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The trial and verdict of Rakim Mayers, also known as ASAP Rocky, caused major 

media attention during the summer of 2019. The aim of this bachelor study was to 

examine how news journalism represented the case “ASAP Rocky” in Swedish tabloids. 

The research questions examined were: How does journalism portray the story of the 

victim and perpetrator in the case “ASAP Rocky” ? What are the differences and 

similarities in how victim and perpetrator are constructed? How does the story develop 

in Swedish tabloids during the case “ASAP Rocky”?  

 

We used Fairclough’s critical discourse analysis (CDA) to identify reoccurring 

discourses in the description of the case “ASAP Rocky”. By examining the characters, 

victim and perpetrator in Swedish tabloids, we found that there was no idealistic role 

portrayed in the case. Both the victim and the perpetrator were described as insufficient.  

One discursive theme was that the victim is inadequate since ASAP Rocky´s status as a 

celebrity provides him an advantage. This discourse is identified also in texts describing 

ASAP Rocky as a perpetrator. The study showed that the different discourses concern 

moral values in various contradictions, such as good - evil, right - wrong and “we” 

versus “them”.   

 

Our study shows that the discourses we found contributes to the creation of celebrities 

and the discourse that celebrities are unreachable. The conclusion of this study is that 

media contributes to the stereotype of celebrities. 
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1 Inledning 
 

Den 30 juni befann sig Rakim Meyers, även känd som ASAP Rocky, i Stockholm 

för att medverka i festivalen Smash. Under kvällen misshandlade ASAP Rocky 

och två personer ur hans turnéfölje en 19-årig man i Stockholm. Polis kallades till 

platsen och den 19-årige mannen anmälde ASAP Rocky och två personer för 

misshandel (Stockholms tingsrätt, 2019).  

 

Från en misshandel på Stockholms gator till ett nyhetsfenomen som präglade 

rapporteringen i massmedier, inte bara i Sverige men även internationellt. Fallet 

“ASAP Rocky” fick också en betydande roll i politiken när USA:s president 

Donald Trump försökte påverka fallet. Även andra kända namn som Kanye West, 

Tyler the Creator, Post Malone med flera protesterade mot gripandet av ASAP 

Rocky. En kampanj startades på sociala medier med hashtagen “Free ASAP 

Rocky, ASAP”. Allt detta skapade rubriker under sommaren 2019 i svensk 

kvällspress. Denna typ av nyhet klassas som sensationsjournalistik, vilket är ett 

samlingsord för kvällstidningsjournalistik, skvallerjournalistik och 

underhållningsjournalistik (Ghersetti, 2000). Fallet “ASAP Rocky” innehåller de 

flesta ingredienser för en sensationsnyhet, vilket gjorde att fallet skapade rubriker 

i nyhetsvärlden under sommaren 2019. 

 

Kändisskapet ger makt och gör det mer accepterat när en kändis gör något som är 

omoraliskt eller olagligt (Jewkes, 2015). I alla artiklar som skrivs går det att 

synliggöra olika relationer, som makt, under- och överordningar samt kulturella 

koder. Osynliga och abstrakta strukturer skapas i artiklar vilket gör att de består av 

värderingar och normer. Likaså finns det moraliska omdömen som är 

underliggande i dessa texter. Det ligger i massmediernas ansvar vad de väljer att 

rapportera om och vad de väljer bort (Lindgren och Lundström, 2010). Samhället 

är färgat av diskurser och det är även journalister, vilket leder till att 

nyhetsrapporteringen omedvetet präglas av journalisters egna osynliga och 

abstrakta strukturer av verkligheten. Vilket i sin tur förstärker diskurser hos 

läsarna och skapar en förutbestämd bild av ett brottsoffer eller förövare. De 
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diskurser som bedrivs i samhället finns för att vi som människor grupperar 

varandra och placerar våra medmänniskor i “fack”. Detta resulterar i att man ser 

människor som “vi” och “dom” vilket sedan speglas i journalistiken (Brune, 

2004).  

 

I vår studie kommer vi lyfta fram diskurser som finns underliggande när 

journalister rapporterar om en nyhet. För att synliggöra dessa diskurser kommer vi 

använda oss av en kritisk diskursanalys och undersöka artiklar i svensk 

kvällspress, kopplade till misshandeln den 30 juni. Genom att titta närmare på 

olika diskurser i fallet “ASAP Rocky” går det att få större förståelse kring de 

underliggande diskurser som omedvetet förekommer i nyhetsrapporteringen. 

 

Det är viktigt att forskning görs, inte bara angående hur och varför brott sker, utan 

också rörande hur offer och förövare representeras i vår kultur (Lindgren och 

Lundström, 2010, s. 16). 

 

Genom att analysera olika artiklar inom nyhetsrapporteringen går det att 

uppmärksamma vissa mönster som redan existerar i institutionen för media. Detta 

är intressant då journalistiken är en bidragande faktor till att skapa identiteter. 

Journalistiken kan alltså genom sin nyhetsrapportering omedvetet förstärka 

identiteter och strukturer som redan existerar i samhället (Hall, 2013). Med hjälp 

av representationsteorin vill vi få fram vilka aktörer som representeras och 

synliggöra vilka identiteter som framställs och konstrueras i fallet.  Vi kommer att 

undersöka hur journalistiken gestaltar fallet “ASAP Rocky” utifrån flera 

huvudbegrepp; kändisar, brott, förövare och offer. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fallet ”ASAP Rocky” framställs i 

svensk kvällspress.  

 

Vår frågeställning är följande: 

 

Hur framställs offer och förövare i fallet “ASAP Rocky”? 

Vilka likheter och skillnader konstrueras mellan offer och förövare? 

Hur förändras berättelsen under nyhetshändelsens gång? 

 

2 Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning inom brottsjournalistik och kändisskap i medierna kommer 

vara hjälpsamt för att förstå återkommande mönster som uppkommer när 

journalister skriver om kändisar och brott. Vidare kommer den tidigare 

forskningen vara ett verktyg för att få en helhetsbild och större förståelse av ämnet 

kändisar och brott. Vår studie kommer även att agera som en bidragande faktor i 

den framtida forskningen om kändisar inom brottsjournalistiken. 

 

2.1 Brottsjournalitk  

 

Dailey och Halpern Wenger (2016) har i sin studie studerat vilka typer av brott 

som är representerade i sex amerikanska lokala dagstidningar under mars månad 

2014. Författarna har genom en kvantitativ undersökning sammanställt typen av 

brott som framkommer i de olika artiklarna. Detta visade att brott som inte är 

våldsbrott är kraftigt underrepresenterade i tidningarna. De har även undersökt 

vilka källor som är representerade i samband med brotten och hur många källor 

journalisterna har använt sig av i artiklarna. Resultatet visade dels att 

brottsbekämpande myndigheter, såsom polis och åklagare, är de vanligaste 

källorna i artiklarna. Författarna anser att detta är ett problem då endast en källa 

påvisar brist på djup i rapporteringen. De anser att journalister har en skyldighet 

att inte bara informera men också rapportera riktigt och ordentligt om vad som 
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händer i samhället. I sin studie kom Dailey och Halpern Wenger också fram till att 

det finns brist på variation av artiklar som gestaltas inom brottsjournalistik. Vi 

anser att detta är relevant då det övergripande temat i vår studie handlar om hur 

aktörer gestaltas och hur dessa skillnader tas i uttryck. Fallet “Asap Rocky” är 

också ett våldsbrott vilket denna studie påvisar är det vanligaste brottet som 

representeras inom brottsjournalistik.  

 

2.2 Kändisskap i medierna 

 

Marina Ghersetti (2000) har forskat om sensationella berättelser och i sin studie 

undersökt hur nyheter som får mycket uppmärksamhet framställs av de största 

nyhetsmedierna i Sverige. Genom en innehållsanalys och en bildanalys har 

Ghersetti studerat gestaltningen av prinsessan Dianas dödsfall och 

kidnappningsfallet i Angola med de tre svenskar som var inblandade. I 

inledningen diskuterar Ghersetti mediernas förändring och utveckling med fokus 

på de faktorer som har betydelse för svensk nyhetsförmedling. Faktorer är bland 

annat teknologisk satsning, sociala och kulturella faktorer samt ideologiska 

debatter.  I sin forskning kom hon fram till att både berättelsen om Angola och 

prinsessan Diana hade samma berättelse men olika byggstenar. 

 

Ghersetti (2000) tar i studien upp förändringar i den svenska mediestrukturen med 

två huvudriktningar; kommersialisering och globalisering. Forskningen visar även 

att det finns paralleller mellan nyheternas berättarteknik och den berättarteknik 

man kan se i Hollywood-filmer, som bär på namnet anglosaxisk dramaturgi. 

Dramaturgin påvisar hur kommersiell kvällspress använder sig av berättarteknik 

för att underhålla mediepubliken. Resultatet av Ghersettis (2000) studie visar att 

de nyheter som studerades formades och strukturerades enligt dramaturgisk 

berättarteknik. I studien framläggs tyngden av sensationsjournalistik. Denna form 

av journalistik är svårdefinierat, men den beskrivs som en samling av 

kvällstidningsjournalistik, skvallerjournalistik och underhållningsjournalistik. 

Ghersetti påvisar att det förekommer aktörer i nyheter som representerar olika 

eliter. Dessa individer kommer från politisk, ekonomisk, kulturell eller idrottslig 

elit och har samlingsnamnet elitcentrering (Ghersetti, 2000). Anledningen till att 
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dessa individer är prioriterade i nyhetsvärderingen är för att de ses som speciella 

och skiljer sig från den ordinära medborgaren. De tjänar mer, bor bättre, har 

ovanliga yrken och har andra fritidsintressen. Eliterna avviker från vad samhället 

ser som normalt vardagsliv. Detta innebär att i dagens samhälle prioriterar 

nyheterna underhållningsvärdet istället för informationsvärdet (Ghersetti, 2000). 

Studien kommer att vara ett verktyg för att analysera sensationsjournalistik inom 

svensk kvällspress. 

 

Ester Pollack (2001) har i sin studie analyserat brottsjournalistik ur ett historiskt 

perspektiv. Under perioden 1915-1955 analyserade Pollack (2001) texter från en 

veckas period, var tionde år, i fyra nationella dagstidningar. Pollack (2001) 

undersökte i sin avhandling medieinnehåll och samhällsförändringar med syftet 

att lyfta fram samspelet mellan brottslighet och medier. En av de största fynden 

var att rapporteringen av brottsnyheter ändrades under perioden där brott har blivit 

ett mediespektakel. Aktörer i brottsmål har själva blivit en del av den 

journalistiska berättelse där de involverar sig själva för eget intresse och fördel. 

Pollack (2001) kunde även se ett mönster där kändisar väljer att kommunicera 

med mediepubliken när ett brott sker för att framstå i god dager. 

 

Det postmoderna samhället har med senare tid anammat en besatthet av temat 

brott, både i form av underhållning och nyhetsförmedling, med hjälp av mediernas 

ständiga rapportering. Den starka kopplingen mellan TV-världen, underhållning, 

nyheter och rättssystemet tydliggörs med hjälp av fenomen som medieövervakade 

rättegångar och pågående brott som dokumenteras på film av en mobilkamera. 

Detta skapar i sin tur enorm uppmärksamhet i medier och kan resultera i 

konsekvenser i form av upplopp och protester av mediepubliken. Forskaren kom 

fram till att det finns en stark koppling mellan brottsjournalistik och termen 

moralpanik. Pollack (2001) kom även fram till att begreppet moralpanik var mer 

utbrett än vad hon tidigare trott. Mediers framställning av moraliska dilemman är 

betydande för hur samhället väljer att hantera ett brott. Vi anser att studien 

kommer vara intressant för vår forskning då fallet “ASAP Rocky” innehåller 
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kändisskap. Även Pollacks (2001) perspektiv kring mediespektakel kommer vara 

relevant i vår forskning.  

 

3 Teoriavsnitt 
 

I vår studie kommer vi använda oss av diskursteori, representationsteori, 

postkolonialism, gestaltningsteori och nyhetsvärdering för att få perspektiv på 

framställningen av fallet ”ASAP Rocky” i svensk kvällspress. Med hjälp av dessa 

teoretiska verktyg kommer vi få svar på studiens syfte och frågeställning.  

 

3.1 Diskursteori 

 

Diskurs är ett svåridentifierat begrepp då det går att tolka ur många olika 

perspektiv. Grundtanken är att samhället har olika mönster som kallas diskurser.     

 

Diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen  

(eller ett utsnitt av världen)). (Winter Jørgensen & Phillips, 2000 s. 7). 

 

Verkligheten är en produkt av hur vi valt att kategorisera den och inte en spegling 

av vår tolkning av verkligheten. Om man ser diskursteori i förhållande till de 

sociala konstruktionerna i samhället går i princip allt att analysera med hjälp av 

diskursanalytiska redskap. På så sätt kan man analysera alla sociala fenomen 

(Winter Jørgensen & Phillips, 2000). I dagens samhälle finner vi gemensamma 

och kulturella konstruerade kategorier där vi med hjälp av våra erfarenheter tolkar 

och uppfattar världen. Detta samlingsbegrepp kallas diskurser, hur vi hittar och 

uppfattar dessa diskurser (Hall 2013). Artiklar består av värderingar och normer 

som skapar abstrakta och osynliga strukturer. Den sociala praktiken innebär att 

man kan se en produkt, en artikel, med redan existerande mönster. Samtidigt som 

journalistiken omedvetet är med och skapar dessa diskurser (Berglez, 2010).  

 

Massmedier är en stor del av människors vardag, vilket påverkar och speglas i 

diskurser hos läsaren. Med hjälp av olika medier sprids de diskurser som 

samhället “är vana vid” och på så sätt förstärks diskurser om brott och kändisar. 
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Medier erbjuder ett begränsat utbud av hur de väljer att skildra verkligheten. 

Medier förser publiken med kunskap och information och detta skapar i sin tur 

bilder av hur världen kan tolkas. 

 

Det finns fakta och värderingar i artiklar som journalistiken ser som objektiv men 

i själva fallet grundar det sig i diskurser (Berglez, 2010). Detta är sett ur ett socialt 

konstruktivt perspektiv där det inte går att finna någon objektivitet. Genom 

diskursteori går det att synliggöra maktrelationer, under- och överordningar och 

kulturella koder som finns inom journalistiken. Berglez (2010) förklarar genom 

att analysera olika artiklar inom nyhetsrapportering går det att synliggöra vissa 

mönster som redan existerar i institutionen för media.  

 

3.1.1 Representationsteori  

 

Genom representationsteorin kan man synliggöra dessa diskurser. När 

representation används och studeras är det inte avsändarens intentioner eller hur 

väl en text speglar verkligheten, som är mest intressant. Det man vill forska om är 

representationen i sig och vilka tolkningar som kan göras utifrån den 

meningsproduktion som redan existerar (Lindgren, 2009).  I dagens samhälle 

skapas sociala processer ständigt och därigenom uppfattas världen olika. Genom 

social interaktion produceras kunskap och gemensamma sanningar där det 

oupphörligt finns en kamp mellan vad som är sant och falskt. Detta grundar sig i 

begreppet representation, som sker genom språk, diskurser och bilder (Hall 2013). 

I denna studie kommer vi undersöka artiklar och de representationer som 

förekommer i dem. Genom representationsteorin kommer vi försöka tolka de 

färdigkonstruerade mönster från samhället som blir speglade i journalistiska 

texter. Representation handlar till största del om hur vi väljer att representera 

platser och människor som skiljer sig från oss. Journalistiken lyfter fram och 

förstärker avvikelser som finns i samhället genom nyhetsrapportering. När 

journalister omedvetet väljer att lyfta fram olika egenskaper bidrar de till att 

förstärka redan befintliga fördomar i samhället (Hall, 2013). 
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Med hjälp av representation använder vi oss av avkodning för att kategorisera de 

identiteter och kategorier som är kända för oss. Med hjälp av det vi vet om 

samhället så använder vi oss utav erfarenheter i vår omgivning för att sätta prägel 

och förstå händelser (Lindgren, 2009). Att läsa en artikel om fallet “ASAP 

Rocky” kan bara göras på ett sätt, men textens uppfattning kan ske på många olika 

sätt, beroende på läsarens bakgrund, kultur och erfarenheter. Det har en indirekt 

påverkan på läsarens uppfattning men det som direkt styr hur en artikel uppfattas 

är journalistens val av representation i artikeln. Journalisten väljer undermedvetet 

att vinkla och filtrera en nyhetsartikel och detta styr läsarens uppfattning av 

händelsen. Genom att lyfta olika symboler kan journalistiken markera vem som 

har makt och klassificera både personer och sammanhang. Kulturella skillnader 

kan också tas i uttryck genom representation.   

 

Power, it seems, has to be understood here not only in terms of economic 

exploitation and physical coercion, but also in broader cultural or symbolic terms, 

including the power to represent someone or something in a certain way.  (Hall 

2013, s. 249). 

 

Detta är intressant då journalistiken är en bidragande faktor till att skapa 

identiteter. Journalistiken kan alltså genom sin nyhetsrapportering förstärka 

identiteter och strukturer som redan existerar i samhället. De identiteter som ingår 

i begreppen makt och brott, såsom kändisar, offer och förövare, kommer att lyftas 

fram när vi analyserar fallet “ASAP Rocky”. Studien kommer även synliggöra 

vilka identiteter som representeras och framställs i artiklarna om fallet “ASAP 

Rocky”. Samt hur artiklarna speglar de färdigkonstruerade mönster och symboler 

som går att hitta i dagens samhälle.  

 

Enligt Christie (2001) som myntat begreppet “det idealiska offret” är de typiska 

kriterierna för ett offer att vara fri från skuld. Förövaren ska också vara en ond 

person som är okänd för offret. Då detta inte alltid är fallet, i synnerligen fallet 

“ASAP Rocky”, så vill läsaren identifiera ett offer eller förövare som passar in i 

de typiska kriterier. Som en kändis med många fans, passar inte ASAP Rocky in i 

den typiska bilden av en förövare. Det som kommer att vara intressant att 
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analysera i vår studie är de identiteter som finns i fallet och vilka diskurser som 

bryter samhällets mönster av hur ett offer och förövare ska vara. Bilden av ett 

brottsoffer eller förövare förstärks genom nyhetsrapporteringen och journalister 

formar omedvetet ett maktförhållande mellan dessa aktörer. När journalistiken 

sätter offer och förövare i ett förhållande mellan rätt och fel slår de också fast vem 

som har rätt till makt. Det skapar en maktrelation och rangordning mellan offer 

och förövare. Det blir en evig moralisk fråga i brottsjournalistiken om vem som 

har rätt och fel, vilket avgörs av media (Jewkes 2015). Det är journalisten som 

omedvetet har makten till att avgöra vem som är överordnad.  

 

Utifrån detta vill vi i vår forskning få fram dolda identiteter i artiklarna samt 

underliggande diskurser. Vi kommer med hjälp av detta teoriperspektiv lyfta fram 

diskurser som framkommer i gestaltningen av fallet “ASAP Rocky” i svensk 

kvällspress. Och därigenom synliggöra maktrelationer, under- och överordningar 

och kulturella koder som finns i journalistikens berättelse om fallet “ASAP 

Rocky”. 

 

3.2 Postkolonialism 

 

Perspektivet om “de andra” är centralt i postkoloniala analyser. Denna idé har 

ursprung ur ett psykoanalytiskt tänkande där identitetsutveckling används för att 

beskriva kulturell och social identitetsutveckling. 

 

Vår identitet blir synlig först när den avgränsas i förhållande till något annat, som 

är skilt från oss. (Brune, 2004 s. 35) . 

 

De diskurser som förekommer i samhället finns för att vi som människor 

grupperar varandra och placerar våra medmänniskor i “fack”. Detta resulterar i att 

man ser människor som “vi” och “dom” och detta speglas sedan i journalistiken 

(Lindgren och Lundström,2010). De “andra” innebär att man tar fasta på det som 

skiljer sig från oss. Dessa individer är något som “vi” inte är, “vi” är 

normkategorin. Inom våra referensramar är distinktion det essentiella. 

Föreställningar används för att rättfärdiga ojämlikhet och gruppsärskiljande.  
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Brune (2004) förklarar att det finns gränser som bekräftar motsatsförhållanden. 

Gränserna mellan gott och ont, normalt och onormalt samt “vi” och “dom” 

bekräftas i ett nyhetsflöde som är fyllt med diskurser, berättelser och bilder. Då vi 

ska undersöka hur olika aktörer framställs är det relevant att ta fram 

motsatsförhållanden som förekommer i fallet “ASAP Rocky”. Genom diskurser 

och mönster som redan är präglade i samhället formas gränsen mellan gott och 

ont, “vi” mot ”dom” i journalistiken. När en händelse bryter mot de diskurser som 

vi är “vana vid” försöker läsarna hitta andra igenkänningsfaktorer för att kunna 

sätta offer och förövare i ett sammanhang. Där den ena är god och andra ond. 

Detta är något som sker omedvetet då även journalister är färgade av 

motsatsförhållanden vilket speglas i nyhetsrapporteringen. Motsatsförhållanden 

inom journalistiken reflekterar i sin tur ojämlikhet och gruppsärskiljande som 

redan existerar i samhället. Vi kommer genom detta teoriperspektiv synliggöra 

“vi” mot “dom” och motsatsförhållanden som finns inom fallet. 

 

3.3 Gestaltningsteori 

 

Gestaltningsprocesser är en vital del i dagens samhälle. Strömbäck (2014) 

förklarar att människan ständigt strävar efter att skapa mening i tillvaron och det 

finns därför många olika skepnader av gestaltningsteorin. Gestaltningar är 

ofrånkomliga då de finns överallt och är en frekvent del av människors vardag. 

 

Varje gång vi kommunicerar med någon gestaltar vi verkligheten. (Strömbäck, 

2014.  s. 113). 

 

Som följd av detta blir medierna en central roll av människors gestaltning då de 

styr informationen som mediepubliken nås av. Förvisso är verkligheten och dess 

innehåll obegränsat men medier och dess format är begränsat. Konsekvensen av 

detta blir att all nyhetsförmedling formas av valen som medier gör. Nyheterna 

representerar därav endast en begränsad spegelbild av verkligheten. Medierna 

utgör endast ett perspektiv av verkligheten vilket leder till att vissa aspekter inte 

lyfts fram. Det i sin tur resulterar i att människors aspekt av samma verklighet 



  
 

11 

förändras och påverkas beroende på vad media rapporterar om (Strömbäck, 2014). 

Detta sätter medierna i en maktposition i relation till gestaltning. Genom att 

medier gestaltar verkligheten får de också makt över hur publiken tar emot 

innehållet. 

 

Medierna har viss makt över hur människor definierar problem och hur orsakerna 

till problem uppfattas. (Strömbäck, 2000 s. 223). 

 

 

Journalistiken är bidragande till att forma moraliska omdömen hos publiken. 

Genom att medierna filtrerar information och oreflekterat rapporterar om nyheter 

ur ett subjektivt perspektiv, gör det att olika moraliska sätt att betrakta 

verkligheten sprids genom nyhetsrapporteringen. Medier utgör en central roll och 

är den främsta kanalen för människor som vill nå ut till samhället. De utgör också 

den främsta och oftast den enda källan till information om samhällsfrågor 

(Strömbäck, 2000).  

 

Journalistikens nyhetsberättande kan alltså ses som en moralbärande verksamhet, 

som drar upp gränsen mellan förbjudet och tillåtet. (Forsberg, 2015. s. 58) 

 

Således går det att se journalistikens rapportering av brott som en moralisk 

kompass av vad som är rätt och fel. Just det perspektivet är viktigt då vi kommer 

undersöka hur offer och förövare i fallet “ASAP Rocky” gestaltas i svensk 

kvällspress. Kändisskapet ger makt och gör det mer accepterat när en kändis gör 

något som är omoraliskt eller olagligt. Det bryter mot de maktstrukturer som 

brukar finnas mellan offer och förövare, kändisen blir överordnad trots att 

personen begått ett brott. Jewkes (2015) benämner det som moralpanik och det 

blir svårt att se moraliskt hur man ska reagera när verkligheten skiljer sig från hur 

det brukar, vilket kan leda till masshysteri. När man tittar på fallet “ASAP Rocky” 

ur ett moraliskt perspektiv är det ett väldigt intressant fall, då den moraliska 

insynsvinkeln fortfarande existerar samtidigt som ASAP Rocky är en känd person 

med många fördelar.   
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Svensk kvällspress är en väsentlig kugge i det mediala samhället. Hur de väljer att 

rapportera och gestalta vissa händelser och aktörer gör stor skillnad i hur 

mediepubliken väljer att se på saker. Gestaltning har en stor betydelse då publiken 

påverkas av hur man väljer att framställa en händelse. Därför är det viktigt i denna 

studie att belysa hur de olika parterna i fallet porträtteras.  

 

3.4 Nyhetsvärdering 

 

För att en nyhet ska bli en nyhet behöver den väcka intresse. Hur intressant en 

nyhet är för mediepubliken brukar man förknippa med hur stort nyhetsvärdet är. 

Det finns vissa egenskaper man förhåller sig till när man ska avgöra om en 

händelse är intressant eller inte. En av dessa egenskaper är närhet och Henk 

Prakkes grafiska modell belyser hur avgörande en händelses tidsmässiga, 

geografiska och kulturella avstånd är (Ghersetti, 2000). Modellen visar på vad 

som väcker intresse hos mediepubliken. Den tar även upp aktualitet som förhåller 

sig till tid. Utspelar sig händelsen nyligen, på en plats i närheten samt om det 

handlar om något som människor kan relatera till så är det en vital del i det som 

ska komma att bli en nyhet. Inget är så oväsentligt som gårdagens nyheter, något 

som inträffat långt bort eller handlar om något som publiken inte har någon 

relation till. 

 

3.4.1 Medier och brott 

 

Ytterligare egenskaper utöver närhet som identifierar nyhetsvärdet i en händelse 

är om det finns en typ av avvikelse, sensation eller elitcentrering.  

 

Vanligtvis har dock sensationella händelser tydliga negativa inslag, som 

kriminalitet, olyckor, krig och katastrofer, och händelser med negativa 

konsekvenser tilldelas generellt ett större nyhetsvärde. (Ghersetti, 2000 s. 213). 

 

Sensationsnyheter är prioriterat i nyhetsvärderingen då det enligt Ghersetti (2000) 

väcker större intresse hos läsarna än samhälleliga nyheter som egentligen har 

större relevans för mediepubliken. Brottsjournalistiken bygger till stor del på 
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sensation och avvikelse och skapar därmed ett stort intresse hos läsarna. Detta 

resulterar i att det blir en prioritering. 

 

Brott och olyckor har högt nyhetsvärde och även faktorn underhållning samt att 

nyheten inrymmer en konflikt höjer nyhetsvärdet. (Anette, 2015 s. 55) 

 

Det finns tolv olika faktorer som formar brottsjournalistiken och en av dessa är 

kändisar. Kändisskapet ger makt och gör det mer accepterat när en kändis gör 

något som är omoraliskt eller olagligt. Enligt Jewkes (2015) finns det ett större 

nyhetsvärde i brott som begås av kändisar och har därmed större chans att 

rapporteras om än brott som begås av en okänd person. En nyhet som dessutom 

innehåller andra aspekter som anses vara spännande för läsarna, förutom självaste 

brottet, bidrar till att nyheten får större utrymme än vad den skulle haft. Andra 

händelser som påverkar brottet, som olika vändningar i fallet och nya aktörer som 

framkommer, gör att fallet får ytterligare utrymme och ett större nyhetsvärde i 

medier. Fallet “ASAP Rocky” är ett exempel på en brottsnyhet som innehåller alla 

kriterier för den idealiska nyheten inom nyhetsvärdering. Jewkes (2015) påvisar 

att rapporteringen av brottsnyheter där kändisar är inblandade skiljer sig betydligt 

från brottsnyheter där en okänd person begår ett brott. Ett märkbart mönster är att 

kändisar får utrymme att berätta om sina upplevelser kring fallet och deras egna 

åsikter. Detta är något som inte sker när en civil person begår ett brott. Det finns 

även en tendens att mörklägga brott som begås av kända personer och detta 

resulterar i att kändisskapet gör människor oåtkomliga. Sett ur 

nyhetsvärderingsteorin är det intressant att undersöka hur fallet “ASAP Rocky” 

sätts i relation till nyhetskriterierna.  
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4 Metod och material 
 

4.1 Kritisk diskursanalys (CDA) 

 

Vi valde att använda oss av kritisk diskursanalys (CDA) för att undersöka 

journalistikens berättelse om fallet “ASAP Rocky” i svensk kvällspress. Inom 

detta område finns det många olika tillvägagångssätt att göra en kritisk 

diskursanalys på. Vi valde att använda oss av Fairclougs analysmodell då det gav 

oss möjlighet att lägga fokus på en detaljerad analys av de artiklar vi undersökte 

och dess innehåll. Genom att titta närmare på detaljerna kunde vi med hjälp av 

Faircloughs tredimensionella modell belysa de förbindelser som finns mellan 

texten, de samhälleliga- och kulturella processerna (Winter Jørgensen & Phillips, 

2000). I vår analys använde vi den tredimensionella modellen för att analysera tre 

dimensioner av en kommunikativ händelse; text, diskursiv praktik och social 

praktik.  

 

Den första dimensionen som analyserades var texten. Analysen genomfördes 

utifrån textens egenskaper och en detaljerad undersökning av en textanalys 

gjordes där vi tittade på olika ordval och formuleringar. Vi använde detta verktyg 

för att undersöka vad texten hade för avsikt att förmedla till mottagaren samt vilka 

diskurser som fanns. Detta hamnade i anknytning till den diskursiva praktiken 

(Fairclough, 1995).  

 

När vi analyserade den diskursiva praktiken undersökte vi hur texten var 

producerad och hur den konsumerades. Till skillnad från textanalysen 

koncentrerade vi oss på hur journalisten skriver kring diskurser och genrer som 

redan är existerande i samhället. Vi fokuserade även på de utgångspunkter som 

var lingvistiska i texterna och identifierade diskurser som fanns. 

 

I den tredje och sista dimensionen av Faircloughs tredimensionella modell 

avslutade vi med begreppet social praktik. Med hjälp av de tidigare 

dimensionerna lyfte vi analysen till en samhällelig nivå och använde detta i 

samband med de teoretiska perspektiv i vår studie för att få en djupare analys av 
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den samhälleliga nivån. Vi kopplade samman diskursteorin med gestaltning-, 

postkolonial- och nyhetsvärderingsteori i vår analys. Med hjälp av våra teorier 

kunde vi få svar på vilka gestaltningar och moraliska dilemman som förekom i 

fallet “ASAP Rocky”. Vi kunde även utifrån analysen med hjälp av denna metod 

hitta vilka diskurser som fanns kring brott, kändisar, offer och förövare.  

 

När vi analyserade vårt empiriska material valde vi att dela upp fallet i olika 

tidsperioder i analysen för att se hur de olika diskurserna kring begreppen brott, 

kändisar, offer och förövare förändras under målets gång. För att komplettera 

Faircloughs tredimensionella modell valde vi även att lyfta fram ytterligare ett 

perspektiv då vi upplevde att rapporteringen kring fallet “ASAP Rocky” 

utvecklades och skiftade under rättsprocessen. Detta bidrog till att rapporteringen 

av fallet fick en naturlig tidslinje. Svensk kvällspress rapporterade om fallet från 

det att misshandeln skedde tills att domen kom. Därför ville vi lyfta upp aspekten 

tid då det fanns ett samband mellan olika diskursers utveckling och rättsprocessen. 

Wodak (2009) nämner att det finns flera olika aspekter som krävs för att 

ordentligt kunna göra en djupanalys av en text, som till exempel 

bakgrundsinformation och tid som verktyg. I vårat fall har vi en rättsprocess samt 

en tydlig tidslinje och för att förstå utvecklingen av fallet så måste vi väga in de 

vändningar som sker under processens gång (Riesigl & Wodak, 2009). Vi ville ta 

hänsyn till att det fanns fler aspekter än den skrivna texten att fokusera på när 

analysen gjordes, för att då kunna fördjupa oss och på bästa möjliga sätt besvara 

vår frågeställning.  

 

Av denna metod fick vi en djupare förståelse av den samhälleliga- och kulturella 

processen som utspelade sig under rättsprocessen av fallet “ASAP Rocky”. Med 

hjälp av detta gick det att tydligare förstå utvecklingen av fallet och förstå hur 

identiteterna konstruerades. Genom att koppla fallet till tidsaspekten kunde vi 

även lättare lyfta upp vår analys till en samhällelig nivå. På detta sätt fick vi en 

större förståelse och överblick av det återkommande diskurserna i vårt samhälle. 

Med hjälp av Faircloughs tredimensionella modell och Wodaks tidsaspekt kunde 
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vi få svar på vilka gestaltningar och moraliska dilemman som förekom i fallet 

“ASAP Rocky”.  

 

4.2 Frågor till texten 

 

Till analysen har Fairclough redan utformat tre frågor till texten, vilka är:   

1. Hur är “världen” representerad  (händelser, relationer etc.)? 

2. Vilka identiteter konstrueras för textens aktörer? 

3. Vilka relationer konstrueras mellan textens aktörer? 

(Fairclough, 1995, s. 5) 

 

Utifrån dessa frågeställningar valde vi att formulera analysfrågor som ska 

undersöka hur fallet ”ASAP Rocky” framställs i svensk kvällspress. 

Analysfrågorna vi valde att ställa till vårat empiriska material utgick från 

Faircloughs tredimensionella modell. 

 

- Vilka aktörer får uttala sig i fallet “ASAP Rocky”?  

- Vilka identitetsskapande ord används för att beskriva aktörerna i fallet ”ASAP 

Rocky”? 

- Vem får iklä sig offerrollen respektive rollen som förövare? 

- Hur skiftar rollen mellan offer och förövare under bevakningen av fallet “ASAP 

Rocky”? 

- Hur använder journalistiken sig av moraliska dilemman? 

- Vilka slutsatser erbjuds läsaren att dra om fallet “ASAP Rocky”?  

 

4.3 Urval 

 

Fallet “ASAP Rocky” skapade stora rubriker under sommaren 2019. För att få 

fram det empiriska materialet var vi först tvungna att kartlägga hur omfattande 

fallet var. Tidsperioden som undersöktes var 30 juni till 14 augusti, från att 

misshandeln skedde till att domen kom. Sökningen utfördes 3 december 2019. 

Eftersom studien var kvalitativ, gjordes ett urval av vilka tidningar som skulle 

väljas inom ramen för svensk kvällspress och till en början avgränsade vi oss bara 
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till webbtexter. Vi valde att använda oss av Expressen och Aftonbladets 

webbtidning då de två kvällstidningarna är Stockholmsbaserade i grunden och 

fallet utspelade sig i Stockholm, detta ledde till att vi valde att söka det empiriska 

materialet direkt från den ursprungliga källan. Resultatet blev ett målstyrt urval 

för att i relation till Bryman (2018) kunna uppnå den teoretiska mättnad som krävs 

för en analys.  Vi valde att dela in fallet i tre tidsperioder: misshandeln, 

rättsprocessen och domen vilket gav oss förståelse för händelseförloppet och 

utvecklingen av fallet. Det underlättade också när vi skulle kartlägga vilka artiklar 

som var relevanta och hade betydelse i fallet. Då vi ansåg det som omöjligt att 

analysera alla artiklar som rapporterades kring fallets händelser och de olika 

vinklar som uppstod, så tog vi hjälp av teorin nyhetsvärdering. Detta för att kunna 

urskilja de artiklar som representerade de viktigaste händelserna och på bästa 

möjliga sätt kunnat analysera och få klarhet kring fallets omfång.  

 

 

Vi valde ut elva artiklar från de olika tidsperioderna som står för fallets 

händelseförlopp och representerar utbudet som läsarna fick av fallet “ASAP 

Rocky”. Under urvalsprocessen utgick vi från att publiken inte hade tagit del av 

alla de artiklar som erbjöds om fallet “ASAP Rocky”. Valet av dessa elva artiklar 

kunde dock någorlunda ge en helhetsbild av utbudet kring fallet “ASAP Rocky” 

som läsarna fick ta del av under perioden av rapporteringen. För att få fram 

artiklarna gick vi direkt till Aftonbladet och Expressens hemsida. Vi använde oss 

av sökfunktionen och sökordet var  “ASAP Rocky” och fick fram 271 artiklar från 

Expressen och 2088 artiklar från Aftonbladet. Därefter filtrerade vi artiklarna efter 

datum och hittade de artiklar som publicerades under vår tidsperiod. Utbudet av 

artiklar om fallet var brett och läsaren erbjuds olika infallsvinklar från både 

Aftonbladet och Expressen. I vår studie analyserade vi endast brödtext och ingress 

och valde bort rubrik, bilder, videor och annat som en artikel annars brukar 

innehålla. Vi valde även att begränsa oss till nyhetsartiklar. Efter att ha uteslutit de 

artiklar som inte föll inom ramen av vår textanalys, som till exempel artiklar på 

engelska, debattartiklar, krönikor, ledare och webb-tv, så återstod 92 artiklar från 

Aftonblandet och 69 från Expressen som alla handlade om fallet “ASAP Rocky”. 

Utifrån dessa 161 artiklar gjordes en begränsning med hjälp av 
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nyhetsvärderingsteorin för att välja ut de artiklar som var relevanta för fallet. 

Urvalsprocessen resulterade i elva artiklar som skapade rubriker och vändningar i 

fallet. Vi gick igenom artiklar från båda tidningarna och därigenom kunde vi se att 

det fanns många lika artiklar. Utifrån det kunde vi också dra slutstsen att de 

händelser som det rapporterades mycket om i båda tidningarna också värderades 

högt inom nyhetsvärderingsmodellen som Prakke tagit fram. Den grafiska 

modellen belyser hur avgörande en händelses tidsmässiga, geografiska och 

kulturella avstånd är (Ghersetti, 2000). De elva artiklarna som vi fann kunde vi 

sätta i relation till den grafiska modellen. Artiklarna utgjorde en tidslinje som 

färdigställde ett händelseförlopp, från början till slut. Det strategiska urvalet som 

gjordes var ett hjälpsamt verktyg för att besvara studiens forskningsfrågor.  

 

 

4.4 Metodkritik 

 

Kritisk diskursanalys som vi använde oss av går att kritisera, enligt Winther 

Jørgensen och Phillips (2000). Faircloughs modell gör inga tydliga avgränsningar 

mellan den sociala praktiken och den diskursiva analysen. Fairclough förklarar att 

man bör kombinera analysen med andra teorier för att kunna uppnå en social 

analys. Detta resulterar i att diskursanalysen kan se olika ut beroende på vilken 

teori man har använt sig av och hur man har tillämpat teorierna i metoden. Då det 

inte finns några bestämda riktlinjer som guidar oss eller några specifika teorier 

kan resultatet av analysen variera (Winther Jørgensen och Phillips 2000). Alla 

människor i samhället är präglade och färgade av diskurser. Där ingår även vi som 

forskare och var därför tvungna att reflektera över och ha det i åtanke under 

studiens gång, att även vi kan påverkas av diskurser. Ytterligare en faktor att ha i 

åtanke var urvalsprocessen. Beroende på vilka artiklar vi valde att analysera 

kunde resultatet variera. Vi försökte välja artiklar som kunde representera 

helheten men en forskare som väljer andra artiklar från fallet kan få ett annorlunda 

resultat. 
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4.5 Reliabilltet och validitet 

 

Begreppen reliabilitet och validitet används i en forskningsstudie för att enkelt 

kunna redovisa hur och varför ett resultat har uppnåtts. Utifrån tillförlitlighet 

valde vi att på ett enkelt och utförligt sätt redovisa den process som vi gick 

igenom när vi samlade in studiens empiri och hur urvalsprocessen gick till. 

Reliabiliteten fokuserar främst på att en forskningsstudie är återupprepningsbar 

för andra forskare. Då detta är mer avsett för kvantitativa studier har vi varit 

särskilt observanta gentemot validiteten, att studiens forskning är trovärdigt samt 

att resultatet är tillförlitligt.  

 

Vetenskaplighet handlar om att ge tillräckligt goda skäl för att något ska kunna 

påstås vara sant. (Ekström & Johansson, 2019, s 13). 

 

Genom att vi presenterade urvalet i form av artiklar och olika källor kan en 

utomstående forskare gå igenom samma process och få ett liknande resultat. Det 

som kan vara problematisk när en annan forskare ska göra samma studie är att en 

stor del av denna studie baserades på diskurser vilket kan bidra till olika resultat 

då diskurser baseras på kulturella och sociala kontexter. Människor ser världen 

och diskurser på olika sätt, då diskurser är kulturella konstruerade kategorier där 

vi med hjälp av våra erfarenheter tolkar och uppfattar världen. Detta kan resultera 

i att man även som forskare tolkar diskurser olika men skapar en reliabilitet och 

validitet som stärker vår tillförlitlighet, samtidigt som den avgränsas. Genom att 

vi valde ett begränsat empiriskt material var vi medvetna om att vi kunde gå miste 

om eventuella perspektiv men det möjliggjorde en kvalitetssäker undersökning då 

vi kunde göra en djupgående analys av den empirin som valdes. Fallet “ASAP 

Rocky” är väldigt omfattande och det hade varit omöjligt att analysera allt men 

genom en mer detaljerad analys ansåg vi att vi kunde lyfta fram perspektiv som 

annars hade förblivit obemärkta. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Som forskare måste man ha i åtanke att det finns många etiska regler att förhålla 

sig gentemot när man gör en studie, speciellt om brott. Då studien har en händelse 
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och huvudpersoner som en central punkt så är det viktigt att vara noga med vad 

man skriver och hur man skriver för att undvika att kränka någon inblandad. Vår 

studie baserades på en kvalitativ undersökning av artiklar publicerade i svensk 

kvällspress och vi utgick från det som redan skrivits och publicerats. Vi använde 

oss av namn som publicerats sedan tidigare och händelser som redan skrivits om i 

medier. De namn som publicerats har vi använt oss utav i texten, dock valde vi att 

inte ta med namn på vittnen, advokater och andra aktörer som intervjuats då vi 

ansåg att det inte hade någon relevans för analysen och resultatet av vår analys. I 

denna studie har vi inte själva benämnt aktörerna i texterna utan använt oss utav 

de benämningar som kvällspressen använt sig av. Målsägande i fallet benämns 

inte med namn utan som “19-åringen”, “offret” och “mannen”, därför har vi också 

valt att använda dessa benämningar i analysen.  

 

5 Analys 
 

I analysen nedan kommer vi att presentera de diskurser som upptäckts i fallet 

“ASAP Rocky” utifrån artiklar som publicerats i svensk kvällspress. För att få 

svar på studiens forskningsfrågor kommer diskurserna tematiseras utifrån mönster 

som presenterats i artiklarna. De olika teman som kommer att analyseras är: Det 

bristfälliga offret, Kändisskap som konflikt, ASAP Rocky iklädd offerkofta, samt 

Trumps övertramp. Sist i kapitlet under avsnittet ”de tre tidsperioderna” 

analyserar vi hur diskurserna ändras under nyhetsskeendets förlopp. 

 

5.1 Det bristfälliga offret 

 

Enligt Christie (2001) som myntat begreppet “det idealiska offret” är de typiska 

kriterierna för ett offer att vara fri från skuld. Förövaren ska också vara en ond 

person som är okänd för offret. De som faller innanför ramen av ett idealiskt offer 

lyfts frekvent upp i medier där de målar upp bilden av offrets goda egenskaper 

och dess oskyldighet till det inträffade. Läsaren vill urskilja ett offer som passar in 

i de typiska kriterier och diskurser som finns i samhället för ett idealisk offer. Då 

detta inte alltid är fallet, i synnerligen i fallet “ASAP Rocky”, speglas istället 

offrets ofördelaktiga egenskaper i nyhetsrapporteringen. Läsaren erbjuds en 
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gestaltning av ett bristfälligt offer. Vi har identifierat att det finns tydliga 

tendenser där offrets oskyldighet ifrågasätts i artiklarna. Det går att synliggöra en 

motsättning i journalistikens berättelse eftersom diskursen kring det idealiska 

offret bryts och istället skapas bilden av ett bristfälligt offer.  

 

Ett utdrag ur brottsregistret visar att mannen tidigare dömts för två fall av 

narkotikabrott varav den ena gäller en händelse där 19-åringen tagit heroin i en 

förort i Stockholm. (Expressen, 2019-07-28, Så levde 19-åringen – före ASAP 

Rockys attack. ) 

 

 

Ett återkommande mönster som påträffas i artiklarna är att journalisterna väljer att 

lyfta fram 19-åringens kriminella bakgrund och därmed ifrågasätts hans 

oskyldighet. När journalisterna exempelvis lyfter fram att polisen inte tog ett 

drogtest på 19-åringen i samband med misshandeln går det att associera denna 

typen av rapportering med ifrågasättning. Det sänder ut signaler till läsaren att det 

finns en konflikt mellan offret och dennes oskyldighet. Utifrån den redan 

existerande meningsproduktionen erbjuds läsaren att dra ofördelaktiga tolkningar 

om offret. Sett ur representation kan valet av denna framställning i sin tur styra 

bilden som erbjuds till läsaren av ett offer. Lindgren (2009) förklarar att val av 

representation filtrerar och vinklar nyhetsartiklar vilket i sin tur omedvetet styr 

läsarens uppfattning av händelsen. Att offret själv är en dömd brottsling sedan 

tidigare presenterar bilden av ett bristfälligt offer. 

 

Genom att journalisterna omedvetet ifrågasätter offrets oskyldighet går det att 

identifiera maktrelationer, under- och överordningar och kulturella koder inom 

fallet “ASAP Rocky”.  Vi kan i vår studie identifiera det som Jewkes (2015) 

tidigare påvisat kring att de maktstrukturer som finns sedan innan i förhållandet 

mellan offer och förövare bryts när en kändis begått ett brott. Kändisen blir 

överordnad och offret blir underordnad. Detta blir synnerligt tydligt i fallet 

”ASAP Rocky”, då kändis som förövare kombineras med ett bristfälligt offer. I 

artiklarna kunde vi tydligt se dessa maktstrukturer mellan offret och förövaren. 

Rapporteringen av offret som bristande och fördelen av kändisskapet hos 

förövaren gjorde att vi kunde urskilja ett moralisk dilemma i diskursen.  Dilemmat 
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blir tydligt, synnerligen när aktörernas utrymme i texten analyseras. Den 19-årige 

mannen ges plats i artiklar att uttala sig, men inte utan motsägelser av andra 

aktörer i fallet som talar emot honom. Detta visar hur det ständigt finns en 

tveksamhet till offret i rapporteringen samtidigt som det synliggör maktrelationer 

mellan aktörerna i fallet. Båda huvudaktörerna erbjuds utrymme i artiklarna men 

offret hamnar i underläge när identitetsskapande ord som “världsstjärna” används 

och skapar en underliggande diskurs om att förövaren innehar makten.  

 

 
– Jag tror att det blev arga för att jag följde efter dem, säger mannen i det första 

samtalet. 

Asap Rocky i sin tur beskriver i förhör hur han upplevde mannens beteende som 

“trakasserier och förföljande och en attack” (Aftonbladet, 2019- 07-25, 

Attackerade mannen: Jag ville bara ha tillbaka mina hörlurar.) 

 

Å ena sidan finns 19-åringens version, brottsoffret som fick skärsår. Å andra sidan 

finns Asap Rocky: Världsstjärnan som hävdar att han förföljdes av 19-åringen och 

hans vän, och att han ville försvara kvinnor som någon av dem, enligt honom 

tafsat på.  (Expressen, 2019-07-28, Så levde 19-åringen – före ASAP Rockys 

attack. ) 

 

 

Detta visar på hur motsatsförhållandet mellan offer och förövare ständigt finns i 

fallet och skapar ett moraliskt dilemma. Då offret är bristfällig i sin roll, 

underordnad jämfört med förövaren och främmande, så hamnar han i kategorin 

“de andra”. Journalisterna benämner offret med identitetsskapande ord som “19-

åringen”, “en afghansk ungdom” samt “mannen”. De egenskaper som journalisten 

väljer att lyfta fram bidrar till att förstärka de fördomar som redan är befintliga i 

samhället. Detta kan ställas i relation till Brune (2004) som förklarar att olika 

benämningar som grundar sig i fördomar skapar distans mellan grupper. Offret 

förflyttas från rollen som offer och en av “oss”, till något främmande. Vi tolkar 

det som att det finns ett erbjudande till läsaren att sympatisera med ASAP Rocky, 

trots att han begått ett brott. 
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Det går också att identifiera tendenser där journalisterna oreflekterat väljer att 

gruppera offret som en utomstående. Inom postkolonialismen avgränsas 

människor och samhällen utifrån kulturella koder (Lindgren och Lundström, 

2010). Dessa koder kan man hitta i fallet. Att en flykting är främmande är en av 

dessa koder som gör att offret hamnar med “de andra” samt att han tillhör gruppen 

brottslingar. I fallet konstrueras olika grupper där “vi” är normen och “de andra” 

inte är som oss. Genom att journalistiken gestaltar offret som bristfälligt och 

främmande, ifrågasätts också dennes oskyldighet.  

 

5.2 Kändisskap som konflikt 

 

Ett mönster som upptäcktes i analyseringen av artiklarna var att kändisskapet 

konstant är i konflikt mellan för- och nackdelar och att det är ett tema som 

ständigt tar vändningar under nyhetshändelsens gång. Något som upprepar sig i 

gestaltningen av ASAP Rocky är att han har ett stöd från fans. Samtidigt som det 

också lyfts fram ofördelaktiga situationer där kändisskapet varit till en nackdel. 

 

Men de två vittnena vill inte komma till Stockholms tingsrätt på grund av att de 

“känner oro och rädsla för att vara närvarande i rättssalen. (Aftonbladet, 2019-07-

31 ,Vittnen mot ASAP Rocky är rädda.) 

 

Jewkes (2015) förklarar i sin forskning att det oftast finns en tystnadskultur i 

samband med brott där kändisar är inblandade. Något som går att ställa i relation 

till artiklarna som vi analyserade, där journalisterna bekriver ASAP Rocky som 

nästintill oåtkomlig. Det finns dock en konflikt när journalisterna både lyfter 

fördelar som engagerade fans men också nackdelar som rädda vittnen. Det blir 

svårt att urskilja om kändisskapet är till för- eller nackdel vilket driver vidare 

diskursen om kändisskapet som konflikt. Det bidrar till en obalans i 

framställningen mellan nackdelarna och privilegiet av kändisskapet. Ord som 

“oro” och “rädsla” skapar ett erbjudande för läsarna att sympatisera med vittnena 

och vår tolkning är att kändisskapet vänds mot ASAP Rocky. Samtidigt kan man 

se tendenser i artiklarna där fördelar med kändisskapet lyfts fram. Journalisterna 

väljer exempelvis att benämna ASAP Rocky med “internationell superstjärna“ 
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och “rapstjärna”. Dessa identitetsskapande ord förstärker diskursen kring 

privilegiet av kändisskapet. De moraliska perspektiven skiftar under 

nyhetshändelsens gång och läsaren erbjuds att inta olika positioner.  

 

I fallet “ASAP Rocky” är det svårt att urskilja ont mot gott vilket bidrar till 

diskursen. Brune (2004) har i sin studie undersökt liknande motsatsförhållanden 

och förklarar det som två olika parter av gott och ont. Genom diskurser och 

mönster som redan är präglade i samhället formas gränsen mellan gott och ont, 

“vi” mot ”dom” i journalistiken. När en händelse bryter mot de diskurser som vi 

är “vana vid” ställs man inför ett dilemma. Dessutom blir dilemmat ännu mer 

märkbart när maktordningen jämnas ut och det inte finns någon underordnad. I 

artikeln “Svenska stjärnorna slår tillbaka - dissen mot Trump: ‘Löjligt’ ” blir 

ASAP Rocky en del av debatten när kändisar ställer sig mot andra kändisar för att 

diskutera vad som är rätt och fel. Tidigare har vi sett att det förekommit en 

överordnad och en underordnad, i artikeln står nu istället makt mot makt på 

motsatt sida av diskussionen. Detta bidrar till att gränsen mellan “ont” och gott” 

som redan tidigare varit svåridentifierad på grund av att kändisskapet blir ännu 

mer diffus när maktordningen rubbas. 

 

Att Kanye och Kim ringde Donald Trump, som ringde Löfven säger mer om 2019 

än om situationen, säger Erik Lundin. (Aftonbladet, 2019-07-27, Svenska 

stjärnorna slår tillbaka - dissen mot Trump: ‘Löjligt’”) 

 

Kändisskapet bidrog till flertal debatter på nätet och i samhället kring vem som 

har gjort rätt och vem som har gjort fel. Vilket gick att se utifrån de moraliska 

dilemman som journalistiken omedvetet presenterade som erbjudande till läsaren i 

artiklarna. Många inom kändisskapet valde att ta ställning i fallet “ASAP Rocky”, 

med hjälp av sociala medier och de resurser som man kan tänkas använda i 

samhället försökte många kändisar få ut ASAP Rocky ur det svenska häktet. Detta 

kan ställas i relation till det Pollack (2001) skriver kring aktörer i ett brottsmål 

som gör sig själva till en del av den journalistiska berättelsen, där de involverar 

sig själva för sitt eget intresse. De har även en tendens att uttrycka sig om 

nyhetshändelser för att ställa sig själva i god dager. Detta var något som vi i vår 
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analys av artiklarna kring fallet kunde synliggöra och därigenom fastställa att det 

finns ett starkt samband mellan kändisskapet i konflikt och fallet “ASAP Rocky”. 

Konflikten finns genomgående i fallet och vår tolkning blir att läsaren kastas fram 

och tillbaka mellan olika positioner. Bilden som skapas av kändisar är delad eller 

otydlig då det inte finns en permanent gräns. Framställningen av kändisskapet 

resulterade i en kamp mellan för- och nackdelar, därav kunde diskursen kring 

kändisskap som konflikt synliggöras.  

 

 

5.3 ASAP Rocky iklädd offerkofta 

 

I diskursen kring förövare finner vi en tydlig paradox. ASAP Rocky som i själva 

verket är förövare blir i journalistikens gestaltning iklädd offerkoftan. I fallet 

“ASAP Rocky” kunde vi genom representation identifiera att diskursen kring 

förövare bryts och enligt vår tolkning blir ASAP Rocky iklädd offerkoftan. Hall 

(2013) förklarar utifrån representationsteorin att representation är förankrat i 

diskurser. Journalistens omedvetna val av representation i fallet “ASAP Rocky” 

bidrar till att diskursen kring förövare bryts. Journalisterna väljer att lyfta fram 

situationer och händelser som gynnar förövaren.  

 

Han säger att häktningen förorsakar ‘“otroliga problem”’ för artisten som just nu 

befinner sig på en intensiv turné med en rad inbokade spelningar. (Aftonbladet, 

2019-07-04, ASAP Rocky begärs häktad misstänkt för misshandel.) 

 

Valet av gestaltning blir en markering att det är en motgång för ASAP Rocky. Det 

indikerar att det trots allt var ett missöde att det hände just honom. Det erbjuder 

enligt vår tolkning en öppning för läsarna att sympatisera med förövaren. 

Analysen blir ytterligare distinkt när journalisterna väljer att lyfta fram ASAP 

Rockys mamma som en av aktörerna som får uttala sig i fallet. Detta är ovanligt 

då rapporteringen oftast är ensidig inom brottsjournalistiken där 

brottsbekämpande myndigheter som polis och åklagare är de vanligaste och enda 

källorna (Dailey & Halpern Wenger, 2016). Vilket visar att journalisternas val av 

aktörer i fallet är fördelaktigt för ASAP Rocky.  
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Bara minuter in i förhandlingen fick mamman tårar i ögonen. (Aftonbladet, 2019-

07-30, ASAP Rockys mamma i tårar i rättegångssalen.) 

 

ASAP Rocky blir iklädd offerrollen eftersom journalisterna väljer att lyfta fram 

perspektiv som är gynnsamma för honom. Läsaren sätts i en position där det 

journalistiska erbjudandet gör det svårt att inte sympatisera med förövaren 

eftersom kvällspressen väljer att uppmärksamma hur hans mamma “får tårar i 

ögonen”. Genom att lyfta egenskaper som ses som godhjärtade, sätts ASAP 

Rocky i en position där han identifieras som ett offer. Det finns tendenser i 

journalisternas beskrivning av ASAP Rocky där han oreflekterat ses som fri från 

skuld trots att han är förövare. Identitetsskapande ord gör också att  ASAP Rocky 

blir överordnad i fallet. Exempel på dessa ord som används i det empiriska 

materialet för att benämna ASAP Rocky är “världsstjärna”, “rapstjärna” samt 

“världsartist” och går direkt att koppla till färdigkonstruerade mönster och 

symboler som går att hitta i dagens samhälle. Vilket gör att tyngden av 

kändisskapet sätts före hans roll som förövare och han blir en av “oss”. När 

förövaren sätts i relation med “vi” så synliggörs en större gemenskap med ASAP 

Rocky då det finns fler kulturella likheter med honom än med offret. Offret 

hamnar innanför ramen av “de andra” för att han i journalistikens berättelse 

framstår som främmande.  

 

När vi även anlyserade maktordingen i våra artiklar gick det att identifiera det 

som Jewkes (2015) framför kring att förövare ofta sätts i en högre maktording när 

de är kända. Jewkes forskning kan då sättas i relation till det som speglas i vårt 

empiriska material, då förövaren inte bara är känd men också har fördelen av att 

offret är bristfälligt. I samband med detta sätts förövaren i fallet ”ASAP Rocky” i 

en ännu högre maktordning, något som skiljer sig från det som Jewkes tidigare 

påvisat. Detta reflekteras som ett moraliskt dilemman inom journalistiken i 

relation till erbjudandet som läsaren ges. ASAP Rocky blir, trots sin roll som 

förövare, iklädd offerkoftan. 
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5.4 Trumps övertramp 

 

Fallet “ASAP Rocky” är unikt på många sätt, inte bara för att det gäller en kändis, 

utan att det också fick stor uppmärksamhet inom politiken. Vi finner att 

journalistikens rapportering erbjuder beskrivningar av de politiska aspekterna som 

förekommer under fallet. Svensk kvällspress tar upp olika infallsvinklar av det 

politiska engagemanget som fanns gentemot fallet och däribland hur USA:s 

president Donald Trump försökte påverka fallet “ASAP Rocky”. Den diskurs som 

vi finner i studiens empiri är att den politiska inblandningen i fallet framställs som 

ett övertramp.  

 

Donald Trump gick så långt att han direkt blandade sig i skuldfrågan. 

(Expressen, 2019-07-28, Så levde 19-åringen – före ASAP Rockys attack.) 

 

Journalisten använder sig av ord som “så långt” vilket blir en markering för 

övertrampet som sker, i samband med att Trump väljer att yttra sig om fallet. En 

diskurs som är präglad i samhället är att varje individ och land ska sköta sina egna 

angelägenheter. Därav går det enligt oss att urskilja hur denna diskurs bryts 

genom journalistikens framställning av detta kulturella övertramp. Brune (2004) 

förklarar att kulturella koder och diskurser i samhället kan orsaka missförstånd, 

vilket går att sätta i relation till vårt fall. Detta är något som speglar sig tydligt i 

nyhetsrapporteringen av fallet där det skapas två läger mellan “vi” och “dom”. Vi 

menar att det lätt går att tolka USA som främmande och speciellt sett till de 

kulturella koder som skapar missförstånd i fallet. Från en misshandel på 

Stockholms gator till ett politisk spel där Donald Trump väljer att ifrågasätta 

Sveriges rättsystem, vilket i journalistiken gestaltas som en maktkamp mellan 

USA och Sverige. Det går enligt oss att urskilja fördomar om de olika länderna 

där USA gestaltas som översittare och Sverige som mer försiktiga. I 

journalistikens framställning av fallet sätts dessa två parter mot varandra. Det 

finns tydliga tendenser i artiklarna där ett motsatsförhållande tydliggör 

maktrelationen.  
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Den tidigare varma relationen mellan Sverige och USA har blivit betydligt mer 

frostig. (Expressen, 2019-07-28, Så levde 19-åringen – före ASAP Rockys attack.) 

 

Läsaren erbjuds att inta olika positioner till de moraliska perspektiv som lyfts 

fram i journalistiken. Vi har genom vår analys tolkat gestaltningar av politiska 

aktörer där det finns ett tydligt “vi” mot “dom”. 

 

Hade precis ett väldigt bra samtal med Stefan Löfven som försäkrade mig om att 

den amerikanske medborgaren ASAP Rocky kommer behandlas korrekt. 

Dessutom försäkrade jag honom om att det inte finns någon flyktrisk för ASAP 

och jag erbjöd mig att personligen stå för hans borgen, eller ett 

alternativ…(Aftonbladet, 2019-07-20, Donald Trump om samtalet med Löfven: 

”Erbjöd mig stå för hans borgen”.) 

 

Här använder sig Trump av ord som “amerikansk medborgare” och gör ett tydligt 

ställningstagande i fördel till förövaren, dessutom erbjuder han sig personligen att 

betala borgen. Genom journalistens rapportering av denna typen av citat erbjuds 

läsaren en förstärkning av motsatsförhållandet “vi” mot “dom”. Det skapar en 

klyfta mellan de redan existerande kulturella koderna. Vilket ytterligare 

identifieras när statsministern Stefan Löfvens citat ställs i förhållande till Trumps. 

  

I Sverige är alla lika inför lagen, även besökare från andra länder. Den svenska 

regeringen varken kan eller kommer att försöka påverka åklagar eller domstolar. 

(Aftonbladet, 2019-07-20, Donald Trump om samtalet med Löfven: ”Erbjöd mig 

stå för hans borgen”.) 

 

Detta visar på hur det kan ske missförstånd utifrån de kulturella koderna. Trump 

försöker påverka fallet och gör ett omedvetet övertramp då han inte förstår de 

abstrakta och underliggande diskurserna som existerar i det svenska samhället. 

Detta sett ur journalistikens berättelse av fallet där gestaltningen av övertrampet 

bidrar till en ökad klyfta mellan “vi” och “dom”. I relation till Brune (2004) finns 

det en tydlig koppling mellan vårt fall och det perspektiv som utgör 

postkolonialismen. Det innebär att man tar fasta på det som skiljer sig från oss. 

Dessa individer är något som “vi” inte är, “vi” är normkategorin. Inom fallet är 
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distinktion det essentiella. Det som formar diskursen om Trumps övertramp är 

ojämlikhet och gruppsärskiljande. 

 

5.5 De tre tidsperioderna 

 

Aspekten tid var vital i vår analys för att kunna ge oss förståelse för hur 

gestaltningen utvecklas och ändras under nyhetsförteelsens gång. Wodak (2009) 

nämner att det finns flera olika aspekter som krävs för att ordentligt kunna göra en 

djupanalys av en text. Där tid är en av dessa aspekter som vi valt för att kunna 

göra en djupanalys av artiklarna. Genom att dela upp fallet i tre 

tidsperioder:  “Misshandeln”, “Rättsprocessen” samt “Domen” så fick vi med 

hjälp av dessa en bättre förståelse för aktörernas utveckling och det utrymme de 

tilldelades i empirin. När vi tog in aspekten tid fick vi även en överblick av hur 

rollerna skiftade under målets gång. 

 

5.5.1 Förövare 

 

 I den första tidsperioden “Misshandeln” gestaltas ASAP Rocky som misstänkt i 

fallet.  

 

 Rocky, som egentligen heter Rakim Meyers, 30, syns i videoklippet kasta ner en 

person på marken och därefter sparkar flera i rapparens sällskap på 

offret.(Aftonbladet, 2019-07-02, ASAP Rocky i våldsamt slagsmål i Stockholm.) 

 

Journalisten väljer i första artikeln att benämna ASAP Rocky efter hans riktiga 

namn, något som endast sker i den första tidsperioden “Misshandeln”. I fallets 

utveckling väljer journalisterna benämningar som “världsstjärna” och 

“rapstjärna” för att namnge ASAP Rocky. Detta indikerar att diskursen kring 

förövare bryts tidigt i fallet. Man kan även se tendenser där journalistikens val av 

representation är gynnsamt för förövaren och i kombination med hans kändisskap 

bidrar det till att ASAP Rocky inte placeras i den annars vanliga rollen som 

förövare. Då han är överordnad och inte passar in i de sociala och kulturella 

koderna som annars uppfylls av en förövare. Att rollen som förövare bryts är 

något som utvecklas och blir mer distinkt under nyhetshändelsens gång. I relation 
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till rapporteringen av offret som bristfälligt blir det särskilt kännbart att diskursen 

om förövare bryts. Trots att diskursen tidigt bryts och att aspekten av det 

bristfälliga offret finns, får ASAP Rocky ingen tydlig och permanent roll i fallet. 

Det är svårt att identifiera hans roll då det konstant förekommer konflikter. 

Journalistikens gestaltningar av fallet velar ständigt i brottsjournalistikens eviga 

fråga mellan vem som har rätt och fel. Vilket tas i uttryck i diskurserna 

“Kändisskap som konflikt” och “Trumps övertramp” där kampen mellan rätt och 

fel är synlig. 

 

Journalistiken indikerar att den slutsats som kan dras är att ASAP Rocky aldrig 

passade in i rollen som förövare men inte heller i någon annan roll. Hans position 

är i konstant skiftning, för trots att man lyfter misshandeln i början blir det med 

tiden mindre väsentligt och rapporteringen riktar sig istället in på andra händelser. 

Som exempelvis tydligt går att se i artiklarna Svenska stjärnorna slår tillbaka – 

dissen mot Trump: ”Löjligt”, ASAP Rockys mamma i tårar i rättegångssalen och 

Vittnen mot ASAP Rocky är rädda. Denna typen av artiklar är en en följd av 

kändisskapet som en faktor i fallet. Detta kan ställas i relation till det Ghersetti 

(2000) skriver om sensationsnyheter där underhållningsvärdet sätts 

framför  informationsvärdet. Vilket vi ser ett samband med i våra artiklar som 

analyserats. ASAP Rockys roll blir ytterligare diffus i den sista tidsperioden 

“Domen” där inte bara diskursen om förövare bryts utan att ASAP Rocky 

dessutom blir välkomnad och hyllad. 

 

Stjärnan välkomnades med kramar på flygplatsen. (Aftonbladet, 2019-08-03, 

ASAP Rocky har landat i Los Angeles.) 

 

Under tidsperioderna lyfter journalistikens berättelse av fallet upp det stöd som 

ASAP Rocky haft från fans och andra i hans omgivning, men sympatin för honom 

blir ytterligare distinkt när journalisten beskriver hur förövaren hyllas när han 

kommer hem. Vi upplever att det finns tendenser i framställningen där läsaren blir 

erbjuden att se ASAP Rocky som ett offer. Trots att han senare blev dömd för 

misshandel kan vi enligt vår analys av artiklarna i tidsperioden “Domen” se hur 

ASAP Rocky oförnekligen fortsätter att framställas som fri från skuld. Då 
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förövaren är överordnad så passar han inte in i kriterierna för att vara “ond”. Det 

finns tendenser i journalistikens gestaltning där ASAP Rocky till viss del beskrivs 

som utsatt och blir iklädd offerkoftan. Det blir extra märkbart om man sätter det i 

kontext med offrets gestaltning. 

 
5.5.2 Offret 

 

19- åringen är en av alla de afghanska ungdomar som kommit som 

ensamkommande till Sverige.  (Expressen, 2019-07-28, Så levde 19-åringen – före 

ASAP Rockys attack.) 

 

Journalisterna gestaltar inte offret som speciellt eller unikt, snarare tvärtom, att 

han är en i mängden och det framkommer tydligt i den andra tidsperioden 

“Rättsprocessen”. Han pekas ut som “en av alla afghanska ungdomar” och i 

samband med detta skriver journalisterna oreflekterat och ofördelaktigt. Vi finner 

en tendens i artiklarna där offret kan ses som förminskat och tas ifrån sin 

legitimitet som offer. Offrets roll bestäms tidigt in i fallet och till skillnad från 

förövaren finns inte samma kamp mellan rätt och fel. Enligt vår tolkning sätts 

offret in i bilden som “den tidigare brottslingen” och detta fastställs i tidsperioden 

“Rättsprocessen” där journalistiken rapporterar om offrets tidigare kriminella liv. 

En diskurs som redan finns präglad i samhället är “det idealiska offret” som 

Christie (2001) har myntat. I fallet “ASAP Rocky” finns det enligt vår analys 

inget tydligt offer. Mannen som blev misshandlad bryter samhällets underliggande 

diskurs när rapporteringen om hans kriminella bakgrund publiceras. När vi sätter 

begreppet “det idealiska offret”, beskrivet av Christie (2001), där ett offer är fri 

från skuld i relation med studiens empiri finner vi inte att dessa stämmer överens. 

Detta på grund av att offret ständigt blir ifrågasatt och motsägelser uppstår.  Under 

tidsperioden “Rättegången” ser vi i rapporteringen om fallet att offret är 

underordnad och går från att vara en misshandlad man till att senare inte få 

utrymme i nyhetsrapporteringen. Enligt vår tolkning kan detta ses som att offret 

inte är relevant i artiklarna under perioden “Rättegången” och “Domen” , utan 

fokuset läggs på ASAP Rocky.  
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Samtidigt som över 632 00 personer har skrivit under en namninsamling för att 

släppa ASAP Rocky fri. (Expressen, 2019-07-27, Svenska stjärnorna slår tillbaka 

– dissen mot Trump: ”Löjligt”.) 

 

När det blir paus och ASAP Rocky förs bort skickar hon slängkyssar till sin son. 

(Aftonbladet, 2019-07-30, ASAP Rockys mamma i tårar i rättegångssalen.) 

 

När beslutet kom jublade åhörarna i salen och ASAP Rocky kramade sina 

medåtalade vänner. (Aftonbladet, 2019-08-03, ASAP Rocky har landat i Los 

Angeles.) 

 

Offret är sedan tidigare underordnad då ASAP Rocky är känd och detta tas i 

uttryck i rapporteringen då förövaren är överordnad. Offret ges inte utrymme i 

artiklarna kring misshandeln utan journalistiken skriver om hur personer startat en 

namninsamling för ASAP Rocky och hur hans mamma skickar slängkyssar i 

rättssalen. Allt detta flyttar offret längre från sin roll. Genom att han inte 

prioriteras i rapporteringen tolkar vi det som att han inte är viktig. Den bild som 

erbjuds utifrån studiens empiri är enligt oss att misshandeln i sig inte är viktig och 

hans skador är självförvållat. En tendens som enligt vår tolkning finns i artiklarna 

är att offret får skylla sig själv. Detta resulterar i att offret hamnar i skymundan 

och i skuggan av ASAP Rocky. Enligt vår bedömning får inte offret samma plats 

att uttrycka sig och är inte lika fördelaktig i journalistikens berättelse när man 

jämför med rapporteringen om ASAP Rocky. I den sista tidsperioden “Domen” 

läggs all fokus på ASAP Rocky och det visar hur offret saknar auktoritet i 

journalistikens berättelse av fallet. Utifrån aspekten “tid” kunde vi tydligt se hur 

idealet, beskrivet av Christie (2001),  kring offer- och förövarrollen bryts och 

utgjorde att det inte fanns några tydliga roller. Läsaren erbjuds att inta olika 

positioner under nyhetshändelsens gång då det inte finns en permanent gräns och 

sätts därav mellan olika moraliska perspektiv. 
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6 Slutsatser och diskussion 
 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur svensk kvällspress framställer fallet 

“ASAP Rocky” och hur den journalistiska berättelsen förändras under 

nyhetsskeendets gång. Genom att använda oss av Faircloughs tredimensionella 

kritiska diskursanalys analyserade vi artiklar som var kopplade till fallet för att få 

svar på hur journalistiken framställer och konstruerar aktörerna i fallet ”ASAP 

Rocky”. I följande kapitel kommer vi att lägga fram och diskutera de slutsatser 

som vi dragit utifrån studiens analys.  

 

Gestaltningen av offer och förövare infinner sig i ett ständigt dilemma mellan rätt 

och fel. När journalistiken sätter offer och förövare i ett förhållande mellan rätt 

och fel slår de också fast vem som har rätt till makt. Det skapar en maktrelation 

och rangordning mellan offer och förövare. Det blir en evig moralisk fråga i 

brottsjournalistiken om vem som har rätt och fel, vilket avgörs av media förklarar 

Jewkes (2015). I fallet “ASAP Rocky” ställs detta på prov och de annars idealiska 

rollerna som går att finna inom brottsjournalistiken som offer och förövare bryts. 

De aspekter som gör att dessa diskurser bryts är exempelvis;  kändisskapet, 

politikens övertramp och det bristfälliga offret. Det gör att läsaren erbjuds att inta 

olika positioner och moraliska perspektiv under händelsens gång då rollerna och 

den annars permanenta gränsen inom brottsjournalistiken blir diffus i fallet 

“ASAP Rocky”.  

 

Det som går att urskilja i fallet är att även om rollerna är diffusa upplever vi i vår 

analys att det finns tendenser där ASAP Rocky genom journalistikens gestaltning 

blir iklädd offerkoftan. Speciellt om man sätter rapporteringen om ASAP Rocky i 

relation till offrets ofördelaktiga framställning. Offret har både fått mindre 

utrymme i artiklarna och framställts ogynnsamt. Enligt vår tolkning har 

journalistiken omedvetet öppnat upp för läsaren att dra slutsten att offret inte är 

legitimt. När detta ses ur perspektivet “kändis och offer” ses det tydligt att offret 

blir underordnat. Här återfinns Jewkes (2015) beskrivning om att kändisar är 

oåtkomliga. Fallet “ASAP Rocky” är ett exempel på en brottsnyhet som innehåller 
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alla kriterier för den idealiska nyheten inom nyhetsvärdering. Jewkes (2015) 

påvisar att rapporteringen av brottsnyheter där kändisar är inblandade skiljer sig 

betydligt från brottsnyheter där en okänd person begår ett brott. Ett märkbart 

mönster är att kändisar får utrymme att berätta om sina upplevelser kring fallet 

och deras egna åsikter. Vilket också varit tydligt i fallet “ASAP Rocky”. I vår 

analys kunde vi finna en obalans i hur mycket de olika aktörerna fick utrymme i 

rapporteringen. Utöver sitt kändisskap som sätter ASAP Rocky som överordnad 

var offret dessutom bristfälligt vilket uttryckte sig särskilt när vi 

undersökte maktrelationerna mellan offer och förövare. Kändisskapet, som ett 

privilegium, var ett faktum i vår studie. Vi kunde också genom vår analys utifrån 

aspekten tid särskilja hur ASAP Rocky inte bara var överordnad men i slutet av 

rapporteringen hyllades. Detta var enligt oss intressant då förövaren gick från en 

tidigare hög status till en ännu högre. Det uppstår ett dilemma när rättssystemet 

dömer ASAP Rocky för misshandel men att han utifrån journalistikens berättelse 

anses som fri från skuld. Tolkningarna som har gjorts utifrån det empiriska 

materialet anser vi vara bekymmersamt, då individer i samhället behandlas 

annorlunda på grund av kändisskapet och det privilegiet som ges. Därför är det 

viktigt att lyfta dessa perspektiv. Alla människor är färgade av diskurser och det är 

även journalisterna själva. Detta innebär att de oreflekterat bär med sig det i 

rapporteringen. När vi försöker lyfta fram de undermedvetna diskurserna som 

finns i fallet och som bryts i artiklarna gör vi det för att man ska få förståelse för 

obetänksamheten som kan bidra till att redan existerade identiteter förstärks 

genom journalistiken. Detta är något som Lindgren (2009) styrker då han belyser 

att journalistiken kan, genom sin nyhetsrapportering, förstärka identiteter och 

strukturer som redan existerar i samhället. 

 

I vår studie framkom det tydligt att det fanns abstrakta och osynliga kulturella 

koder som präglade artiklarna. Det fanns ett tydligt motsatsförhållande mellan rätt 

och fel. Fallet “ASAP Rocky” är mångsidigt men ett mönster som var 

återkommande i studien var motsatsförhållandet mellan “vi” och “dom”. I fallet 

konstrueras likheter och skillnader mellan offer och förövare. Detta framkommer 

tydligt när diskurserna “Det bristfälliga offret” och “ASAP Rocky iklädd 
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offerkofta”  ställs i relation till varandra. Framställningen av ASAP Rocky 

erbjuder läsaren en aktör de kan relatera till som hamnar i kategorin “vi”. Som 

enligt Brune (2004) är normkategorin. I form av uteslutning hamnar offret i 

kategorin “dom” då det inte finns några egenskaper som journalistikens 

gestaltning erbjuder att relatera till. Detta är något som man kan se i diskursen 

kring politiken, att det skiftar under nyhetshändelsens gång. Det skapas en klyfta 

mellan USA och Sverige utifrån politiska ställningstaganden samt kulturella koder 

där USA blir främmande och “de andra”. Ytterligare en diskurs som återfanns i 

analysen var “Kändiskap som konflikt”. Den bygger på både för- och nackdelar 

kring kändisskapet och ASAP Rockys framställning. Erbjudandet för läsarna 

kring diskursen är delad då det enligt vårt tolkning inte framkom tydligt om 

perspektivet baseras på att kändisskapet för med sig gott eller ont.  

 

I journalistikens berättelse om fallet “ASAP Rocky” gestaltas de missförstånd 

som uppstår när de olika kulturella koderna skiljer sig. Vi anser att det är viktigt 

att lyfta dessa perspektiv, då man genom missförstånd lättare kan se och förstå hur 

samhället är uppbyggt och styrs av diskurser och kulturella koder. Likaså hur 

dessa tas i uttryck i den sociala interaktionen. Utifrån studiens empiri och 

journalistikens gestaltning ser vi att det finns tydliga gruppsärskiljanden i de 

underliggande diskurserna inom fallet. Enligt vår tolkning skapas ett tydligt 

motsatsförhållande mellan “vi” mot “dom” i rapporteringen och vi anser att det är 

viktigt att skillnaderna lyfts fram. Journalistiken förstärker de identiteter och 

kulturella koder som finns i samhället och därför är det viktigt som journalist, men 

också läsare, att vara medveten om hur valet av representation kan påverka. 

Genom att lyfta hur klyftan framställs kring “vi” mot “dom” anser vi att man bör 

öppna upp eller öka förståelsen för hur skillnader och denna typ av 

gruppsärskiljnader kan leda till klyftor i samhället. Genom att det skapas olika 

läger speglar journalistiken motsatsförhållanden i fallet. Därför anser vi att det är 

viktigt att lyfta fram detta i forskningen så att läsarna ska få en förståelse kring 

olika kulturella koder och underliggande mönster. Lindgren och Lundström 

(2010) förklarar att det ibland kan bli problematiskt då “vi” är normkategorin och 
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“de andra” är främmande. Vilket gör att vi placerar varandra i fack och blir 

fördomsfulla mot “de andra”.  

 

Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att både ASAP Rocky och den 19-årige 

mannen inte framställs som idealiska förövare och offer. I frågan om hur offer och 

förövare i fallet “ASAP Rocky” framställs kan vi se att rollerna är difussa. Det 

finns i journalistikens berättelse ingen permanent gräns mellan ont och gott. 

Baserat på aktörernas personlighetsbeskrivningar och det utrymme som de båda 

gavs i artiklarna fann vi att diskurserna kring “det bristfälliga offret” och ”ASAP 

Rocky iklädd offerkoftan” var märkbart färgade i journalistikens rapportering. 

Hur dessa primära aktörer uppfattas är en spegling av journalistikens 

framställning. Den rapportering som publicerades under fallets gång tolkar vi som 

ofördelaktig gentemot 19-åringen och därav försvinner hans legimitet som offer. 

ASAP Rocky gestaltas däremot som fri från skuld vilket gör att han blir iklädd 

offerkoftan.  

 

I fallet “ASAP Rocky” presenterar journalistiken många olika moraliska 

dilemman. Hur fallet framställs i media och hur det presenteras, speglas senare i 

samhället då läsarna blir påverkade av det som rapporteras. Pollack (2001) 

förklarar detta som moralpanik och kom i sin studie fram till att mediers 

framställning av moraliska dilemman är betydande för hur samhället väljer att 

hantera ett brott. Vilket gör att vår studie om fallet “ASAP Rocky” är viktig för 

både samhället och medieinstitutionen för att medvetandegöra hur journalistiken 

oreflekterat presenterar moraliska dilemman för läsaren.  Med tanke på att just 

representationen av dessa moraliska dilemman har en påverkan på läsaren och 

direkt går att knyta till hur samhället väljer att hantera brott.  

 

Vi valde att endast undersöka ett fall och när man lyfter det till en samhälleligt 

perspektiv går det med hjälp av tidigare forskning och studiens teorier se en 

skillnad i rapporteringen av brott när kändisar är inblandade. Vi kan endast tala 

om ett fall men det tyder på att det kan finnas ett mönster kring detta och vi tycker 

att det skulle vara intressant för kommande forskning om man exempelvis 
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analyserade fler brott där kändisar är inblandade. Fallet “ASAP Rocky” är unikt 

och har många infallsvinklar men något som tydlig går att se är hur kändisskapet 

inblandning markant präglar journalistikens rapportering om fallet. Vi skulle 

gärna se att det görs fortsatta studier inom ämnet. Läsaren erbjuds att inta olika 

positioner till de moraliska perspektiven i fallet “ASAP Rocky” och det är just 

dessa perspektiv som vi tycker kan vara intressant för framtida forskning. 

Exempelvis hur man gestaltar kändisar i dessa moraliska dilemman? Det går 

också och ta fram liknande brottsmål där kändisar är en av de primära aktörerna. 

Andra typer av brottshändelser med kändisar? Finns det andra perspektiv, än de vi 

funnit, som bidrar till att de idealiska rollerna kring offer och förövare bryts när 

kändisar är inblandade? 
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