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Abstract 
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Language: Swedish 
Number of pages: 46 
 
Previous research shows that Sweden has developed into a segregated society, 
although it has never been completely homogeneous. 
A greater integration led to vast number of diverse cultures and religions; therefore 
the Muslim custom came closer to the Swedish society. 
 
The purpose of this thesis is to study how Muslims were portrayed during the 
incident in Landskrona in March 29 2010 and the bomb threat in Gothenburg in 
October 31 2010. The study also focused on what Muslims themselves think about 
the news reporting that followed.  
 
We based our study on a qualitative textual analysis and a dialogue with selected 
people. Six news articles from various newspapers were analyzed and a total of eight 
persons were included in the dialogues. The study shows that news 
reporting has been simplified and misleading. 
 
During the incident in Lanskrona the newspapers headlined it as a murder even 
though the accused had not yet been sentenced at the time. Regarding the bomb 
threat in Gothenburg the suspects’ ancestry and family status was revealed, while it 
later turned out that they all were innocent. 
 
The participants in our selected group were critical of the content in the articles 
and felt that the media wrote about Muslims in a stereotypical and negative form of 
fashion. 
 
Key words: Landskrona, Göteborg, Muslims, murder, bomb threat, journalism, text 
analysis.  
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1. Inledning 
 

Finns det något som är typiskt svenskt? Har Sverige ett skyddat varumärke och hur ser det ut i 

sådana fall? Är det sill och nubbe som räknas eller en dans runt midsommarstången?  

Enligt vår mening borde det finnas en djupare aspekt, där den svenska kulturen handlar om 

folkets gemensamma skapelse och därmed präglas av andra kulturer och traditioner.  

Till exempel är det svårt att föreställa sig dagens samhälle utan en betydande invandring från 

andra länder. Men trots detta menar flera medieforskare, däribland Ylva Brune, att Sverige är 

ett segregerat samhälle och där vår nyhetsjournalistik upprätthåller en mental segregation. 

Med andra ord ett allvarligt missförhållande som inte längre kan skjutas åt sidan. För oavsett 

vad den etniska Sverigemassan vill är dagens Sverige ett mångkulturellt och mångreligiöst 

samhälle. En sanning som för det ”svenska folket” inte borde ha kommit som en kalldusch.  

 

För redan efter krigstidens invandring började enhetssamhället utmanas och ersättas av ny 

samhällstruktur. Immigrationen av muslimer till Europa och Sverige var särskilt omfattande 

och islam fick en särskild prägel och plats i medierna. Men vad är det egentligen som lyfts 

fram? 

”Under de senaste decennierna har riktningar inom islam politiserats i delar av 

den islamiska världen. Radikala, oftast extrema, grupper, exempelvis Hizbollah i 

Libanon, har genom sitt agerande tilldragit sig mediernas uppmärksamhet. 

Dessa grupper är inte representativa för islam i stort och sällan för islam i de 

länder där de agerar. Men mediernas intresse har varit enormt.” (Brune, red, 

1998:74) 

 

Det verkar inte bättre än att extremisterna får stå för allt som har med islam och muslimer att 

göra.  Och med en sådan generaliserande nyhetsrapportering försätts dessa människor utanför 

den normala sfären och klyftorna mellan ”vi” och ”dom” växer som en infekterad böld. 

Dessutom borde den negativa publiciteten skapa otrygghet, svårigheter med identifikationen 

och utanförskap bland de människor som beskrivs på ett oärligt sätt. 

Mediernas betydelse är därmed central eftersom det är de som formar våra självbilder och 

attityder gentemot dessa grupper. En skrämmande tanke då detta borde vara ett hot för 

demokratin och Sveriges grundläggande värderingar.  
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1.2 Syfte 

Genom vår studie vill vi undersöka hur muslimer gestaltas i två skilda nyhetshändelser; 

dödsmisshandeln i Landskrona den 29 mars 2010 samt bombhotet i Göteborg den 31 oktober 

samma år. Därtill försöka ta reda på vad muslimerna i vår fokusgrupp själva anser om 

framställningen av de texter vi lägger fram.  

 

Syftet har alltså två huvudgrenar; på vilket sätt gestaltas muslimer vid brottsmisstanke och 

hur uppfattar deltagarna artiklarnas innehåll.  

 

1.3 Avgränsning  

Uppsatsen avser att studera två nyhetshändelser där de misstänkta gärningsmännen har 

muslimsk bakgrund.  Vidare sker ett urval på tre stycken nyhetsartiklar från vardera händelse. 

De utvalda texterna granskas genom en textanalys där resultatet står till grund för de 

samtalsämnen som därefter behandlas i två fokusgrupper. 

 

1.4 Problemformulering 

Vi anser att om en muslimsk man eller kvinna förekommer i en artikel eller i ett reportage så 

gör han eller hon det just på grund av sin religiösa tro. Och förutom den religiösa aspekten 

tror vi att flera skribenter väljer att uppge deltagarnas ursprung trots att detta varken tillför 

något eller är huvudinnehållet i texten. Låt oss istället vända på steken; hur ofta läser vi om 

Lisa, 30 år och kristen med ett ursprung från Gästrikland? Så gott som aldrig.  

 

Vår tes är därmed att muslimer porträtteras på ett visst sätt där man väljer att sätta fokus på 

religionen eller att religionen är mer framträdande än personen i sig. Därtill tror vi att islam 

och muslimer förknippas med våld och terror och att medierna är de som upprätthåller 

allmänhetens attityder och bristfälliga kunskap. 

 

1.5 Frågeställningar 

– Hur porträtteras muslimer i de två nyhetshändelserna; dödsmisshandeln i Landskrona 

respektive bombhotet i Göteborg? 

– Hur tolkar muslimerna, som deltar i fokusgruppen, de utvalda nyhetsartiklarna? 
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2. Bakgrund 
I det här kapitlet ges en kort historik till de båda nyhetshändelserna som inträffade under 

mars och oktober 2010. Detta för att ge en kort tillbakablick på det som har hänt. Längre ner 

i kapitlet definieras de utryck som kommer att användas i uppsatsen.  
 

2.1 Dödsmisshandeln i Landskrona 

Den 29 mars 2010 uppstod en diskussion mellan ett pensionärspar och en 23-årig man då det 

blev bråk om en parkeringsruta vid en livsmedelsaffär. Pressen rapporterade om hur paret 

hade tutat på en bil som stod i vägen varav en dispyt uppstod. Enligt vittnesuppgifter smet 23-

åringen från platsen efter att ha misshandlat mannen och kvinnan. Kvinnan ådrog sig svåra 

skallskador och avled två dagar senare.  

 

Tidningarna rubricerade händelsen som mord samtidigt som hatkampanjer växte på Internet. 

23-åringens ursprung ledde vidare till att Sverigedemokraterna i Landskrona utlyste en 

belöning till den som kunde lämna styrkande uppgifter och därmed koppla mannen till brottet.  

Den 28 maj 2010 dömde Helsingborgs tingsrätt 23-åringen till 1 år och 10 månaders fängelse 

för grov misshandel och grovt vållande till annans död. Domen överklagades men den 2 juni 

2010 konstaterade även hovrätten mannen som skyldig och skärpte straffet till 2 års fängelse. 

 

2.2 Bombhotet i Göteborg 

Den 26 oktober 2010 fick polisen in ett tips om ett bombhot i centrala Göteborg. På natten till 

lördagen den 30 oktober greps fyra män och en kvinna misstänkta för terrorbrott. De fördes 

till arrestlokalerna i Mölndal och släpptes inom ett och ett halvt dygn. Händelsen blossade 

upp stora mediedebatter då polisen valde att storma männens hem.  En av de inblandade, en 

39-årig man, var inte ens misstänkt utan skulle hämtas för att höras som vittne. Trots detta 

tvingades mannen ner på knäna, med händerna över huvudet, och allt medan hans fru och fyra 

barn såg på.  

 

Vid ungefär samma tidpunkt grep polisen ytterligare tre män samt en kvinna för förhör. Det 

uppseendeväckande i fallet var polisens häftiga agerande särskilt med tanke på att de 

inblandade senare visade sig vara oskyldiga. En vecka senare, den 8 november, avskrevs 

misstankarna mot samtliga då det inte fanns någon grund för att de skulle ha förberett ett 
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terroristbrott. Det finns fortfarande ingen information om vad eller vem som låg bakom hotet 

och varför det kopplades till de gripna männen. Händelsen polisanmäldes kort därpå och 

männen samt kvinnan väntar i nuläget på en ursäkt från polisen.  

 

2.3 Definition av uttrycken vi kommer att använda 

För att göra studien mer lättförståelig och minimera risken för missförstånd kommer vi att 

definiera de uttryck som kommer att användas i uppsatsen.  

 

2.3.1 Muslim 

”Vem ska räknas som muslim? Är det enbart personer som praktiserar sin tro 

(till exempel ber fem gånger om dagen)? Eller räcker det med att ha ett 

muslimskt namn som Muhammed eller Fatima?” (Larsson, 2006:8).  

Som man förstår uppstår en definitionsproblematik och detta på grund av att det finns många 

sätt att inringa vad en muslim är för något. Klart står dock att islam är Sveriges näst största 

religion. Många skulle dra gränsen vid att vara en praktiserande muslim, medan andra tycker 

att det räcker med att vara född i en muslimsk familj och detta oavsett om man är troende eller 

ej. I vår uppsats vänder vi oss hursomhelst till de människor som själva definierar sig som 

muslimer, det spelar alltså ingen roll hur lite eller mycket troende de är. 

 

2.3.2 Svensk 

Vad är en svensk man/kvinna för någonting? Ingen självklar fråga att besvara och även här 

stöter man på en hel del problem. I den statliga utredningen, Bortom vi och dom (2005:41), 

klargör Katarina Mattson olika kategorier för vad som klassas som svenskt. Betyder ett 

medborgarskap svenskhet eller är det bara blodsband som räknas? Mattson talar om en 

kategori som är baserad på att man är född i landet och en annan på att det är den infödda 

kulturen och språket som är avgörande. Vi väljer däremot att avstå från Mattsons kategorier 

och vill istället definiera svensk på samma vis som vid fastställandet av muslim. Att vara 

svensk borde likställas med vad du själv anser dig vara oavsett ursprung, utseende eller hur 

länge du har bott i Sverige.  
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3. Tidigare forskning 
I det här kapitlet presenteras en del av den tidigare forskning som har gjorts kring islam och 

muslimer. Då ämnet är relativt outforskat har tyngdpunkten legat på hur invandrare, oavsett 

religionstillhörighet, har behandlats i samhället och i medierna. 
 

 Den vetenskapliga forskningsterrängen om islam och muslimernas integration i det svenska 

samhället är relativt tunnsådd. Visst har det gjorts en del avhandlingsstudier kring ämnet men 

någon övergripande bild finns inte. Vad många medieforskare däremot håller med om är att 

Sverige är ett segregerat samhälle och nyhetsjournalistiken är den stora boven i dramat.  

Till exempel menar professorn Ylva Brune att journalistiken bidrar till att skapa och 

upprätthålla en mental segregation. Och påstår att det är journalisterna som skapar denna 

”mörka magi” då yrkeskåren gör en skillnad mellan ”vi” och ”dom”. De Andra blir en 

projektionsduk för våra egna rädslor och undanträngda, hotfulla egenskaper.  

”I mediebilderna av Islam är den ”mörka magin” ritualiserad i några få 

stereotyper (den fantastiske ayatollan, missiler, demonstrerade massor, kvinnor i 

huvudduk) som tycks ha införlivats i verklighetsuppfattningen hos en majoritet 

av den svenska befolkningen” (Brune, red: 1998:11). 

 

3.1 ”Eurabien” 

Journalisten och författaren Andreas Malm citerar i sin bok, Hatet mot muslimer (2009), olika 

författare som är starkt kritiska till islam och myntat uttrycket Eurabien. Ett uttryck som står 

för alla de europeiska länder som sakta men säkert ”islamiseras”. En av författarna som 

omnämns i boken, Mark Steyn, menar att samhället ser ut som det gör på grund av muslimer 

som kommer och invaderar länder i Europa. Han talar om muslimer som lever på bidrag, som 

kräver att moskéer ska byggas samtidigt som de själva bränner ner och kastar sten på 

byggnader.  Enligt Steyn är risken till ett islamiserat Europa stor om vi inte sätter stopp för 

integrationen.  

”I badhusen får inte längre kvinnor och män simma tillsammans, i sjukhusen tas 

fläsk bort från menyn, i skolorna måste även icke-muslimska kvinnor bära slöja, 

ärlig kritik av islam kriminaliseras, det blir obligatoriskt för alla att fira 

muslimska helgdagar och på detta finns ingen ände” (Malm, 2009:42). 
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Även Raphael Israeli (Malm, 2009) talar om ett Europa i förvandling och riktar sig till länder 

som Belgien, Holland och nationer i Skandinavien. Dessa länder är, enligt hans mening, på 

väg att bli ”för” islamiska och nämner bland annat Rosengård i Malmö som tydliga exempel 

på städer och stadsdelar där muslimerna har ”tagit över”. 

”Svenskarna är trötta på att rånas, lemlästas och våldtas. I Sverige påträffas 

ständigt eldvapen som importerats från de muslimska delarna av före detta 

Jugoslavien och där mobiliserar al-Qaida” (Malm, 2009:46-48). 

 

3.2 Är islam en ras? 

Idag är det vanligt att människor och medier buntar ihop alla muslimer oavsett ursprung. Det 

verkar alltså inte spela någon roll om man är kurd, somalier, turk eller iranier. Det väsentliga 

är att man grupperas under samma religion. Det anmärkningsvärda är att det finns många 

minoritetsreligioner i dessa länder även om islam är den största. Och trots att deras kultur kan 

skilja sig drastiskt hamnar de ändå under samma kategori; muslimer. Om en kvinna föder fem 

barn så gör hon det för att hon är muslim, om en man mördar sin fru så är det för att han är 

muslim, om förortsungar rasar mot polisen så är det för att dem är muslimer. Detta är den 

allmänna bilden om muslimer, enligt Malm. Kort sagt; muslimerna reduceras till sin 

egenskap av muslimer (Malm, 2009:110-112).  

 

I en attitydundersökning  gällsandes muslimer som utfördes 1997 i Storbritannien kom man 

fram till att personer med bristfällig kontakt rent allmänt hade en stängd uppfattning om 

islam. Studien visade hur förhållandet mellan britter och muslimer såg ut men konstaterade att 

dessa hade en felaktig förståelse gentemot varandra. I de fall där man hade en stängd 

uppfattning betraktades islam som något annorlunda, fientligt, barbariskt, sexistiskt, våldsamt 

och underlägset den västerländska civilisationen.  

 

Därtill tyckte flera att islamofobi var legitim kritik och att islamisk kritik mot väst var 

oberättigad. Däremot hade personer med större interaktion med muslimer en annan 

uppfattning och islam målades upp på ett mer mångfacetterat sätt.  Muslimerna var inte 

jämbördiga och inte heller underlägsna, men annorlunda. Man tyckte att kritik mot islam 

skulle uttryckas men med respekt och förnuft (Larsson, 2006:13-14). 
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3.3 11 september 

Tisdagen den 11 september 2001 kapades fyra amerikanska inrikesflygplan. De två första flög 

rakt in i World Trade Center, som direkt fattade eld och rasade. Det tredje flygplanet 

kraschade in i Pentagon i Washington och det fjärde havererade på ett fält utanför staden 

Shanksville i Pennsylvania. Totalt omkom 2 995 människor i attacken. Förutom 

flygplanspassagerarna, kaparna och människorna i byggnaden dog även många brandmän 

samt poliser (Zelizer, Allan, 2002:10). 

 

Efter 9/11 deklarerade USA ett krig mot terrorismen där man riktade sig mot 

terrororganisationer och stater som de anser stödjer terrorismen (Zelizer, Allan, 2002:141).  

Den 22 juli 2004 fastslog 11-septemberkommissionen att attackerna hade utförts av al-Qaida 

och att Khalid Sheikh Mohammed var hjärnan bakom dåden. I en senare rapport framgick det 

att erkännandet tillkom under tortyr och kan därmed inte anses helt tillförlitligt. I nuläget är 

det bara ett antal mindre betydande personer som har dömts för inblandning i attacken 

(Hoffman, 2006:18). 

 

I boken Journalism after September 11 (2002) hävdar forskare att synen på muslimer ändrats 

radikalt i medierna efter elfte september.  

”As the hunt began for the ’Islamic terrorists’, the media failed to provide a 

nuanced and contextual understanding of Muslims or the nature of the ’Islamic 

peril’. Journalists generally echoed the Bush administration’s polarized 

narrative frame of good versus evil” (Zelizer, Allan, 2002:105). 

 

I samma bok hävdar skribenten att de få västerländska journalister som valde att producera 

och återge objektiv information kring islam och muslimer överskuggades oftast av andra 

journalister som ideligen valde att stereotypisera bilden av muslimer. Karen Armstrong som 

bland annat har forskat kring religiösa strider inom islam framträdde flera gånger i 

amerikansk TV för att prata om komplexiteten i sådana konflikter. Hennes försök avfärdades 

dock oftast då programledarna istället sökte bekräftelse för sina egna uppfattningar om ”de 

våldsamma muslimerna” (Zelizer, Allan, 2002:18). 
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3.4 Muhammedkarikatyrerna 

Jyllands-Posten är Danmarks största dagstidning och blev känd världen över i samband med 

publicerandet av de tolv karikatyrbilderna på profeten Muhammed. På en av teckningarna 

avbildades Muhammed med en tickande bomb på huvudet och på denna stod islams 

trosbekännelse. Malm menar att detta var den perfekta visualiseringen av muslimerna och 

Jyllands-Posten budskap kunde med andra ord inte bli mera tydlig;  

”Vi inte har särskilt gott om tid, muslimerna kommer att detonera all over the 

place om vi inte omedelbart desarmerar dem” (Malm, 2009:179-180). 

 

I sin essä Muslimerna kommer! (2006) skriver forskaren och religionshistorikern Göran 

Larsson hur han en dag efter offentliggörandet av karikatyrerna blir uppringd av en kvinna 

som frågar: ”Kommer muslimerna nu?” Kvinnan hade sett demonstrationer på nyheterna och 

hört Usama bin Ladins namn nämnas varpå hon blivit rädd. Vad som undgått henne var att 

muslimer redan fanns i hennes stad och gjort sedan flera år tillbaka.  

 

Larsson beskriver händelsen som ett fall av islamofobi som definieras av rädslan samt hatet 

mot islam och muslimer. Enligt Larsson beror bilden främst på mediernas stereotyp av 

muslimen och menar att det är den som har lett till ett ökat våld gentemot muslimer och 

personer med utländskt påbrå. Vidare hävdar han att det inte är religionen som är 

problematisk utan istället människornas egna tolkningar. Med detta som utgångspunkt är det 

viktigt att medierna skildrar en sann och verklig bild av religionen, särskilt med tanke på att 

islam är Sveriges näst största religion.  

”Islam kan användas för att förtrycka kvinnor, men samma religion kan också 

användas för att betona att alla människor (oberoende av kön, hudfärg eller 

social status) är lika inför Gud” (Larsson, 2006:21). 

 

För att återgå till Jyllands-Posten har tidningen, enligt ansvarig utgivare, alltid försvarat sig 

med yttrandefriheten. Och i samband med Muhammedkarikatyrerna ville de helt enkelt pressa 

gränserna kring vad som får sägas och publiceras i medierna. Men enligt Brittiska BBC kunde 

inte detta resonemang vara mer fel. Drygt två år tidigare ville en dansk tecknare, Christoffer 

Zieler, publicera karikatyrer av Jesus men då valde redaktören att neka tecknaren med 

följande svar:  
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”Jag tror inte att Jyllands-Postens läsare kommer att uppskatta teckningarna. I 

själva verket kommer de att provocera fram ett ramaskri. Därför kommer jag 

inte att använda dem” (Malm, 2009:181). 

 

3.5 Muslimer och brott 

Ovanstående författare och medieforskare hävdar att muslimerna tillskrivs ett högt 

förklaringsvärde, inte allra minst när ett våldsbrott har begåtts. Denna insikt får medhåll av 

religionshistorikern Mattias Gardell som i boken Bin Ladin i våra hjärtan (2005) diskuterar 

islamofobi, hedersmord och svenska myndigheters agerande i kriget mot terrorismen.  

”I den inflammerade hedersmordsdebatt som följde sedan Fadime Sahindal 

mördats av sin far i januari 2002, bortsåg många observatörer omedelbart från 

alla andra orsaksförklaringar till förmån för det faktum att fadern var kurd och 

muslim, som om det i sig kunde förklara händelsen. Men när en svensk 

protestantisk mor slog ihjäl sina barn och placerade dem i frysboxen – vilket 

inträffade i Gustavsberg utanför Stockholm en tid efter Fadimemordet – sökte 

ingen förklara morden med att förövaren var en etnisk svensk medlem i Svenska 

statskyrkan” (Gardell, 2005:195). 

 

Vidare konstaterade etnologen Oscar Pripp i en studie av huvudstadens förorter 2001 att 

boende i exempelvis Fittja på olika sätt tvingas förhålla sig till de egenskaper som tillskrivs 

området och kategorin ”invandrare” (Nord, m fl., 2002).  

Bilderna som oftast är negativa påverkar, enligt Pripp, ”invandrarnas” möten med andra 

människor eftersom att de tillskrivs kollektiva egenskaper. Tidigare forskning belägger det 

faktum att medierna projekterar bilder som till stor del bygger på stereotyper. Och att 

muslimer och islam förekommer i nyheterna i samband med våld, terror och förtryck. 

 

3.6 Exkludering i medierna 

Journalisten Lasse Sandström debatterar i publikationen Rosengård i medieskugga (2005) om 

hur medierna som medel blir ett hinder för integrationen. Han förkastar ordet invandrare då 

det, enligt honom, inte finns något kollektiv som motsvarar begreppet.  Sandström menar att 

icke-etniska svenskar inte ges någon naturlig plats i medierna och uttrycker lite barskt att 

tidningarna verkar strunta i dessa grupper. Genom att ta del av upplagesiffror från 
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tidningsstatistiken, TS, dryftar han att de som bor i förorten sällan läser dagstidningar och än 

mindre prenumererar på dem. Detta förhållande avläser han i de fyra största 

morgontidningarna; Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och 

Sydsvenskan.  

”Det tydligaste exemplet är Rosengård i Malmö. Där har 85 procent av 

befolkningen utländsk bakgrund, 15 procent är infödda svenskar. Sydsvenskans 

hushållstäckning i Västra Skrävlinge församling (huvudsakligen Rosengård) 

uppgick till 17 procent år 2003. Det var omräknat i antal tidningar 1 830 

exemplar” (Sandström, 2005:14).  

 

Han vill därmed få fram att stora delar av den svenska befolkningen känner sig exkluderade i 

den skeva nyhetsbevakningen. Och menar att medierna snarare förstärker de fördomar och 

attityder som finns istället för att driva en utveckling och förändring.  

”När marknaden/medierna inser att stora grupper potentiella mediekonsumenter 

känner sig främmande i deras medier kommer man att tvingas ta hänsyn till 

dessa människor. Man kommer helt enkelt inte att ha råd att avstå från den 

kunskap, som journalister med icke-svensk bakgrund besitter om dessa 

”marknader” (Brune, red, 1998:27). 
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4. Teori 
Tidigare forskning säger att den socialt konstruerade bilden av muslimer är negativ och att 

den upprätthålls av samhället. Som ramverk för att undersöka detta tittar vi i detta kapitel på 

socialkonstruktivismen, diskursteorin, receptionsanalysen samt Halls teori om ”Vi och de 

andra”. 
 

4.1 Socialkonstruktivismen 

Utgångspunkten i socialkonstruktivismen är att vår verklighet är socialt konstruerad. Vad vi 

vet och vad vi kan utgår från vår sociala omgivning. Det primära inom denna teori är språket 

då det hjälper oss att forma vår omvärld.   

”Att vi kan utvecklas till en tänkande varelse bygger på att vi har lärt oss ett 

språk som redan på förhand strukturerar verkligheten för oss” (Wennerberg, 

2001:12). 

 

En av de viktigaste förutsättningarna inom detta perspektiv handlar om att förhålla sig kritisk 

till självklar kunskap. Vår verklighet är inte ”sann” utan snarare ett resultat av vårt sätt att 

kategorisera världen omkring oss.  

Med andra ord kan man säga att vårt tänkande och agerande i olika sociala kontexter utgår 

från de beskrivningar som finns tillgängliga i språket.  

Denna teori tar alltså avstånd från naturen och fysiologiska förklaringar och menar att det 

ytterst är människan som sätter gränserna. Som man förstår är socialkonstruktivismen bra för 

att låsa upp eller bryta ner traditionella föreställningar som ofta kan vara cementerade och 

låsta. Teorin rymmer därför en öppning till att se saker och ting på ett annat sätt. 

”Den utgår från att man ska avslöja att något som på ytan ter sig som naturligt 

eller som ett resultat av en naturlig utveckling faktiskt inte är det, att det under 

den naturliga ytan döljer sig en komplicerad social påverkan som det kan vara 

svårt att få ögonen på ” (Wennerberg, 2001:58). 

 

För vår del är teorin praktisk då den kan ge oss insikt kring hur den stereotypa föreställningen 

av muslimer har uppstått. Socialkonstruktivismen utgår från att det är i mötet mellan 

människor som språket konstruerar bilder som definierar ”medlemmar” och ”främlingar.” Om 
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detta möte uteblir skapar vi en uppfattning av den andre genom den information som finns till 

hands. Vidare använder sig Wennerberg av Berger och Luckmans modell. Denna modell går i 

korthet ut på att människan av naturen har en tendens till att skapa vanor. Dessa vanor sprider 

sig som ringar på vattnet till andra som skapar sig en åsikt av en viss händelse/grupp 

(Wennerberg, 2001:71). Medierna har därmed inte bara en väldig makt utan också en viktig 

uppgift att fylla.  

 

4.2 ”Vi och de andra” 

Sociologen Stuart Hall har en teori om hur vi väljer att kategorisera människor. Han menar att 

vi oftast delar upp människor i två olika kategorier som är varandras motsatser; ”Vi och de 

andra”. Beteckningarna på dessa två grupper kan även bytas ut mot bland annat 

”hjältar/skurkar”, ”bra/dåliga” och ”fula/attraktiva”. Denna typ av sortering gör att alla de 

människor som på något sätt är avvikande genom antigen sin klädsel, religion eller etnicitet 

hamnar utanför och betraktas som ”de andra” (Hall, 1997:228-229).  

 

För att förstå hur dessa framställningar har uppkommit måste man sträcka sig långt tillbaka i 

tiden. Hall talar specifikt om hur svarthyade människor har framställs i amerikanska medier. 

Bilden av den svarte mannen har tidigare kretsat kring hur primitiv, vild och barbarisk denne 

är. Enligt Hall grundas detta i tre historiska händelser; den första gällande slavhandeln i 

Amerika, den andra genom Europas kolonisering av Afrika och den tredje 

efterkrigsmigrationen från tredje världen. Utifrån dessa tre händelser har alltså 

framställningarna uppkommit om ”vi och dem”. Där ”vi” betraktas som kulturella och 

civiliserade till skillnad från ”de andra” som är okulturella och ociviliserade människor (Hall, 

1997:239).   

 

Rasuppdelningen och rasismen avspeglades i dåtidens amerikanska filmer och reklamer där 

framställningen av de svarthyade människorna alltid har var negativ och nedsättande. I 

reklamer för tvål använde man sig oftast av en svarthyad, liten pojke som fick symbolisera det 

”smutsiga”, och av en vit pojke som fick symbolisera allt det ”rena och oskuldsfulla”. 

Budskapet var enkelt; tvätta bort din smuts och din svarta färg med Pears’ soap (Hall, 

1997:242). Det var inte någon större skillnad i filmvärlden där den svarthyade mannen var, 

utan undantag, skurken som ville förstöra för hjälten; den vite mannen. Sättet man 
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porträtterade de svarthyade människorna på medförde och förstärkte bara bilden av ”den vita 

mannen” som norm.  

 

Vidare är teorin om ”Vi och de andra” applicerbar på många olika grupper idag, exempelvis; 

”Vi och kvinnorna”, “Vi och de homosexuella” eller ”Vi och muslimerna”. Man kan 

konstatera att de svarthyade människorna målades ut på ett hemskt sätt i medierna, något som 

människor knappast reflekterade över för knappt femtio år sedan då de svarthyade 

människorna var underlägsna de vita. Det är intressant att se på hur muslimer porträtteras idag 

i medierna.  Många gånger målas de ut som terrorister, som ”smutsiga”, de som vill ”ta över 

världen” och de som hotar västvärlden (Malm, 2009). Hur kommer vi att se på detta om trettio 

år, kommer man att konstatera att muslimerna utsattes för skev porträttering och nedsättning i 

dagens medier? 

 

4.3 Receptionsteorin 

Enligt Stuart Hall är texter aldrig helt neutrala då de uppmanar läsaren till att göra sin egen 

tolkning genom att exempelvis ta ställning till ett visst tema på ett visst sätt. I texten ligger 

även potentiella ideologiska betydelser som producenterna av texten medvetet sänder ut. 

”Vad som följaktligen är viktigt att poängtera, är att det under textens 

uppenbara syfte ligger djupare ideologiska värderingar inbäddade – budskap 

som ofta är inkodade på ett mer eller mindre oreflekterat vis. I såväl nyheter som 

reklam återspeglas genom stereotyper och andra kulturella konventioner vad 

som enligt den dominerande ordningen bör uppfattas normalt och onormalt i 

samhället. Detta gäller inte minst uppdelningen mellan olika sociala klasser, 

olika etniska grupper, människor av olika kön och olika sexuell läggning” 

(Jansson, 2002:136). 

 

Denna analys bygger på att mottagarna inte är passiva till de medietexter som matas ut, 

tvärtom har läsaren en rad uppsättningar med meningar för att tolka och ta till sig ett budskap.  

”Genom encoding/decoding-modellen begreppsliggör Hall 

masskommunikationen som en meningsskapande process i ett flertal olika steg, 

en process som präglas av de sociala strukturer där meningsskapandet äger 

rum” (Ekström, Larsson, red. 2000:277).  
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Dessutom kan och har de flesta texterna en dominerande mening och presenteras därmed på 

ett visst sätt för att åskådarna ska inta samma position som den/de som skrivit texten. Det 

fascinerande i denna process är just att människor från samma eller liknande bakgrund/kultur 

tenderar att inta samma position oavsett producenternas intentioner (Ekström, Larsson, red. 

2000). 

 

En text blir alltså kodad i dess tillkomststund och tillskrivs därefter ytterligare mening då den 

placeras i ett givet sammanhang. Journalister och andra tidningsskribenter har därmed en 

betydande roll då dessa formar texter som starkt präglas av egna värderingar och maktfulla 

ideologier som råder i samhället. Till exempel blir nyhetstexterna kodade genom reportern, 

nyhetschefen och hela koncernen som distribuerar tidningen. Budskapet blir därefter avkodat 

av läsaren som genom sitt kulturella antagande skapar vissa förutsättningar för 

tolkningsskedet. När det gäller att läsa texter och avkoda dem så är det inte alltid säkert att 

läsaren tolkar texten enligt avsändarens intentioner. Varje enskild läsare har sina kulturella 

referensramar som präglar dennes läsning/avkodning och dessa behöver inte stämma överrens 

med avsändarens.  

 

Stuart Hall skiljer mellan tre olika huvudtyper av läsningar: 

1. Dominant läsning (dominant reading)  

Läsaren kodar texten i enlighet med dominerande ideologiska föreställningar, 

vilket i regel sammanfaller med sändarens perspektiv.  

2. Förhandlad läsning (negotiated reading)  

Denna form av läsning kännetecknas av att den inkodade meningsstrukturen 

åtminstone till en viss del omförhandlas. Det kan innebära att vissa delar av ett 

budskap uppfattas som oproblematiska, eller ”normala”, medan andra uttrycker 

en världsbild eller ideologisk position som den enskilda läsaren inte 

sympatiserar med.  

3. Oppositionell läsning (oppositional reading)  

När läsaren fullständigt förkastar textens utgångspunkter och ser den som ett 

uttryck för en falsk världsbild (Jansson, 2002:137). 
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Viktigt att känna till är att avkodandet sker på både ett medvetet och undermedvetet sätt där 

bearbetningen av en text påverkas av flera faktorer såsom minnen, kunskap och sociala 

ramverk.  

 

För vår studie är det gynnsamt att applicera Halls in-och avkodningsmodell då den hjälper oss 

att kategorisera de olika läsarterna bland våra fokusgruppsdeltagare. Den ger därmed en 

fingervisning om vad deltagarna själva anser om nyhetsrapporteringen.  

Anser de att bilden av muslimer/islam är sanningsenlig eller avfärdas texternas innehåll och 

associationer totalt?  

 

4.4 Stereotyper 

Precis som socialkonstruktivismen och receptionsteorin handlar stereotypifiering om att 

kategorisera vissa saker för att lättare bilda sig en uppfattning. Inom psykologin är man 

relativt överens om vad en stereotyp är för något då man förklarar begreppet med tre 

beståndsdelar: 

 

• En stereotyp betyder att en grupp människor identifieras efter särskilda egenskaper 

som till exempel hårfärg, klädsel och ursprung.    

• Vidare tillskrivs den identifierade gruppen flera egenskaper och kan således innebära 

att blondiner är dumma och bibliotekarier tråkiga. 

• När det slutligen konstaterats att en person har en viss egenskap identifieras denne 

utifrån en hel grupp som därefter tillskrivs stereotypa föreställningar. Förslagsvis kan 

det handla om att bibliotekarier är tysta och ogillar högljudda fester (Hinton, 2003).  

 

Sedan början av 1900-talet har forskarna försökt få fram varför människor väljer att 

kategorisera och generalisera. Mångsysslaren Walter Lippmann inledde forskningsterrängen 

med boken Public opinion. I denna introducerar han begreppet stereotyp och förklarar hur 

uppfattningar konstrueras för att få grepp om den verkliga världen. 

”Ur omvärldens blomstrande virrvarr och larm väljer vi ut det som vår kultur 

redan har definierat för oss, och vi tenderar att uppfatta det vi har valt ut på det 

sätt som den kulturella stereotypen anger” (Hinton, 2003:13).  
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Våra kognitiva förmågor är alltså begränsade och stereotypifiering ett måste för att inhämta 

kunskap. Vidare konstaterar flera forskare hur stereotypa föreställningar uppstår. En del 

menar att de skapas genom aggression då en syndabock måste utses. Och andra talar istället 

om hur konkurrens mellan grupper/individer leder till fördomsfulla generaliseringar. Vad 

forskarna däremot är ense om är att stereotyper är falska, stärker negativa uppfattningar och 

svåra att ta bort eller förändra.  

 

I boken Stereotyper, kognition och kultur (2003:24) berättar författaren Perry Hinton om en 

annonskampanj i USA under 1960-talet. Affischer tidningsartiklar och meddelanden i TV:n 

uppmanade människor att inte tänka i stereotyper. Syftet var att driva en kampanj mot etniska 

stereotyper i media och tanken var väl god men problemet vara att planen om en kulturell 

smältdeg inte gick att uppfylla. Aktionen resulterade i att färre uttryckte sina stereotypa 

åsikter offentligt men undanröjningen av gruppskillnader ledde bara till en starkare 

sammanhållning i de olika klungorna. Denna historia är ett lysande exempel på hur lätt 

stereotyper uppstår men hur svåra de kan vara att få bort.   

”Kulturens betydelse för våra kunskaper bör inte heller underskattas. Om vi 

upptäcker att det finns en stark konsensus kring åsikter om en viss 

samhällsgrupp – bland våra vänner, bekanta och i media – är det troligt att vi 

accepterar detta normativa inflytande som det rätta sättet att betrakta gruppen 

på” (Hinton, 2003:23).  

 

Det har därpå bevisats att människor lättare kommer ihåg information som överensstämmer 

med de stereotyper man har, det är den främsta orsaken till varför de är så svåra att få bort. 

Med ovanstående utdrag är det därför intressant att studera vilka ord och beskrivningar som 

tilldelas muslimer vid brottsmisstankar. Särskilt med tanke på att vår tes påstår att medierna 

skapar och upprätthåller en negativ bild av dem.   
 

4.5 Diskursteori/textanalys 

Ordet diskurs innebär att det finns en eller en annan idé om att språket är strukturerat i olika 

mönster som vi följer när vi agerar inom olika genrer. Diskursanalys innebär att man 

analyserar dessa mönster. Diskursen bidrar till att konstruera sociala identiteter, sociala 

relationer samt ett kunskaps- och betydelsesystem. 
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När man analyserar diskurs ska man enligt Norman Fairclough, professor i lingvistik, 

fokusera på två dimensioner: 

– Den kommunikativa händelsen – ett fall av språkbruk som exempelvis en 

tidningsartikel, en film, en intervju eller ett politiskt tal. 

– Diskursordningen – summan av de diskurstyper som används inom en social 

institution eller en social domän. Diskurstyper består av diskurser och genrer.  

 

Det finns olika diskursordningar, exempelvis mediernas- eller sjukvårdssystemets 

diskursordning. Inom dessa ordningar finns olika diskursiva praktiker där tal och skrift 

produceras och konsumerar/tolkas (Winther Jörgensen, Philips, 2000:73). 

 

För att förenkla det lite kan man säga att inom sjukvårdsystemets diskursordning finns det 

olika sätt att prata på. En diskkursiv praktik kan vara samtalet mellan läkare och patient och 

en annan kan vara samtalet mellan läkare och en annan läkare. Det är två olika diskursiva 

praktiker då läkaren använder ett språk när han eller hon talar till sin patient så att denne kan 

förstå, och en annan där läkaren använder ett språk när denne kommunicerar med läkaren.  

”I kritisk diskursanalys hävdas det att diskursiva praktiker bidrar till att skapa 

och reproducera ojämlika maktförhållanden mellan sociala grupper, till exempel 

mellan sociala klasser, mellan kvinnor och män, mellan etniska minoriteter och 

majoriteten ” (Winther Jörgensen, Philips, 2000:69).  

 

Således är inte kritiskt diskursanalys politisk neutral, enligt Fairclough, eftersom det ligger 

politiska ideologier bakom alla texter och strukturer.  Dess styrka är att med utgångspunkt i 

teorier om hur samhället är organiserat, undersöka och förklara hur maktstrukturerna fördelas 

och uppträder, men också att ta reda på hur dessa makstrukturer försöker framstå som 

naturliga för att inte bli ifrågasatta.  

Teorin ställer sig på de svagas sida och kämpar för att göra de svaga starkare. Med teorin vill 

man också påvisa hur diskursiva praktiker bibehåller hegemonin och den snedfördelade 

makten i samhället (Winter Jörgensen, Phillips, 2000:70).  

 

Vi kommer i vår studie att fokusera på de två huvuddimensionerna: den kommunikativa 

händelsen; för att ta reda på vilka det är som får komma till tals, hur aktörerna presenteras 

samt ta reda på hur språket är konstruerat. Därefter kommer vi att titta närmare på 
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diskursordningen för att ta reda på hur texten konsumeras, det vill säga hur 

fokusgruppsdeltagarna läser och tolkar de texterna som läggs fram.  
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5. Metod 
I det här kapitlet redogör vi för de metodval som användes i studien. Till detta förs en kritisk 

reflektion med dess för- och nackdelar. Vid sidan om detta presenteras urval och avgränsning 

samt uppsatsen analyspunkter.   
 

5.1 Metodval 

Studien är tvågrenad då den förutom textanalysen kombinerades med fokusgrupper för att 

besvara studiens frågeställningar. Vidare bottnade undersökningen i en kvalitativ ansats då vi 

med uppsatsen försökte tolka hur en viss nyhetshändelse skildrats.  

”Textanalys är en övergripande beteckning på kvalitativa studier av texter.  

[…] Textanalys handlar om att plocka isär en text genom att ställa frågor  

till den och att sätta ihop den igen på ett nytt sätt som på ett  

eller annat vis ger både analytikern och analysens läsare ökad förståelse för  

texten.” (Östbye, Helge m.fl., 2008:62-71). 

 

Analysen utgick utifrån en textanalystik ram. Denna ram konstruerade vi själva men 

influerades av Norman Faircloughs kända diskursteori. Då analyspunkterna utformades tog vi 

till exempel del av det som Fairclough kallar för den kommunikativa händelsen, det vill säga 

vilket språkbruk som används i en text.  

 

Vid en analys av den diskursiva praktiken är man intresserad av att ta reda på hur en text är 

producerad samt hur den konsumeras. Därför var det viktigt att studera förhållandet mellan 

textens medverkande, liksom ordval, grammatik och i fall några metaforer användes. För att 

ta reda på hur texten konsumerades var receptionsteorin lönsam, detta då den iakttar hur 

mottagarna tolkar texten (Winther Jörgensen, Phillips, 2000:86). 

 

Genom att textanalysen förenades med en social analys blev metoden mer effektiv. Av den 

anledningen använde vi oss även av fokusgrupper. Dessa hjälpte oss vid analysarbetet och 

besvarade dessutom uppsatsens frågeställningar.  
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5.1.1 Analyspunkter 

Här presenteras de punkter som användes vid analysen av de utvalda texterna. Dessa låg även 

till grund för de samtalsämnen som vidare behandlades i fokusgrupperna. Under 

samtalsdiskussionerna valde vi dock att konkretisera ämnespunkterna för att kunna ställa 

tydligare frågor till deltagarna. 

  

• I vår studie definierade vi en aktör som en person, myndighet eller organisation som 

omnämndes eller som fick uttala sig i den utvalda artikeln. Aktörer kunde bland annat 

vara polisen, kvinnan i shoppingcentret, offret eller den mordmisstänkte mannen. 

Därtill låg intresset i att ta reda på hur ofta olika aktörer fick komma till tals samt om 

de uppträdde i direkt eller indirekt form. 

  

• Därtill skildrades aktörerna utifrån artikelförfattarens perspektiv. Tyngden låg på hur 

artiklarna beskrev dem samt vilka intryck man fick av aktörerna genom deras 

uttalanden. 

  

• För att ta reda på hur språket såg ut valde vi att titta närmare på de ord och uttryck 

som användes i texten. Förekom några värdeladdade ord eller schabloniserande 

uttryck som därmed kunde påverka läsaren? 

  

• Intill detta studerades vilka infallsvinklar som rådde. Hade nyhetsartiklarna en ensidig 

rapportering eller framgick flera aspekter? 

 

5.2 Urval och avgränsning 

Materialet för analysen bestod av text och fokusgruppsmaterial. Texterna hämtades från 

Mediearkivet, en databas med artiklar i fulltext. Artiklarna togs från fem olika tidningar; 

Aftonbladet, City, Göteborgsposten, Sydsvenskan och Värmlands folkblad.  

Då texterna var hämtade från en databas tog vi inte del av tidningarnas tryckta versioner.   

Trots att artikelns placerings var synlig på tidningssidan var vi inte intresserade av de 

omkringliggande texterna. Vårt intresse låg enbart på hur tidningarna valde att rapportera 

kring dödsmisshandeln i Landskrona och bombhotet i Göteborg.   
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5.2.1 Artiklarna 

Totalt valdes sex stycken artiklar, tre från vardera händelse. Därtill skedde ytterligare ett urval 

då artiklarna utsågs från och med att händelsen inträffade fram tills att nio dagar passerat.   

 

Den så kallade dödsmisshandeln i Landskrona ägde rum den 29 mars 2010, därför samlades 

det empiriska materialet in från denna tidpunkt och fram till den 7 april 2010. Sökorden som 

användes var följande: Landskrona, 23-åring och misstänkt. Sammanlagt fick vi 40 träffar. 

Den 30 oktober 2010 greps fyra män och en kvinna misstänkta för terrorbrott i Göteborg. 

Dagen efter rapporterade medierna om detta och därför startade vår artikelsökning från och 

med denna dag. Artikelsöket sträckte sig alltså från den 31 oktober till och med den 9 

november samma år. Genom sökorden Göteborg, bombhot och polis påträffades 38 träffar. 

 

Till följd av de snäva sökorden fanns naturligtvis en risk att vi gick miste om artiklar, detta då 

vi genom frågeställningarna ville få fram hur muslimer porträtterades under dödsmisshandeln 

i Landskrona respektive bombhotet i Göteborg. Med högsta sannolikhet påverkades alltså  

studiens slutresultat då många artiklar uteslöts på grund av detta. Då studien hade en kort 

tidsram kunde vi emellertid inte läsa igenom alla publicerade artiklar under den angivna 

perioden, särskilt då studien kombinerades med fokusgrupper.  

 

Studien behandlade därtill endast rena nyhetsartiklar och inga reportage, insändare, ledare 

eller krönikor. Detta för att nyhetsgenren ansågs mest korrekt och neutral. På grund av det 

styrda urvalet kunde vi i efterhand konstatera att uppsatsen hade fått ett helt annat slutresultat 

om sökorden hade valts bort.  

 

Samtliga texter lästes igenom och därefter valdes sex stycken artiklar ut. Dessa var, enligt oss, 

de mest intressanta ur ett textanalytiskt perspektiv. Detta på grund av de ord, uttryck och 

uttalanden som förekom i texterna. Det skedde därmed inget slumpmässigt urval då vi på ett 

medvetet sätt valde ut specifika artiklar.  

 

Syftet var inte heller att göra någon jämförelsestudie mellan de olika tidningarnas sätt att 

rapportera kring händelserna. Därmed togs ingen hänsyn till var artiklarna hade blivit 

publicerade. De utplockade texterna visade oss på ett konkret sätt hur muslimer porträtterades 

vid brottsmisstankarna. Av denna anledning genomgick de en djupare granskning.   



 

 

26 

 

5.2.2 Fokusgrupperna 

Samtalsgrupper var passande för oss då vi önskade få fram vad en specifik grupp ansåg om 

nyhetsrapporteringen som följde händelserna i Landskrona och Göteborg. Enligt Wibeck 

(2010) kan en fokusgrupp vara ett sätt för deltagarna att göra sin röst hörd och särskilt när 

gruppen är underrepresenterad och/eller utsatt i samhället. Totalt samlades två fokusgrupper 

med fyra deltagare i vardera grupp, de bestod av fem kvinnor och tre män i åldrarna 20-27 år. 

Deltagarna valdes utifrån sin muslimska bakgrund. Deras kön, utbildning eller 

yrkeserfarenhet spelade däremot inte någon roll.   

 

Genom ett snöbollsurval (Östbye, Helge, 2008) hittades respondenterna. Detta urval gick ut 

på att deltagarna själva var med i processen om att hitta fler deltagare. Till vår hjälp använde 

vi oss av det sociala nätverket Facebook. Sammanlagt informerades och tillfrågades 28 

människor och av dessa kunde åtta stycken delta i fokusgrupperna.     

 

5.3 Metodkritik 

När vi läser en tidningsartikel är det inte tal om någon fri tolkning.  Utifrån olika erfarenheter 

skapas skilda tolkningar och detta på ett oftast omedvetet plan. Detta synsätt har att göra med 

människors tidigare förförståelse och är grundstenen i läran om hermeneutiken.  

”Att vi kan förhålla oss ”fritt” måste stå inom citationstecken. För vi är 

naturligtvis inte fria när vi försöker förstå. Vi är tvärtom på många sätt bundna 

av vår kulturellt bestämda förhandskunskap om tecken, genrer, medier och 

världen i allmänhet” (Gripsrud, 2002:172-173). 

 

Därför är det viktigt att vara medveten om att vi inte kan göra oss fria från våra kulturella, 

historiska och sociala premisser. Under analysens gång reflekterade vi över våra 

förutsättningar och allt för att inte falla in i uppenbara mönster.  

 

5.3.1 Reflektioner kring artiklarna 

Inom en diskursanalys är det viktigt att förklara och motivera hur man har kommit fram till de 

tolkningar som man har gjort. Därför var vi noga med att konstruera och formulera 

analyspunkter som hjälpte oss i textanalysen.  
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Vid kvalitativa textanalyser finns det inga konkreta mallar kring hur en sådan ska se ut. 

Därför kan det vara svårt att göra objektiva analyser. Den kvalitativa forskningsansatsen 

försöker inte att dra några generella slutsatser, snarare försöker den tolka mönster och 

sammanhang. Av den orsaken fanns risken att resultatet blev vinklat beroende på hur vi valde 

att tolka det.  

 

Vi är medvetna om att vi inte använder oss av många texter i studien. Vårt mål är inte att 

generalisera och därför anser vi att antalet artiklar är tillräckligt, särskilt med tanke på att vi 

utförde två undersökningar. Därtill uteslöts bildanalysen och fokus har endast legat på 

innehållet i artiklarna. Hade tiden funnits skulle man naturligtvis tagit hänsyn till detta och 

dessutom breddat antalet artiklar och fokusgruppsdeltagare. Att utesluta en metod i förmån 

för en annan var emellertid uteslutet eftersom att vi var nyfikna på hur texterna såg ut men 

också hur publiken tolkade dessa. 

 

5.3.2 Reflektioner kring fokusgrupperna 

Precis som andra forskningsmetoder har fokusgruppen både positiva och negativa sidor. Till 

exempel är inte analysmetoden fri från tolkande inslag eftersom vi väljer att beskriva vissa 

delar. Det rör sig alltså inte om någon neutral tolkning då återgivningen är beroende av vilket 

material som läggs fram och på vilket sätt detta görs. Dessutom är underlaget begränsat och 

några generella slutsatser kan därmed inte dras. 

 

Studiens huvudsakliga intresse har tagit upp den innehållsmässiga aspekten det vill säga vad 

deltagarna har sagt i gruppen och vilka åsikter och argument som lyfts fram. Detta har vidare 

lett till en analys som inte gått bakom orden eftersom gruppernas handlingar och beteenden 

inte tillmäts någon större betydelse.  

 

5.4 Utförande 

Vi undersökte hur muslimer porträtterades i två skilda nyhetshändelser samt hur utvalda 

fokusgruppsdeltagare med muslimsk bakgrund tolkade dessa. Artiklarna hittades i 

Mediearkivet där speciefika sökord hjälpte oss att få fram underlaget till undersökningen. 

Efter att texterna valts ut konstruerades analyspunkter för att tolka texternas presentation av 

de misstänkta gärningsmännen. Under analysarbetet ingick inte artiklarnas bildmaterial, detta 
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då fokus låg på det textmässiga innehållet och respondenternas åsikter.  

 
Parallellt med textanalysen söktes deltagare till fokusgrupperna. Ambitionen var att ha tio 

deltagare men då två ställde in med kort varsel fick vi nöja oss med åtta stycken.  

 

För att få tag i fokusgruppsdeltagare skickades förfrågningar via e-mail ut till 

gymnasierektorer runt om i Kalmar. Även samordnaren över invandrarföreningarna i Kalmar 

tillfrågades. Trots flera påminnelser fick vi inget svar och valde därför att skicka ut 

förfrågningar över Facebook. Ett par av de tillfrågade kände vi sedan tidigare, de gav oss 

namnen på flera möjliga kandidater som vi därpå tog kontakt med. Därefter upprättades två 

fokusgrupper som hölls den sjätte och sjunde december 2010.  

 

När alla sex textanalyserna var genomförda utformades en intervjuguide som var till hjälp för 

moderatorn under samtalsdiskussionerna. Deltagarna fick samtliga artiklar utskickade en 

vecka i förväg. Detta då de skulle ha möjlighet att sätta sig in i materialet och därmed skapa 

egna uppfattningar om texterna (Wibeck 2010). Samtalsdiskussionerna pågick under 1.5 

timmar och spelades in på en Iphone. Sammanhållningen i grupperna var god och moderatorn 

behövde inte styra respondenterna för att få uttömmande svar. Varje händelse och artikel 

behandlades för sig och deltagarna startade automatiskt konversationer kring ämnena.  

Landskrona- och Göteborgsfallet väckte många reaktioner bland de närvarnade och ibland 

gled diskussionerna iväg. Moderatorn gick vid de tillfällena in i diskussionen och vägledde 

deltagarna till de ämnesområdena som skulle behandlas.  

 

När fokusgrupperna var färdiga fördes ljudfilerna över till datorn och allt material 

transkriberades. I textanalysen sammanfördes vissa delar av transkriberingen och resultatet 

tolkades med hjälp av studiens teorier och tidigare forskning. Anledningen till att vissa delar 

valdes bort var för att de inte tillförde något till studiens analys- och resultatdel. Det rörde sig 

till exempel om diskussioner kring den svenska invandringspolitiken och personliga 

erfarenheter av diskriminering.  
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6. Resultat och analys 
Här nedan presenterar vi analysen och resultatet utifrån det text- och samtalsmaterial vi har 

använt oss av. För att skapa struktur och god läsbarhet granskas händelserna var för sig. 
 

6.1 Händelsen i Landskrona 

Artikeln med rubriken ”Omringad och gripen” (bilaga 1) publicerades i Aftonbladet den 3 

april 2010, ”Landskronaborna ville visa sitt stöd” (bilaga 2) publicerades i City den 6 april 

2010 och den tredje artikeln med rubriken ”23-åringen häktad för grov misshandel” (bilaga 

3) publicerades i Göteborgsposten den 7 april 2010.   

 

6.1.1 Artiklarnas huvudaktörer 

Då fallet inträffade satte en enorm mediekarusell igång. Intresset var stort och tidningarna 

blev en del i spaningsarbetet. Polisen efterlyste vittnen och genom manifestationer stod 

kommunens invånare upp mot våldet. Tidningarna gav stort utrymme till gärningsmannen och 

det drabbade pensionärsparet. Inget förvånansvärt, det anmärkningsvärda handlade istället om 

hur tidningarna valde att presentera de olika individerna.  

 

Artiklarnas huvudaktörer utgörs av personer inom polis- och rättsväsendet. I samtliga texter 

figurerar åklagaren antingen via pratminus eller i indirektform. Enligt den italienske 

analytikern, Antonio Gramsci, förklaras detta med att dessa personer sitter på den 

hegemoniska makten, vilken i korthet går ut på att samhället är uppbyggt av dominerande 

skikt som kan ifrågasättas eller reproduceras. I Landskronafallet var tidningarna beroende av 

polisens information och upprätthöll på så vis deras makt. Händelsen visar tydligt hur 

tidningarna strukturerade social ordning i form av hierarkier, där polisen var eliten och 

därmed styrde journalisternas och läsarnas idéer. En avsevärd problematik då läsaren oftast 

upplever nyhetsrapporteringen som sann varpå en förändring kan bli svår att få till.  

 

6.1.2 Rubriceringen av mord 

Då Aftonbladets artikel publicerades hade inte en vecka passerat men trots detta hade polisen 

kartlagt tre personer för en eventuell inblandning med 78-åringens bortgång. Tidigt fann man 

att de misstänkta gärningsmännen var bröder men 23-åringen var ändå den som målades upp 
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som huvudmisstänkt. Samtliga texter innehöll ord som bidrog till att läsarens föreställning 

blev begränsad och dömande. Till exempel illustrerar ordet mord mäktiga känslor som 

användes tidigt under nyhetsrapporteringen.  Därtill nyttjades fraser som polispatrull, 

omringad, fast grepp, slog ner, avled, husrannsakan och brottsoffer. Ord som lätt leder till 

partiska åsikter hos läsaren.  

 

6.1.3 Framställningen av aktörerna 

I Aftonbladets artikel framstår 23-åringen som Ingers mördare trots att han vid tidpunkten 

endast var misstänkt. Vid återgivningen av hur gripandet gått till får man en känsla av ett 

överdådigt polispådrag ”Klockan hade precis passerat 14 igår eftermiddag när flera 

polispatruller omringade ett hyreshus i stadsdelen Kopparegården i utkanten av Landskrona. 

Uniformerade poliser såg till att den misstänkte 23-åringen inte kunde fly. Efter några 

minuter kom fyra civilklädda utredare som tillsammans med en patrull tog sig in i 

lägenheten.” Därtill tituleras 23-åringen som den mordmisstänkte medan den avlidna kvinnan 

och hennes sörjande make presenteras med förnamn. Denna beskrivning leder till att 

relationen till offren blir personlig och känslosam vilket inte är fallet med den misstänkte 23-

åringen. Iögonfallande är alltså tidningarnas tidiga rubricering av mord även om tingsrätten 

och senare även hovrätten konstaterade att så inte var fallet.  

 

Under samtalsdiskussionerna frågade moderatorn om empati väcktes för någon i artiklarna. 

Följande utdrag är intressant då det återger tidningarnas starka åsiktspåverkan.  

Dzenan: Det är klart man känner empati för de äldre.  

Alma: Ja speciellt hon som blev mördad.  

Moderator: Har någon blivit mördad?  

Dzenan: Mmm.  

Alex: Han är ju skäligen misstänkt för mord och misshandel.  

Moderator: Var står det? 

Alex: Det står… gör det inte, eller? 

Dzenan: Ja alltså hon har ju blivit mördad eller, det vet man väl?  

Alma: Det vet man ju! 

 

Texternas övertygande beskrivningar lämnar alltså inget utrymme för tvivel. Respondenterna 

är överens om att 23-åringen är den rätte gärningsmannen och därmed skyldig till mord. 
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Artiklarna har därför en ensidig infallsvinkel då framställningen av den misstänkte inte 

lämnar några alternativa utgångar eller uppfattningar.   

 

6.1.4 Läsarter bland deltagarna 

Under fokusgrupperna intar respondenterna olika läsarter. Nedanstående textutdrag baseras 

utifrån Aftonbladets artikel och visar hur parterna gör en dominant kodning.  

 

Moderator: Vad tycker ni om polispådraget? 

Dzenan: Alltså jag tänker så här; åker man för att gripa någon så måste man ju ha bra bevis. Och då är 

det ju helt rätt att ta dit så mycket poliser. Det är ju trots allt en mördare. Ingen man vill låta gå fri 

alltså.  

Alma: Fast det känns ändå, det känns som att dem var nästan hundra på att det skulle bli motstånd 

eftersom att dem hade så många där.  

Alex: Men så kan du inte tänka, behövs det så här många för att anhålla en mördare, så får du tänka. 

Det spelar ingen roll vilken ålder han har det är en mördare vi pratar om.  

Alma: Ja.   
 

Samtliga är överens om att 23-åringen är skyldig och att polisen gjorde rätt vid ingripandet. 

Däremot förekommer en oppositionell läsart av Citys artikel då samtalsdeltagarna anser att 

innehållet ger en felaktig bild. 

 

Amela: Jo men jag tycker att det är lite överdrivet med allt som händer där för jag bor ju där. Å ja, 

alltså det är rätt lugnt. Eller det ÄR lugnt, det händer saker, men det händer lika mycket på andra 

ställen.  

Muhammed: Men så som det är skrivet… det är som alla andra artiklar. Det är inget märkvärdigt, de 

ville ju få uppmärksamhet i texten. De skriver till exempel mord när det ännu inte var bevisat att det 

var mord. Varför skrev de inte dödsmisshandel? Det hade inte gått igenom en rättprocess än. Allt som 

står i media litar jag inte på, kanske tio procent.  

 

Här reflekterar deltagarna över tidningarnas rubricering av mord och hävdar samtidigt att 

artikelförfattarna dramatiserat händelsen.   

I Göteborgspostens artikel riktar 23-åringens advokat, Urban Jansson, kritik till polisen och 

menar att dessa aldrig borde rubricerat händelsen som mord.  

Advokatens uppfattning stärker det faktum att läsaren i och med den dömande rapporteringen 

troligen skapade sig vissa åsikter. 
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6.1.5 Ursprungets avslöjande 

En vecka efter händelsen arrangerades ett par manifestationer och i City- artikeln får folket i 

Landskrona stå upp mot våldet som inträffat i kommunen. Man pratar med initiativtagarna till 

manifestationen och personer med annan etnisk bakgrund. Texten vill därmed klargöra att inte 

alla muslimer är onda och minska gapet mellan ”vi och dem.” 

 

Muhammed: Det där med Kurdi Kara, Josef, man fattar att det är någonting mellan invandrare och 

svenskar. Annars skulle inte de här invandrarna fått snacka så mycket. Dom vill visa att invandare är 

emot detta.  

Amela: Jag tror också att det är bra att dem nämner namnen för att ge dem utrymme, att vi inte alla 

skyldiga till vad en person gör. 

 

I samma artikel kan man dessutom läsa om en man som fick nys om demonstrationen då han 

besökte moskén. Genom denna beskrivning förstår man att det rör sig om en icke-svensk man, 

något som alla deltagare håller med och tycker att 23-åringens ursprung avslöjas på flera sätt.  

 

Alma: Alltså dem skriver ju inte invandrare direkt men jag kan nästan fatta det, de har skrivit mycket 

bröder, bor med släktingar och sådant. Det är lite utpekande, det kan jag tycka faktiskt.  

Alex: Jag skulle kunna koppla till de områden som står… Angered och Kopparegården.  

Moderator: Är det familjebanden ni reagerar över?  

Alex: Ja och hyreshus också för de flesta invandrare bor i hyreshus i stort sett. Det är inte många som 

har bostadsrätt.  

 

Genom Aftonbladets redogörande för mannens bostads- och familjeförhållanden kan 

respondenterna urskilja att det rör sig om en utländsk man. De hävdar därtill att tidningarna 

aldrig skulle beskrivit gärningsmannen på samma vis om han istället varit etnisk svensk.  

Deltagarna menar även att ett citat från City- artikeln avslöjar mannens ursprung.   

”Man är trött på skiten. Det har varit för mycket de senaste fem åren.” Ett negativt utdrag 

som sannolikt skapar generaliserande föreställningar, där muslimer och invandrare får stå för 

alla problem och brott som sker. Det primära utgår från att muslimer ingår i ett sammanhang 

som skiljer ”oss” från ”dem” (Hall, 1997). Genom att tillskriva de andra vissa egenskaper får 

muslimerna ta på sig de drag som inte är önskvärda; brott, kriminalitet och bekymmer. På 
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samma vis talar Hinton (2003) om att en samhällsgrupp utgörs av människor med 

gemensamma och sociala representationer.  

 

6.1.6 Föreställningar som leder till exkludering 

Under diskussionen frågar moderatorn om samtalsdeltagarna anser att tidningarna hade 

kunnat rapportera på ett annat sätt varpå de svarar följande:  

 

Emina: Dem skulle inte målat upp det som mord från första början.  

Amela: På någon internetsida hade dem skrivit ut hans namn och avslöjat att det var han och då hade 

han fått jättemycket problem och grejer.  

Muhammed: Man känner mer empati för hans familj nu.  

Amela: Jag tycker inte att det är ”stackars kille” för han har verkligen gjort fel men man förstår mer.  

 

Av allt att döma framhåller Amelas yttrande att mediernas uppiskade nyhetsrapportering satte 

igång en hotfull Internetdebatt, där 23-åringen och hans familj vid ett flertal tillfällen angreps 

med hot. Då polisiära ämbetsmän tilldelades större artikelutrymme anser vi att händelsen 

konstruerades på ett missvisande sätt. Ylva Brune talar om att läsaren genom medierna sätter 

igång en tankemodell på hur olika grupper ska betraktas. Hon menar därför att det är viktigt 

att alla parter kommer till tals (1998). Annars är risken stor till att nyheten blir felkonstruerad 

och tankemodellen uppbyggd av rasistiska eller främlingsfientliga ståndpunkter. I följande 

sammandrag kommer det fram hur respondenterna känner sig exkluderade av medierna.  

 

Eldina: När det är en invandrare som gör något så blir det värsta grejen i medierna men inte när det är 

en svensk.  

Danah: Folk vill ju ha en syndabock därför skriver man ut att det är en invandrare på ett eller annat 

sätt. 

 

Hinton talar om att medierna, däribland tidningarna, har en makt över att lyfta upp olika 

aspekter.  

”Massmedia sprider idéer och föreställningar snabbt till många människor och vi bör inte 

underskatta dess inflytande på utformningen och spridningen av sociala representationer” 

(Hinton, 2003:152).  
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Enligt Hinton skapar vi alltså åsikter efter mediernas sätt att rapportera på.  

Denna åsikt får även stöd av socialkonstruktivismen som menar att verkligheten består av den 

kunskap och de uppfattningar som finns. Människor konstruerar alltså sina egna verkligheter 

men färgas samtidigt av andra. Man kan därmed påstå att tidningarna sätter igång en social 

process då dem bidrar till kollektiva åsikter.  

 

6.2 Händelsen i Göteborg 

Resultatet baseras på tre artiklar. Artikeln med rubriken ”Misstänkta släpptes” (bilaga 4) 

publicerades i Värmlands folkblad den 1 november 2010, ”Stormade radhuset” (bilaga 5) 

publicerades i Aftonbladet den 31 oktober 2010 och den tredje artikeln med rubriken ”Två 

personer anhölls” (bilaga 6) publicerades i Sydsvenskan den 31 oktober 2010. 

 

6.2.1 Artiklarnas huvudaktörer 

I artiklarna om bomhotet i Göteborg förekommer många aktörer. De främsta deltagarna 

utgörs av de misstänkta männen men ges vidare ont om utrymme i artiklarna.  Endast en av 

männen uppträder med pratminus och en annan figurerar via sin fru som talar om hur jobbigt 

det massiva polispådraget var. Presstalespersonerna för polisen, Stefan Gustafsson och Björ 

Blixter, står för många citat och sannolikt med tanke på att de är dem som har information om 

händelsen.  För det är just personer inom polis- och rättsväsendet som fungerar som 

huvudaktörer. Däremot är det få ”vanliga” människor som får tala i artiklarna. Polisen 

dominerar då dessa står för de flesta citaten.  

 

6.2.2 Framställningen av muslimer 

I Värmlands folkblad (VF) och i Sydsvenskans artikel är tonen neutral när man skriver om 

dem misstänka männen. Istället för att skriva ”bombmännen” eller ”terroristbrott” väljer de att 

skriva ”övriga gripna” och ”misstänkta för inblandning i bombhotet”. På detta sätt pekar man 

inte ut männen och man kan inte heller veta om det rör sig om etniska svenskar eller inte. 

Det enda som kan tyckas utpekande och då man kan ana sig till att det inte är svenskar som 

står bakom det misstänka bombfallet är när VF väljer att skriva  

”[…] tre personer, samtliga män, greps i stadsdelen Angered” då Angered är en stadsdel där 

en stor del av invånarna har utländsk bakgrund.  
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Danah: Man kan inte urskilja om det är en svensk eller invandrare för att det är väldigt nedtonat. I 

Aftonbladets artikel tror alla att det är fyra sjuka, hemska terrorister och här bara ’shit vad dom 

överdrev’ 

Muhammed: Fast det står här att det är i Angered och alla vet att det är en invandrartät förort i 

Göteborg. Ungefär som Rosengård är i Malmö. 

 

Deltagaren drar slutsatsen att männen är av annan etnisk bakgrund då han sedan tidigare 

känner till Angered. De övriga var inte lika övertygade men medgav också att de inte hade 

några förkunskaper om stadsdelarna i Göteborg.  

 

Alex: Vid brott vill man veta om det var en invandrare eller inte. 

Moderator: Varför är det så viktigt att veta om det är en svensk eller invandrare? 

Eldina: Är det en invandrare så är han frisk i huvudet, men är det en svensk så är han automatiskt 

psykiskt sjuk, det brukar alltid stå så. 

 

Till skillnad från VF och Sydsvenskan går Aftonbladet ut med en hårdare beskrivning genom 

att kartlägga de fyra männen med ålder, ursprung samt rådande familjeförhållanden. Och detta 

trots att männen ännu inte konstaterats som skyldiga till attacken. Därmed pekar tidningen 

indirekt ut dem som icke etniska svenskar då läsaren får reda på att de är från Syrien. I samma 

artikel framkommer det senare att männen har bott i Sverige i cirka tjugo år, varpå ett 

ursprung inte borde tillföra artikeln något större värde.   

 

Deltagarna för en diskussion kring innehållet i Aftonbladets artikel. 

Amela: Personligen så tycker jag att den är hemsk. 

Danah: Det här handlar ju om terroristbrott, och så fort det handlar om terror förknippar man det med 

Mellanöstern. Dom tog tillfället i akt att peka ut, för det är ju det folk vill läsa om. 

Eldina: Det känns inte viktigt, de lägger vikten på alla negativa grejer. Nu försvarar jag inte männen, 

men det känns inte relevant att skriva i en tidning, speciellt eftersom man inte ens får reda på varför 

dom är misstänkta. 

Danah: … och inte heller vad syftet med bombhotet var. 

 

Aftonbladet använder sig därtill av ett målande språk när de beskriver männen. I artikeln kan 

man läsa att de är välutbildade samt att de brukar gå till moskén, vilket ännu en gång styrker 

vår uppfattning om att de är muslimer.  
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”De flyttade från Syrien till Sverige för cirka 20 år sedan. Två av dem är välutbildade och de 

andra två driver egna företag inom servicebranschen. De är gifta, har barn och brukar 

besöka moskén i Gårdsten tillsammans på fredagar”. Indirekt påvisar man att dagens 

terrorister inte är de som är mest skäggiga och primitiva, utan kan vara den mest vanliga och 

städade mannen på gatan.  

 

Istället för att trycka på religionsvinkeln borde artikelförfattaren ha valt att skriva om något 

mer neutralt som familjen brukar sysselsätta sig med, exempelvis ”… och brukar besöka 

McDonalds’s tillsammans på fredagar”. Detta skulle ha medfört att det blir en helt annan 

känsla i texten som skulle kunnat ha fungera som en urladdning för alla de tidigare nämnda 

negativa ”muslimvinklarna”. Genom att skriva att männen dessutom är välutbildade vill man 

inge förtroende att de är ”sjysta” muslimer som vi har att göra med, inte några lågutbildade 

tölpar.  

 

Resultatet av textanalysen och fokusgruppsintervjuerna bekräftar de stereotyper som finns om 

muslimer och som existerar i allra högsta grad i dagens samhälle. Hinton (2003) menar att när 

en viss grupp tillskrivs olika egenskaper identifieras enskilda individer utifrån dessa, oftast 

negativa, karaktärsdrag. I slutändan leder det till kategorisering och stereotypisering av 

muslimer; det får oss att tro att alla muslimer är likadana. I artiklarna leker författarna med 

ord som på ett eller annat sätt vill få fram bilden av hur en ”typisk” terrorist kan se ut. Men 

oftast överrensstämmer inte den bilden vi har av en muslim med de muslimer vi möter i 

vardagen.  

 

Moderator: Men om vi säger att gärningsmannen är invandrare, blir man lättad när man får veta att 

han åtminstone inte är muslim? 

Emina och Danah: Ja, om man själv är muslim. 

Danah: Så fort det är en svensk som gör sig skyldig till något så skriver man aldrig ut att han var 

kristen. 

Amela: Självklart blir man det eftersom man som muslim får skit hela tiden. Man får ofta höra att ’är 

du muslim? Hur kan du vara muslim?’ 

 

6.2.3 Användandet av ordet ”terror” 

I VF-artikeln uppger den 39-årige mannen att polisingripandet var brutalt och att det var den 

värsta dagen i hans liv. Polisen försvarar sig och menar att gripandet var normalt då Stefan 
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Gustafsson, polisens presstalesman, säger ”Låter tämligen normalt med tanke på att han är 

misstänkt för terrorbrott.” Härmed får läsaren intrycket av att det faktiskt är okej att ingripa 

som polisen gjorde även om orsaken till brottsmisstanken ännu inte redogjorts. 

 

Deltagarna reagerar inte nämnvärt över uttalandet men de flesta upprörs över ordvalet då 

ordet ”terror” används genomgående i alla tre artiklarna. Vi kan se i diskussionen som följer 

här nedan att Emina använder ”terrorbrott” som en vanlig term utan någon som helst 

laddning, medan Alex reagerar och drar kopplingar till elfte september. 

 

Emina: Om han är misstänkt för terrorbrott så var kanske gripandet inte överdrivet, men när man läste 

i Aftonbladet om hur de grep männen så var man övertygad om att de var terrorister.  

Alex: Jag stör mig bara på ordet terror, det används för mycket. Det är ett brutalt ord.  

Alma: Man använde inte ordet innan. 

Alex: Nej, nej, innan elfte september var det väl lite men inte så mycket. Men nu efter elfte september 

så kommer den här amerikanska trenden och då är allting terrorism. Jag menar, så fort du pratar om 

muslimer som gör någonting så stämplas det som terrorism. Så det går ju att koppla att det är 

muslimer. Det vet man ju nu i efterhand också.  

 

Aftonbladets artikel är den som svävar ut mest till skillnad från de tidigare två nämnda. I 

ingressen kan man läsa ”… misstänka för förberedelse till terroristbrott”, ”misstänks ligga 

bakom bombhot” samt ”enligt Aftonbladets källor frågades de ut om Mohammed-

karikatyerer”. Enligt Malm (2009) är det idag en generell uppfattning om att terrorism 

förknippas med muslimer och islam, detta styrks i ingressen då man även väljer att nämna att 

männen har frågats ut om Muhammed-karikatyrerna. Det medför till att det inte finns några 

tvivel om att de misstänkta männen är muslimer.  

 

Moderator: Är terrorism ett ord som man förknippar med muslimer? 

Alma: Alltså dem skrev ju inte terrorbrott när den här snubben stod utanför gamla polishuset här i 

Kalmar. 

Dzenan: Nej. 

Alma: Det hade ju varit kul att jämföra dem. Killen var svensk och även om han hade velat utföra ett 

terrorbrott så hade man inte rubricerat det som terrorbrott.  

Moderator: Vad leder användandet av ordet ”terror” till? 

Dzenan: Rädsla, helt onödig rädsla i Göteborg och i Sverige. 

Muhammed: Det skapar större grupperingar mellan folket.  
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Moderator: Kan det vara så att man förknippar terrorism med folk från Mellanöstern och inte något 

annat land/länder? 

Muhammed: Man har ju aldrig hört talas om en kristen terrorist. 

Emina: Det är sedan World Trade Center som det har blivit så. 

Danah: Mm, absolut, utan tvekan. Det har hundradubblats sedan WTC. Det handlar inte bara om att 

allt har ändrats i USA, hela systemet i hela världen har ändrats.  

Muhammed: En gång när jag åkte från Danmark till Turkiet så var det en man på flyget som hade 

värsta skägget, ah shit, då tänkte man ju… 

Amela: Ja, det är klart att jag också tänker så… 

Muhammed: Vi påverkas också automatiskt. 

 

I samband med elfte september-attacken började därmed mediernas jakt efter islamiska 

terrorister. Det var inget fel i att sprida fördomar och felaktig information om muslimer. Den 

bilden som återgavs av islam och muslimerna i medierna var knappast nyanserad. (Zelizer, 

Allan, 2002). Detta rådande tankesättet påverkar även fokusgruppsdeltagarna då även de har 

fördomar om muslimer. De faller alltså också i fällan för den stereotypa bilden av muslimer. 

 

6.2.4 Vi och de andra 

I samtliga artiklar användes ordet terror frekvent. Under samtalen disskuterade 

fokusgruppsdeltagarna användandet och förekomsten av ordet och menade att terror bidrog 

till en ”vi och dem”- känsla.  

 

Alex: Vi pratar om att Sverige är ett av de få länder som har gått ut med att vi är ett mångfaldens land, 

men varför beter vi oss inte som ett mångfaldens land? Det är ju ett vi och dem perspektiv. 

Moderator: Vilka är ’vi’ och vilka är ’dem’? 

Alex: Men det är ju… 

Alma: Vi är dem oskyldiga och dem är de elaka… 

Dzenan: Invandrarna, muslimerna. 

Alex: Här kopplar du ju inte till invandrare överhuvudtaget, här kopplar du direkt till muslimerna när 

man talar om terrorism. 

Alma: Ja, faktiskt. 

 

Det har varit otydligt vilka som är vi och vilka som är dem. Många gånger har de tolkat ”vi” 

som svenskarna, och ”dem” som invandrarna, medan det i det här fallet är tydligt att ”dem” är 
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muslimerna. Det har med största sannolikhet att göra med att ordet terror förknippas med 

islam och muslimer då förekomsten av ordet är så vanligt i artiklarna.  

 

I Sydsvenskans artikel konstaterar polisens presstalesperson, Björ Blixter, att ”det finns inga 

’frifotingar’ ute” och att ”vi vet ju inte om vi har alla figurer hos oss och vad som kan hända i 

övrigt”. Han väljer sig av ord som kan uppfattas som nedsättande och som skapar en känsla 

av att det är vi – de goda poliserna mot de andra – de onda terroristerna.  

 

Stuart Hall menar att vi hela tiden kategoriserar människor beroende på de karaktärsdrag de 

besitter. Allt som oftast delar vi upp människor i två olika grupper som är varandras totala 

motsatser (Hall, 1997). Blixter gör en tydlig markering då han utnämner två grupper där ena 

är god och den andra är ond. Den onda gruppen som är avvikande är ”terroristerna” som 

betraktas som ”de andra”.  

 

I VF:s artikel säger Stefan Gustafsson att ”vi är inte vana vid de här situationerna i Sverige 

och har ingen historik på detta. Vi har levt i en trygg värld under mycket lång tid. Vi har en 

ny verklighet som vi får vänja oss vi tyvärr”.  Här markerar han tydligt att Sverige inte har fått 

utstå några tidigare terrorattacker och att man därför är ovan vid detta. Det kan tolkas som att 

man försöker försvara polisens ingripande eftersom man tidigare inte har haft erfarenheten 

och kunskapen på hur man ska sköta det.  

 

Fokusgruppsdeltagarna drar liknande slutsatser kring det som kom fram i artikeln. 

Moderator: Vad tror ni att han menade med det? 

Eldina: Att det är för mycket invandrare. Det är okej att säga så. Det kanske är fakta. 

Emina: Att Sverige är ett tryggt land, det har inte hänt något sådant innan.  

Muhammed: Allstå med den ”nya verkligheten” menar han att det händer i hela världen och att det nu 

har kommit till Sverige. Det är så dom menar.  

Amela: Det behöver inte betyda att det är på grund av invandrarna och muslimerna. Och det är ju sant, 

vi är ju inte vana vid några terrorattacker här i Sverige.  

 

I det här fallet ställer sig fokusgruppsdeltagarna inom ramen för ”Vi” – Vi som bor i Sverige 

(Hall, 1997). Flera gånger under samtalen uttrycktes det negativa och kritiska åsikter 

gentemot terrorister. På ett omedvetet sätt kunde man ana att terrorism och bombhot ligger 
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långt ifrån verkligheten samt är lika skrämmande och hemskt för våra muslimska deltagare 

som för vilken icke-muslimsk svensk man eller kvinna som helst.  

 

6.2.5 Läsarter bland deltagarna 

Det är endast artikeln från Sydsvenskan som kan klassas som mest neutral och fri från 

värderingar och schabloner. De har varit sparsamma med ord som kan uppfattas fel. Ord som 

”diffust och mystiskt”, ”frifotingar” och ”figurer” är värdeladdade och kan i viss mån 

upplevas som nedsättande, å andra sidan är de utdragna från ett citat och inte skrivna av 

journalisten själv. Aftonbladets artikel är den mest ”skrikiga” och utpekande. Där kan vi 

urskilja en oppositionell läsning bland våra deltagare. Läsarna har med andra ord fullständigt 

förkastat textens utgångspunkter och inte alls kunnat ta till sig den då de har ansett att den 

målar ut muslimer på ett sätt som inte motsvarar den stora massan (Jansson, 2002).  

 

Moderator: Vad får er att tro att det inte handlar om svenskar? 

Alma: Terror. 

Alex: Ja, terror. 

Moderator: Om man inte hade använt ordet terror hade man kunnat ana att det var svenska killar som 

hade gjort det här? 

Alex: Allstå som vi ser det idag så gör svenskar ingenting för att förstöra Sverige. Det är invandrare 

som gör det punkt slut. Ingen svensk gör ingenting mot den svenska staten. Svenskar är snälla och de 

gör allting för att samhället ska gå framåt. Det enda som backar hela samhället är invandrare. 

Invandrare kostar för mycket pengar, integrationspolitiken fungerar inte och i slutet förstår man att om 

är det någon som sätter sig emot staten så är det invandrare och muslimer. Det är vad vi har lärt oss av 

medierna. 

 

Alla deltagarna har varit överrens om att Aftonbladets artikel har varit den minst lämpliga. 

Sydsvenskans artikel uppfattades som mest objektiv och proffsig. Dock fanns det ordval som 

störde och därmed avkodades inte texten genom en dominant läsning utan genom en 

förhandlad. Detta då de till stor del kunde ta till sig texten och acceptera innehållet men ändå 

förhålla sig kritiska till det som har skrivits. Värmlands folkblads artikel godkändes och även 

där fann vi en förhandlad läsart bland våra deltagare (Jansson, 2002). 
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6.2.6 Synliga vinklar och diskurser 

I Aftonbladets artikel kan det tolkas som att journalistens avsikt har varit att skildra familjens 

känslor och tankar kring det som har hänt. Citaten från frun och sonen ska appellera till 

läsarens känslor och vi ser en tydlig offerdiskurs. Hon säger att ”de ville veta vilken tid jag 

gick upp, när mina barn åkte till skolan, ja allt. Jag sa till dem att min man var i Västerås och 

jobbade den dagen” och sonen nämner att ”de tog till och med min skoldator”. 

 

Båda sidor får komma till tals; mannens, i form av hustrun och sonen samt polisens i form av 

Jan Strannegård, detta för att undgå partiskheten. Därmed blir det också en dragkamp om vad 

och vem det är som ska få ta upp mest utrymme i artikeln. Det finns en tydlig polisiär diskurs 

i texten där journalisten har använt sig av ett språk som poliser använder, exempelvis ”… 

misstänka för förberedelse till terroristbrott” och ”efter förhör beslutade […] ytterligare en 

man skulle anhållas. Två av männen släpptes, men misstankarna mot dem kvarstår”.  

 

I Sydsvenskans och VF:s artikel är det en tydlig och ensidig infallsvinkel där man enbart 

skildrar polisens sida.  VF har dock valt att ta in den 38-årige mannen i sin artikel för att vara 

neutral. Mannen får endast ett säg i hela artikeln jämfört med polisen som får tre och därför 

inger större förtroende.  

 

Det är en rådande polisiär diskurs i alla tre artiklarna, vilket kan tyckas vara normalt med 

tanke på att det är poliserna som har den mesta information kring händelsen. Ord som 

”gripna”, ”utredning”, ”insats”, ”dignitet” och ”nationella insatsstyrkan” är förekommande i 

artiklarna  

 

Vi ser också en tydlig offerdiskurs då frun och sonen till den 48-årige mannen får komma till 

tals, men även när den 39-årige mannen uttrycker sig om att det var den värsta dagens i hans 

liv (Winther Jörgensen, Philips, 2000). 

 

 
6.3 Sammanfattning 

Huvudaktörerna i de sex artiklarna utgjordes av personer inom polis- och rättsväsendet. I 

samtliga redogjordes de misstänkta gärningsmännens familje- och bostadsförhållanden. Detta 

var något som fokusgruppsdeltagarna direkt reagerade över och fastslog på så vis att det inte 
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rörde sig om en etnisk svensk. Nyhetsrapporteringen som följde Göteborgsfallet var extra 

framträdande då ord som terror och bomb användes som vidare kunde anknytas till islam och 

muslimer. Under dödsmisshandeln i Landskrona var kopplingen till islam inte lika tydlig då 

mannens religionstillhörighet aldrig uppdagades. Det skulle kunna förklaras med de 

förutfattade meningar som finns i dagens samhälle där muslimer målas upp som våldsbenägna 

och skäggiga araber. Händelsen i Göteborg skapade stereotypa uppfattningar på ett helt annat 

sätt än vad händelsen i Landskrona gjorde. Detta då terror förknippas med islam medan mord 

kan begås av vem som helst.  

 

Överlag kunde vi konstatera att artiklarna om Göteborg var mer förutfattade och utpekande än 

vad texterna om dödsmisshandeln i Landskrona var, något som även fokusgruppsdeltagarna 

höll med om. Därtill var beskrivningen av de inblandade parterna personifierande då 

artiklarna beskrev dem på ett speciellt sätt. I artiklarna om Landskrona kunde läsaren inta en   

personlig relation till offren och känna medlindande med dessa. Pensionärerna benämndes 

med förnamn medan 23-åringen framställdes genom polisbeskskrivningar och 

mordrubricering. Vi förstod att deltagarna påverkades av artiklarna då dem uppgav att de 

tyckte synd om det drabbade pensionärsparet, vissa av respondenterna ansåg dock att 

händelsen förstorades. Även i Göteborgsfallet skapades en relation till männen, men istället 

för en offerrelation framställdes dem som de ”hemska muslimerna”.  Deltagarna i 

fokusgrupperna anammande därmed inte mediernas vinkling då de ansåg att bevakningen var 

missvisande.  

 

Vid analysarbetet använde vi oss av Stuart Halls teori om olika läsarter; dominant, förhandlad 

och oppositionell. Bland fokusgruppsdeltagarna kunde samtliga urskiljas. En dominant 

tolkning gjordes på Aftonbladets (”Omringad och gripen”) och Citys (”Landskronaborna ville 

visa sitt stöd”) artikel då de avkodades med skribentens perspektiv. 

 

Bland Värmlands folkblad (”Misstänkta släpptes”), Sydsvenskans (”Två personer anhölls”) 

och Göteborgspostens (”23-åringen häktad för grov misshandel”) artiklar tolkades innehållet i 

enlighet med en förhandlad läsning. Detta då respondenterna ansåg att vissa delar var bra 

respektive mindre bra. Slutligen kunde vi urskilja en oppositionell läsning bland våra 

deltagare vid avkodandet av Aftonbladets artikel (”Stormade radhuset”) då deltagarna 

förkastade textens utgångspunkter. 
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7. Slutdiskussion 
 

Tidigare forskare håller med om och kan påvisa att Sverige har utvecklats till ett segregerat 

samhälle, detta trots att landet aldrig egentligen har varit helt homogent. Lokala seder och 

bruk har skiftat under historiens gång men resan till dagens mångkulturella samhälle fick 

antagligen sin början i och med den så kallade arbetskraftsinvandringen som rådde i slutet av 

1960-talet (Larsson, 2006). Genom en ökad integration kom flera skiftande kulturer och 

religioner till Sverige och den muslimska seden kom närmare det svenska samhället. 

 

Uppsatsens mål har varit att ta reda på hur brottsmisstänkta muslimer framställts under 

dödmisshandeln i Landskrona och bombhotet i Göteborg. Dessutom har studien haft för 

avsikt att få fram hur fokusgruppsdeltagarna tolkat de utvalda medietexterna. 

Precis som Ylva Brune skriver i Mörk magi, vita medier (1998) misstänkte vi att mediebilden 

av islam och muslimer har varit högintressant och mestadels beskrivits i negativa termer. 

Allra helst efter elfte september-attacken då världsreligionen började förknippas med våld och 

terror (Malm, 2009). Då textanalysen pågick fann vi att artiklarna inte var utpekande på ett 

explicit vis. De flesta texterna var noga med att inte nämna ursprung eller 

religionstillhörighet, förutom Aftonbladet som pekade ut de misstänktas ursprung och 

familjeförhållanden under bombhotet i Göteborg.  

 

Beträffande de andra artiklarna kunde både vi och respondenterna tydligt se att det var 

muslimer eller invandrare det rörde sig om. Bostads- och familjeförhållandena var särskilt 

utmärkande. Under Göteborgsfallet avslöjades personernas religionstillhörighet genom ordval 

som direkt kopplades till islam så som ”terror” och ”Muhammedkarikatyrer”. 

Artiklarna som behandlade händelsen i Landskrona var inte lika tydliga men man kunde ändå 

urskilja att det inte rörde sig om en etnisk svensk. I Citys artikel talar man med flera personer 

med annan etnisk bakgrund och beskriver därtill hur en av personerna besöker moskén. 

Indirekt drar man slutsatsen om att den misstänkte gärningsmannen är utländsk och muslim.  

 

Ylva Brune (1998) menar att journalistiken upprätthåller segregation mellan olika grupper 

och på samma vis kände fokusgruppsdeltagarna en ”vi och dem”- känsla. De uppgav även att 

de hade ett minskat förtroende för journalister och medier.  

Vidare kom vi fram till att medierna skapat stereotypa föreställningar även bland deltagarna 

då de berättade att de hade negativa bilder av muslimer. Till exempel uttryckte en av 
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respondenterna en viss rädsla över att träffa en skäggig man på planet. Medierna har därmed 

lyckats förankra och objektifiera muslimer på ett negativt sätt (Hinton, 2003).  

 

Under artikelinsamlingen var det viktigt att texterna på ett tydligt sätt redogjorde hur de 

misstänkta gärningsmännen skildrades. Urvalet kan ifrågasättas då vi från början begränsade 

det genom våra sökord; Landskrona, 23-åring, misstänkt, Göteborg, bombhot och polis. Även 

då studiens frågeställningar besvaras är vi medvetna om att resultatet kan uppfattas som 

vinklat och styrt med tanke på att vår artikelsökning sannolikt uteslutit mer objektiva texter. 

Därför kan resultatet ifrågasättas. 

 

Vid studiens slutskede kom vi fram till att deltagarna inte alltid reagerade lika starkt som vi. 

Det kan förklaras med att vi har en journalistisk förförståelse som respondenterna saknar samt 

att vi bearbetat texterna på ett sätt som deltagarna inte har gjort.  

 

Då det har forskats oerhört lite gällande brottsmisstänkta muslimer finns det flera förslag på 

framtida forskning. En jämförelsestudie mellan dags- och kvällspress samt riks- och 

lokalpress hade varit intressant. Likaså en studie om i vilken kontext muslimer förekommer 

samt hur de skulle kunna påverka tidningarnas prenumerationer och lösnummerförsäljning. 

Med vår studie kan vi inte dra några generella slutsatser men vi skulle däremot kunna påstå att 

mediernas rapportering gällande bevakningen i Landskrona och Göteborg varit missvisande 

eller förenklad. Det är upp till oss, journalister, att förändra bilden och inte göra skillnad på 

individerna som lever i dagens mångkulturella Sverige.  
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