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This bachelor study aimed to examine journalistic valuations for the ethical code by the 

Swedish newspaper 'Aftonbladet'. This study will focus on the valuations which can be 

related to refugees. 

This study will also examine Swedish media framing to refugees and see in which way 

they have been framed in front of Swedish society. 

By using qualitative content analysis to a specific event from 2015 which happened in 

Sweden we could build a perception about the Swedish media coverage of refugees. We 

have also identified different violation to the journalistic publishing rules, which 

Aftonbladet has done while they covered refugees’ stories. 

 
These were the questions examined: How has 'Aftonbladet' framed refugees in media? 

What publicity rules did Aftonbladet violate when it comes to refugees?  

 
After a deep assessment of the articles which 'Aftonbladet' has published about this 

event and the correlations of previous research papers, we found that these Swedish 

media represent refugees in a negative way. 
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1 Inledning 
Enligt Ghersetti (2012) påverkar mediernas innehåll både den enskilde individen och 

samhället i stort. Ghersetti menar att mediernas val av publiceringar tillsammans med de 

egna åsikter man har påverkar våra tolkningsramar, värderingar och även handlingar i 

förlängningen. Hur medierna väljer att rapportera om händelser spelar därför en viktig 

roll då de har makten att forma vår verklighetsuppfattning (Nord & Strömbäck, 2015). 

Enligt Strömbäck, Andersson och Nedlund (2017) finns det ingen balans i mediernas 

rapporteringar om flyktingar. Strömbäck (2017) framhåller att nyheter som beskriver 

flyktingar ofta gestaltas negativt och är de vanligaste typen av gestaltning som görs om 

invandrare. 

  

Den mest upprepade gestaltningen av flyktingar i svenska medier är att flyktingar 

gestaltas som kriminella. När ett brott sker fokuserar medierna mer på om den skyldige 

har en utländs bakgrund än brottet. Det finns frågetecken kring hur svenska medier 

väljer att rapportera om brottsmisstänkta flyktingar. De samhällsproblem som medierna 

kopplar till flyktingar uppmärksammas inte på ett tillräckligt bra sätt. Förändringen i 

mediernas rapportering som skett under 2015 visar tydligt att medierna är partiska i sina 

rapporteringar om invandrare ( Bolin, Hinnfors och Strömbäck, 2016). Rätten mellan att 

publicera och att journalister ska ta hänsyn till enskilda personers och gruppers 

integritet är en återkommande konflikt som uppstår i nyhetsförmedlingen. 

Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen finns till för att skydda den 

enskilde mot lidande genom publicitet. Censurförbudet, anonymitets- och 

meddelarskyddet samt offentlighetsprincipen är delar som ingår i 

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen (Nord & Strömbäck, 2015).  

 

”Press, TV och radio skall ha största frihet inom ramen för 

tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen för att kunna tjäna 

som nyhetsförmedlare och som 

granskare av samhällslivet och för att kunna publicera det som är av vikt och 

betydelse för medborgarna” (Spelregler för press, TV, radio, 2015).  

 

 Enligt pressombudsmannen finns de pressetiska reglerna  tillsom ett stöd i 

arbetsprocessen där etiken i första hand ska ses som ett viktigt ansvar. 
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Publicitetsreglerna handlar om att ge konkreta nyheter. Eftersom massmedierna har 

allmänhetens förtroende måste de därför ge korrekta nyheter och medierna 

måste  kritisera källan även om uppgifterna tidigare har publicerats. Massmedierna bör 

respektera den personliga integriteten och vara extra noga när det gäller publicitet som 

kan kränka de människor som blir omskrivna om i medierna. Medierna bör avstå från 

publicering som kan kränka privatlivets helgd. kön, nationalitet, yrke, politisk 

tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning bör inte publiceras om det saknar 

betydelse i sammanhanget eller om det inte är relevant för att beskriva brottet 

(Spelregler för press, TV, radio, 2015).  

De publicitetsregler vi kommer att fokusera på i vår studie är att höra båda sidor och att 

respektera den personliga integriteten för att undersöka fenomenet om hur 

brottsmisstänkta flyktingar gestaltas i Aftonbladets rapportering kommer vi att 

analysera en händelse från 2015 som fick stort utrymme i svenska mediers 

nyhetsrapportering. I studien kommer pressetiken och spelreglerna i  Aftonbladets 

nyhetsrapportering att undersökas utifrån publicitetsreglerna. Studien kommer också 

undersöka huruvida Aftonbladet gestaltat händelsen. Vi kommer att ta stöd av de fyra 

olika teorierna nyhetsvärdering teorin ,gestaltningsteorin, agenda setting och- av den 

narrativa teorin när vi analyserar Aftonbladets rapportering kring händelsen. Vi anser 

alla fyra teorier vara relevanta i vår undersökning. Nhetsvärderingstoerin bland annat är 

relevant eftersom det finns en uppfattning om att nyheter speglar verkligheten, samtidigt 

som Ghersetti (2012) menar att medierna på ett opartiskt och oberoende sätt levererar 

utsnitt av verkligheten (Nord & Strömbäck, 2015, Ghersetti, 2012). 

  
1.1  Syfte och problemformulering 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur brottsmisstänkta flyktingar gestaltas i 

Aftonbladet och om det förekommer några brytningar mot publicitetsreglerna. Vi anser 

ämnet vara både viktigt och relevant eftersom flyktingar sedan länge varit en del av det 

svenska samhället och att de fortfarande får en stor plats i den svenska 

medierapporteringen. Resultatet av vår studie kan vara till nytta för den svenska 

medierapporteringen i framtiden för att förbättra etik och moral inom området. Vår 

förhoppning är också att vår studie kan slå hål på fördomar och myter om flyktingar. 

Enligt Bolin, Hinnfors och Strömbäck (2016) har det svenska samhällets uppfattningar 
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om flyktingar och invandrare blivit negativa. Vår tes är att svenska medier visar 

publicitetsreglerna för lite hänsyn när de skriver om brottsmisstänkta flyktinga. Vi tror 

också att negativa gestaltningar av brottsmisstänkta flyktingar dominerar i de svenska 

mediernas nyhetsrapporteringar och att svenska medier därmed bidrar till att hatet mot 

flyktingar ökar. 

 

Vi kommer att göra en kvalitativ studie som undersöker en händelse som fick stor 

uppmärksamhet i svenska mediers nyhetsrapporteringar 2015. Händelsen handlade om 

en man som heter Moder Mothanna Magid, han flytt kriget från Irak och tagit sig till 

Sverige men som nu blivit misstänkt för att vara terrorist Studien undersöker hur 

kvällstidningen Aftonbladets gestaltning av brottsmisstänkta flyktingar ser ut utifrån 

denna händelse. Denna studien genomförs för att kunna skapa en bättre förståelse kring 

svenska mediers nyhetsrapportering om brottsmisstänkta flyktingar. 

  

Frågeställning: 

1. Hur gestaltar Aftonbladet brottsmisstänkta flyktingar i media?  

2. Vilka publicitetsregler bryter Aftonbladet mot när de skriver om brottsmisstänkta 

flyktingar? 
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2 Bakgrund 
I detta kapitel ges en kort inblick av händelsen om Moder Mothanna Magid som 

Aftonbladet rapporterat om från början av händelsen till dess slut. 

 

2.1 Innan gripande 

Den 18 november 2015 höjde Sveriges terrorberedskap terrornivån till fyra på en 

femgradig skala, detta på grund av en man från Irak med namnet Moder Mothanna 

Magid. 

Den 19 november 2015 klockan 18.00 sändes ett reportage om Moder Mothanna Magid. 

I reportaget publicerades bilder på honom och han benämndes som misstänkt terrorist. 

 

Moder Mothanna Magid var en 22-årig man från Irak som sökt asyl hos 

migrationsverket i Märsta i september 2015 och bodde på ett av migrationsverkets 

boenden i Boliden. Medierna rapporterade från en presskonferens som hölls av 

Säpochefen om att en IS-medlem från Syrien misstänks ha planer på att utföra terrordåd 

i Europa. Allmänheten fick ingen information om vart Säpo eller de svenska 

myndigheterna fått informationen ifrån. 

 
  

Den 19 november publicerade Aftonbladet sin första artikel om Moder Mothanna 

Magid med rubriken ”Mutar Muthanna Majid1 jagas för terrorplaner i Sverige”. 

Aftonbladet gav en bild av Magid som 

terrorist som var på flykt från polisen medan han egentligen befunnit sig på ett 

asylboende under hela denna tid. Den 19 november 2015 publicerade Aftonbladet 11 

artiklar om Magid.  De artiklarna som publicerades om Moder Mothanna Magid den 19 

november 2015 handlade om att han var hot mot Sveriges säkerhet. 

 

2.2 Efter gripandet 

Den 19 november 2015 greps Moder Mothanna Magid i Boliden på ett dramatiskt sätt. 

Moder Mothanna Magid och hans vän byggde en snögubbe vid en sjö i Boliden när två 

poliser dök upp och började ställa 

 
1 I början nyhetsrapporteringen om Moder Mothanna Magid skrev Aftonbladet ” Mutar  Muthanna 
Majid” istället för Moder Mothanna Magid men de har senare rättat stavningen . 
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frågor. Polisen meddelade Magid att han skulle gripas som misstänkt för innehav av 

explosiva ämnen. Polisen hittade ingenting i Moder Mothanna Magids lägenhet men 

valde ändå att skicka honom med helikopter till Stockholm.  

  

Den 20 november 2015 publicerade Aftonbladet en artikel med rubriken ”Misstänkte 

terroristen har namnet på dörren i Boliden”, där de hade publicerat fler bilder på Magid. 

De beskrev fortfarande Magid som en terrorist och ett hot mot Sveriges säkerhet. 

Aftonbladet hade varit i kontakt med Magids vänner och skyddade deras identiteter i 

nyhetsrapporteringen. 

  

Den 20 november 2015 publicerade Aftonbladet en artikel där de berättade att Magid 

även kan vara involverad i attacken i Paris. Detta trots att de inte hade några bevis för 

det.  

 

 

2.3 Släpps fri 

Den 22 november 2015 släpptes Magid fri och Aftonbladet publicerade en artikel med 

rubriken ”Inte längre terrormisstänkt – släpps fri”. Magid var inte längre misstänkt och 

enligt åklagaren hade alla tidigare misstankar försvunnit. Magid var inte längre 

misstänkt men misstanken om att själva brottet ägt rum kvarstod enligt Säpo och 

åklagaren. Enligt åklagare berättade han för Aftonbladet att han inte ansåg att 

frihetsberövandet av Magid var fel. Åklagaren visade tacksamhet för den svenska 

utredningsverksamheten. 
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3 Tidigare forskning  
I detta kapitlet kommer vi att presentera tidigare forskning som handlar om hur 

flyktingar och brottsmisstänkta flyktingar gestaltats i svenska medier. När det gäller 

forskning kring mediernas gestaltning av flyktingar finns det flera tidigare studier som 

undersökt ämnet inom det journalistiska forskningsfältet. Vi har sökt efter studier som 

handlar om svenska mediers rapportering av brottsmisstänkta flyktingar och hur de 

gestaltas i medierna. Vi har inte hittat mycket forskning kring brottsmisstänkta 

flyktingar men vi anser att forskning om hur svenska medier har gestaltat flyktingar i 

allmänheten är relevant för vår studie och kan kopplas till vår analys. I 

diskussionskapitlet kommer vi att koppla våra resultat med tidigare forskning. 

  

 

3.1 Invandring på ledarsidorna i svensk nationell dagspress 2010–

2015 

Med bakgrund till att det finns flera tidigare forskningar som undersökt hur svenska 

nyhetsmedier rapporterat om invandringen och dess effekt på Sverige valde Bolin, 

Hinnfors och Strömbäck (2016) att undersöka hur flyktingar gestaltades i svenska 

tidningar mellan 2010 till 2015. De har i sin studie undersökt Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladets nyhetsjournalistiska rapporteringar om 

flyktingar i Sverige. Resultaten visar den negativa bilden som svenska medier skapat 

kring invandringen och integrationen mellan 2010–2015.  Resultaten visade också att 

den vanligaste typen av invandring som de fyra tidningarnas nyhetsrapporteringar 

handlade om var flyktinginvandringen medan anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring 

och återinvandring av svenska medborgare fått mindre fokus i den journalistiska 

nyhetsrapporteringen. 

Fem negativa och sex positiva gestaltningar studerades av  Bolin, Hinnfors och 

Strömbäck (2016) för att undersöka hur invandringen påverkar Sverige. Studien visar 

också att gestaltningen av invandrare varit neutral fram till slutet av 2014 då negativa 

gestaltningar började dominera i svenska mediers nyhetsrapporteringar. I studien 

framkom det också att negativa nyheter och konflikter har ett större allmänintresse. 

Denna forskning är relevant för vår studie eftersom den undersöker hur svenska medier 

har gestaltat invandrare. Studiens resultat är användbara och relevanta för att kunna 
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jämföra med våra då vår studie också granskar Aftonbladet samt hur Aftonbladet 

gestaltar flyktingar.  

 
 

3.2 Invandring i medierna – Hur rapporterade svenska tidningar åren 

2010–2015? 

Andersson, Nedlund och Strömbäck (2017) har undersökt hur medierna gestaltat 

invandrare i fyra svenska tidningar. Studien handlar om hur medierna rapporterar om en 

händelse  och hur de  rapporterar om olika typer av invandring samt i vilken grad 

invandring gestaltas som ett problem för Sverige. 

 

I denna studie har författarna undersökt de fyra största svenska tidningar Aftonbladet, 

Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Forskarna har använt sig av 

nyhetsvärderingteori, gestaltningsteori och kvantitativ innehållsanalys för att besvara 

sina forskningsfrågor. Resultatet av denna studie visar att det finns ett avstånd mellan 

verkligheten och den nyhetsrapportering som svenska medier gör när det handlar om 

invandrare och hur de i sin tur påverkar medborgarna och samhället. Enligt Andersson, 

Nedlund och Strömbäck (2017) är den journalistiska rapporteringen om invandrare 

därmed skäl för att ifrågasätta den svenska rapportering. Eftersom de inte ger 

information som människor behöver för att kunna bilda egna uppfattningar om 

invandrare och hur de påverkar Sverige.  Denna forskning kommer att stödja oss i vår 

studie för att kunna skapa en bättre uppfattning om hur svenska medier gestaltar 

flyktingar i olika sammanhang. Den är också relevant då Aftonbladets 

nyhetsrapportering också undersökts i denna studien vilket gör resultaten mer 

intressanta och relevanta för oss för att kunna jämföra med våra resultat. 

 
 

3.3 Stereotyper i förvandling  

Ylva Brune har i sin studie om “Stereotyper i förvandling” undersökt hur svenska 

medier rapporterar om  invandrare och flyktingar som kommer från Mellanöstern och 

Nordafrika, och hur de gestaltas. Studien är en del MENA-projektet som är ett flerårigt 

arbete för att stödja vetenskapliga forskningar och nätverkssamarbete mellan forskare 

över Mellanöstern och Nordafrika. Brune har gjort en kvalitativ textanalys av de största 

dagstidningar från olika årtionden. Brune undersöker artiklar från 1970-talet. De artiklar 
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som studerats i denna studie publicerades i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet och Expressen. Enligt Brune (2000) har mediernas gestaltning av invandrare 

och flyktingar som kommer från Mellanöstern och Nordafrika förändrats sedan mitten 

av 1970-talet. Förändringen har skett genom att fokusera på flyktingar och invandrare 

som ett problem i samhället istället för att integrera dem i det svenska samhället. Brune 

anser att nyhetsjournalistik har skapat en stereotyp av den muslimske mannen från 

Mellanöstern och Nordafrika samt framställt dem som farliga individer som vi ska 

skydda oss från. 

 

Denna forskning visar hur nyhetsjournalistiken gestaltat flyktingar och invandrare för 

medborgarna. De svenska medierna har genom sina gestaltningar bidragit till att det 

svenska samhället uppfattar invandrare och flyktingar som något farligt samt som i sin 

tur skapat stereotyper av invandrare och flyktingar. Studien visar att medierna har delat 

upp samhället i ett “vi” och ett “dem”, där “vi” är svenskarna och “dem” är 

flyktingarna.  

 

Vi anser forskningen vara relevant för oss att använda i vår studie eftersom den tar upp 

stereotyper som vi också undersöker i vår studie om hur Aftonbladet gestaltar 

brottsmisstänka flyktingar och på vilket sätt de rapporterar om händelsen. 

 

3.4 Brott  

Enligt Brune (2004) har det sedan våren 1993 tillkommit flera slag av diskrimineringar 

mot brottsmisstänkta flyktingar och invandrare inom kriminaljournalistik. Brottsnyheter 

har enligt Brune (2004) inget värde i det svenska samhället tills de förknippas med 

invandrare och flyktingar. Denna typ av gestaltning som nyhetmedier gör representerar 

alla flyktingar och invandrare som bor i Sverige på ett negativt sätt. Mediernas 

gestaltning av brottsmisstänkta invandrare och flyktingar har negativa konsekvenser. 

Brune (2004) menar att denna sort av förknippning medierna gör om invandrare i 

nyheter om brott bidrar till “särbehandling” av den “utsatta” gruppen vilket resulterar i 

att det skapas en negativ uppmärksamhet gentemot den “utsatta” gruppen (Brune, 2004, 

s 116). Vidare skriver Brune (2004) att de nyheter som handlar om brott gestaltas som 

hårda nyheter samt att nyheter som utgår från polis och rättsväsenden är de diskurser 

som populariseras. Resultaten av forskningen visar också  att de brott som begås av 

invandrare är vardagliga nyheter att rapportera om. Man framställer inte brottslingarna 
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endast genom att gestalta dem som hot mot landets säkerhet utan markerar nyheten 

genom att nämna utländskhet. Omnämnandet av religion, nationalitet, etnicitet... osv 

som görs i på irrelevant sammanhang kan leda till  att generalisering skapas mot alla 

från samma folkgrupp. Brune (2004) beskriver i sin forskning den  negativa effekten en 

brotts nyhet kan ha, detaljer om en kriminells bakgrund som skrivs i nyheter kan skapa 

fördomar om flyktingar och invandrare. Desto fler detaljer som är med desto större blir 

diskrimineringen  mot invandrare och flyktingar. Resultaten av forskningen visar att 

förr nämndes endast etnisk och nationell bakgrund om den kriminella om det var 

relevant för att beskriva brottet men att journalistiken idag anser dessa uppgifter vara 

relevanta i beskrivningar av brott i allt fler sammanhang (Brune, 2004). 

 

Denna forskningen är relevant för vår analys eftersom den handlar om 

kriminaljournalisten när det gäller brottsmisstänkta invandrare och flyktingar. 

 resultaten kommer att kunna vara användbara i jämförandet till våra resultat omق

gestaltningen av brottsmisstänkta flyktingar. 

 
 

 

4 Teori 
Nedan redogör vi för de teorier som vår undersökning vilar på. De teorier vi valt är 

dagordningsteorin, gestaltningsteorin, narrativ teori och nyhetsvärderingteorin. 

Teorierna är relevanta för vår forskning och kommer att hjälpa oss att dra slutsatser från 

resultatet av vår studie. 

 

4.1 Agenda setting (dagordningsteorin) 

Vi använder oss av dagordningsteorin av McCombs och Shaw 1972 eftersom att teorin 

förklarar hur massmedier kan påverka publikens åsikter och på vilket sätt de lockar sin 

publik och huruvida de ger ett värde till nyheten.  

  

Agenda setting (dagordningsteorin) handlar om hur massmedier påverkar allmänhetens 

åsikter och hur de lockar till sig medborgarnas uppmärksamhet med sin 

nyhetsrapportering. Teorin är relevant för oss att använda för att kunna ta reda på hur 

Aftonbladets nyhetsrapportering påverkat medborgarnas åsikter om flyktingar och hur 

de fångat en så stor uppmärksamhet från publiken. Agenda setting teorin är grunden till 
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att dagordningsteorin kom till. Än idag är det denna teori som vi använder när vi ska 

analysera massmediernas nyhetsrapportering och medborgarnas uppfattning av den. 

Samhällsforskaren och journalisten Walter Lippman var mannen som satte grunden för 

dagordningsteorin redan 1922. Han var också en av de första som introducerade 

begreppet Cold War, kallt krig. Lippman fördjupade sina kunskaper om mediernas 

politiska inverkan på den folkliga opinionen. Efter publiceringen år 1922 betraktades 

hans verk som en klassiker och öppnade upp ett nytt forskningsområde inom 

samhällsvetenskapen. Enligt Lippman (1922) skapas de flesta bilder av verkligheten hos 

folk genom medier men han framhåller även att alla från grunden har olika syn och 

uppfattningar om världen. Lippmann förklarar dagsordningsteorin som mediernas 

påverkan på människan och hur medierna anser människan vara inkapabel till att skaffa 

en fullständig uppfattning om världen (Lippman, 1922). 

 

Lippman refererade inte förhållanden mellan mediernas nyhetsrapportering och 

opinionens verklighetsuppfattning till dagordningsteorin. Det var först år 1972 som 

ursprungsteorin presenterades av de två forskarna Donald Shawn och och Maxell 

McCombs. 

Ursprungstudien som genomfördes i Chapel Hill i North Carolina satte också 

standarden för hur många senare dagordningsstudier som kom att 

genomföras. Mediernas dagordning kartlades med hjälp av innehållsanalysen 

för att fastställa vilka sakfrågor som dominerade nyhetsrapporteringen i 

press, radio och tv (Strömbäck, 2015, s.319–320).  

 

Teorin förklaras närmare i artikeln ”The Agenda –Setting Function of Mass Media” 

1972 Public Opinion Quarterly skriven av båda forskarna. 

 In choosing and displaying news, editors, newsroom staff, and broadcasters 

play an important part in shaping political reality. Readers learn not only 

about a given issue, but also how much importance to attach to that issue from 

the amount of information in a news story and its position. In reflecting what 

candidates are saying during a campaign, the mass media may well determine 

the important issues—that is, the media may set the “agenda”of the 

campaign  (McCombs & Shaw, 1972).  
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Acapulco typologin ger en bild av hur folkopinionen, medierna och politikerna både 

påverkar varandras dagordningar. Enskilda studier delas upp i två dimensioner i 

Acapulco typologin där den första är sättet att analysera massmediernas och 

medborgarnas dagordningar. Den andra dimensionen är hur medborgarnas dagordning 

mäts. 

  
 
 

4.2 Nyhetsvärderingsteorin 

Nyhetsvärderings teorin är som tidigare nämnt relevant för vår studie för att kunna 

granska hur Aftonbladet värderat händelsen om Moder Mothanna Magid innan 

publicering och hur verkligheten har gestaltats. Synen på vad nyheter är kan tolkas olika 

beroende på vem man frågar men nyheter ska till skillnad från andra texter och 

berättelser berätta om saker som hänt i verkliga livet och detta på ett sanningsenligt sätt. 

Nyheter ska berätta om verkliga personer och händelser som är okända bland 

allmänheten eller åtminstone lägga till någon ny aspekt i redan uppmärksammade 

nyheter. Men det råder däremot olika meningar om hur pass mycket en nyhet speglar 

verkligheten. Uppfattningen om att nyheter speglar verkligheten finns men medierna har 

jämförts med fönster vilket innebär att de på ett opartiskt och oberoende sätt levererar 

utsnitt av verkligheten. I och med detta synsätt hävdas det att verkligheten är för 

komplex för att spegla (Nord & Strömbäck, 2015, Ghersetti, 2012). 

  

Weibull och Wadbring (2014) förklarar  att enskilda redaktioners nyhetsvärderingar och 

nyhets presentationer inte kan överensstämma med verkligheten då de endast kan visa 

ett utsnitt av helheten. Med detta menar Weibull och Wadbring att det egentligen är 

omöjligt att vara opartisk då de delar av verkligheten som väljs och väljs bort bidrar till 

att helhetsbilden vinklas. Nyhetsvärdering och nyhetsurval är två olika delar i processen 

som oftast blandas ihop. Nyhetsvärdering syftar begreppsligt på hur möjliga nyheter 

värderas i de olika redaktionernas arbetsprocesser medan nyhetsurvalet syftar på det 

som slutligen publiceras som en nyhet (Johansson, 2005). Processen om vilka händelser 

som slutligen blir nyheter avgörs av ett antal faktorer på individ-, organisations- och 

samhällsnivå (Nord & Strömbäck, 2012). Andra faktorer som påverkar vad som 

slutligen ska publiceras som en nyhet avgörs bland annat av vilka resurser som finns 

tillgängliga, i vilket tidssammanhang nyheterna sker, hur pass komplexa nyheterna är 
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samt hur stort det allmänna intresset är (Johansson, 2005). De nyheter som får en större 

spridning har sina kopplingar till samhällets ideologiska och ekonomiska 

utvecklingsnivå. En händelse som blir en nyhet i ett land behöver inte alltid vara en 

nyhet i ett annat. De drag som ofta avgör vilka händelser som slutligen blir till 

nyheter är att de ska vara enkla, dramatiska, väcka känslor hos människor, de 

ska finnas nära i tid och rum, nyheten bör helst pågå under en rimlig tidsperiod 

och gärna ha negativa inslag. Andra nyheter som får stor plats i nyhetsrapporteringar är 

oftast nyheter som berör ekonomi och politik (Weibull & Wadbring, 2014). Nyheten 

som vi analyserar om Moder Mothanna Magid hade en stor koppling till samhället och 

fångade medborgarnas uppmärksamhet. 

  

Denna händelse har uppfyllt de kriterier som finns för att en händelse ska omvandlas till 

en nyhet. Händelsen tog stor plats i mediernas nyhetsrapporteringar när det var aktuellt 

och hade konflikt som huvudingrediens. Konflikter har i alla tider intresserat människor 

och beskrivs som motorn i berättelser. För att en nyhet ska dramatiseras behöver den 

bestå av en konflikt som också är huvudingrediensen i flesta nyhetsrapporteringar i dag. 

De första undersökningarna om vad som fångar mediernas uppmärksamhet kom först på 

1960-talet i en studie av Johan Galtungs och Marie Holmboe-Rugers (1965). I 

forskningen om internationella konflikter i norska dagstidningar belyser Galtungs och 

Holmboe-Rugers viktiga kriterier för vad som kännetecknar olika händelser och 

förhållanden. I den klassiska studien av Johan Galtungs och Marie Holmboe-Rugers 

från 1965 om internationella konflikter i norska dagstidningar tas viktiga kriterier upp i 

analysen om vad som kännetecknar olika händelser och förhållanden. De faktorer som 

är karaktäristiska för utrikesnyheter, enligt Galtung och Ruge, är regelbundenhet, 

tröskelvärde, otvetydighet, relevans, överraskning, elitaktörer och personifiering. 

Weibull och Wadbring (2015) menar att händelser som blir till nyheter har mer eller 

mindre gemensamma egenskaper. Egenskaperna handlar om a) närhet både tidsmässigt, 

kulturellt och geografiskt till publiken, vilket avgör hur mycket uppmärksamhet en 

nyhet får, b) sensation och avvikelser vilket innebär att oväntade, oförutsedda och 

ovanliga situationer är av intresse, c) elitcentrering. 
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4.3 Narrativ teori -  narratologi 
 

Enligt Carola Skott (2004) går narrativ teori ut på att man undersöker hur något har 

framställts eller förmedlats. Robertson beskriver narratologin som en sorts 

kommunikativ form att   

 

 

det är genom de historier vi berättar och får berättade för oss som vi gör 

samhället begripligt: det är genom berättelser som vår, och alla andras, 

situation i det politiska och kulturella landskapet bekräftas (Boreus & 

Bergström, 2018).  

 

Narrativet fungerar som en grundläggande tolkningsram som hjälper till att organisera 

våra erfarenheter och för att göra världen begriplig. Czarniawska (2004:2) menar att vid 

studerande av det sociala livet, oavsett om det handlar om massmedier eller andra 

områden, är det viktigt för den som studerar narrativet att se på det som en form av 

kunskap och en form av kommunikation. 

 

Narrativ användes i början bara av historiker som redde ut kaoset i förflutna händelser 

där händelserna  brukade fylla i tomrum på grund av brist på belägg. Detta sätt kom 

ibland att kallas för det narrativa sättet att företräda kunskap. Efter att den så kallade 

narrativa vändningen kom hävdade forskare att det är det sociala livet i sig som är ett 

berättande och inte enbart redogörelsen för den. Johansson (2005) förklarar innebörden 

av narrativets vad och hur samt narrativet som en kommunikativ handling genom en 

tredelad modell. Johansson (2005) utgår från narratologen Gerard Genettes centrala 

figur inom litteraturvetenskaplig narrativ teori.  

I den första delen innebär narrativ analys att man undersöker helheten av olika 

handlingar och situationer utan att man förhåller sig till de medel som använts för att 

belysa oss om berättelsen. Den andra delen består av vilka medel som används för att 

förmedla innehållet av berättelsen. Den tredje betydelsen refererar till själva handlingen 

som är att berätta något för någon (Johansson, 2005). 
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I denna studie används den narrativa teorin för att ta reda på vad och hur händelsen om 

Moder Mothanna Magid beskrivs i Aftonbladets rapportering av händelsen. Fokuset 

kommer att ligga på hur framställningen av händelsen. 

 
 

4.4 Gestaltningsteorin –framing 

Gestaltningsteorin är relevant och viktig för vår studie eftersom vi undersöker hur 

Aftonbladet just gestaltar händelsen om Magid och hur det eventuellt kan ha påverkat 

hur medborgarna/mottagaren av texten ser på flyktingar. Grunden till framing teorin 

kommer från vad mediernas gestaltning av nyheter har för påverkan på publikens 

uppfattning av det som nyheterna handlar om. Journalistiken handlar i stort sett om att 

välja bort och välja delar av verkligheten och presentera det för publiken som i sin tur 

får chansen att skapa sin egen tolkning av händelsen med grund till hur den har 

gestaltats i rapporteringen. Vi använder oss av gestaltningsteorin i vår studie eftersom vi 

anser den vara relevant för att se hur Moder Mothanna Magid har gestaltats i 

Aftonbladets nyhetsrapporteringar och vilken påverkan det i sin tur haft på mediernas 

publik. Strömbäck förklarar (2000) kortfattat innebörden av vad framing är genom att 

beskriva det med ett vardagligt exempel. Han använder exemplet om man tänker sig att 

det finns ett dricksglas med en given mängd innehåll. Kan man då säga att glaset 

antingen är halvtomt eller halvfullt? Skulle man använda benämningen halvtomt dras 

slutsatsen om att glaset bör fyllas på men skulle man däremot säga att glaset är halvfullt 

skulle slutsatsen dras om att behovet av påfyllning inte finns. Genom det angivna 

exemplet menar Strömbäck (2000) att man kan beskriva samma verklighet på olika sätt, 

som är lika mycket sanna men att det leder tankarna i skilda riktningar och detta är vad 

framing innebär. 

 

Det engelska ordet framing betyder inramning på svenska och kommer från ordet 

frames som på svenska kan översättas till ”stomme, ram, infattning, struktur eller 

konstruktion”. Teorins fokus ligger på hur olika problem eller beskrivningar av 

verkligheten gestaltas av medierna och vilken påverkan de i sin tur har på medborgarna 

Strömbäck (2000). Framingteorin eller gestaltningsteorin, som den också kallas för, har 

både psykologiska och sociologiska rötter. Teorin har under de senaste tio åren börjat 

användas allt mer inom medieforskningen där den framförallt används i dess 
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psykologiska orienterade form. Strömbäck (2001). Ursprungligen är gestaltningsteorin 

en psykologisk teori som kommer från den amerikanska forskningen. Shanto Iyengar 

professor i statsvetenskap samt utvecklaren av priming teorin var en av de första som 

började använda gestaltningsteorin i relation till medierna och den politiska 

kommunikationen. Sedan 1990-talet används teorin alltmer i den politiska 

kommunikativa forskningen men är relativt ny inom detta område då de första 

undersökningarna presenteras först år 1991 i en bok av Shanto Iyengar. (Strömbäck, 

2000) 

Gestaltningsteorin handlar i grunden om två skilda men ändå relaterade fenomen eller 

fakta. Det första handlar om sättet medierna tävlar på om  att få publikens 

uppmärksamhet som är att beskrivningar av verkligheten nödvändigtvis ska vara 

begränsade och att medierna endast väljer ut vissa aspekter och fakta medan vissa 

attribut behålls. Därför kan man säga att varje beskrivning kan ses som en gestaltning av 

det nyheten handlar om. Skulle inte dessa gestaltningar skilja sig från verkligheten hade 

de inte varit gestaltningar snarare endast beskrivningar. Kortfattat är varje gestaltning en 

tolkning som mer eller mindre är öppen för partiskhet samt medveten styrning. 

(Strömbäck, 2000) Enligt den amerikanska forskaren inom kommunikation, Robert M. 

Entman, lyder beskrivningen av framingteorin på följande sätt: To frame is to select 

some aspects of a perceived reality and make them more silent in a communicating text, 

in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 

moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described (Entman, 

1993, s.52). Gestaltningar har fyra olika egenskaper där den första egenskapen är att 

gestaltningarna definierar problemen. Den andra egenskapen fungerar som en 

vägledning för vad man ska se som det gestaltande problemets orsak. Den tredje 

egenskapen uttrycker nödvändiga värderingar och den sista egenskapen ger en bild av 

alternativt möjliga lösningar på problemet (Strömbäck, 2000). För den enskilde 

mediekonsumenten behöver ingen av dessa egenskaper vara uppenbara eller tydliga i 

förhållande till medierna, deras politiska innehåll samt hur de påverkar politiken och 

medborgarna.  Enligt Strömbäck (2000) existerar inte gestaltningar endast medvetet 

utan de existerar även omedvetet. Han menar att egenskaper och eventuella 

konsekvenser inte alltid behöver vara eftersträvade eller avslöjande i till exempel inslag 

eller i en artikel av en journalist. Enligt Strömbäck (2000) styrs och påverkas 

informationen vi tar emot och tolkar beroende på vårt kognitiva schema. Människans 

kognitiva scheman sägs motsvara mediernas gestaltningar i ett strukturellt avseende 
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men man kan inte jämföra medieinnehåll med de effekterna mottagarna får. 

Mediegestaltningar ger effekter på publiken genom att specifika kognitiva scheman i 

människan aktiveras och på samma sätt menar man att det kognitiva schemat hos 

journalister har en stor betydelse. Det kognitiva schemat hos människan är kopplat till 

gestaltningar som medierna gör genom att de samspelar och har en påverkan på 

varandra. På ett teoretiskt sätt kan man beskriva att mediernas gestaltningar påverkar 

vilka kognitiva scheman som ska aktiveras hos människan 

och hur de i sin tur påverkar tolkningen av nyheterna eller beskrivningarna av 

verkligheten. Strömbäck (2000). Det krävs emellertid att två krav uppfylls för att teorin 

ska gälla. Det första villkoret är att mediernas gestaltningar sker på flera speciella sätt. 

Eftersom människan har flera kognitiva scheman är det viktigt att nyheter också 

gestaltas på olika vis. Om det inte är möjligt att kunna avgränsa och skilja på mediernas 

olika gestaltningar, blir det heller inte möjligt att få reda på vad dessa gestaltningar haft 

för påverkan på mediekonsumenterna och då finns inte heller någon gestaltningsmakt. 

 
 

4.5 Pressetik och spelregler 

Pressetik handlar om mer än att bara följa regler. Det handlar om det egna ansvaret hos 

en redaktion eller ett medieföretag när de måste hantera moraliska dilemman. Etiken 

kan förklaras med beskrivningen när det uppstår uppfattningar av vad som anses vara 

rätt eller fel medan moral handlar om själva handlingen man utför,  med andra ord kan 

etiken förklaras med att den blir teorin för moralen. Pressetik är den etik som berör 

etiska frågeställningar kopplade till journalistiken i det sammanhang som journalistiken 

finns. Pressetik är också yrkesetik där de yrkesetiska reglerna finns till för att signalera 

för omvärlden hur man agerar inom sitt yrke. Det är ett sätt att skapa förtroende genom 

att visa att journalister använder sig av de olika spelreglerna (Ahlquist & Borglund, 

2017).  

Numera kallas pressetiken för medieetik, skillnaden mellan pressetik och medieetik är 

att pressetiken berör pressen och det som publiceras i tidningar. Medieetiken är däremot 

ett bredare begrepp som berör alla medier. Under årens lopp har tidningsföretag även 

börjat distribuera ljud, rörliga bilder samt interaktiva medier (Von Kogh, 2009). 

Förutom de publicitets etiska aspekterna innefattar också medieetiken yrkesetiska frågor 

samt vilket etiskt ansvar företagen själva har (Ahlquist & Borglund, 2017).  
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I Sverige har vi grundlagar som reglerar yttrande och tryckfriheten i landet och till dessa 

grundlagar finns Publicitetsreglerna som funkar som ett komplement till grundlagarna. 

Enligt det svenska journalistiska förbundet finns det 17 stycken publicitetsregler som 

funkar som etiska riktlinjer kring publicering. Några av reglerna handlar om att 

journalisten bör vara varsam vid publicering av namn och bild,  att respektera den 

personliga integriteten och  att ge korrekta nyheter är några av de riktlinjer som finns 

kring publicering. fokusera på i denna studie är reglerna som handlar om att höra båda 

sidor av en konflikt samt respektera människors personliga integritet 

Att höra båda sidorna innebär att man strävar efter att ge personer som kritiseras en 

möjlighet  att besvara och bemöta kritiken. Det handlar om att journalisten bör sträva 

efter att återge alla parters ståndpunkter. I denna publicitetregel ingår också att man ska 

se till att vara uppmärksam på att olika slag av anmälningar endast har till syfte att 

skada den som anmäls. Är en person endast misstänkt för ett brott i lagens mening ska 

man alltid ha i åtanke att denne alltid ska betraktas som oskyldig om inte en fällande 

dom föreligger. Den slutliga rättsliga framställningen bör redovisas. 

Vi anser att publicitetsreglen som handlar om att respektera den personliga integriteten 

är den som är mest relevant för vår studie. Detta eftersom vi undersöker om Aftonbladet 

lever upp till detta ideal när det kommer till rapporteringen om händelsen om Magid. 

Etiken granskas genom hela rapporteringen och vi har undersökt om någon förändring 

skett i rapporteringen från när Magid var misstänkt tills när han släpps fri. Att 

respektera den personliga integriteten innebär att man vara noga med att överväga den 

sort av publicitet som kan komma att kränka privatlivets helgd om inte ett uppenbart 

allmänintresse kräver en offentlig belysning. Största möjliga hänsyn mot brott- och 

olycksoffer ska alltid visas och publicering av namn och bild ska prövas noga för att 

visa hänsyn mot offren och deras anhöriga. Den berörda personens etniska ursprung, 

etniska bakgrund, religiösa åskådning, kön, nationalitet, yrke, politiska åskådning eller 

sexuell läggning ska inte framhävas om det inte har någon betydelse i sammanhanget 

och är missaktande. Det innebär också att journalisten noga bör tänka över och vara 

försiktig när det kommer till publicering som berör självmord och självmordsförsök. 

Både yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen innehåller straffsatser samt 

processuella regler. Grundlags nivån reglerar gränsen för yttrandefriheten om hur man 

ska föra processen mot brottsliga yttranden och i vissa fall hur processen ska föras om 

påföljderna för vissa brott (Funcke, 2016). I regerinformens rättighetskatalog kan man 
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läsa mer om allmänna yttrandefriheten på en mer detaljerad nivå och om skydd för vissa 

former av masskommunikation inom yttrandefrihetsgrundlagen och 

tryckfrihetsförordningen.   

 
5  Metod och Material 

I detta kapitel kommer vi redogöra metoden som vi använt oss av i vår studie, hur vi har 

gjort vårt urval och hur vi har samlat in empiri. 

 
5.1 Metodval 
 
I vår kavalitativa studie kommer vi att använda oss av den narrativa analysen för att 

undersöka vår empiri Vi ansåg denna metod vara bäst lämpad för vår studie eftersom vi 

ville granska Aftonbladets nyhetsrapportering mer djupgående för att skapa en 

helhetsbild av 

händelsen om Magid samt för att ta reda på hur gestaltar händelsen. Denna metod har 

visats sig fungera i tidigare forskning och stämmer överens med 

den data som ska användas i vår studie. 

När det gäller att studera samhällsproblemen står vi i valet mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod. Både kvalitativ och kvantitativ metod bidrar till en bättre förståelse 

av samhället som vi lever i. Kvalitativa och kvantitativa metoder hjälper oss att förstå 

hur grupper och enskilda människor påverkar varandra. Kvantitativ metod har sin styrka 

i att förklara olika företeelser genom statistik. Det går också göra generaliseringar 

genom denna metod. Kvalitativ metod gör inga generaliseringar och strukturen är 

flexibel. Forskare gör en djupundersökning i stället för att undersöka bredden. (Holme, 

Solvang och Nilsson, 1997).  

  

Kvalitativ metod används av forskare för att kunna analysera det fenomen som de 

studerar. Med andra ord betyder en kvalitativ studie att forskare ser situationen 

inifrån. Med kvalitativ metod undersöks en mindre mängd material på en på en djupare 

nivå (Holme, Solvang och Nilsson, 1997).  
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5.2 Narrativ Analys 

Beroende på i vilka sammanhang som narrativ analys används kan man få olika sorters 

insikter. För exempelvis forskare som studerar personliga narrativ är det erfarenheter av 

unika köns- eller etniska diskriminering, som skänker dem insikter. För forskare som 

studerar organisatoriska narrativ är det den allmänna spridningen, förtrogenheten och 

den upprepade karaktären som ger insikter om en viss kultur. 

Sättet man väljer att presentera på skiljer sig tydligt mellan en narrativ analys som på ett 

formellt sätt och med en korrekt obunden stil återger sina analyser, till skillnad från de 

som strävar efter att skriva med samma elegans som de litterära texterna som de tagit 

inspiration ifrån. (Bergström & Boreus, 2012). 

Ett narrativ är en historia där fokus i den narrativa analysen ligger på textens mening 

och dess språkliga form. Analysen tar upp tillfälliga samt sociala strukturer och 

händelseförlopp i berättelser. De narrativa strukturerna utvecklades med  utgångspunkt i 

1920-talet analys om Propps ryska folksagor och för att nästa årtionde gå över till 

Greimas och Labov. 

Man kan analysera en berättelse på flera olika sätt för att hitta strukturen, intrigen och 

genren i berättelsen. Det sätt vi kommer att utgå ifrån är en modell skapad av Labov. 

Hans modell består av sex komponenter och med hjälp av dessa kan man belysa 

strukturen i en berättelse. 

Bergström och Boreus (2012) beskriver narrativ som en inspirerande inriktning men 

också som en förvirrande. Narrativ är ett tvärvetenskapligt angreppssätt som starkt är 

beroende av att låna från och utbyta idéer mellan områden som traditionellt sett befinner 

sig långt ifrån varandra. Tendensen som dess utövare har är att de anser att just deras 

version skulle vara den enda rätta. De narrativa synsätten skiljer sig i verkligheten och 

de motsäger varandra i minst tre avseenden. (Bergström & Boreus, 2012) 

I det första avseendet fungerar utövarnas olika utgångspunkter som deras antaganden 

om på vilket sätt de olika praktikerna troligtvis skulle svara på frågan om ”Varför 

använder vi narrativ i vårt arbete?”. I det andra avseendet är det definition som innebär 

vad de olika praktikerna menar med termen ”narrativ” när de hänvisar till den. Och det 

sista avseendet handlar om sättet narrativet tillskrivs på, är narrativexempelvis  

analysobjektet, analysmetoden eller resultatrapporteringens metod i en viss studie. 
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Eftersom alla inte strävar efter att definiera termen skapas det på detta sätt en hel del 

förvirring. Bergström och Boreus (2012) skriver att  exempelvis Fredric Jameson anser 

att narrativ skulle vara den centrala funktionen eller insatsen i det mänskliga sinnet. När 

det handlar om att försöka identifiera förekomsten av narrativ i ett visst primärt 

källmaterial är detta sätt inte riktigt något man kan luta sig mot. Hayden White 

tillkännager narrativ på en lika abstrakt nivå genom att beskriva narrativ som en meta-

kod (Bergström & Boreus, 2012). Narrativ är på det mest grundläggande planet en 

redogörelse för något som har hänt i antingen verkligheten eller i fantasin. En definition 

som är återkommande i narrativet, i synnerhet bland strukturalister, förklaras med att det 

är organiserande av händelser som leder till en handling. 

 

  

 Labovs modell som vi kommer att 

utgå ifrån består som tidigare 

nämnts av sex olika beståndsdelar, 

dessa är ett (1) abstract en 

sammanfattning som ger översikt 

av narrativet. En (2) orientering 

som innebär att lyssnaren får 

information om tid, plats, deltagare 

och aktiviteter. Den tredje 

komponenten är en (3) 

komplicerad handling som består 

av de centrala detaljerna i 

berättelsen och den fjärde är (4) 

utvärdering som innebär 

utvärdering av de centrala 

detaljerna. De två sista 

komponenterna i hans modell 

består av (5) upplösning och (6) coda som innebär att en sammanfattning görs där man 

återför den narrativa tidsramen till nuet. (Bergström & Boreus, 2012). 

 

Figur 1 Narrativ strukturen (Labov, 1972, s 369). 
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Vi har sorterat vårt material enligt Labov modell. Vi började med att välja ut artiklar 

som kunde förklara händelsens abstrakt, orsak och hur händelsen började. Ur de sju 

artiklar som vi valt ut är detta den första artikeln, “Mutar Muthanna Majid jagas för 

terrorplaner i Sverige, Aftonbladet”, som gav en översikt av händelsen.  

Sedan har vi velat använda en till artikel för orientering.  “Poliskällor: Mutar Muthanna 

Majid kan ha medhjälpare i Sverige” denna artikeln med stöd av den första kunde ge 

läsaren mer detaljer om berättelsen och förklara aktörer som är involverade i denna 

berättelsen och vad de har för roll. För den komplicerade handledningsdelen har vi tagit 

4 artiklar “(Säpo: Efterlyste mannen är gripen”,”Löfven: Det är glädjande”, “Här lämnar 

terrormisstänkte 22-åringen polishuset” och “Misstänkte terroristen nekar”. dessa 

artiklar kommer att kunna ge översikt över dessa centrala detaljer i denna berättelsen 

och visa hur denna berättelse har utvecklats i mediarapporteringen i Aftonbladet. Dessa 

centrala detaljer är en stor del av denna berättelse. Vår avsikt är att använda artiklar som 

kan ge en tydlig översikt över hela berättelsen. För att läsaren ska kunna förstå hela 

berättelsen ur dessa artiklar valde vi en sista artikel “Inte längre terrormisstänkt – släpps 

fri” för att kunna berätta vad som har hänt och hur denna berättelsen slutat. 

Enligt Labovs modell ska forskaren presentera berättelsen först innan han göra sin 

analys och utvärdering av hela berättelsen och det kommer vi att göra. Vi kommer att 

presentera hela berättelsen först ur dessa artiklar som vi har valt och sedan kommer vi 

att utvärdera hur Aftonbladet skrivit och gestaltat händelsen med stöd av våra teorier.  

5.3 Urval 

 För att kunna ta reda på hur svenska medier framställer brottsmisstänkta flyktingar och 

invandrare i sina rapporteringar har vi valt att göra ett strategiskt urval och utgått från 

en  strukturerad ordning (Fowler, 2009). Detta för att skapa en bättre förståelse kring 

bilden som svenska medier har om brottsmisstänkta invandrare och flyktingar.  

För att kunna undersöka nyhetsrapporteringar på djupnivå valde vi därför att närmare 

analysera händelsen om Magid som fick stor uppmärksamhet i svenska nyhetsmedier 

2015. 

Vi har hittat ett flertal händelser som kunde användas  för att visa hur den svenska 

mediernas nyhetsrapportering ser ut kring brottsmisstänkta invandrare och flyktingar. 

Anledning för att vi valde händelsen om Magid beror på att han varit nykomling i 

Sverige och bodde här som som asylsökande.  
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Vi tänkte också på att ha välja en händelse från 2015 eftersom att enligt Bolin, Hinnfors 

och Strömbäck (2016)   är det från detta årtalet som nyhetsrapporteringar om invandrare 

och flyktingar börjat att ändra sig mot negativa gestaltningar 

Hur nyhetsmedier väljer att gestalta brottsmisstänkta flyktingar i deras rapporteringar 

har varit en viktig samhällsfråga och all rapportering har sina effekter. Tidigare 

forskningar om liknande ämnen har gjorts men vi kunde inte hitta några kvalitativa 

forskningar därför ansåg vi att det skulle vara intressant att göra en kvalitativ studie som 

granska hur i vårt fall Aftonbladet gestaltning av brottsmisstänkta  flyktingar ser ut på 

ett mer djupgående sätt.  

Kvällstidningar har högre krav när det gäller att förhålla sig till publicitetsreglerna 

därför valde vi att granska Aftonbladet som är en av Sveriges största tidningar. Det 

empiriska materialet som vi använde i vår studie utgjordes av Aftonbladets 

redaktionella texter från 2015-19-11 till 2015-22-11. Den 19 november 2015 började 

rapportering om Magids händelse. Därifrån valde vi ut ett antal artiklar att granska 

närmare. totalt hade Aftonbladet publicerat sammanlagt 49 artiklar under tidsperioden 

2015-19-11 till 2015-22-11. När vi har valt artiklar utgick vi från vår narrativa analys 

metod och vi försökte att välja artiklar som kan visa alla delar i denna berättelse. Vi 

valde sju artiklar som vi ansåg kunde ge en översikt över hela händelsen för att skapa en 

förståelse för hur händelsen utvecklats, vart den tagit plats, vilka aktörer som varit 

inblandade samt hur den avslutades. 

Vi fokuserade på hur Aftonbladets gestaltning av brottsmisstänkta flyktingar relaterat 

till denna händelsen såg ut och hur tidningen har förhållit sig till publicitetsreglerna. 

Vi valt att nämna Aftonbladet som redaktion och inte nämna journalister som skrev 

artiklar eftersom det var inte en eller två journalister som skrev om händelsen., därför 

tänkte vi att det är tidningens policy som gäller. 

 
 

5.4  Metodkritik 

  I den kvalitativa metoden utgår man som forskare utifrån egna tolkningar när man 

granskar information därför är det viktigt att man är objektiv för att uppnå ett så bra 

resultat som möjligt. 



  
 

23 

Den kvalitativa metoden är flexibel på det sätt att om man skulle upptäcka att man 

saknar något går det att i efterhand rätta till. Därför är det viktigt som forskare att inte 

ändra i studiens planering eller upplägg om ny information eller kunskap skulle uppstå. 

Vi valde att endast granska sju utvalda artiklar som handlade om Magids händelse för 

att ta reda på hur han gestaltades av Aftonbladet i deras nyhetsrapporteringar. Enligt 

Labovs modell som vi utgått ifrån tyckte vi att det sju artiklarna räckte bra för att ge oss 

ett tydligt slutresultat. Vi kunde också valt att granska artiklar från andra tidningar för 

att se om gestaltningarna sett annorlunda ut i de andra tidningars nyhetsrapporteringar. 

För att förstärka vårt resultat kunde vi gjort både en kvalitativa och kvantitativa studie 

och till det välja fler tidningar för att kunna skapa en större uppfattning och få tydligare 

siffror kring svenska medias brytningar mot publicitetsreglerna. Vi kunde också använt 

den kvantitativa undersökning för att undersöka om det framkommer negativa 

gestaltningar kring brottsmisstänka flyktingar. Det finns olika delar i de  negativa 

gestaltningar kring flyktingar exempelvis att flyktingar bidrar till kriminalitet, att 

flyktingar slösar bort Sveriges ekonomiska resurser och att flyktingar hotar svensk 

kultur...etc  

5.5 Reliabilitet & Validitet 
 
Validitet innebär att mäta det som är relevant att mäta. För att läsarna ska skapa 

förståelse för hur man gått tillväga med sin undersökning är det viktigt med hög 

validitet, att man som forskare tydligt kan visa hur processen av undersökningen gått 

till. Validitet handlar enligt Gunnarsson (2002) om att kunna ange i vilken situation 

samt för vilken population resultaten är giltiga. Detta görs för att visa läsarna att det 

som framkommer i forskningen inte bygger på falska eller påhittade antaganden. I 

denna studie har det använda materialet plockats fram från aftonbladets webbsida. De 

valda artiklarna har vi även tagit bild på och sparat som bilagor då det kan förekomma 

att artiklarna efter en period försvinner från tidningens webbsida. Då vi kommer 

använda narrativ metod i studien har vi därför valt ut artiklar som beskriver händelsen i 

sin helhet. Detta för att ge läsarna en fullständigt bild om vad som har hänt och hur det 

hänt. Syftet med att använda reliabilitet och validitet i en forskningsstudie är för att på 

ett enkelt sätt kunna redovisa hur och varför man kommit fram till ett visst resultat. 

Oavsett vilken metod som används är validitet och reliabilitet väsentliga för det 

vetenskapliga arbetssättet (Ekström & Johansson, 2019). 
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Reliabilitet handlar om pålitligheten vilket innebär att den kunskap som framkommer i 

en forskningsstudien ska ha tagits fram på ett trovärdigt sätt.  

reliabilitet bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid 

bearbetningen av informationen. Validitet är beroende av vad vi mäter och om 

detta är utklarat i frågeställningen (Holme & Solvang, 1997).  

Båda författarna av denna uppsats har en utländsk bakgrund med en  bra kännedom av 

både den svenska och utländska kulturen då en av oss är född och uppvuxen här och den 

andre har bott i Sverige en längre period. Vi har därför varit så kritiska som möjligt i 

våra tolkningar till och av materialet som använts i studien. 

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningen behövs både för utvecklingen av individerna och för samhället. Kravet för 

forskningen är att den bedrivs, riktar sig på väsentliga frågor och att den håller hög 

kvalite. Detta kallas för forskningskravet och innebär att redan tillgänglig kunskap 

utvecklas, fördjupas och att man jobbar med att förbättra metoder. Samtidigt är 

samhällets medlemmar berättigade att skyddas för bland annat både fysisk och psykisk 

skada, förödmjukelse eller annan form av kränkning. Detta krav kallas för 

individskyddskravet och är utgångspunkten för de forskningsetiska övervägandena 

(Vetenskapsrådet.se, 2002,s5). 

Som forskare är det viktigt att man har de olika etiska reglerna i åtanke och att man 

tänker på att förhålla sig till dem genomgående i studien speciellt när det handlar om 

brott. I vår kvantitativa studie undersöker vi artiklar publicerade i svensk kvällspress  

Vår studie fokuserar på gestaltningen av brottsmisstänkta flyktingar därför är det viktigt 

att man tänker på hur och vad man skriver för att undvika att någon form av kränkning 

tillkommer huvudpersonen eller någon annan inblandad. De namn och uppgifter vi har 

med i vår studie är information som redan publicerats i medier.   
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6 Resultat och analys  
I detta kapitel kommer vi att presentera Magids händelse ur artiklar som har publicerat i 

Aftonbladet. Vi kommer att dela upp vår analys enligt Labovs Modell. 

 
  
6.1 Abstrakt  

I vår analys har vi använt oss av Labovs modell där varje artikel var för sig har 

analyserats utifrån de sex olika beståndsdelarna i modellen Abstrakt, orientering, 

komplicerad handling, upplösning och utvärdering. I uppställningen analyserar vi olika 

artiklar från Aftonbladet kring den valda händelsen. 

Den 18 november höjde Sveriges  terrorberedskap terrornivån till fyra på en femgradig 

skala, detta på grund av en man från Irak vid namnet Moder Mothanna Magid. 

På onsdagen fattade Säkerhetspolisen, Säpo, beslut om att höja bedömningen 

av hotnivån för terrordåd till fyra på den femgradiga skalan. Aldrig tidigare 

har risken för en terrorattack bedömts som så hög i Sverige. Säpos höjning 

ska ha grundat sig på ett konkret hot från en specifik person, som nu är 

anhållen i sin frånvaro och rikslarm har utfärdats. (Aftonbladet, .2015-11-19, 

Mutar Muthanna Majid jagas för terrorplaner i Sverige). 

Den 19 november 2015 skriver Aftonbladet i en artikel om Moder Mothanna Magid om 

varför Sverige höjde terrornivån. I artikeln publicerade också Aftonbladet en bild på 

honom. 

  

Han ska ha varit i Syrien och stridit för Islamiska staten. 

Nu misstänks Mutar Muthanna Majid, enligt flera källor till Aftonbladet, vara 

den person som tagit sig till Sverige och gjort att Säpo höjt terrorhotnivån 

(Aftonbladet, .2015-11-19, Mutar Muthanna Majid jagas för terrorplaner i 

Sverige). 

  

Brottet mot publiceringsreglerna är tydliga i artikeln, enligt journalistförbundet måste 

journalister respektera den personliga integriteten vilket Aftonbladet inte har gjort. 

Journalister måste vara extra noga när det gäller personers privatliv. Rätten mellan att 

publicera och att man ska ta hänsyn till personers och gruppers integritet är en 
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återkommande konflikt som uppstår i nyhetsförmedlingen. Tryckfrihetsförordningen 

och Yttrandefrihetsgrundlagen finns till för att man som journalist ska följa dessa regler 

för att skydda medborgarnas säkerhet och integritet. Censurförbud, anonymitets- och 

meddelarskydd och offentlighetsprincipen är de delar som ingår i 

Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen för att den personliga eller 

gruppers integritet ska värnas och större skador inte ska ske för den enskilde personen. 

(Nord & Strömbäck, 2015). 

  

Sedan snart ett dygn tillbaka pågår nu en omfattande polisjakt på den 

misstänkte mannen. Bilar kontrolleras, platser med folksamlingar hålls under 

uppsikt och extra bevakning har satts in mot strategiska platser som 

flygplatser, köpcentrum, arenor och andra platser där många människor rör 

sig. 

Vid sidan av det bevakas asylboenden som enligt polisens bedömningar kan 

utsättas för hatattacker. 

Samtidigt har poliser fått i uppdrag att punktmarkera ett antal 

bostadsadresser i Stockholmsområdet (Aftonbladet, .2015-11-19, Mutar 

Muthanna Majid jagas för terrorplaner i Sverige).  

  

Aftonbladet skriver att asylboenden bevakas av polisen då enligt deras bedömningar kan 

asylboenden utsättas för hatattacker. Brune (2004) menar att denna sort av förknippning 

medierna gör om invandrare i nyheter om brott bidrar till “särbehandling” av den 

“utsatta” gruppen När de nämner asylsökanden blir det lätt att man drar alla asylsökande 

över en kant. Bilden av asylsökande blir i sin tur negativ i publikens ögon. 

 
 

6.2  Orientering  

Sverige i sin helhet var involverade i händelsen. Både stats- och Säpochefen höll i en 

presskonferens där de berättade om de uppgifter de hade om Magid och svarade på 

journalisternas frågor som i sin tur publicerade dessa för publiken för att använda det 

som en del av händelsen. Allt från politiker, forskare, makthavare och journalister 

pratade till medierna och delade med sig av sina åsikter kring händelsen. 
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Säpochefen Anders Thornberg uppmanar allmänheten att leva som vanligt, 

men samtidigt iaktta en ”ökad vaksamhet”. 

– Det finns ingen anledning till oro. 

Trots detta uppger många att de känner olust inför utvecklingen. I 

Aftonbladets morgonsändning manade inrikesminister Anders Ygeman 

människor till lugn. 

– Jag kan förstå att människor är oroliga i dag. Samtidigt vill jag uppmana till 

viss besinning, säger han. 

Terrorforskaren Hans Brun anser att den förhöjda terrorhotnivån ska tas på 

stort allvar. 

– Säpo är väldigt restriktiva i sina bedömningar. När de gör så här har de 

mycket goda skäl till det, säger han (Aftonbladet, 2015-11-19, Mutar 

Muthanna Majid jagas för terrorplaner i Sverige).  

  

Presskonferensen med politiker, forskare och makthavare användes som en del av 

händelsen som spreds i olika artiklar om Magid. Detta skapar en bild hos publiken som 

gör att Magid i medborgarnas ögon är ett av de värsta hoten som finns i landet. Än var 

Magid bara misstänkt och inga närmare bevis mot honom syftade på att han var 

gärningsmannen. Precis som Nord & Strömbäck (2015) skriver ligger en del av 

mediemakten i samhällets olika intentioner samt partier, myndigheter, företag och 

ideella organisationer eftersom dessa områden blir allt mer beroende av det som media 

erbjuder.  

  

Aftonbladet hade också sina anonyma källor som de fått information från. Aftonbladet 

skriver i en artikel att de inte bara utgår från en och samma källa, här bekräftar de sin 

trovärdighet och visar att de letat efter flera olika källor. Men de väljer däremot inte att 

ge Magid själv en chans att svara på all kritik mot honom när han beskrivs som den 

misstänkte terroristen. 

  

 Aftonbladet har från flera av varandra oberoende källor fått uppgifter att 

misstankarna gällande förberedelse till terroristbrott omfattar flera 

gärningsmän– inte bara en ensam person  (Aftonbladet, 2015-11-19, 

Poliskällor: Mutar Muthanna Majid kan ha medhjälpare i Sverige).  
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Anonyma källor har hela tiden varit en del av Aftonbladets rapportering kring denna 

händelse. Det är självklart att de ville skydda sina källor eftersom det handlar om en 

terrorist och det bli allvarligt för deras källor. 

 
 

6.3 komplicerad handling 

 Den 19 november 2015 grips Magid i Boliden och Aftonbladet har rapporterat om 

gripandet. 

  

Gripandet av den misstänkte terroristen gick lugnt till, enligt Fredrik Milder, 

pressekreterare på säkerhetspolisen (Aftonbladet, 2015-11-19, Säpo: 

Efterlyste mannen är gripen).  

  

Under den första dagen av gripandet uttalar sig inte myndigheterna kring händelsen, de 

går inte ut med någon närmare information om var Magid befinnersig eller vad som ska 

ske härefter. Terrorforskaren Magnus Ranstorps första reaktion kring gripandet av 

Magid är positiv men säger också att det är svårt att uttala sig innan Säpo har hållit i en 

presskonferens. 

  

Det är ju positivt att det har gått så pass snabbt eftersom läget varit så 

upptrissat. Det visar också att vi har en väldigt kapabel säkerhetstjänst, 

säger terrorforskaren Magnus Ranstorp (Aftonbladet, 2015-11-19, Säpo: 

Efterlyste mannen är gripen).  

  

  

Det var svårt att ge någon kommentar om händelsen efter gripandet eftersom 

myndigheterna inte hade gett någon kommentar om gripandet. 

Trots brist på både bevis och på information om Magid från polisens sida har 

Aftonbladet i sina artiklar publicerat som tidigare nämnts privat information om Magid 

förutom för och efternamn publicerades också Magid privata Facebook, hans 

bokföringsadress hos migrationsverket, hans religiösa åskådning samt bilder på honom. 

Eftersom händelsen var allvarlig och stor fanns det ett stort allmänt intresse hos 

publiken men händelsen har i Aftonbladets nyhetsrapportering gestaltat Magid som en 
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farlig terrorist hos publiken som Strömbäck menar är varje gestaltning kortfattat en 

tolkning som mer eller mindre är öppen för partiskhet samt medveten styrning.  

I ett försök från Aftonbladet att skapa en bättre bild av Magid och ge mer detaljer om 

händelsen till publiken intervjuades grannar och folk från samma område som Magid 

bodde på. Aftonbladet intervjuade också vittnen till den stora polisinsatsen. 

  

– Jag räknade till elva polisbilar och en bil som såg ut att vara från 

insatsstyrkan. För att vara i lilla Boliden var det ett otroligt pådrag. Jag såg 

även poliser med hjälm och skottsäkra västar, säger vittnet. (Aftonbladet, 

2015-11-19, Säpo: Efterlyste mannen är gripen).  

  

Aftonbladet har intervjuat så många som möjligt och även talat med oberoende personer 

nära bosatta till Magid. 

  

– Han bor i lägenheten ovanför mig, men jag har inte haft så mycket kontakt 

med honom. Han såg sur ut och sa aldrig hej, säger grannen. (Aftonbladet, 

2015-11-19, Säpo: Efterlyste mannen är gripen).  

  

De flesta som blev intervjuade gav en negativ bild av Magid och bekräftade att 

händelsen som rapporterats var sann. Inblandade i denna händelse var glad att Moder 

Mothanna Magid gripits och de deklarerade detta till medierna. 

  

I ett skriftligt meddelande kommenterar statsministern Stefan Löfven gripandet 

av den terrormisstänkte Mutar Muthanna Majid. 

– Det är glädjande att svensk polis har lyckats gripa den efterspanade, skriver 

han (Aftonbladet, 2015-11-19, Löfven: Det är glädjande).  

  

Magid hade sitt första förhör i polishuset i Skellefteå under torsdagskväll. Säpo har 

beslutat att 22-åringen ska sitta frihetsberövad i Stockholm i stället för i Skellefteå 

eftersom det är här som utredningen kommer äga rum. 

  

– Handläggarna och utredarna sitter här nere och sen är det så att terrorist- 

och spioneribrott handläggs till stor del av Stockholms tingsrätt, säger 
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advokaten Ola Salomonsson (Aftonbladet, 2015-11-20, Här lämnar 

terrormisstänkte 22-åringen polishuset). 

  

Man visste inte mycket om Magids situation eftersom det inte var klart hur hans 

reaktion på allt som hänt såg ut. Myndigheter gav ingen detaljer om Magids förhör och 

allt var under sekretess. Medierna har inte fått några kommentarer om vad Magid sagt i 

sitt förhör. 

Den 21 november publicerade Aftonbladet en artikel med rubriken ” Misstänkte 

terroristen nekar” där de beskrev mer detaljer om Magids Förhör. 

  

– Han förnekar brott. Det har varit ett långt förhör. Som det ser ut nu så är det 

inga fler förhör inplanerade. Han såg piggare ut i dag, väldigt 

kommunicerbar, säger advokat Ola Salomonsson (Aftonbladet, 2015-11-21, 

Misstänkte terroristen nekar). 

  

Enligt Magids advokat var hantering av situationen bra och Magid ska ha varit ganska 

lugn i och med situationen och ingen ny information har kommit ut till publiken. 

Magids advokat berättar att åklagaren har fram till imorgon klockan tolv på sig att 

begära häktningsorder på Magid annars måste han fortsättas på fri fot. 

 

6.4  Upplösning 

  

Den 22 november 2015 beslutade åklagaren Hans Ihrman att inte begära Moder 

Mothanna Magid häktad. 

  

Han kan inte i detalj kan gå in på vad det är som gör att Mutar Muthanna 

Majid inte längre är misstänkt, men säger att det baseras på bland annat 

analyser och förhör med mannen. 

– Det är en samlad bedömning och det som framkommit är inte tillräckligt för 

att han ska vara misstänkt längre (Aftonbladet, 2015-11-22, Inte längre 

terrormisstänkt – släpps fri). 
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Säpo och åklagaren deklarerade att misstanken om att någon eller några förberett ett 

terrorbrott i Sverige dock fortfarande finns. Därför ansåg inte åklagaren att han gjort fel 

med att Magid frihetsberövades. 

När Magid inte längre var misstänkt som terrorist lämnades inte några närmare detaljer 

ut av åklagaren om varför man inte längre hade misstankar om Magid. Men varför han 

hamnade i denna situationen från början har inte heller rapporterats om. Aftonbladets 

negativa nyhetsgestaltning skapade en direkt negativ bild av Magid. Detta är precis som 

Ghersetti (2012) menar när hon skriver att nyhetsvärderingen är en typ av process där 

utvalda delar av en händelse anpassas av medierna till deras berättande. 

När händelsen pågick och misstankar fanns men inte tillräckligt med bevis valde 

Aftonbladet att gå ut med allt från personuppgifter till bild på Magid. Trots att det inte 

fanns tydliga bevis hade journalisten som uppgift att granska informationen en extra 

gång för att inte bryta mot några av publiceringsreglerna. Aftonbladet kunde anstränga 

sig lite mer i nyhetsrapporteringen av Magid även efter han blivit frigiven. 

  

– Inte som jag ser det, utan det är så här det ska fungera. När någon grips 

eller frihetsberövas omprövas det av en åklagare och fram till nu menar jag 

att det har funnits en grundad anledning att ha den här personen 

frihetsberövad. Sedan får man vara glad för att vi har en sådan 

utredningsverksamhet att det kan förändras. Jag ser inga fel, däremot måste 

man vara vaken på att saker kan förändras väldigt snabbt i den här världen 

(Aftonbladet, 2015-11-22, Inte längre terrormisstänkt – släpps fri). 

 

6.5 Utvärdering 

I Aftonbladets nyhetsrapportering av händelsen tillkommer det ett flertal brytningar mot 

de publicitetsregler som vi  fokuserar på i vår studie, att höra båda sidor och att 

respektera den personliga integriteten. Aftonbladet gestaltar Magid som terrorist utan 

bevis eller föreliggande dom. Tidningen har enligt publicitetsreglerna inte respekterat 

den personliga integriteten och gått ut med Magids etniska ursprung, kön, nationalitet 

samt religiösa åsikt. Enligt Yttrande och tryckfrihetsförordningen framkommer det i 

publicitetsreglerna att en person misstänkt för brott i lagens mening endast  kan 

betraktas som oskyldig om inte fällande dom föreligger. I vår undersökning av 

artiklarna om Moder Mothanna Magid har Aftonbladet i varje artikel nämnt hans 

etnicitet, nationalitet eller religiösa åsikt. I teorin om dagordningar talar nyhetsmedier 
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om för oss hur vi ska tänka kring frågor och vilka åsikter vi ska ha. Vidare beskriver 

Brune (2004) som tidigare nämnt i hennes forskning om brott att journalistiken idag 

anser uppgifter som etnisk och nationell bakgrund är relevant att ha med även om det 

inte beskriver eller förklarar själva brottet. Genom den negativ gestaltningen blir också 

resultatet av publikens åsikter negativa.  Brune (2004) menar att när man i nyheter går 

ut med gärningsmannens kultur eller etniska bakgrund ger man inte denne samma 

individualitet som en “inhemsk” förövare av motsvarande brott hade fått. Samtidigt 

skapar denna typ av rapportering en generaliserad nedvärdering av andra kulturer eller 

länder. Nord & Strömbäck (2012) förtydligar att Yttrandefrihetsgrundlagen och 

Tryckfrihetsförordningen finns till för att  skydda den personliga integriteten och för att 

den enskilde ska slippa lida genom publicitet. Speciellt med hänsyn om inte tillräckliga 

bevis eller en riktig dom finns som visar att den misstänkte är skyldig till brottet. 

Aftonbladet har inte visat hänsyn när de från start gått ut med detaljerade uppgifter om 

Magid trots som tidigare nämnt att det inte funnits några bevis som helst på att Magid 

skulle kunna vara terrorist, det fanns misstankar men ingen förklaring från SÄPO eller 

polisen om hur dessa misstankar kom till.  

Enligt agenda setting-teorin av McCombs och Shaw (1972) påverkar medierna 

publikens uppfattningar om vilka frågor vi anser vara viktiga för oss, på detta sättet har 

Aftonbladet påverkat publikens uppfattningar om Magid genom att tolka den minsta 

informationen som de hade om händelsen på sitt eget sätt.  

Strömbäck (2000)  skriver att medierna idag tävlar om publikens uppmärksamhet vilket 

leder till att man endast visar vissa aspekter och fakta av en händelse. Aftonbladets 

gestaltning och rapportering om den brottsmisstänkte flyktingen Magid är baserade på 

anonyma källor och misstankar som finns om honom och inte baserat på några bevis. 

Vidare menar Strömbäck (2000) att en gestaltning är en tolkning som är öppen för både 

partiskhet och styrning. God journalistik måste få ta sin tid och journalister bör vara 

extra noga innan de rapporterar och analyserar en viktig händelse då deras tolkning kan 

bli den avgörande. Han menar också  att gestaltningar skapar ett ramverk som ger 

ledtrådar åt läsarna om hur en nyhet bör förstås. Våra resultat går att jämföra med 

resultaten från Brunes (2004) forskning som visar att de nyheter som får mest 

uppmärksamhet är de som handlar om brott och förknippas med flyktingar eller 

invandrare.  

  



  
 

33 

Medborgare har ett ansvar när det kommer till den publicistiska etiken  och ett ansvar 

att  kritisera och granska information som medierna publicerar. I detta fallet handlar det 

inte bara om brott mot publiceringsreglerna men också om Aftonbladets sätt att gestalta 

händelsen på. Entman (1993) menar att gestalta en händelse innebär att man ramar in 

och väljer vissa aspekter av verkligheten och höjdpunkter medan andra aspekter döljs 

för publiken. På detta sättet påverkar denna inramningen publikens uppfattningar och 

utvärderingar till att skapa problem. I samma spår förklarar Weibull & Wadbring (2014) 

att enskilda redaktioners nyhetsvärderingar inte kan stämma överens med verkligheten 

eftersom man endast kan visa ett utsnitt av helheten. Det som framkommer i 

rapporteringen har på sätt och vis vinklats. Aftonbladet väljer att rapportera information 

om Magid baserat på anonyma källor men som mottagare tänker man inte på att 

kritisera hur trovärdiga källorna är utan fokuset ligger på att Magid anses vara ett hot. 

Vi kommer fram i våra resultat  att gestaltningen av Magid som Aftonbladet gjort har 

framställt honom som den “farliga” muslimske mannen och gestaltat honom som ett 

stort hot mot det svenska folkets säkerhet . De framställer honom som misstänkt för 

terrordåd där det i en av Aftonbladets artiklar framkommer att han även misstänks vara 

inblandad i terrordådet i Paris 2015 I Brunes (2000) resultat från den tidigare 

forskningen som vi undersökt kommer fram till att nyhetsjournalistiken skapat en 

stereotyp av den muslimske mannen från Mellanöstern och gestaltat dem som farliga 

individer som vi ska skydda oss från.  

  

Aftonbladets gestaltning av händelsen har i sin helhet gestaltat Magid på ett negativt 

sätt, den starkaste faktorn hjälpte gestaltningen att bli negativ var att Magid var 

invandrare. Enligt Strömbäck, Andersson och Nedlund (2017) är mediernas 

gestaltningar av invandrare för det mesta negativa men faktum är att de negativa 

gestaltningarna är tre gånger vanligare än de positiva gestaltningarna. Därför är det inte 

heller ovanligt för den svenska publiken att en invandrare eller flykting skulle begå ett 

brott. På så sätt har ingen ifrågasatt Aftonbladets rapportering av händelsen och ingen 

har klagat på de brytningar som Aftonbladet gjort i sin rapportering när det kommer till 

pressetik och publicitetsreglerna som vi analyserat i studien. Fokuseringen på negativa 

nyheter bedöms också ha både betydelse och publikintresse samtidigt som denna 

fokuseringen ger journalister chansen att upprätthålla distansen som finns mellan dem 

och makthavarna. Journalister anser denna del vara en viktig del av det journalistiska 

uppdraget (Wiik, 2011). De avgörande faktorerna för vilken händelse som blir till nyhet 
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avgörs av faktorerna som finns på individ-, organisations- och samhällsnivå (Nord & 

Strömbäck, 2012). Andra faktorer som påverkar vad som slutligen ska publiceras som 

en nyhet avgörs bland annat av vilka resurser som finns tillgängliga, i vilket 

tidssammanhang nyheterna sker, hur pass komplex nyheterna är att rapportera om samt 

hur stort det allmänna intresset är (Johansson, 2005). Oansvarig rapportering från 

medierna kring denna händelse har förstört bilden av Magid i det svenska samhället. 

“Ett antal människor får sina liv formligen krossade av dramaturgin i mediesamhället” 

säger kristdemokraten Ingvar Svensson (Petersson, 2006, s85). Enligt den tidigare 

beskrivning av händelsen gav Aftonbladet en direkt koppling till den Islamiska staten 

även fast  journalister känner till hur allvarligt och känsligt ämne är. Medier har hela 

tiden under detta händelseförlopp gestaltat att Magid velat fly från rättvisa medan 

Magid i verkligheten inte vetat om att han var efterlyst av polisen. 

  

När man studerar journalistik, så är det inte i av journalisten uttryckta åsikter 

eller påståenden som det är möjligt att hitta beröringspunkter med eventuella 

fördomsmönster, utan i hur etniska och kulturella stereotyper framträder i 

gestaltningarna och berättelser, som framstår som realistisk 

verklighetsåtergivning (Brune, 2000, s19). 

  

Strömbäck (2000) förklarar att människor har flera kognitiva scheman därför är det 

viktigt att mediernas gestaltningar ser olika ut. I Aftonbladets artiklar om Magid 

gestaltades han i samma mönster under varje nyhetsrapportering. Detta innebär att 

publikens tolkningar påverkas av händelsen och sättet den gestaltas på. I Magids fall 

utsattes han för en publicitetsskada första gången han gestaltades som terrorist med 

fullständiga uppgifter i Aftonbladets nyhetsrapportering. Som tidigare nämnt har en 

journalist till uppgift att granska och kritisera informationen noga innan publicering 

detta för att förhindra brytningar mot publicitetsreglerna och att ingen publicitetsskada 

sker. 

  

Efter gripande har Aftonbladet intervjuat människor som bor i området för att se vad de 

tycker om händelsen för att få deras åsikter. Det är här man kan se hur agenda setting 

teorin fungerat i detta sammanhang. Som vi tidigare förklarat handlar agenda setting 

teorin om hur medierna påverkar hur vi tänker. Medborgarna hade samma negativa bild 

av Magid som också gestaltats i Aftonbladets rapportering. Magids grannars åsikter var 
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negativa i sin helhet och alla trodde att han var en terrorist och ett hot mot Sveriges 

säkerhet detta baserat på det som publiken fått ta del av från nyhetsrapporteringar. Innan 

Magid greps skrev Aftonbladet några artiklar där de tolkat informationen från polisen på 

sitt eget sätt och vinklat det . Deras tolkning hjälpte till med att förvränga Magids bild 

framför publiken.  När Magid släpps fri hade Aftonbladet mer information om händelse 

men de hade inte förbättrat deras gestaltning av händelsen. En av grundpelarna inom 

nyhetsjournalistiken är att nyheter ska återge händelser som inträffar runt om i världen, 

men det har också hävdats att verkligheten många gånger är för komplex för att låta sig 

speglas, vilket framgår av Ghersettis (2012) syn på nyhetsvärdering. Ghersetti menar att 

nyhetsvärdering på så vis är en process där utvalda delar av det som inträffar anpassas 

till nyhetsmediernas berättande. 

 

7 Sammanfattning och slutdiskussion 
Syftet med vår studie var att undersöka hur Aftonbladet har gestaltat brottsmisstänkta 

flyktingar i sin nyhetsrapportering. Vi ville även ta reda på  om det har förekommit 

några brytningar mot publicitet- och de etiska reglerna . Med hjälp av Labovs narrativa 

analys metod  och tillhörande analysmodell  har vi analyserat sju artiklar publicerade 

om händelsen i sin helhet innehållande gestaltningar av Moder Mothanna Magid. Vi har 

sorterat de sju artiklarna utifrån Labovs modell som består av de fyra delarna abstract 

som ger en översikt av narrativet, orientering som innebär att lyssnaren får information 

om tid, plats, deltagare och aktiviteter,  komplicerad handling som består av de centrala 

detaljerna i berättelsen och utvärdering av de centrala detaljerna.  

 

Efter att ha analyserat vårt empiriska material har vi kommit fram till slutsatser gällande 

Aftonbladets gestaltning kring den brottsmisstänkte Moder Mothanna Magid och om 

brytningar mot spelreglerna förekommit. I detta kapitel kommer vi presentera och 

diskutera de slutsatser som vi kommit fram till. 

 

Vi har kommit fram till att gestaltningen av Moder Mothanna Magid i sin helhet har 

skapat en negativ bild av honom. Magid beskrivs som den farliga terroristen och som ett 

hot mot den svenska säkerheten. Vi anser att rapporteringen kring Moder Mothanna 

Magid med få undantag kan kopplas till de använda teorier och tidigare forskningar om 

hur  svenska nyhetsmedier gestaltat flyktingar och till de tidigare forskningarna om 
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brott och stereotyper när de gestaltar flyktingar och brottsmisstänkta flyktingar. Enligt 

Brune (2000) kommer nyhetsjournalistiken sällan med uttryckliga budskap hon menar 

att de inte själva framför sina åsikter eller om hur publiken ska värdera dessa  

påståenden, de överlåter publiken själva stå för värderingar och ställer splittrade 

yttrande emot varandra. Vidare menar hon att det är uppenbart att nyheter inte avspeglar 

verkligheten, de skapar mening i nyheten genom att de på sitt sätt låter röster, bilder och 

symboler framträda. Vi har undersökt hur väl Aftonbladets gestaltningar stämmer 

överens med verkligheten och kommit fram till att Aftonbladet har gått ut med 

information baserat på endast misstankar samt  information från olika anonyma källor 

som de själva konstaterar i sin rapportering. Man vet inte hur starka eller trovärdiga de 

anonyma källorna är, på så sätt är informationen som kommer fram splittrad. Enligt 

Aftonbladet har polisen inte heller kunnat bekräfta eller ge ut information om hur 

misstankar kring att Magid är terrorist skapades från första början.  

 

När journalister rapporterar om brottsmisstänkta  flyktingar med brist på att den 

framförda informationen kan bekräftas menar Brune (1998) att när det enda som de 

gestalter kring invandrare och flyktingar sker på samma sätt producerar de tillsammans 

en lögn. Vi uppfattar att publiken, i nästan samtliga analyserade artiklar, erbjuds 

tolkningen av att Magid Mothanna Magid är en terrorist som flyr från myndigheter och 

som tidigare har stridit för den islamiska staten i Syrien.  

 

Strömbäck, Nedlund och Anderssons (2017) resultat från den tidigare forskningen visar 

att Aftonbladet är hårda i sin rapportering när det handlar om invandrare och flyktingar 

samt att deras gestaltning av invandrare och flyktingar görs på ett negativt sätt. Man kan 

också diskutera hur den negativa  bilden av Magid märks av i Aftonbladets 

rapportering. Aftonbladets intervju med Magids grannar och personer i hans närområde 

används som motiv för att förstärka den negativa gestaltningen av honom. Detta genom 

att intervjupersonerna berättar om hur de är rädda för Magid och genom att beskriva 

honom som den arga granne som inte hälsar. Under hela rapporteringen som 

Aftonbladet gjort fram till att Magid förklaras som oskyldig har Aftonbladet inte en 

enstaka gång tagit med något uttalande som Magid själv har gjort, heller har han inte 

fått svara på kritiken mot honom. På detta sättet förstärks den negativa gestaltningen 

eftersom att endast den ena sidan får komma fram. Samtidigt bryter de mot publicitet 

regeln om att höra båda sidorna. 
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Vidare har Brune (2000) förklarat att de fördoms mönster som skapas sker genom 

gestaltningarna när etniska och kulturella stereotyper framträder i rapporteringen, dessa 

i sin tur skapar en egen verklighetsbild av situationen eller händelsen. På så sätt ökar 

också nyhetsvärdet kring händelsen, som i detta fall publicerar Aftonbladet bilder på 

Magid, de använder sig av hans etniska bakgrund och publicerar hans privata uppgifter 

såsom bostadsadress och privata facebooksida. Aftonbladet har skapat en stereotyp av 

Magid som den farliga individen vi ska skydda oss från, enligt Brune (2000) är detta en 

förekommande typ av stereotyping som medierna gör om invandrare och flyktingar.   

När vi har tittar på hur Magid gestaltas som brottsmisstänkt flykting har vi funnit ett 

intressant förhållningssätt i relation till tidigare forskning. Andersson, Nedlund och 

Strömbäck från 2017 har varit till stor nytta för att förstå hur medier har för vana att 

gestalta flyktingar och invandrare i medierna. De kommer fram i sina resultat att den 

negativa gestaltningen av invandrare och flyktingar är den mest dominerande i de 

svenska mediernas nyhetsrapportering samt bilden av att flyktingar bidrar till att höja 

kriminalitets nivån i Sverige. Resultaten från de tidigare forskningarna är jämförbara 

med våra resultat och har hjälp oss komma fram till att om Magid inte haft en utländsk 

bakgrund kunde han ha gestaltats annorlunda och att de brytningar som Aftonbladet 

gjort i detta fallet inte hade förekommit om inte Magid haft en utländsk bakgrund. 

 

Det framkommer också i den tidigare forskningen av Brune (2004) att den negativa 

gestaltningen kring kriminaljournalistik mot brottsmisstänkta flyktingar varit en del av 

de svenska mediernas nyhetsrapportering sedan 1993. Vi uppfattar att Magid gestaltas 

negativt oberoende av bevis eller tidigare anmärkningar hos polisen som kan tyda på att 

han har en kriminell bakgrund. Den negativa gestaltningen skapas genom att han 

Aftonbladet lägger vikt i hans etniska och kulturella bakgrund samt att han som tidigare 

nämnt inte får komma till tals när han är misstänkt.Den negativa medie gestaltningen 

om flyktingar som Aftonbladet och andra tidningar har skapat har bidragit till att 

människor fått fel bild av flyktinginvandringen. Det har gjort att människor överskattat 

problemen och missat de fördelar som invandringen kan ha (Andersson, Nedlund och 

Strömbäck, 2017).  

Vi anser att Aftonbladets rapportering påverkat andra nyhetsmedier, journalister och 

publiken med deras bristfälliga fakta. När stora nyhetsmedier utgår från samma 

perspektiv i sin rapportering så skapas en offentlig sanning,  som sedan andra använder 
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som plattform (Brune, 2000). Massmedierna påverkar publikens åsikter samtidigt som 

de lockar till sig uppmärksamhet via sina nyhetsrapporteringar. Enligt Lippman (1922) 

är de flesta bilder vi har av verkligheten skapade av medier. Han menar att man från 

grunden har olika syn och uppfattningar om världen. Det sätt som medierna gestaltade 

Magid trots att det endast var misstankar om honom skapade en negativ åsikt om honom 

hos publiken. Enligt dagordningsteorin har medierna stor makt över sin publik och kan 

kontrollera vilka frågor de vill publiken ska uppfatta som viktiga.  

Vi kom också fram i vår studie till att Aftonbladet bryter mot de publicitetsregler som vi 

ansåg vara relevanta att analysera i samband till händelsen och att hänsyn för 

pressetiken inte tagits. Enligt spelreglerna för press, Tv och Radio (2015) ska 

journalister vara varsamma när de publicerar information om den brottsmisstänkte för 

att inte deras privatliv ska komma till skada. Utgår man från vår analys ser vi att 

Aftonbladet inte har respekterat den personliga integriteten samt orsakat en 

publicitetsskada genom att de gått ut med information som ska skydda den enskilde från 

att drabbas. Största möjliga hänsyn mot brott- och olycksoffer ska alltid visas och noga 

publicering av namn och bild ska prövas för att visa hänsyn mot offren och deras 

anhöriga. Enligt våra tolkningar har inte hänsyn mot Magids familj heller visats då hans 

fullständiga namn och uppgifter om vart han kommer ifrån publicerats i deras 

rapportering, med det menar vi att dessa uppgifter om honom kan relateras till hans 

anhöriga med samma efternamn. 

 

Magid har enligt Aftonbladets rapportering lämnat sitt hemland (Irak) på grund av 

kriget och flytt till Sverige för att skapa sig ett tryggare liv, vi anser att den negativa 

gestaltningen som Aftonbladet bidragit med om Magid alltid kommer koppla honom till 

terrorist. Strömbäck (2000) förklarar att publiken påverkas av hur medierna framställer 

och prioriterar nyheter. Vi tolkar Aftonbladets rapportering påverkat publikens bild av 

Magid negativt då de inte har ifrågasatt de brytningar som de gjort mot 

publicitetsreglerna. Detta trots att det förekommer förekommer i publicitetsreglerna om 

vad som tolkas som journalistiska brytningar mot spelreglerna samt att både 

yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen innehåller straffsatser och 

processuella regler som finns till för allmänheten att ta del av.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen om att Aftonbladets rapportering i sin helhet 

av händelsen om Moder Mothana Maid gestaltat honom negativt och att denna typ av 

gestaltning skapat ett större hat gentemot invandrare och flyktingar i allmänhet. Detta 
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kan vi konstatera genom att jämföra resultaten från den  tidigare forskningen av  Bolin, 

Hinnfors och Strömbäck (2016) som menar att journalister som gestaltar invandrare 

negativt påverkar publikens uppfattning kring flyktingar. Vi anser att Aftonbladet 

bidragit med fel informationsspridning eftersom mycket mer kunde gjorts för att skapa 

mer rättvisa gentemot Moder Mothanna Magid och gentemot brottsmisstänkta 

flyktingar som redan sedan tidigare har en negativ bild i den svenska mediers 

rapportering. 

 

7.1 Förslag för vidare forskning 

Vårt förslag för vidare forskning är att göra en djupare analys av flera olika tidningar 

där brytningar mot publicitetsreglerna i nyheterna som handlar om flyktingar granskas 

och ta reda på varför dessa brytningar sker i mediernas nyhetsrapporteringar. I denna 

studie förklaras inte anledningen till varför brytningar av publicitetsreglerna skett den 

granskar om det förekommit brytningar av publicitetsreglerna för Press, tv och radio i 

Aftonbladets nyhetsrapportering om Moder Mothanna Magid. Vårt resultat visade att 

brytningar har skett. 

Studien kan också vidareutvecklas genom att undersöka om det finns skillnad i 

nyhetsrapporteringarnas sätt att rapportera om folk med utländsk bakgrund 

jämfört med folk med en svensk bakgrund. Man kan också studera anledning till varför 

dessa brytningar har gjorts och om de gjorts av anledningen att flyktingar inte är väl 

bekanta med språket och reglerna, så de förstår inte allt som skrivs i medierna och är 

inte medvetna om publicitetsreglerna brutits. 
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