har utfört gripandet. 

Därför är polisen hjältarna i detta fall. 

Sprängmedel, granatkastare - syftar till att förklara den potentiella fara detta innebar. 

Vapen som dessa har stor förstörelsekraft; så pass stor att ”vanligt folk” också kan 

drabbas vid användandet av dessa vid ett attentat (dessa vapen är också 
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uppseendeväckande då de vanligtvis förekommer i helt andra sammanhang och platser 

än i detta fall). 

Misstänks ha förberett attentat mot EU-mötet - syftar till att förklara att personen som 

har gripits är misstänkt att vara (underförstått, troligtvis) en terrorist med politiska motiv 

bakom det planerade attentatet. 

 

Tabell: 
Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt 

anspråk 
Konfliktrepertoar 

väcka 
uppsyn, tjäna 
pengar 

kommersiellt media, 
journalister 

upplysa, 
underhålla 

1.territorium 
2.territorium 

1.terrorist(n)* 
2.polis(p)* 

*Eftersom att det finns en värdering i rapporteringen väljer jag att markera denna efter 

konfliktrepertoarerna med (n) för negativt, (p) för positivt och (o) för neutralt, här och i 

följande tabeller när detta förekommer i huvudstudiens källmaterial. 

 

Ledare: ”Dags att tala allvar, mr Bush” 

Det är värt att notera att nyhetsrapportering skall vara saklig och neutral. Ledare har 

däremot ett uttalat politiskt syfte och prägel, och följer detta syfte utan förbehåll. 

Till skillnad från den föregående analys så är denna berättelse en hel artikel, och 

innehåller därför mycket mer text än vad framsidan gjorde. För att analysera denna 

berättelse, behöver jag på samma sätt som i tidigare analys, analysera meningsgivande 

nyckelord och/eller nyckelfraser. Nyckelorden, fraserna, och hela texten, kan bara 

analyseras genom att förstå textens helhet. Alltså orden och fraserna i kontext till 

textens helhet, och i kontext till textens sammanhang. 

”Under George W Bushs korta tid i vita huset har det politiska gapet mellan USA 

och EU vidgats.”, och ”USA skulle faktiskt inte ens platsa som medlem i EU eftersom 

unionen inte tar emot medlemsländer som har kvar dödsstraffet.”, detta skapar två 

tydliga konfliktrepertoarer. EU:s politik och medlemsländer utgör den ena 

konfliktrepertoaren och USA:s dito den andra. USA utgör en ytterlighet, alltså en 

motsats till den andre. Genom detta påstående vill författaren visa att EU:s visioner och 

att USA:s visioner inte är kompatibla med varandra politiskt. 

”Vid toppmötet i Göteborg kommer Bush att mötas av tusentals demonstranter. 

Medborgare från hela Europa kommer dit för att protestera mot den globala 

utvecklingen i allmänhet och mot USA:s nya politik i synnerhet.”; detta skapar en tredje 

och en fjärde konfliktrepertoar. Dessa består av alla de demonstranter som kommer att 
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demonstrera i Göteborg. Alla möjliga olika individer, som inte är mer preciserat än 

”medborgare i Europa”. Den första konfliktrepertoaren består av de demonstranter 

(underförstått, majoriteten) som inte nöjda med USA och den politik de för. Den andra 

konfliktrepertoaren är alla de demonstranterna (underförstått, i viss utsträckning) som 

inte är nöjda med den rådande utvecklingen både inom och utom EU:s gränser. 

”EU:s politiska ledare kan rimligen inte dra ner brallorna för att protestera mot 

USA:s nya politiska linje. Det får emellertid inte hindra Göran Persson och andra 

regeringschefer att säga ifrån. … Efter toppmötet i Göteborg ska inte någon av Europas 

medborgare behöva tvivla på att det ligger ett hav av mörkblått vatten mellan EU och 

det republikanska USA.”; den person som har skrivit denna text är en del av den 

konfliktrepertoar som texten också vänder sig till. Konfliktrepertoaren utgörs av de 

personer som är för EU, men som ställer sig kritiskt till USA:s politik. Politikerna som 

representerar denna konfliktrepertoar måste enligt författaren markera att EU:s vision 

inte är densamma som USA:s. Göran Persson är den som pekas ut som högst ansvarig 

för att detta skall göras. Därför utgörs denna konfliktrepertoar av sittande regering och 

de som har röstat på dessa partier (i första hand Socialdemokrater). 

 Är man en del av denna konfliktrepertoar finns vissa regler. Du förväntas bete sig 

på ett visst sätt (Tilly 1995: 1-61). Avståndstagandet och den markering som krävs bör 

enligt källmaterialet företas på ett mer konstruktivt och vuxet sätt än genom att visa 

bakdelen (underförstått, så som i alla fall vissa av demonstranterna som är kritiska mot 

både EU och USA kommer att göra). De som visar rumpan utgör alltså ett exempel på 

oönskat beteende för den konfliktrepertoar som texten är en del av.   

 

Tabell: 
Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt 

anspråk 
Konfliktrepertoar 

illustrera, 
offentliggöra, 
debattera 

politisk-
pedagogisk 

media, 
journalister 

instrumental-
isera, politisera 

1.- 
2.- 
3.offentligt 
4.offentligt 
5.offentligt 

1.USA:s politiska 
styre(n) 
2.EU:s politiska 
styre(p) 
3.demonstranter, 
EU/USA kritiker(n) 
4.demonstranter, USA 
kritiker(p) 
5.socialdemokrater(p) 
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Nyhetsartikel: ”De greps med granatkastare” 

Huvudartikeln på denna sida är tidningens huvudnyhet, det vill säga en fortsättning på 

den information som återfinns på tidningens framsida och på löpsedeln.  

Till skillnad från föregående analyser så innehåller detta källmaterial utöver 

huvudnyheten också två notiser och en faktaruta, samt en dragarbild och nyhetsgrafik. 

För att analysera berättelsen i källmaterialet går jag tillväga på samma sätt som i tidigare 

analyser, men jag behöver också sätta de olika berättelserna, som utgör hela sidan i detta 

källmaterial, i relation och i kontext till varandra då de tillsammans utgör hela 

berättelsen.  

 

”Fem danskar misstänks ha förberett attentat mot toppmötet” – är nedryckaren i 

huvudnyheten. Innehållet bidrar till berättelsen med detaljer, men berättelsen är samma 

som återfinns på tidningens framsida. De nya delar, som är av större vikt, är att 

journalisten samarbetade med fyra andra, och att alla dessa personer var danskar. 

Anledningen till att Aftonbladet väljer att poängtera att den misstänkta gruppen 

(underförstått, terrorister) är danskar redan i nedryckaren kan jag här och nu bara 

spekulera kring, min tolkning: troligtvis för att det är skönt och lugnande för 

läsargruppen att få veta att terroristerna inte är en av ”oss”, och/eller för att det är skönt 

och lugnande för svensk media att terroristerna inte var en av ”dem” (Karlsson 2014: 

18-21). 

Analysens intressanta element ligger därför främst i att jämföra huvudnyheten 

med de notiser de väljer att publicera tillsammans med denna (då denna berättelse inte 

tillför mycket nytt till den redan gjorda analysen av framsidan). Rubriken på den större 

av de två notiserna lyder: ”Göteborg belägrat av Secret service, Säpo och polisen”, och 

rubriken på faktarutan som hör till denna notis: ”Klart för drabbning – här går 

demonstrationerna”, så målar Aftonbladet i förväg upp Göteborg som en blivande 

krigszon. Kriget kommer att pågå mellan militanta aktivister (inhemska och tillresta) 

och polis med specialstyrkor (inhemska, och inresta amerikanska).  

Den mindre notisens rubrik med ingress lyder: ”Stockholmspoliserna fick avlusas 

– När stockholmspoliserna kom till Göteborg var demonstranterna inte största fienden. 

Det var pigga små djur.”. Nyhetsrapporteringen målar upp en väldigt dyster bild av 

staden. Inte nog med att Göteborg är fullt av fientliga aktivister, boende fritt från 

skadedjur är också svårt att hitta. Till och med i ”pittoreska” Orust (där denna nyhet är 

ifrån) kryllar det av vägglöss. Den bild läsarna får ta del av målar upp Göteborg som en 
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stad som vanligt folk gör bäst i att hålla sig borta ifrån. Att polisen är där och skapar 

ordning i detta kaos borde, kanske främst stadens invånare men också alla svenskar, 

tacka våra polisstyrkor för.  

Bilden av vad som har hänt (och vad som komma skall) enligt källmaterialet är 

häftigt överdrivet. Naturligtvis är det lätt i ett efterhandsperspektiv att poängtera att de 

som åkte till Göteborg för att förstöra och slåss under toppmötet var såpass få att det går 

att jämföra med vilken större fotbollsmatch som helst (Wijk 2002: 16). Men det måste 

också poängteras att rubrikerna är vad de är för att väcka allmänhetens intresse (ofta är 

det redigeraren eller nyhetschefen som sätter rubrik inte textens författare), detta skapar 

ett behov hos denna krets att köpa, läsa och fängslas av det som står i denna tidning, 

som i grund och botten faktiskt är en kommersiell produkt. 

Helheten av innehållet i texterna på denna sida ur källmaterialet målar upp en 

något mer nyanserad bild av verkligheten. Två exempel på detta lyder: ”Majoriteten av 

demonstranterna har fredliga avsikter. Men polisen betraktar Antifascistisk aktion 

(AFA), Ya Basta och små grupper som potentiellt farliga.”, och ”Militanta aktivister 

kan infiltrera grupper av fredliga demonstranter och sedan gå till attack. Oskyldiga 

människor kan hamna mitt i tumultet. Däremot tror polisen inte på hot från terrorister. 

Risken för terrordåd är liten, enligt Säpo.”.  

Det som är spännande är att rubriksättningen, och innehållet motsäger varandra. 

Att exempel på detta är att polisen precis har lyckats avstyra ett terrordåd, samtidigt som 

Säpo säger att risken för terrordåd är minimal. Detta beror på journalistikens duala natur 

(som jag delvis förklarade tidigare). Tidningen har i uppdrag att upplysa medborgarna 

om vad som händer, samtidigt som tidningen också har kommersiella behov och 

anspråk. Innehållet måste intressera den potentiella gruppen läsare för att de skall köpa 

tidningen. Dessa två intressen drar åt olika håll, och ibland krockar de med varandra. 

Innehållet och rubriksättningen i källmaterialet är ett tydligt exempel på detta. 

Polisen ikläs fortfarande rollen som hjältarna. De ska hålla koll på terrorister, 

militanta aktivister, demonstranter, amerikanska specialagenter, och ovanpå allt annat 

de har ansvaret för så har de också ansvaret för vanliga människor och att de inte ska 

skadas i den tumult som kan/kommer att uppstå. Polisen är berättelsens hjältar. 

Demonstranter och vanliga människor framställs i detta fall som oskyldiga. Terrorister 

och militanta demonstranter utgör berättelsens bovar.  

Dragarbilden i källmaterialet visar två av de konfliktrepertoarerna som återfinns i 

texterna. Två (stereotypiskt framställda, till synes trötta men pliktskyldiga) poliser som 
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bär bort en demonstrant (stereotypiskt framställd, person med säckiga kläder och ”rasta-

flätor”).  

 

Tabell: 
Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt 

anspråk 
Konfliktrepertoar 

marknadsföra, 
tjäna pengar och 
illustrera, 
offentliggöra 

kommersiellt 
och 
pedagogiskt 

media, 
journalister 

övertyga, 
sprida, 
underhålla och 
instrumental-
isera, förklara, 
upplysa, bevisa 

1.territorium 
2.territorium 
3.territorium 
4.offentligt 
5.territorium 
6.offentligt 

1.terrorister(n) 
2.polis, Säpo(p) 
3.Secret service(n) 
4.demonstranter(o) 
5.militanta 
demonstranter (t.ex. 
AFA och Ya 
basta)(n) 
6.oskyldiga 
människor(o) 

 

6.2 Expressen 13/6 2001 

Nyhetsartikel: ”Maskerade poliser grep fem aktivister” 

Till skillnad från i Aftonbladet är denna nyhet inte Expressens huvudnyhet. Det är inte 

heller sidans huvudartikel (på den sida den är tryckt). Det är en notis med en tillhörande 

faktaruta. 

 Ingressen till artikeln lyder: ”I ett hyreshus i Göteborg planerade de fem 

danskarna attentat mot toppmötet imorgon. Rose-Marie Zavec, 35, vaknade av 

oväsendet när polisen slog till emot grannlägenheten i går natt. – Jag såg när … ”. Här 

använder sig källmaterialet av tre konfliktrepertoarer: polis, aktivister och en person 

som av en händelse hamnat mitt i denna tumult. 

Större delen av berättelsen får läsaren ta del av den upplevelse som Rose-Marie 

hade under natten mellan den tolfte och trettonde juni. Som läsare hamnar man i den 

position som hon hade under händelseförloppet och upplever det så som hon gjorde i ett 

efterhands- och ur ett andrahandsperspektiv. Källmaterialet företräder och riktar sig till 

den senare av de tre konfliktrepertoarerna i källmaterialet, det vill säga vanligt folk. Det 

är anledningen till att Expressen placerar läsaren, i textens outtalade vardagshjälte, 

Rose-Maries kläder. Hon, precis som vem som helst, är rädd och inte kan sova. 

Expressen förutsätter att vanligt folk inte bör ha något till övers för aktivister, och att de 

glädjer sig åt att polisen har arresterat dem.  

 Även i denna berättelse lägger källmaterialet tyngd på att de gripna personer var 

danskar, men även annat (som skiljer sig väsentligt från Aftonbladets berättelse). I 

faktarutan, så står det: ”Tre av de anhållna bor i kollektiv på Nørrebro, på adresser i 

direkt anslutning till kända tillhåll för Köpenhamns militanta autonoma, … ”. Precis 
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som i källmaterialet från Aftonbladet kan jag bara spekulera i varför de poängterar att de 

är danskar och att de till exempel bor i kollektiv, men även här skulle jag vilja 

argumentera för att det skapar en känsla av ett vi och ett dem (Karlsson 2014: 18-21). 

Därför att den tilltänkta läsarkretsen bor inte i kollektiv, i alla fall inte i ett kollektiv i 

Köpenhamn som har kopplingar till militanta autonoma. Att någon av de gripna skall 

vara journalist nämns inte. Det är onödigt eller oönskat i detta fall. För det viktiga 

budskapet i denna framställning är att de är gripna.  

 I berättelsen nämns inte heller vilken typ av vapen det var som beslagtogs. Det 

står bara att polisen har beslagtagit ”vapenföremål”. Expressen målar upp en helt annan 

bild av de gripna personerna. Bilden är inte att detta är terrorister. De är ”flummare”, 

och aktivister.  

Aktivister är inte organiserade på samma sätt, men däremot många fler. De kan 

däremot gömma sig lite var som helst – det är Rose-Marie ett levande bevis på. Detta är 

från källmaterialet ett varningens finger till läsarna; var på din vakt. Därför är inte 

bruket uteslutande pedagogiskt, det finns en uppmaning i texten och därför identifierar 

jag detta som ett politiskt-pedagogiskt bruk. 

 

Tabell: 
Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt 

anspråk 
Konfliktrepert
oar 

illustrera, 
offentliggöra, 
debattera 

politisk-
pedagogisk 

media, 
journalister 

instrumental-
isera, politisera, 
upplysa 

1.territorium 
2.territorium 
3.offentligt 

1.autonoma 
aktivister(n) 
2.polis(p) 
3.oskyldiga 
människor(o) 

 

6.3 Aftonbladet 14/6 2001 

Tidningens huvudfokus och mesta rapportering handlar om toppmötet och det faktum 

att USA:s president är här. Själva oroligheterna utgör fortfarande bara en liten del av 

rapporteringen. 

 

Nyhetsnotis: ”Järnring runt motståndarna i förmiddags” 

”Vi är instängda. Polisen säger att skolan ska hållas avspärrad. Nu ser vi vem som 

provocerar. Polisen försöker skrämma oss … ” – direkt efter ingressen följer detta 

citat/pratminus från en av de personer som är under blockaden i Hvitfeldska gymnasiet. 

Gruppen som befinner sig inne på Hvitfeldtska gymnasiet benämns av tidningen som 

demonstranter, vilket är ett neutralt ord. Både polis och de som är utsatta för blockaden 
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får komma till tals i tidningen. Polisen citat/pratminus lyder: ”Där finns ett stort antal 

ungdomar och misstanken är att de har föremål som kan användas för att kasta, eller 

liknande … ”.  

Precis som i vissa tidigare fall kan det först och främst bara spekuleras i varför 

källmaterialet valde att publicera dessa två citat tillsammans. Polisens citat att 

ungdomarna ”har saker som de kan kasta” är ett citat som framställer polisen i sämre 

dager. Det är oundvikligt att ungdomarna potentiellt har föremål omkring sig som de 

kan kasta; det är om detta skulle vara vapen eller om ungdomarna utgör någon reellt hot 

som är relevant i sammanhanget. Det är det läsarna vill veta, men det får de inget svar 

på, denna information meddelades i ett pressmeddelande först senare på kvällen (Wijk 

2002: 157). ”Enligt uppgifter till Aftonbladet är andra demonstranter på väg till skolan. 

Risken för konfrontationer är uppenbar.”, och ” Ett stort antal poliser har samlats 

utanför skolan men enligt polisens informatör Hoff går allt lugnt till.” – dessa båda 

utsagorna är också publicerade intill varandra. Detta tyder på att Aftonbladet har en viss 

skepticism gentemot polisens utsagor.  

Vidare förklarar tidningen hur många agenter från Secret service som är där (för 

att skydda presidenten), och hur många poliser från insatsstyrkan som är där, enligt 

källmaterialet belägrar de inte längre staden, deras uppdrag är att skydda samtliga 

människor som befinner sig i området. 

Berättelsen om konflikten beskrivs numer i ordalag som att det är demonstranter 

mot polis. Vilket tidigare istället var oskyldiga demonstranter, och aktivister mot polis. I 

denna artikel finns det inget konkret bevis på vem som är skyldig/oskyldig och/eller 

hjälte/bov längre. I mitten av denna tumult återfinns invånarna i staden ” … som är 

morgontrötta och på väg till sina jobb”. 

 I artikeln återkommer temat ”hotet utifrån”; i notisens sista stycke med 

underrubriken ”Tio tyskar greps i morse”. Dessa går fortfarande under den negativa 

rubriceringen aktivister i källmaterialet. 

Tabell: 
Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt 

anspråk 
Konfliktrepertoar 

illustrera, 
offentliggöra 

pedagogiskt media, 
journalister 

instrumental-
isera, 
förklara, 
upplysa 

1.offentligt 
2.territorium 
3.offentligt 
4.offentligt 
5.territorium 
6.offentligt 
 

1.demonstranter(o) 
2.polis(o) 
3.Secret service(p) 
4.Nationella 
insatsstyrkan(p) 
5.aktivister/utländska 
demonstranter(n) 
6.oskyldiga 
människor(o) 
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Nyhetsreportage: ”Perssons möte med tvivlarna” 

I detta reportage är nyhetsvärdet litet men budskapet desto stor: ”Göran Persson ägnade 

i går syndikalisten Anders Palm två timmar av sin tid … Något har hänt i det 

världspolitiska toppskiktet. Det har börjat lyssna.”, detta citat är det som utgör 

budskapet i reportagets ingress, och den resterande berättelsen i reportaget backar detta 

påstående. 

 Göran Persson tillsammans med andra personer som innehar tunga ministerposter 

möter och diskuterar EU med ”tvivlare” och ”demonstranter”. De har även träffat 

svenska Attac, Göteborgsaktionen och Nätverk Europa. ”Imorgon är det examen i 

öppenhetsskolan. Persson lämnar förhandlingarna för att under en kort stund via 

storbildsskärm tala med Fritt Forum, en vildvuxen flora organisationer och seminarier, 

på Pustervikskajen i Göteborg. Det har aldrig hänt förut …”. Kontentan är att: 

regeringen styr landet, ansvarar för toppmötet, samtidigt som de ska ta emot den 

amerikanska presidenten, och fortfarande har de tid för diskussion med ”tvivlare”, 

demonstranter och ”vildvuxna organisationer”, samt ”aktivister på vänsterkanten”. Alla 

typer av EU-motståndare som det berättas om beskrivs genom ett generellt negativa 

ordalag. 

 Hur bra och fantastiskt detta är vill källmaterialet bevisa. Detta gör källmaterialet 

genom att använda Irlands folkomröstning om Nice-fördraget, och det politiska 

efterspelet som följde, som ett av två avskräckande exempel. ”Ja, väljarna på Irland 

ska respekteras precis som protestanterna i Göteborg. Skillnaden är dock att med 

väljarna på Irland förs inget samtal på storbildsskärm. Deras protest möttes med ett 

iskallt – Tyvärr ni röstade fel. Var vänlig och rösta igen. Och se till att komma med rätt 

svar denna gången.”.  

Det andra avskräckande exemplet hämtar reportaget från ”aktivister på 

vänsterkanten”: ”I ett brev i vintras anhöll de (Attac) om att få träffa Göran Persson 

och regeringen inför toppmötet i Göteborg. Och svaret blev ja, ni är välkomna till 

Svenska Mässan, den lokal där toppmötet hålls. Men till lejonkulan ville de inte. 

Möjligen medvetna om att socialdemokraterna hittills varit framgångsrika med att 

krama ihjäl aktivister på vänsterkanten.” 

 Bilden reportaget ger är en bild av en handlingskraftig och tillmötesgående 

regering med Göran Persson i spetsen. Hela reportaget andas och tjänar 

socialdemokratin. Reportaget låter Göran Persson komma till tals med pratminus vid 
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flera tillfällen i artikeln. Den andra sidan av den konflikt som skildras får inte komma 

till tals i artikeln. Vinkeln i reportaget är därför tydligt politiskt vinklat.  

 

Tabell: 
Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt 

anspråk 
Konfliktrepertoar 

illustrera, 
offentliggöra, 
debattera 

politisk-
pedagogisk 

media, 
journalister 

instrumental-
isera, 
politisera, 
övertyga 

1.offentligt 
2.offentligt 
3.offentligt 
4.territorium 
5.territorium 
6.territorium 
7.territorium 
8.offentligt 
9.territorium 
10.offentligt 
11.offentligt 

1.EU:s politiska 
toppskikt(p) 
2.socialdemokratern 
(p) 
3.EU(o) 
4.vänster aktivister(n) 
5.attac(n) 
6.göteborgsaktionen(n) 
7.nätverk europa(n) 
8.fritt forum(o) 
9.irlands regering(n) 
10.irlands 
befeolkning(o) 
11.demonstranter 

 

6.4 Expressen 14/6 2001 

Tidningens huvudfokus och mesta rapportering handlar om toppmötet och det faktum 

att USA:s president är här. Själva oroligheter utgör fortfarande bara en liten del av 

rapporteringen, i detta fall en nyhetsartikel och ett nyhetsreportage. 

 

Nyhetsartikel: ”Här hittades bomberna” 

Artikeln är en uppföljning på nyhetsnotisen från dagen innan: ”Maskerade poliser grep 

fem aktivister”. Till huvudartikeln hör en dragarbild, två mindre bilder, nyhetsgrafik 

samt två korta nyhetsnotiser. Precis som i den föregående nyhetsnotisen så använder sig 

källmaterialet av tre konfliktrepertoarer: polis, aktivister och en person som av en 

händelse hamnat mitt i denna tumult. ”Erik”.  

I innehåll och utformning är artikel mer eller mindre identisk med den förra, det 

finns bara två essentiella skillnader. Den första skillnaden är att Erik, till skillnad från 

Rose-Marie, inte är passiv. Han hjälper polisen så gott han kan. ”De (poliserna) bad mig 

och min fru att låtsas som ingenting … De bad att få låna en spade. Jag gav dem först 

en vanlig spade, men den var för stor. De ville ha en liten planteringsspade.” 

Källmaterialet fokus ligger i att förmedla en berättelse om där vanligt folk och polisen 

hjälps åt för att stoppa aktivisterna, som är de gemensamma fienderna. Erik och hans fru 

är de uttalade vardagshjältarna, rollmodellen för den ideala medborgaren. De hjälper 

hjältarna i denna berättelse, de är Batmans (polisens) Robin. 
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Den andra skillnaden ligger i beskrivningen av aktivisterna. ”Vapenföremålen” 

som de kallades tidigare är i denna berättelse någonting annat. ”Gummi och 

plastslangar som fylls med sprängmedel kan användas som bomber antingen för att 

forcera staket och andra avspärrningar eller för att kastas mot personer man vill skada 

eller skrämma.”, dessa vapen är inte till för ett välplanerat attentat mot toppmötet. 

Dessa vapen är till för att användas mot personer (källmaterialet skapar en känsla av att 

vem som helst hade kunnat bli skadad om inte denna grupp hade stoppats).   

Källmaterialet fokuserar fortfarande på att aktivisterna är en del av ett autonomt 

danskt nätverk. Aktivister som även klottrar, förstör, och som säljer/missbrukar droger 

enligt källmaterialet: ”Enligt uppgift har även narkotikaspanare varit delaktiga i 

spaningarna i Lerum. Det är väl känt att autonoma grupper utomlands ofta finansierar 

sin verksamhet med narkotika.”. 

Den större av de två nyhetsnotiserna och samtliga bilder, illustrerar och förklarar 

hur poliserna jobbar. Den mindre notisen: ”De gripna hade inte granatkastare”, 

fokuserar istället på och göra sig lustig över (troligtvis) Aftonbladets rapportering från 

dagen innan. ”Vid den dagliga presskonferensen i polishuset i går kunde åklagaren inte 

låta bli att leende kommentera uppgifterna i en tidning.”, då en tidning underförstått är 

Aftonbladet. 

Hela berättelsen fokuserar fortfarande på ett hot från utlandet, då det poängteras 

hur fullt upp polisen har med att kontrollera tillresta demonstranter, explicit, från 

utlandet. 

 
Tabell: 
Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt 

anspråk 
Konfliktrepertoar 

illustrera, 
offentliggöra 

politisk-
pedagogisk 

media, 
journalister 

instrumental-
isera, 
politisera, 
upplysa 

1.territorium 
2.territorium 
3.offentligt 
4.offentligt 

1.autonoma 
aktivister(n) 
2.polis(p) 
3.oskyldiga 
människor(p) 
4.utländska 
demonstranter(n) 

    

Nyhetsreportage: ”Göteborg – belägrad stad” 

Detta reportage är mer av en satir än vad det är en nyhet. En satirisk berättelse som gör 

sig lustig över hela den situation som råder. ”Göteborg en belägrad stad? 

Demonstranterna och vi inom media går i spinn. Men Kålle och Ada verkar faktiskt inte 

bry sig.” – allt är nästan som vanligt. Poliserna är glada, och allt och alla är under deras 

kontroll berättar källmaterialet. 
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Istället gör sig reportaget lustig över media som inte har något att göra, ryktena 

om att president Bush inte alls kommer att sova inne i Göteborgs city, president Bush 

som källmaterialet kallar för ”Mannen med de täta ögonen … som i jämförelse med den 

enögda jätten Polyfemos får jätten att se skelögd ut.”, och ”… Göran Persson som 

kommer att behöva krisgruppshjälp när det här EU-halvåret är över.”. 

 De enda som källmaterialet behandlar som det inte gör sig lustig över, är polisen 

och vanligt folk. 

 

Tabell: 
Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt 

anspråk 
Konfliktrepertoar 

framhålla, 
konstruera 

lokal-
ideologiskt 

media, 
journalister 

legitimera, 
avlegitimera 

1.offentligt 
2.offentligt 
3.offentligt 
4.offentligt 
5.offentligt 
6.offentligt 

1.sveriges 
regering(n) 
2.USA:s politiska 
styre(n) 
3.polis(p) 
4.demonstranter(n) 
5.media(o) 
6.vanligt folk(p) 

 

6.5 Aftonbladet 15/6 2001 

Materialet från detta datum och fram är väldigt omfattande. Därför kommer jag att dela 

upp materialet efter vilken typ av material det är och analysera detta tillsammans med 

varandra. 

 

Framsidan: ”Upplopp: våldsamma kravaller idag Full strid mellan Polis och 

demonstranter idag. Full strid mellan polis och demonstranter idag. Göteborg 

förvandlades till ett brinnande kaos när maskerade aktivister krossade allt i sin väg … ” 

(s.1) Tidningen gör i och med ordval ingen väsentlig skillnad på olika demonstranter. 

Bilden på framsidan positionerar läsaren i polisen sits. De ”maskerade aktivisterna” är 

på väg emot läsaren. 

 

Tabell: 
Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt 

anspråk 
Konfliktrepertoar 

väcka 
uppsyn, tjäna 
pengar 

kommersiellt media, 
journalister 

upplysa, 
underhålla 

1.territorium 
2.territorium 
3.territorium 

1.demonstranter(n) 
2.maskerade 
aktivister(n) 
3.polis(p) 

 



 

 33 

Nyhetsrapportering: I rubriksättningen och i den fortsatta nyhetsrapporteringen är 

berättelsen en mer utförlig variant av den som återfinns på källmaterialets framsida. ”Vi 

ska ta oss in på Svenska mässan, deklarerade de mest militanta demonstranterna … 

flera tusen demonstranter samlades på Götaplatsen för avmarsch mot Svenska mässan.” 

(s.6) – källmaterialet insinuerar att (alla) demonstranter har samma mål: 

”Demonstranterna krossade allt i sin väg.” (s.6). Politiker som talar vid mötesplatserna 

anklagas för att elda på detta (i detta fall utgör exemplet miljöpartiet). Samma gäller 

demonstranterna, de som inte är våldsamma är bränsle för de som är det, och ingen 

lyder polisens order. Är det inte gatsten så är det burkar och tomater som kastas mot 

polis. Aftonbladet lägger också vikt i att poängtera att de flesta som utgör gruppen 

maskerade aktivister i rapporteringen inte talar svenska (s.6-8). 

 ”Misstänkt bomb hittad av flickor. Köpcentrum avspärrat efter larmet”, de som 

drabbas av det pågående ”kriget” är stadens oskyldiga invånare. Exemplet i 

rapporteringen utgörs i detta fall av två ”flickor”, och av företagare vars butiker/kontor 

förstörs av mobben (s.8).  

De som får uttala sig i tidningen är främst polis, men också politiker och ”vanligt folk”. 

Alla bilder är tagna ur polisens perspektiv, snarlik deposition som på källmaterialets 

framsida. Att ingen demonstrant får uttala sig i källmaterialet upplever jag som 

märkligt. 

 

Tabell: 
Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt 

anspråk 
Konfliktrepertoar 

illustrera, 
offentliggöra, 
debattera 

politisk-
pedagogisk 

media, 
journalister 

instrumental-
isera, 
politisera 

1.territorium 
2.offentligt 
3.territorium 
4.territorium 
5.offentligt 
6.offentligt 
7.offentligt 

1.polis(p) 
2.vanligt folk(o)(p) 
3.demonstranter(n) 
4.militanta maskerade 
aktivister(n) 
5.politiker (delaktiga 
under 
demonstrationerna)(n) 
6.regering(p) 
 

 

6.6 Expressen 15/6 2001 

Framsida och nyhetsrapportering: Rapporteringen omfattning är större i Aftonbladet 

än vad den är i Expressen, men de påminner väldigt mycket varandra denna dag. 

Expressen skiljer sig från Aftonbladet på några punkter som jag kommer att gå igenom. 

Benämningen av de olika grupperna i konflikten är delvis annorlunda. De våldsamma 
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personerna talas om i Expressens nyhetsrapportering som huliganer. De lägger ingen 

vikt i huruvida dessa är från Sverige eller inte. Expressen säger att det är dessa huliganer 

som ” … går bärsärkagång i Göteborg.”. Både poliser och demonstranter har skadats i 

konflikten. ”Kriget” som utspelar sig i Göteborg är däremot mellan demonstranter och 

polis står det i källmaterialet. Det startade redan torsdagen den 14/6 när 

demonstranterna ” … formerade sig och gick till attack… Polisen slog en ring runt 

Hvitfeldtska där ett stort antal demonstranter hade samlats.” Vid Radisson hotell 

attackerade också demonstranter civilklädda poliser (s.8).  

Nu är målet att polisen ska ” … jaga isär våldsgruppen som består av 700-1000 

personer.”. De enda som får uttala sig i tidningen är polis. De enda aktörer som skildras 

är polis, demonstranter, huliganer och ”vanligt folk”, men all rapportering sker ur ett 

polisiärt perspektiv. Vanligt folk i rapporteringen är de företagare och anställda som får 

sina arbetsplatser förstörda av huliganerna; ”Mitt på Avenyn brinner ett bål av möbler 

från stans uteserveringar.”, de bara omnämns (s.8). 

 ”Välkommen till Sveriges baksida” lyder rubriken till en bild från ”mooningen” 

vid Drottningtorget. ”En del av personerna på plats skulle ”moona” mot presidenten. 

Men när det var dags vann fegheten. Bara en och annan – mestadels killar – vågade 

slutföra uppdraget.” (s.14) – källmaterialet vill göra sig lustig över demonstranterna, 

och kontentan av detta i kontext till sammanhanget och den övriga rapporteringen blir 

lite – de går bärsärkagång men de vågar inte visa rumpan. Vilket är en orättvis vinkling.   

 

Tabell: 
Behov Bruk Brukare Funktion Rumsligt anspråk Konfliktrepertoar 
väcka 
uppsyn, tjäna 
pengar 

kommersiellt media, 
journalister 

upplysa, 
underhålla 

1.territorium 1.polis 

illustrera, 
offentliggöra
, debattera 

politisk-
pedagogisk 

media, 
journalister 

instrumentalisera, 
politisera 

1.territorium 
2.territorium 
3.offentligt, territorium 
4.offentligt 

1.polis(p) 
2.huliganer(n) 
3.demonstranter(n) 
4.vanligt folk(o) 

 

6.7 Aftonbladet 16/6 2001 

Nyhetsrapporteringen från källmaterialet denna dag är väldigt omfattande. Därför 

fokuserar jag på nya tendenser och mönster i återgivningen/berättelsen. Detsamma 

gäller Expressen i nästa avsnitt. 
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Det samlade bildmaterialet i källmaterialet är helt annorlunda jämfört med tidigare. 

Främst utgörs detta material av kravallklädda poliser med batonger (och/eller 

skjutvapen), sköldar och hjälmar som är påväg mot betraktaren. Andra bilder visar hur 

poliserna går till attack mot personer i bilderna. För första gången i källmaterialet får 

läsarna se konflikten ur det motsatta perspektivet (s.1, 6-15). 

 Huvudnyheten är att polis har avlossat skott mot vad tidningen kallar för 

demonstranter, ligister och aktivister alla orden om vartannat. Trotts att bildmaterialet 

skildrar händelsen ur ett helt nytt perspektiv är det samma personer som tidigare som får 

uttala sig i källmaterialet, det vill säga: poliser, ”vanligt folk” och politiker (s.1, 6-16). I 

källmaterialet denna dag finns däremot en fjärde grupp som får uttala sig – en journalist 

som skrivit en ögonvittnesskildring där han återberättar sina upplevelser utifrån en roll 

som privatperson. Det är denna berättelse som ensamt utgör en ”neutral röst” i 

källmaterialet. Journalisten återger precis så som han upplevde det från platsen och 

riktar kritik både mot polis såväl som mot aktivister (s.8). Det nyhetsreportaget sticker 

ut ur mängden då det är en text som riktar kritik mot flera parter. I övrigt är inte det 

skriftliga källmaterialet av denna natur. 

 En anonym polis får försvara skotten; ”Det var nödvärn.” (s.9). Flera politiker 

med, bland annat justitieminister Thomas Bodström försvarar också polisen; ”I stort sett 

har de skött denna uppgift bra.”, och även genom en enkät utförd av Aftonbladet får 

polisen stöd för sin insats under detta skeende. I en genomgång av fysiska skador från 

skeendet (51 skadade, 8 av dessa poliser) är det bara skador på polistjänstemän som 

specificeras (s.11-16). 

 Det talas inte om demonstranterna längre på samma sätt som tidigare. 

Källmaterialet poängterar vid flera tillfällen att merparten av alla närvarande är ” … 

fredliga demonstranter, det är bara ett fåtal som är våldsamma och förstör.”. 

Ligisterna, huliganerna, extremvänstern, rebellerna, våldsverkarna, svarta blocket, 

yrkesdemonstranter (terminologin är omfattande, men slutsatsen densamma) – ” … som 

har rest till Göteborg med en enda avsikt.”, ” … yrkesligister har kommit till stan.”, de 

omtalas konstant som en ”autonom” grupp, de är alltså inte en del av vårt samhälle, och 

majoriteten har kommit hit från andra länder med konsekvenserna av skeendet som mål 

(s.16).  

 I en ledarartikel; ”Idioterna tog över Göteborgs gator”, gör skribenten en liknelse 

med 30-talets Tyskland och proklamerar att ingen demonstrant är fri från det som 

inträffat: ” … ingen hindrade de maskerade från att medverka.” (s.2). 
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Tabell: 

Behov Bruk Brukare Funktion 

väcka 

uppsyn, tjäna 

pengar 

kommersiellt media, 

journalister 

upplysa, 

underhålla 

illustrera, 

offentliggöra, 

debattera 

politisk-

pedagogisk 

media, 

journalister, 

politiker, 

politiskt 

aktiva 

instrumental-

isera, 

politisera 

framhålla, 

konstruera 

lokal-

ideologiskt 

alla legitimera, 

avlegitimera 

illustrera, 

offentliggöra 

pedagogiskt alla instrumental-

isera, 

förklara 

 

 

Rumsligt anspråk Konfliktrepertoar 

1.territorium 

2.offentligt 

3.territorium 

4.territorium 

5.offentligt 

6.offentligt 

1.polis(p)(n)(o) 

2.demonstranter(p)(n)(o) 

3.våldsverkare(n) 

4.”extremvänstern”(n) 

5.politiker(p)(n)(o) 

6.vanligt folk(o)(p) 

 

6.8 Expressen 16/6 2001 

Nyhetsrapporteringen i Expressen är mer eller mindre densamma som Aftonbladets 

denna dag. De skiljer sig egentligen bara åt på två punkter. Punkt 1) perspektiv; 

bildmaterialet (till skillnad från Aftonbladet) är fortfarande uteslutande ur ett polisiärt 

perspektiv. Källmaterialet innehåller enbart bilder på skadade poliser och/eller 

maskerade våldsverkare. Dragarbilden på framsidan samt på källmaterialets huvudnyhet 

(samma huvudnyhet som Aftonbladet) visar inte den/de som har skjutits, utan istället ser 

betraktaren en polis ligger som på marken avsvimmad utan hjälm, och runt honom 
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ligger det gatstenar. Hans kollegor försöker skydda honom samtidigt som de blir 

attackerade, en av poliserna har dragit sitt tjänstevapen (s.1, 7-8).  

Utöver att bildmaterialet är helt annorlunda så börjar också nyhetstexten i motsatt 

ände än vad motsvarande artikel i Aftonbladet gör; ”En polis träffades av en sten i 

huvudet. Hans kollega kände sig så hotad att han sköt flera skott mot demonstranterna.” 

Expressen återger polisernas upplevelse från platsen innan de förklarar att någon har 

skjutits.  

Resten av källmaterialet fokuserar på att rapportera om våldsverkarna, och de 

civila, polisiära, ekonomiska och demokratiska skador de har åstadkommit. Även i detta 

källmaterial beskrivs våldsverkarna som tillresta personer som rest dit med målet att 

förstöra för allt och alla utom de själva. 2) I rapporteringen riktar källmaterialet också 

skarp kritik mot ansvariga ministrar; ”Justitieminister Thomas Bodström påstod i natt 

att polisen i Göteborg har situationen under kontroll. Han påstod det, trots att polisen 

använt skarp ammunition, trots att fyra delegationer med premiärministrar och 

presidenter tvingats lämna sina hotell och trots att regeringscheferna inte kunde 

genomföra sin middag på Trädgårdsföreningen som planerat.” (s.13) – kritik som 

saknas i Aftonbladet även om ämnet diskuteras. 

 

Tabell: 

Behov Bruk Brukare Funktion 

väcka 

uppsyn, tjäna 

pengar 

kommersiellt media, 

journalister 

upplysa, 

underhålla 

illustrera, 

offentliggöra, 

debattera 

politisk-

pedagogisk 

media, 

journalister, 

politiker, 

politiskt 

aktiva 

instrumental-

isera, 

politisera 

framhålla, 

konstruera 

lokal-

ideologiskt 

alla legitimera, 

avlegitimera 

illustrera, 

offentliggöra 

pedagogiskt alla instrumental-

isera, 

förklara 
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Rumsligt anspråk Konfliktrepertoar 

1.territorium 

2.offentligt 

3.territorium 

4.territorium 

5.offentligt 

6.offentligt 

1.polis(p)(o) 

2.demonstranter(p)(n)(o) 

3.våldsverkare(n) 

4.”extremvänstern”(n) 

5.politiker(p)(n)(o) 

6.vanligt folk(o) 

 

7 Utvidgade slutsatser och slutdiskussion 
Det är tydligt i huvudstudien att aktörer är färgad av dennas intressen, av dennas 

verklighet och/eller av sin tids anda (Karlsson 1999: 34-40). Detta är sant för 

källmaterialet. Både i Aftonbladet och i Expressen är den generella skildringen av 

skeendet att det är någonting farligt, och hotfullt som pågår redan innan konflikterna har 

börjat på allvar. Hela Göteborg målas upp som en mörk och farlig plats, en plats som 

vanligt folk borde hålla sig borta från. Det går så långt att de beskriver staden som en 

skådeplats för ett gerillakrig mellan rebeller och polis, som skördar civila offer 

(Aftonbladet 16/6 2001: 10-11).   

De enda tillfällena då berättelsen behandlar någonting positivt, är efter skotten. Då 

min analys är att det är det av vikt att påminna folk om detta. I ”Kampen om historien” 

skriver Johansson: ”Det är slående hur snabbt Ådalshändelserna förmådde stärka 

kollektiva identiteter som arbetare och sätta människor i rörelse” (Johansson 2001: 26). 

Detta är väldigt tydligt i studiens källmaterial. I, kanske framförallt insändare och 

debatter, är budskapet oavsett politisk tillhörigheten att våldsamheterna som ägde rum i 

Göteborg är oönskade och förkastliga. 

  Baksidan av detta är att det skapas ett ”vi” och ett ”dem” i kölvattnet i berättelsen 

och debatten som följer (Karlsson 2014: 18-21). I källmaterialet framstår de 

våldsbenägna personerna alltid som ”autonoma” – personer som inte är en del av ”vårt 

samhälle”. Dessa personer har rest till Göteborg från främmande platser med bara ett 

mål, att förstöra. Beviset källmaterialet ger är att de flesta maskerade demonstranterna 

som befinner sig i Göteborg pratar ett främmande språk. Detta återkommer överallt i 

källmaterialet, och det är anmärkningsvärt då det är felaktigt. Det bevisar Wijks arbete, 

en kartläggning av rättsprocesserna visar att endast 4 av 39 är från ett land utanför 

Norden, och mindre än 1/3 är från ett annat land än Sverige (Wijk 2002: 653). Detta 

felaktiga antagande och mönster gjorde sig också gällande i historieskrivningen kring 
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Karl XII dödsdag och oroligheterna i Lund som omgärdat detta. Även i detta fall är det 

en överdrift och felaktigt (Pinto & Pries 2013: 255-258). 

Kylhammar påstår att eftervärlden kan och också gör vad den vill med historia 

och historiska gestalter (Kylhammar: 4). Resultatet av min undersökning konfirmerar 

detta påstående. Berättelsen och minnet byter skepnad och ser olika ut beroende på var, 

hur och när den uppstår. Trots att nyhetsrapporteringen i media skall vara saklig så 

skiner den konfliktrepertoar som tidningarna företräder igenom i återskapandet. De 

stora händelserna för dagen påverkar också framställningen av aktörerna i konflikten. 

Exempel på detta är att Aftonbladet framför viss kritik mot polisens agerande där 

Expressens kritik uteblir, och att Expressen framför viss kritik mot regeringen där 

Aftonbladets kritik uteblir, detta ser jag som ett bevis på tydliga åsiktsstämplar i deras 

respektive berättelser (Johansson 2001:30). 

 Första gången det riktas någon starkare kritik mot polis och/eller ansvariga 

politiker är efter skotten. Ett citat från Stråth som jag använt tidigare känns därför 

relevant igen: ”Historien bestäms av nuet … Den får ständigt nytt liv av nuet samtidigt 

som den ger nytt liv åt nuet.” (Stråth 1997: 104, 99). Berättelsen från skeendet har en 

dual innebörd/perspektiv mer eller mindre ända fram till skotten.  Genom att analysera 

och titta på resultaten av kodningen jag använt, så är det tydligt att berättelserna är 

kraftigt ställningstagande. De företräder starka åsikter, förställningar där allt är 

uteslutande svart eller vitt. Nyanser av både bra och dåligt inom eller mellan olika 

konfliktrepertoarerna skalas bort. Först efter att polisen har använt skarp ammunition 

mot aktivisterna framträder en något mer nyanserad berättelse, där aktörer målas upp 

med både positiva och negativa egenskaper (Aftonbladet 16/6 2001: 8). Detta gäller alla 

aktörer! 

Effekterna av detta är att privatpersoner som bara läste Aftonbladet, eller bara 

läste Expressen, endast tagit del av en berättelse som är spunnen ur en konfliktrepertoar. 

En konfliktrepertoar som gör anspråk på minnet efter Göteborgskravallerna, oavsett om 

detta görs medvetet eller ej så sker det.  

Den sekund skotten avlossades startade en helt annan historieskrivning än den om 

demonstrationen, den om skotten. Bilden av vad som faktiskt hade hänt, och vad detta 

hade för betydelse, var från första stund vitt skilda efter Ådalshändelserna (Johansson 

2001: 24-25). Min undersökning visar att kvällspressen bidrar till ett dualistiskt 

perspektiv, genom att faktiskt inte återberätta skeenden neutralt och sakligt. Dessutom 

byter historien skepnad över tid. För att passa läsargruppen och för att konflikten skall 
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upplevas som spännande och relevant i kontext till läsargruppen, tidningens politiska 

profil och det som nyligen har hänt. Tidningarna behov har bestämt hur minnet efter 

detta ser ut, oavsett om det är sant eller falsk, precis i linje med andra forskares resultat 

(Dybelius 2012: 170-184 & Johansson 2001: 446-453). 

  Risken med detta är att det är att, precis som efter Ådalshändelserna, försvinner de 

mer högljudda eller kritiska tolkningar från höger eller vänster då de inte har samma 

förmåga att göra sig hörda i denna debatt (Johansson 2001: 446-449), och det blir därför 

dessa konfliktrepertoarers skuld. Något som Wijks analys av domarna efter kravallerna, 

visar ha tagit sig ända in i landets domstolar (Wijk 2002: 661-695), där till och med 

filmer från kravallerna har förställts (Wijk 2002: 698-700). 

 Min kvalitativa undersökning av detta studium, är för mig, överraskande. Jag var 

övertygad i förhand om att nyhetsrapporteringen skulle vara mer neutral och mer 

allomfattande än vad den faktiskt är. Att rapporteringen var så pass dual som den var, är 

för mig som gammal journalistikstudent beklämmande (Svensson 2001: 7-20). 

Framtida forskning i ämnet borde bredda omfånget av det källmaterial som utgör 

studien både i rymd och tid. Samt studera hur kampen om minnet förändrar detta över 

tid.  
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Efter huvudstudiens genomförande ser modellen jag vidar-utvecklat ut såhär:  
Behov 

(huvudsakligt) 

Bruk 

(huvudsakligt) 

Brukare 

(huvudsakligt) 

Funktion 

(huvudsakligt) 

Rumsligt 

anspråk 

Konfliktrep

ertoar 

upptäcka, 

rekonstruera 

vetenskapligt historiker, 

historielärare 

verifiera, tolka   

minnas existentiellt alla orientera, 

förankra 

  

återupptäcka moraliskt välutbildade, 

engagerade 

skikt 

rehabilitera, 

restaurera 

  

uppfinna, 

konstruera, 

övertyga  

ideologiskt intellektuella, 

politiska eliter 

legitimera, 

rationalisera 

  

glömma, fördölja icke-bruk intellektuella, 

politiska eliter 

legitimera, 

rationalisera 

  

illustrera, 

offentliggöra, 

debattera 

politisk-

pedagogisk 

politiker, 

pedagoger, 

media, 

journalister 

instrumental-

isera, politisera 

  

marknadsföra, 

väcka uppsyn, 

tjäna pengar 

kommersiellt reklamare, 

konstnärer, 

media, 

journalister 

övertyga, 

upplysa, sprida, 

underhålla 

  

framhålla, 

konstruera 

lokal-

ideologiskt 

alla legitimera, 

avlegitimera 

  

illustrera, 

offentliggöra 

pedagogiskt alla instrumental-

isera, förklara, 

bevisa 
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8 Didaktiska funderingar 
Källkritik, och historiemedvetande är två centrala begrepp i ämnets styrdokument. Den 

grundläggande didaktiska triangeln innehåller frågorna; vad, hur och varför. Vad, det 

vill säga vilken historia som skall läras ut är någonting som lämnas relativt öppen för 

mig i min framtida roll som lärare. Det är viktigt, essentiellt, att både jag och mina 

elever kan diskutera varför man pratar om en specifik sak och ur vilka perspektiv man 

kan prata om det. Frågan vad för historia, är minst lika viktigt som hur och varför – och 

i förlängningen en annan variant av källkritik. Något eleverna måste kunna, något som 

jag måste lära ut. 
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