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The purpose of this study is to examine how immigrants are portrayed in the 

Swedish daily newspapers online reporting. The essay investigates in what 

context immigrants, as individuals, are made visible and how they and their 

origins are reproduced. The study focuses on the roles victim and aggressor, 

and is also investigating potential differences between morning and evening 

newspapers. 

 

Present theories are discursive discrimination, critical discourse analysis, 

cultural racism, stereotypes and structural discrimination. Adopted methods 

are qualitative and quantitative content analysis, based on the Global Media 

Monitoring Project-tool. 

 

The results show that immigrants are not individually stereotyped or depicted 

negatively, but that their immigrant origins often have a central part of the 

story, that they are mentioned mainly in connection with negative news and 

that negatively charged words occur frequently. 

 

Keywords: immigrants, newsreporting, online newspapers, Global Media 

Monitoring Project-tool, discourse analysis, stereotypes and discrimination. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
 

Publicistklubbens årsbok 2005 behandlar förändringen mot bättre journalistik i frågor som rör 

Sverige som ett mångetniskt samhälle.
1
 Bokens grundläggande tes är att det idag, jämfört med 

tidigare, finns en medvetenhet på de stora nyhetsmediernas redaktioner om att medierna inte 

har tagit sitt demokratiska ansvar i skildringen av Sverige som ett mångetniskt, flerkulturellt 

och flerreligiöst samhälle. Medierna och deras påverkan på den allmänna opinionen har länge 

studerats inom samhällsvetenskaperna, då deras nyhetsförmedling bidrar till skapandet av 

människors världsuppfattning. Ett intressant ämne är just mediernas roll för reproduktion av 

rådande normer och föreställningar i samhället. 

För att undersöka nyheternas trovärdighet och mångfald har vi valt ett ämne som personligen 

är intressant för oss författare, då vi båda är invandrare i våra nuvarande bosättningsländer 

Belgien respektive Italien. Framställningen av invandrarbegreppet kan ses som ett universellt 

problem och vi stöter dagligen på stereotyper, fördomar och förhastade bedömningar av 

invandrare både till vardags och genom de nationella medierna.  

Vi har valt ett ämne som ständigt är aktuellt, något som årets riksdagsval tydligt visat 

tendenser på. Med de rasistiska vindar som idag blåser över Sverige blir frågan ännu 

viktigare. Statliga utredningar
2
 visar dessutom att forskning om diskriminering inom medierna 

är ett eftersatt område, något som eventuellt kan förklaras av journalisters ovilja att själva bli 

granskade.
 3
 

För att bilda oss en uppfattning i debatten vill vi undersöka hur invandrare idag framställs i 

medierna genom att dessutom undersöka ett fält som oss veterligen inte tidigare har blivit 

direkt berört: dagstidningar i nätversion. Att vi väljer att jämföra morgon- och kvällspress är 

främst för att se om den sensationsjournalistik som väger tungt i framförallt kvällspressen kan 

påverka bilden av invandraren. Av de många fördomar och stereotyper som berör 

invandrarbegreppet har vi valt att främst fokusera på rollerna offer och gärningsman. 

 

1.1.2 Etiska regler 
 

Det tryckta ordets frihet ansågs tidigt vara av så grundläggande betydelse att det fordrades en 

                                                 
1 Brune, 2006, s.89 
2 Camauër & Nohrstedt red. 2006, s.5 
3 de los Reyes Paulina & Kamali red. 2005, s. 4 
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egen grundlag. Tryckfrihetsförordningen (TF) är som grundlag överordnad annan lagstiftning, 

och det mest karakteristiska med TF är den frihetliga principen för tidningsutgivning med så 

få restriktioner som möjligt.
4
 Utöver denna förordning har mediernas organisationer så som 

Sveriges Radio AB, Sveriges television, Utbildningsradion, Svenska journalistförbundet och 

Publicistklubben även själva skapat egna, frivilliga regler som går under benämningen De 

pressetiska reglerna. Detta regelsystem har utgått ifrån att det skall råda omfattande 

yttrandefrihet och att pressen ska vara oberoende av staten. Man vill vidare garantera en 

korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt att enskilda personer inte skall ta skada genom 

kränkande publicitet. 

 

Enligt De pressetiska reglerna ska journalisterna ge korrekta nyheter (som att vara kritiska 

mot nyhetskällor, ge plats åt bemötanden samt respektera den personliga integriteten). 

Publicering av namn och bilder på offer vid brott eller olyckor ska ske med stor vaksamhet. 

Endast vid ett uppenbart allmänintresse ska namnpublicering tillåtas. Människors etniska 

ursprung, nationalitet, religiösa åskådning och politiska tillhörighet ska inte beröras om det 

saknar betydelse i sammanhanget eller är missaktande.
5
 Avsikten med dessa riktlinjer är att 

värna om ‖god publicistisk sed‖.
6
 Dessvärre förekommer det inte sällan brott mot dessa 

regler. Kritiker menar att de enbart följs så länge de ligger i linje med pressens kommersiella 

intressen. Ytterligare kritik av regelsystemet är att de, å andra sidan, har kommit att tillämpas 

mer som lagregler istället för etiska principer. Pressetiska principer bör enligt kritiken prövas i 

varje enskilt fall utifrån sina förutsättningar. Vidare anses ett mekaniskt tillämpande av 

nedskrivna regler snarare kunna leda till en systematisk snedvridning av nyhetsflödet än i god 

pressetik.7 

 

1.2. Problematisering 
 

Tidigare diskussioner och forskning visar tendenser på att invandrare stereotypiseras och 

diskrimineras i nyhetsrapporteringen.
8
 Det finns vidare en allmän uppfattning om 

problematiken i framställningen av invandrare, och ofta hårddras diskussionen till två olika 

                                                 
4 Hadenius & Weibull, 2005, s.29 
5 http://www.sjf.se/portal/page?_pageid=53,38437&_dad=portal&_schema=portal, hämtat 15.11.2010, 07:16 
6 Hadenius & Weibull, 2005, s. 30 
7 Hadenius & Weibull, 2005, s. 32 
8 se Ylva Brune, SOU 2006:21, SOU 2005:41, SOU 2005:56 m.fl 
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läger. Den ena sidan säger att invandraren alltid framställs som oskyldig medan den andra 

sidan menar att invandraren konsekvent får ta rollen som skyldig. 

 

Enligt Centrum mot rasism (CMR) använder medierna dagligen det problematiska begreppet 

invandrare och termerna invandrarkvinnor, invandrarmän och invandrarungdomar. CMR 

menar att problematiken med invandrarbegreppet är att det sätts likhetstecken mellan 

invandrare och problem. I mediernas skildring av invandrare överväger de negativa nyheterna 

rapporteringen. Problem som förknippas med invandrare är, enligt CMR, arbetslöshet, 

boendesegregation, bidragsberoende, sociala problem och ungdomsbrottslighet. 
9
 

 

1.3 Studiens syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att ta reda på hur invandraren framställs i vår nätbaserade dagspress, genom att 

undersöka i vilka sammanhang som tidningarna nämner invandrare och dess 

invandrarbakgrund i individsammanhang, med fokus på rollerna offer och gärningsman. 

Frågeställningar: 

1. Hur och i vilket sammanhang framställs invandrare i den svenska nätbaserade dagspressen?  

2. Vilka invandrare framställs (kön, ålder, sysselsättning)? 

3. Stereotypiseras invandrare? Och är det i så fall som offer eller gärningsman? 

4. I vilken typ av artiklar har invandrarursprunget en central betydelse? 

5. Finns det några skillnader i framställningen mellan morgon- och kvällspressen? 

1.4. Avgränsning 
 

Vi har valt att specialisera oss på dagspressen som är ett av våra största nyhetsmedier. Vi har 

begränsat vår nyhetsförmedlingsanalys till de fyra största webbaserade dagspressarna i 

Sverige. Samtliga är rikstäckande och har väl utformade webbtidningar. Vidare baseras valet 

på en praktisk fråga då de webbaserade nyhetstidningarna är mer tillgängliga för oss författare 

som bor utomlands. 

Två av tidningarna tillhör morgonpressen, Dagens Nyheter (DN) och Svenska Dagbladet 

(SvD), och två tillhör kvällspressen, Aftonbladet och Expressen. Denna inbördes uppdelning 

har medvetet gjorts för att få en jämn spridning och uppskattning om huruvida morgon- 

                                                 
9http://www.sverigemotrasism.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=12%3Ainvandrare&catid=

17%3Aidentitet-och-etnicitet&Itemid=29&lang=sv hämtat 30.12.2010, 17:12 

http://www.sverigemotrasism.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=12%3Ainvandrare&catid=17%3Aidentitet-och-etnicitet&Itemid=29&lang=sv
http://www.sverigemotrasism.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=12%3Ainvandrare&catid=17%3Aidentitet-och-etnicitet&Itemid=29&lang=sv
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respektive kvällspress behandlar ordet invandrare olika. Vidare görs en avgränsning mellan de 

olika delarna av nätupplagorna, då vår uppsats syftar till att undersöka den mer ‖åsiktsfria‖ 

nyhetsrapporteringen. Vi är medvetna om att helt åsiktsfria nyheter inte existerar, men 

tidningarna och folk i allmänhet har uppfattningen att nyhetsförmedlingen som förmedlas på 

inrikesnyheterna ska/bör förmedlas i största möjliga objektiva mån. Vi fokuserar således 

endast på nationella inrikesnyheter inklusive delar som ekonomi och näringsliv. Ledare, 

debattartiklar och krönikor är inte intressanta då de innehåller uppenbara eller uttalade 

personliga värderingar och åsikter. Sport och nöjesartiklar ingår inte heller i vår undersökning 

då de inte behandlar allmänna nyheter. Utlandsnyheter är också exkluderade, eftersom vi 

analyserar hur den svenska nyhetsrapporteringen framställer invandrare i Sverige. En annan 

avgörande avgränsning är att vi enbart kommer att behandla artiklar som berör invandrare 

som individbegrepp. Endast artiklar där invandrare på något sätt beskrivs eller uttalar sig 

kommer att bli föremål för vår analys. Invandrare som allmänt begrepp ligger utanför vår 

undersökning och frågor som rent generellt rör invandrarpolitik eller flyktingpolitik är därför 

inte aktuella. Avslutningsvis så har vi inte heller valt att koda personliga kommentarer och 

inlägg i relation till artiklarna som nätupplagorna möjliggör för läsarna. 

 

1.4.1 Invandrare – en definition 
 

Invandrarbegreppet är ett relativt svårdefinierat begrepp. Enligt en departementsskrivelse av 

Sveriges Riksdag är en invandrare en inflyttad och folkbokförd utländsk medborgare.
10

 

Migrationsverket menar emellertid att det aldrig har funnits en vedertagen definition av 

begreppet
11

, för att i statistiska sammanhang räknas som invandrare ska personen dock vara 

folkbokförd i Sverige varpå följande indelning görs: 1. De som är födda i Sverige eller födda i 

utlandet. 2. De som har svenskt medborgarskap eller utländskt. För att räknas som invandrare 

i förvaltningsmyndigheten Statistiska centralbyråns statistik krävs att man har för avsikt att 

stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppehållstillstånd/uppehållsrätt och 

folkbokfört sig i landet.
12 

 

1.4.2 Uppsatsens definition av invandrare 
 

Den tidigare forskning som vi har tagit del av ger ingen begreppsförklaring av ordet 

                                                 
10 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GI03131 hämtat 30.12.2010, 17:14 
11 http://www.migrationsverket.se/info/60.html#i hämtat 30.12.2010, 17:15 
12 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____231104.aspx hämtat 30.12.2010, 17:15 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=37&dok_id=GI03131
http://www.migrationsverket.se/info/60.html#i
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____231104.aspx


 

  9 (98) 
 

invandrare, vilket gör att vi inte kan söka precisering eller avgränsningar där. Inför vår 

undersökning har vi istället utifrån ovanstående resonemang skapat oss en egen definition 

med relevans för studiens syfte. I vår undersökning är det omöjligt att avgöra om personen har 

för avsikt att stanna i Sverige under en längre tid, eller huruvida personen har 

uppehållstillstånd eller inte. Vi har därför varit tvungna att förenkla begreppet och istället luta 

oss mot den begreppsdefinition som vi författare uppfattar används i folkmun. 

 

En invandrare är enligt denna bemärkelse en person med utländskt påbrå, som antingen är 

första-, andra- eller tredjegenerationens invandrare, eller är utländsk medborgare bosatt i 

Sverige, permanent eller temporärt. Personer med uppenbart utländsktklingande namn eller 

med etniskt ursprung faller inom denna kategori. I första hand är det namnet som avgör hur vi 

klassificerar en person, men ibland finns även en referens i texten till personens 

medborgarskap eller etnicitet. Det är bara enskilda individer som har analyserats, och således 

inte hänvisningar till abstrakta kategorier eller grupper som asylsökande, flyktingar eller 

invandrare. 

 

Vi är medvetna om att många invandare genom vår definition de facto är svenskar, då de är 

födda i Sverige och har bott hela sitt liv här. Vi syftar inte till att stigmatisera dessa personer 

som icke-svenskar, men för att skapa oss en bild av hur medierna presenterar personer med 

utländskt ursprung är vissa generaliseringar ofrånkomliga. Invandrarbegreppet är inte en 

problemfri kategori men vårt syfte är att använda begreppet för att definiera och kategorisera 

de människor som inte uppfattas som delaktiga eller tillhörande i den svenska gemenskapens 

framställning i dagspressen. 
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2. Teori 
 

2.1 Tidigare forskning 
 

Trots att medias framställning av invandraren diskuteras flitigt är tidigare forskningsarbeten 

relativt få. En av de mest kända forskarna i Sverige är Ylva Brune som har skrivit ett flertal 

rapporter om hur medierna framställer invandrare. Utöver de stereotyper och schabloner som 

tillskrivs invandrare visar Brunes forskning att deras kriminalitet uppmärksammas på ett 

avvikande sätt. Brune har även studerat skillnader mellan morgon- och kvällspress. Resultaten 

visar att kvällstidningar ofta lägger fokus på utvisningshot mot enskilda samt skriver om brott 

som kan sammankopplas med invandrare, medan det i morgontidningar är vanligare att läsa 

om flyktingpolitik och flyktinginvandring.13 Journalistikprofessorn Håkan Hvitfelts studier 

om mediebilden av islam visar också att det finns betydande skillnader medier emellan. Han 

menar att stora morgontidningar har större utrymme och därmed ger en mer nyanserad och 

mångfaldig bild av islam än vad kvällstidningar och tv:s nyhetsprogram gör. Detta beror dock 

inte bara på det tillgängliga utrymmet utan grundas också i den inriktning på sensationer som 

kvällstidningar har.14 

 

Även staten har uppmärksammat problematiken kring mediernas bristfälliga framställning av 

invandrare och har gjort ett antal offentliga utredningar. Några av de slutsatser som här dras är 

att invandrare i medierapporteringen framställs som ett problem eller hot, att rasism och 

diskriminering inte diskuteras i medierna samt att framställningen av invandrare och deras 

eventuella problem alltid utgår ifrån ‖det svenska‖ som norm.
15

 Quick Response är en 

självständig verksamhet vars uppgift är att granska mediernas nyhetsrapportering enligt de 

svenska pressetiska regler som tagits fram. Deras granskningar av nyheter om invandrare, 

integration och främlingsfientlighet visar att människor ibland behandlas olika i 

dagstidningarnas rapportering, beroende på var de är födda eller på vilken religion de tillhör.
16

 

 

2.2 Diskurs 
 

En vanlig uppfattning är att diskurser handlar om hur vi människor kommunicerar med 

varandra och hur vi förstår och uppfattar världen utifrån dessa ord. En diskurs kan utöver ord 

                                                 
13 Brune red. 1998, s. 32 
14 Brune red. 1998, s. 81 
15 Lundgren 2005, s. 157-158 
16 Pocky 2002, s. 7 
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också bestå av bilder, tecken och symboler.
17

 Alla konversationer och skriven text kan räknas 

som diskurser och därmed analyseras. Ordet bör förstås i ett brett perspektiv: det måste finnas 

minst en talare eller författare och minst en åhörare eller läsare, där talaren/författaren sänder 

ett kodat meddelande med avsikten att påverka åhöraren/läsaren. Meddelandets utformning 

beror på dess innebörd och på den sociala kontext som personerna befinner sig i.
18

   

 

Pionjären Michel Foucault använde termen som en gemensam benämning på alla skrivna och 

yttrade fraser.
19

 Han menade att det i vårt samhälle finns ett antal utestängningsprocesser när 

det gäller diskursen och dess ordning, där det exempelvis är förbjudet att säga vissa saker och 

där alla inte tillåts att tala. Detta är ett sätt att upprätthålla maktstrukturer och auktoritet för de 

personer som har tillgång till diskursens finrum. Dessa personer vill förhindra diskursens 

spridning för att inte förlora sin makt. Människor kämpar för att nå makten genom diskurser, 

och när de väl gör det upprätthåller de den just genom diskurser.
20

 Kommunikationsforskarna 

Louise Philips och Marianne Winter Jörgensen betonar precis som Foucault maktens 

betydelse. De menar att diskursanalysens viktigaste uppgift är att uppmärksamma och 

problematisera vissa ‖sanningar‖ och att få en förståelse för de maktförhållanden som 

påverkar dessa sanningar. 
21

  

 

2.3 Kritisk Diskursanalys 
 

Kritisk diskursanalys syftar till att analysera hur ojämlikheter, diskriminering och makt kan 

manifesteras och upprätthållas genom användandet av ett visst språkbruk. Sociala orättvisor 

kan förstärkas genom diskurser, vilket kan ske antingen öppet eller i det dolda.
22

 Kritisk 

diskursanalys är både en teori och en metod på samma gång, vilken ofta används för att 

analysera och undersöka makt och identitet i ett samhälle. 

 

Enligt lingvistikforskaren Norman Fairclough spelar sociala och historiska sammanhang en 

avgörande roll i diskursen mellan människor och grupper.
23

 Kritisk diskursanalys anser att 

ideologi medför orättvisor och att den används för att etablera och upprätthålla orättvisa 

                                                 
17 Jackson 2005, s. 18 
18 Mills 1997, s. 4-5 
19 Foucault 1993, s. 57 
20 Foucault 1993, s. 8 
21 Jørgensen & Phillips 2000, s. 31 
22 Meyer & Wodak 2002, s. 2 
23 Meyer & Wodak 2002, s. 3 
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maktstrukturer och att sociala institutioner i sin tur för dessa orättvisor vidare. Det är dock 

inte språket i sig som ger makten, utan det är de sociala sammanhangen och dessa i sin tur 

nyttjas av dem som befinner sig högre upp i de sociala samhällshierarkierna.
24

 

Lingvistforskarna Martin Reisigl och Ruth Wodaks forskning visar att stereotyper och rasism 

reproduceras och legitimeras genom diskurser.
25

 Teun A. Van Dijk, professor i diskursiva 

studier, menar att kritisk diskursanalys är en teori som fokuserar på de förtryckta och att den 

syftar till att motsätta sig dem som utnyttjar språk och text för att uppnå, behålla och 

legitimera makt.
26

 

 

Teorin visar att språket inte bara är ett medel för att utöva makt, utan att diskurser även 

konstruerar vår bild av verkligheten.
27

 Kritisk diskursanalys kan användas för att undersöka 

och analysera social och kulturell förändring, där särskilt massmedierna har en viktig roll 

eftersom deras diskurser har stort inflytande på människor. Påståenden om att massmedierna 

skulle använda sig av ett transparent språk och vara en plats för allmänna diskussioner avvisas 

av Fairclough, som istället hävdar att medier har en medierande och konstruerande roll.
28

 

Medierna är alltså själva en del av maktprocessen. 

 

2.4 Diskursiv diskriminering 
 

Enligt en studie
29

 utförd av statsvetaren Kristina Boréus förekommer ofta en särskild sorts 

diskriminering i det skriftliga språket, vilken är nära sammankopplad med användandet av 

begreppet ―othering‖. Othering anses vara en mental distans som skapats mellan begreppen vi 

och dom.
30

 Vi-gruppen är den som tycks vara normaliteten, medan dom-gruppen är den som 

är annorlunda och betraktas på ett avvikande sätt. Detta behöver inte nödvändigtvis vara något 

negativt, det kan också handla om en form av ―exotisering‖ där personer ur dom-gruppen 

tillskrivs attribut som spännande, vacker och exotisk. De anses vara annorlunda men inte 

underlägsna.
31

 Diskriminering är att sammanföra människor till en och samma grupp, vilket 

inte sällan görs med invandrare. Enligt vi-gruppen har dessa personer sådana likheter 

sinsemellan att de kopplas ihop trots att personerna själva inte alls anser sig tillhöra den 

                                                 
24 Meyer & Wodak 2002 s. 11 
25 Reisigl och Wodak 2000, s.1 
26 Meyer & Wodak  2002, s. 96 
27 Meyer & Wodak  2002 s. 9 
28 Meyer & Wodak  2002 s. 6-7 
29 Boréus, Discoursive discrimination and its expressions 
30 Boreus 2006, s. 31 
31 Boreus 2006, s. 32 
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gruppen eller inneha de kvaliteter som tillskrivs gruppens medlemmar. Boréus påpekar att det 

är personens medlemskap i en grupp som gör att den diskrimineras, det är alltså inte 

personens egenskaper som är roten till diskriminationen. 

 

Boréus anser att det finns fyra olika typer av diskursiv diskriminering som förekommer oftare 

än andra: den utestängande, den negativa användningen av dom, den diskriminerande 

objektifieringen och argumenteringen för negativ särbehandling av gruppmedlemmar.
32

 Vissa 

grupper exkluderas genom att de osynliggörs; de får helt enkelt inte synas eller höras. Dessa 

gruppers underrepresentation i mediernas och i andra sammanhang gör att även deras position 

i samhället undergrävs. Språklig utestängning sker när en person hänförs till en annan grupp, 

till exempel kvinnor som kategoriseras som ‖han‖ i en text eller som ‖mankind‖. Den 

negativa användningen av dom innebär att vi uttrycker att dom är underlägsna, vilket ofta sker 

genom att tillskriva dessa personer negativa konnotationer. Diskriminerande objektifiering 

handlar om att grupper blir orättvist behandlade. En grupp diskuteras som ett objekt för att det 

har en mening för en annan grupp. Gruppen som ses som ett objekt får inte möjlighet att uttala 

sig trots att de också skulle kunna ha egna intressen, behov eller önskemål i frågan. Att 

argumentera för negativ särbehandling innebär att en grupp utsätts för negativ behandling, 

vilken går längre än bara till den skrivna texten. Den negativa särbehandlingen normaliseras 

genom de beskrivningar som görs, texter kan genom omskrivningar och inlindande ord 

associera till diskriminerande tankesätt.  

 

2.5 Strukturell diskriminering 
 

Masoud Kamali, professor i socialt arbete, delar upp diskriminering i tre olika kategorier: 

individuell, institutionell och strukturell.
33

 Individuell diskriminering syftar på enskilda 

personers handlingar och hur dessa påverkar andra gruppers medlemmar negativt. Det är inte 

bara personer ur majoritetsgruppen som agerar på detta sätt, utan det kan även vara personer 

ur minoritetsgrupper. Det kan ske rent omedvetet eller på grund av att minoritetspersoner vill 

ha samma fördelar som de i den överordnade gruppen, vilket de bara kan få genom att 

distansera sig från den egna gruppen. Institutionell diskriminering handlar om institutionernas 

normer, rutiner och arbetssätt vilka avsiktligt påverkar minoritetsgrupper negativt. Strukturell 

diskriminering förklaras på liknande sätt som institutionell diskriminering, med skillnaden att 

                                                 
32 Boreus 2006, s. 33 
33 de los Reyes & Kamali red. 2005, s. 31 



 

  14 (98) 
 

de normer och arbetssätt som finns där inte avsiktligt diskriminerar minoritetsgrupper som 

exempelvis invandrare.  

 

I de statliga utredningar som vi har tagit del av använder sig forskarna av begreppet 

strukturell diskriminering som ett samlingsnamn för de tre ovanstående inriktningarna, och 

det är den beteckningen som vi fortsättningsvis kommer att använda. Strukturell 

diskriminering innebär således att vissa etniska och religiösa grupper diskrimineras, avsiktligt 

eller oavsiktligt, av regler, normer, beteenden och arbetssätt inom olika samhällsinstitutioner. 

De fråntas möjligheten att uppnå samma rättigheter som övriga samhällsgrupper har. Det 

påpekas dock att detta inte alltid är avsikten, tvärtom sker det på grund av praktiker som inte 

har för avsikt att diskriminera, men som ändå gör det exempelvis genom deras sätt att bortse 

från att människor har olika bakgrunder och förutsättningar.
34

 Principen om människors lika 

värde upprätthålls inte, vilket gör att problemet inte bara existerar på individnivå utan blir ett 

hot mot demokratin då många av de lagar och föreskrifter som finns inte efterlevs.
35

 

Maktbegreppet är centralt i förståelsen av strukturell diskriminering. De majoritetsgrupper 

som innehar makten utövar den på ett sätt som tillåter dem att bibehålla makten, vilket 

vanligtvis sker på bekostnad av underordnade grupper. Maktutövandet kan i sin tur 

återkopplas till den europeiska modernitetens historia där diskrimineringen alltid har varit en 

integrerad del av samhället. Kamali menar att folkmord och slaveri är en del av Europas 

förflutna vilket har lett till en tro på att vi (vita européer) är bättre än dom, ett tankesätt som 

lever kvar än idag, både i Europa och i Sverige.
36

 

Kamali anser att medierna varken är objektiva eller oberoende, tvärtom är det även här 

inflytelserika människor från samhällets majoritetsgrupper som innehar makten. Detta gör att 

minoritetsgrupper inte ges tillträde utan framställs som ‖de andra‖. Forskarna Leonor 

Camauër och Stig Arne Nohrstedt menar att medierna, genom nationalism och diskursiva 

konstruktioner av berättelser om relationerna mellan olika etniska grupper, upprätthåller de 

negativa mönster angående diskriminering som råder i samhället i stort.
37

 Även van Dijks 

forskning visar att medierna spelar en avgörande roll då de har den i särklass största påverkan 

på opinionen i samhället. Det är de som sätter dagordningen, och därmed bestämmer urvalet 

                                                 
34 Camauër & Nohrstedt red. 2006, s. 12 
35 Lundgren 2005, s. 75 
36 de los Reyes & Kamali red. 2005, s. 29-30 
37 Camauër & Nohrstedt red. 2006, s. 29 
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av nyheterna och hur de ska vinklas, samtidigt som deras starkaste influenser kommer från de 

högre delarna av samhället såsom politiker, storföretag och myndigheter.
38

 

Massmedierna spelar således en viktig roll för reproduktionen av samhällsordningen då den är 

en del av samhällets maktstrukturer.
39

 Kamali ger ett exempel på hur vi och dom befästs 

genom medias sätt att rapportera om invandrare och deras kulturer. Mordet på Fadina 

Sahindal väckte stor uppmärksamhet i pressen år 2002, på samma sätt som flertalet mordfall 

gör. Skillnaden var att detta mord beskylldes för att vara en del av deras kultur, och begreppet 

hedersmord var fött. När en svensk kvinna mördas av en familjemedlem, vanligtvis av 

nuvarande eller före detta man, förklaras inte detta genom den svenska kulturen. Kamalis 

exempel visar hur medierna rapporterar och tolkar på ett sätt som ibland diskriminerar eller 

snedvrider minoritetsgrupper, vilket ytterligare befäster dessa gruppers mindervärde. 

2.5.1 Kulturrasism 
 

Forskning visar att den vanligaste typen av diskriminering i Sverige är den så kallade 

kulturrasismen.
40

 Denna innebär att invandrares kulturer anses vara annorlunda och oförenliga 

med den svenska kulturen, enligt stereotypa föreställningar. Statsvetaren Marcus Lundgren 

menar att det därför inte är så stor skillnad på rasism och strukturell diskriminering, då de 

båda har vuxit fram ur samma rasbiologiska idéer.
41

 Enligt sociologen Birgitta Löwander 

finns det flera typer av rasism dit rasister i vanliga fall kan sammanflockas, exempelvis 

genom att säga att de är galningar eller kriminella.
42

 Den typ av rasism som emellertid breder 

ut sig idag, och som kan vara ännu farligare därför att den inte är lika öppen eller tvingar 

människor till ställningstagande, fokuserar på kulturella skillnader. Genom att argumentera 

för hur viktig kulturen är för varje individ behöver man inte ens nedvärdera invandrares 

kulturer, det räcker med att påstå att invandrarna själva mår bäst av att kunna utveckla den 

egna kulturen i sina hemländer. Samtidigt argumenteras det för att invandringen kan störa den 

egna, svenska, kulturens utveckling. 

Kulturrasistiska resonemang bygger på föreställningar om att kulturer är absoluta, vilket 

innebär att alla som kommer från en kultur har samma traditioner och vanor. 
43

Vidare anses 

                                                 
38 Lundgren 2005, s. 133 
39 de los Reyes & Kamali red. 2005, s. 54-55 
40 Lundgren 2005, s. 22 
41 Lundgren 2005, s. 22 
42 Brune red. 1998, s. 88 
43 Lundgren 2005, s. 79 
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personer från en viss kultur som en oföränderlig bärare av sin kultur, något som inte förändras 

över tid. Den kulturella bakgrunden avspeglas i personens egenskaper, vilka formas beroende 

på de kulturella erfarenheter denne besitter. Återigen avspeglar diskrimineringen en oförmåga 

att se och acceptera människor som enskilda individer. Mediernas bild av kultur och etnicitet 

är förenklad och statisk, trots att dessa förändras med tid och utveckling av sociala relationer i 

samhället.
44

 Ofta utesluts erfarenheter av rasism och diskriminering från massmediers 

rapportering, vilket gör att problemet inte heller synliggörs. Medierna och vetenskapliga 

diskurser behandlar kulturella skillnader som ett problem, och man talar där vanligtvis om att 

kontakt mellan olika kulturer leder till ‖kulturkrockar‖. Detta är ett vanligt argument för att 

förklara socioekonomiska och politiska företeelser; kulturen anses vara den bakomliggande 

orsaken till kriminella och sociala problem.
45

. Kulturrasismen rangordnar människor i över- 

och underlägsna grupper beroende på deras kulturella ursprung. Genom att använda sig av 

kulturella argument och förklaringar förvandlas rasistiska diskurser till acceptabla 

diskussioner och samhällsdebatter. 

 

2.6. Stereotyper 
 

Stereotyper är de allmänt hållna uppfattningar som vi tillskriver en viss kategori av 

människor, en social grupp eller en folkgrupp.
46

 Olika invandrargrupper tillskrivs vanligen 

nedvärderande beteenden och egenskaper. Resultatet blir att invandrare oftast stämplas som 

mindervärdiga samtidigt som svenskar anses vara normala, vilket gör att vi-gruppen indirekt 

stiger i värde. Vi bildar negativa stereotyper om dom som är motsatser till de egenskaper eller 

förhållningssätt som vi värderar högt i vår egen kultur. Vi görs till det normala, det bekanta 

och en måttstock för bedömningen av dom andra. Den negativa betoningen överdrivs när det 

gäller kulturer som är olika vår egen, gäller det däremot intrakulturell kommunikation och vår 

egen grupp verkar vi gå till överdrift med att tillskriva oss positiva egenskaper, så kallade 

autostereotyper.
47

 Två aspekter är särkilt viktiga att poängtera när det gäller stereotyper: Alla 

människor bär på stereotyper som, oavsett nivån på sanningsvärdet och om de är medvetet 

skapade eller ej, färgar vår verklighetsuppfattning
48

 samt att avståndet till dom inte beror på 

främlingarnas egenskaper, utan ligger i den innebörd omgivningen tillskriver dessa 

                                                 
44 Brune 1998, s. 90-91 
45 

http://www.sverigemotrasism.nu/index.php?option=com_content&view=article&id=22:kulturrasism&catid=20:e

xkluderande-processer&Itemid=29&lang=sv, hämtat 15.11.2010, 7.11 och Lundgren 2005, s. 135 
46 Angelöw & Jonsson 2000, s. 106 
47 Stier 2004, s. 116, Gudykunst och Kim 2003, s. 132 
48 Stier 2004, s.116 
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egenskaper.
49

 Anledningen till att stereotyper finns är för att vi individer inte orkar hantera 

alla enskilda intryck som vi dagligen möter. För att underlätta för oss själva samt spara tid och 

kraft när vi tolkar ny information generaliserar och förenklar vi genom att bilda stereotyper.
50

 

Tidigare forskning har visat att nyhetsmedierna över tid har skapat invandrare som en speciell 

kategori människor eller grupper. Detta har delvis skett genom stereotypisering, som således 

består i upprepningen av en tematik och rollfördelning som upprätthåller skillnader mellan 

olika kulturer.
51

 Ord som modernt, fritt och jämställt associeras med svenskar, medan termer 

som traditionellt, förtryckande och patriarkalt istället förknippas med människor från 

exempelvis Mellanöstern. Enligt Hvitfelt har en majoritet av Sveriges befolkning en negativ 

inställning till islam, och en stor del anser att muslimer inte bör få utöva sin religion fritt trots 

att de flesta svenskar stöder religionsfrihet i stort.
52

 Hvitfelt menar att negativa uppfattningar 

om islam och muslimer kontinuerligt förstärks genom negativ och stereotypisk 

medierapportering (vilken inte sällan är missvisande eller felaktig). Författaren poängterar att 

de oroligheter som finns i den islamiska världen vanligtvis inte har med religionen att göra 

utan snarare med politik, men denna avskiljning görs sällan i nyhetsrapporteringen där 

dramatik och våld har ett stort nyhetsvärde. Islam kopplas vidare till politiskt våld och 

brottslighet i övrigt.
53

 Muslimer och islam framställs således i medierna som en speciell 

kategori människor, vilka har en helt annan kulturell tillhörighet än svenskar. Historikern Åke 

Holmberg hävdar att svenska publicister de senaste århundradena genomgående har 

identifierat sig med Europa, västerlandet, kristenheten och den vita rasen.
54

 Den grupp av 

fördomar som tidigast har bestämt svenskars syn på den icke-europeiska världen är den 

pistocentriska där vi-gruppen består av religiös gemenskap: kristna kontra muslimer och 

hedningar i Asien och Afrika. I synnerhet är de fientliga attityderna till islam och muslimerna 

beständiga under hela perioden. Enligt Brune har detta lett till att det främst är invandrare från 

Mellanöstern och Nordafrika som i svensk nyhetsförmedling figurerat på ett negativt och 

främlingsskapande sätt. 

 

När en stereotyp existerar som en bild i läsarens huvud behöver tidningstexten inte 

uttryckligen referera till den grupp som avses, som i till exempel en brottsnotis. Brune menar 

                                                 
49 Stier 2004, s.105 
50 Angelöw & Jonsson 2000, s. 108 
51 Brune red. 2006, s.97 
52 Brune red. 1998, s. 73 
53 Brune red. 1998, s. 79 
54 Brune 2000, s. 21 
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att ‖vi vet‖ att det handlar om ‖invandrarkillar‖ i nyheterna om mobiltelefonrån och ‖vi vet‖ 

vilka det handlar om när polisen slår larm om kvinnor som lurar sig in hos åldringar som de 

bestjäl.
55

 Genom att upprepa och sprida denna typ av föreställningar gör medierna att de 

börjar tas för givna, det är något naturligt som vi alla genom ‖sunt förnuft‖ känner till.
56

 Vi 

har läst denna sorts nyheter så många gånger att vi tror oss känna igen koderna i dem. 

 

2.6.1 Vi och dom 
 

Den uråldriga traditionen av att upprätthålla gränser mellan den egna gruppen och andra 

grupper är typiskt för alla kulturer och etniska grupper. Distinktionen mellan vi och dom 

återspeglas i positiva attityder gentemot den egna kulturen, vilket gör att denna värderas högre 

än andra kulturer och etniciteter. Genom att omedvetet betrakta dom utifrån deras förmodade 

annorlundaskap synliggörs den egna gruppidentiteten. Denna process tenderar att förstärkas 

och överdrivas efterdom dom tillskrivs egenskaper som står i kontrast till vi-gruppens 

kännetecken. Dom förutsätts tänka och agera annorlunda än vi medan dom inom gruppen 

förväntas tänka och agera som vi. Vi tenderar också att överskatta homogeniteten, både inom 

vi- och dom-gruppen, vilket gör att vi förväntar oss att individerna i respektive grupp är mer 

lika varandra än vad de egentligen är.
57

 Även om vissa av de associationer som tillskrivs 

personer i de-gruppen kan överensstämma, så överdrivs dessa vanligen.
58

 Samtliga 

medlemmar i gruppen tillskrivs således per automatik samma egenskaper, ofta trots 

avsaknaden av direkta erfarenheter eller möten med dem.
59

 

 

Problematiken i integrationstänkandet är att det utgår ifrån de två hierarkiskt rangordnade 

kategorierna vi, som ska integrera, och dem som ska integreras.
60

 Förhållandet mellan dessa 

kategorier är beroende av den anonymisering och homogenisering som döljer sig bakom 

användandet av grupperna svenskar och invandrare. Svenskar och invandrare betecknar inte 

bara olika positioner, utan även kontrastiva egenskaper som definieras relationellt och genom 

vilka invandrare konstrueras som en spegelbild av svenskar.
61

 Varje definition av hur vi är 

innehåller sålunda alltid en outtalad berättelse om hur dom är. Detta kan ses som svenskhetens 
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56 Lundgren 2005, s. 130 
57 Stier 2004, s. 95 
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nödvändiga antites i förverkligandet av sig själv som ett överlägset vi. Svenskheten är en 

position som är omöjlig att nå för dom eftersom de befinner sig, rent definitionsmässigt, 

utanför svenskheten. 

 

Detta beteende av integrationstänkande är djupt rotat då främlingar förr i tiden förde med sig, 

eller åtminstone antogs föra med sig, död, förstörelse, sjukdomar och olycka.
62

 

Sociologiprofessorn och författaren Jonas Stier menar att när vi så småningom införskaffar 

oss kunskap (sann eller osann) om dessa obekanta nykomlingar, vare sig det är utifrån möten 

med dem eller exempelvis genom media, är de inte obekanta längre. Ändå ses dom 

fortfarande inte som fullvärdiga medlemmar av vi-gruppen, utan blir hänvisade till det sociala 

livets utkanter. Stier menar vidare att invandrare är en grupp som får utstå denna behandling, 

och beskriver dem som ‖främlingar mitt ibland oss‖.
63

 Om främlingsgruppen ses som mycket 

annorlunda upplevs de eventuellt som mer hotfulla eller farliga. 

 

2.6.2. Vi och dom i nyhetsrapporteringen 
 

Skillnaderna med och avvikelserna från detta vi-begrepp görs till centrala värden som ger en 

händelse nyhetsvärde.
64

 Här skapas således två grupper, invandrare och svenskar, vilka 

tilldelas olika väsentliga egenskaper. Brune menar att samtidigt som nyheterna rapporterar om 

händelser och skeenden i vårt samhälle och dess omvärld, så deltar de i ett kulturellt och 

nationellt identitetsskapande där gränserna mellan gott och ont, oss och andra, normalt och 

onormalt, fastställs. 
65

 Nyhetstexter om invandrare blir bara begripliga om man godtar att 

nyheter, som produceras snabbt och rutinmässigt, utgår ifrån och använder sig av välkända 

symboler, stereotyper och tankemönster. Författaren menar att nyhetsjournalistik sällan 

kommer med uttryckliga budskap.
66

 Den har inga åsikter och den talar inte om hur vi ska 

värdera påståenden, händelser och skeenden. Den låter andra stå för värderingar och 

handlingsinriktning och ställer olika fragmentiserade utsagor emot varandra. Samtidigt som 

nyheterna till synes avspeglar verkligheten, så strukturerar de och skapar mening i den genom 

sitt sätt att låta ett urval av röster, bilder och symboler framträda. Det är emellertid inte i 

journalistens uttryckta åsikter eller påståenden som man hittar beröringspunkter med 
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eventuella fördomsmönster, vilka framstår som realistiska verkligheter, utan i hur etniska och 

kulturella stereotyper framträder i gestaltningar och berättelser. 

 

De grundläggande sätt som en text konstruerar ett vi och ett de på baserar vi, i vår 

undersökning, på Brunes beskrivning: texten är sådan att vi talar om dem. De som beskrivs är 

föremål för gestaltningar och teorier som utgår från diskurser som textens vi är hemma i eller 

kan solidarisera sig med, medan de har marginellt eller inget inflytande över hur texten 

konstruerar dem. Relationen mellan textens vi och dem framstår som en serie skillnader, 

motsatsförhållanden eller konflikter.
67

 Om nyhetstexter som berör invandrare och flyktingar 

uppfyller dessa villkor, så kan det uppfattas som en konsekvens av nyhetslogikens krav då 

exempelvis negativa och sensationella nyheter har nyhetsvärde. Nyhetsjournalistik lierar sig 

med myndigheters diskurser och konstruerar dem som saknar definitionsmakt i samhället som 

objekt för andras formuleringar och åtgärder. Nyhetsjournalistik behöver även motsatser och 

konflikter för att formulera sig. Det är viktigt att poängtera att texter där vi beskriver dom inte 

behöver representera dom på ett negativt sätt. Skillnaderna kan till och med vara till deras 

fördel eller framstå som en exotisk krydda i skildringen. Våra analyser kan vara av välvilja 

och empati. Enskilda texter av denna typ framstår ofta inte som främlingsskapande. Som 

permanenta inslag i nyhetsdiskursen över invandrare och flyktingar bidrar de emellertid till att 

skapa kategorierna invandrare och flyktingar som annorlunda och eventuellt bristfälliga.
68 

 

2.7. Rollerna offer och gärningsman 
 

Brunes forskning visar att mediernas bild av invandrare följer en viss berättelsestruktur. 

Vanligtvis innebär detta att de på individnivå framställs som gärningsmän, exempelvis som 

brottslingar (vilket förklaras med deras ursprung), och att de på gruppnivå beskrivs som ett 

hot, ofta genom att skriva om ―flyktinginvasioner‖.
69

 Det finns dock en annan sida av 

rapporteringen, vilken visar att invandrare även framställs som offer. Brune talar om 

offerhjältar, där invandrarbarn är de som omskrivs vid artiklar om utvisningsfall. I dessa fall 

bygger rapporteringen på de mallar som används vid sagoberättelser där det finns en fast 

uppsättning roller som har förutbestämda handlingssfärer. Journalisterna ställer sig här på de 

invandrades sida i kampen mot de svenska myndigheterna. Sverige framställs som paradiset 

                                                 
67 Brune 2006, s. 91 
68 Brune 2006, s. 91 
69 Brune red. 1998, s. 37 
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och dessa reportage är ofta fulla av varma bilder där svenskar visar sin solidaritet. Barn ses 

ofta som offer för svensk byråkrati, medan invandrarkvinnorna istället ges offerrollen på 

grund av männen. Männens krig och deras patriarkala kvinnosyn är anledningen till detta, 

exempelvis nämns brutala våldtäkter och tortyr som många kvinnor får utstå under krig.
70

 

 

Den ―gode andre‖, det vill säga den som inte tillskrivs negativa konnotationer, identifieras 

som ett offer. De som däremot inte vill ―spela‖ offer passar inte längre in i denna kategori och 

förvandlas med automatik till de onda. Detta beror på att de andra inte accepteras som 

verkliga och agerande personer
71

, vilket grundas i att dem därmed inte längre kan placeras in i 

fack, deras fasta roll har förändrats till någonting som vi inte känner igen. Forskaren Birgitta 

Löwander menar att framställningen av invandrare som den gode andre möter sympati, men 

att den ändå måste betraktas som ett omyndighetsförklarande eftersom den inte tillåter 

invandrarna att själva vara med och analysera händelseutvecklingen. Dessa roller tar istället 

myndighetsanställda, nyhetsjournalister och polis på sig.
72

 Resultatet av en undersökning om 

hur medier i fyra länder (däribland Sverige) stereotypiserar invandrare visar ett liknande 

resultat: positiva bilder av invandrare saknas, och om de överhuvudtaget synliggörs så är det 

antingen som förövare eller som offer.
73

 

                                                 
70 Brune red. 1998, s. 43 
71 Brune red. 1998, s. 43 
72 Brune red. 1998, s. 91 
73 Petersson & Hellström 2004, s. 45-46 
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3. Metod och material 
 

Medierna påverkar människors sätt att uppfatta verkligheten.
74

 Dagstidningarna har genom 

sitt stora antal läsare därför en extra viktig roll i denna process, vilket gjort att vi har valt att 

basera vår undersökning på dessa. Vi valde att analysera de fyra mest populära nätupplagorna 

i Sverige:
75

  Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. För att få en 

uppfattning om det finns skillnader mellan morgon- och kvällspressens framställning av 

invandrare, valdes två tidningar ur vardera kategori. Alla artiklar där invandrare figurerade 

analyserades under en två veckors period. 

Undersökningen bestod av en kvantitativ innehållsanalys av de artiklar som berörde 

invandrarbegreppet i individsammanhang, med inslag av kvalitativ innehållsanalys i 

kodningarna. Den kvantitativa innehållsanalysen utfördes genom insamling av artiklarna, 

vilka kodades var och en för sig. Genom en kvantitativ innehållsanalys över ett stort antal 

artiklar (51 stycken) ökar vi säkerheten i våra resultat, och den kvalitativa innehållsanalysen 

möjliggör en mer ingående analys av vad som verkligen sägs och porträtteras i texten. 

Medieforskaren Helge Östbye menar att texter inte alltid är omedelbart tillgängliga eller 

entydiga, vilket gör att de måste tolkas. Han diskuterar flera typer av kvalitativa metoder för 

att tolka texter och det är främst den symtomala läsarten som är viktig för vår studie. Denna 

anser att texter ger uttryck för underliggande betydelser, där dominerande normer och 

föreställningar ofta sprids på ett (för läsaren, men kanske också för skribenten) omedvetet 

sätt.
76

 En kvantitativ innehållsanalys anses nödvändigt då det, enligt Östbye, är en bra metod 

för att kvantifiera den information som samlas in.
77

 

De artiklar som var aktuella är de som på något sätt berörde ordet invandrare i 

individsammanhang eller beskrev dessa som enskilda individer. Den kvalitativa delen av 

undersökningen gjordes i den del av kodschemat som heter analys-blocket. Här analyserades 

och kodades innehållet enligt de frågor som vi ställt upp angående invandrarbegreppets 

betydelse, stereotyper, negativa eller positiva vinklingar, värdeladdade ord samt utrymme för 

eventuella kommentarer som uppstår under arbetets gång.
78

 Här krävdes således en kvalitativ 

analys för att kunna avgöra nyhetens framställning av invandraren. Vi gav även typexempel 

                                                 
74 Camauër & Nohrstedt red. 2006, s.9-10 
75 http://www.kiaindex.net/l/y:2010/w:44/hn:1/c:3 hämtat 30.12.2010, 17:17 
76 Östbye red. 2003, s. 65 
77 Östbye red. 2003, s. 64 
78 Se bilaga 7.2.1 Kodschemat 

http://www.kiaindex.net/l/y:2010/w:44/hn:1/c:3
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på de komponenter i artiklarna som vi anser vara typiska för stereotypisering och 

diskriminering samt diskuterar potentiella skillnader tidningarna emellan. Dessa avhandlas i 

analysen under rubriken 5.3.2 och kan även hittas i typexempel under rubrikerna 7.2.4 och 

7.2.5. 

3.1. Global Media Monitoring Project (GMMP) 
 

GMMP-verktyget är ett verktyg ursprungligen framtaget för att undersöka hur kvinnor 

framställs i dagens medierapportering. Verktyget utgår från olika guider, och vi har valt att 

använda oss av Internet news monitoring guide eftersom den är framtagen särskilt för 

internetmedier.
79

 Vi anser att detta verktyg är applicerbart på vår undersökning då invandrare 

likväl som kvinnor tycks vara en utsatt grupp i media. Båda grupperna berörs av stereotyper 

och fördomar. Vi har anpassat verktyget till vår undersökning genom att byta ut subjektet 

kvinna mot invandrare, och därefter skräddarsytt innehållskategorierna för vårt ändamål. Vi 

valde ut de delar som är aktuella för invandrare, och justerade både frågorna och 

svarsalternativen därefter. Vi gör således inte anspråk på att till punkt och pricka följa den 

guide som ursprungligen framställdes. Däremot har vi försökt att följa de övergripande 

anvisningarna om hur en artikel kan brytas ned i olika delar och kodas. 

3.1.1 Vårt kodningssystem 
 

Varje artikel som analyserats bedömdes först utifrån vilket ämne den berör, för att på så sätt 

fastställa i vilka sammanhang invandrare vanligtvis nämns. Vi har valt ut 37 olika kategorier 

vilka berör ämnena ekonomi, politik och myndighet, samhälle och lagar, kriminalitet och våld 

samt vetenskap och hälsa. Varje artikel kodades under det alternativ som bäst stämmer in på 

berättelsen. Om flera alternativ är möjliga valdes det som är mest framträdande. 

Nästa del av kodschemat handlar om berättelsens karaktärer. Här kodades alla personer som 

fanns med, vare sig de är citerade eller inte. Både svenskar och invandrare kodades för att 

urskilja uppenbara skillnader i hur de framställs. Det var emellertid bara individer som 

kodades, och inte organisationer, grupper eller företag. Personernas ålder, kön, sysselsättning, 

funktion i berättelsen och om informationen tillhandahålls av individen själv eller baseras på 

en andrahandskälla, noterades. 

I analys-blocket kodades artikelns framställning av karaktärerna utifrån aspekter som 

huruvida invandrarursprunget är centralt i berättelsen, om artikeln innehåller stereotyper, har 

                                                 
79 http://www.whomakesthenews.org/gmmp-background.html, hämtat 25.11.2010, 11:04 
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en negativ eller positiv vinkling av invandrarbakgrunden samt om det förekommer 

värdeladdade ord med avsikt att förstärka artikelns innehåll. 

3.2. Dagstidningar på nätet 
 

För dagstidningar är ofta skälet till Internetpublicering att de vill uppnå en potentiell framtida 

marknad.
80

  Andra motiv är att vidga läskretsen och försöka nå ungdomar. I och med Internets 

ökade spridning i slutet av 90-talet började flera dagstidningar att erbjuda Internetversioner av 

papperstidningen, och idag finns det ett hundratal svenska dagstidningsföretag representerade 

med nätverksversioner.
81

 Nättidningarna kan i huvudsak läsas gratis, vilket har visat sig vara 

ekonomiskt försvarbart då de dels fungerar som reklam för tidningsföretagen och dels att de 

attraherar annonsörer.
82

 Satsningar på den egna nättidningen varierar mycket mellan olika 

tidningsföretag. Skillnader ligger bland annat i vad tidningarna väljer att publicera på Internet, 

i vilken utsträckning man utnyttjar papperstidningens redan existerande material, och om man 

tillför nätupplagan ny information och tjänster.
83

 

 

3.3. Tidningarnas presentation 

 

3.3.1 Expressen.se 
 

Expressen.se startades i december 1995 och är idag Sveriges näst största mediesajt med mer 

än två miljoner unika besökare i veckan och över 30 miljoner sidvisningar per vecka.
84

 

Nättidningens syfte och mål är desamma som papperstidningens, det vill säga att vara först 

med att berätta om händelser för en så bred publik som möjligt
85

 och att vara vinstdrivande.
86

 

Alla artiklar från papperstidningen som bedöms ha ett fortsatt läsarvärde läggs också upp på 

nätet. Expressen.se påverkar ibland papperstidningen genom att redaktionen kan se vilka 

ämnen som intresserar och aktiverar läsarna, vilket kan följas upp i nästkommande dagars 

tryckta upplaga. Det finns samtidigt en hög grad av journalistiskt samarbete mellan 

papperstidningen och nättidningen.
87 

 

                                                 
80 Hvitfelt & Nygren 2008, s.173 
81 http://www.dagstidningar.com/, hämtad 2010-11-13 17:08 
82 Hadenius & Weibull 2005, s.115 
83 Hvitfelt & Nygren 2008, s.173 
84 http://www.kiaindex.net/l/y:2010/w:43/hn:1/c:3 hämtat 16.12.10, 12.16 
85 Bilaga, Christina Lundell 
86 Bilaga, Mattias Carlson 
87 Bilaga, Christina Lundell 

http://www.dagstidningar.com/
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3.3.2. Aftonbladet.se 
 

Aftonbladet.se etablerades 1994, och den har över fem miljoner unika besökare och cirka 80 

miljoner sidvisningar i veckan.
88

 Utöver artiklarna från papperstidningen producerar 

medarbetarna lika mycket eget material. Målet är att vara en modern tidning med snabba 

sensationsnyheter, idrott och nöjen har visat sig vara ett vinnande koncept. Arbetet genomförs 

enligt riktlinjerna fördjupning, interaktivitet, multimedia och snabbhet. 
89

 Medan 

papperstidningen inriktar sig på egna avslöjandena och reportage, ska nätets styrka vara 

snabbheten kombinerat med bilder och ljud.
90

 

 

3.3.3. Dn.se 
 

Dn.se startades i maj 1996, och den har idag omkring en och en halv miljon unika besökare/ 

webbläsare samt närmare 20 miljoner sidvisningar i veckan.
91

 Nättidningen består av ett urval 

av DN:s innehåll, vilket innebär att det inte är hela innehållet ur papperstidningen som 

publiceras. Det finns ett samspel mellan papperstidning och nättidning, och upplagemässigt 

har nättidningen inte haft någon negativ inverkan på den tryckta tidningen. Enligt DN 

skapades nättidningen för att ge ytterligare kunskap och nytta för nuvarande och nya läsare. 

Tjänsterna ska vara lönsamma och det redaktionella innehållet ska bidra till ökade 

intäktsströmmar. 

 

3.3.4. Svd.se 
 

Svd.se startades i juni 1995, och sidan har omkring en miljon unika besökare och närmare tio 

miljoner sidvisningar i veckan.
92

 Nätupplagan Svd har ingen policy som styr vad som får eller 

inte får läggas ut i nätupplagan, och Svd.se publicerar i princip allt som går att läsa i 

papperstidningen.
93

 Svenska Dagbladet påverkas av Svd.se eftersom de når ut till fler läsare 

tack vare nätupplagan. Genom nätmätningar av hur och vilka artiklar som blir lästa på Svd.se, 

hjälper det också papperstidningen att bedöma och nyhetsvärdera vilka artiklar och ämnen 

som engagerar dess målgrupp.
94

 Svd.se använd som en snabb nyhetskanal som ska ge läsarna 

                                                 
88 http://www.kiaindex.net/l/y:2010/w:43/hn:1/c:3 hämtat 05.01.2011, 18:37 
89 http://www.aftonbladet.se/koncernen/webb/article7008277.ab hämtat 07.01.2011, 18:23 
90http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9909/13/www2.html hämtat 22.01.2011, 10:20 
91 http://www.kiaindex.net/l/y:2010/w:43/hn:1/c:3 
92 http://www.kiaindex.net/l/y:2010/w:43/hn:1/c:3 hämtat 16.12.10, 12.16 
93 Bilaga, Fredric Karlén 
94 Bilaga, Fredric Karlén 
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uppdaterade nyheter med specifik webbfördjupning, det vill säga snabba, kortare analyser, 

webb-tv och länkpaket till tidigare och relevanta artiklar. 

 

3.4. Tillvägagångssätt 
 

Vi har under två veckors tid, 4-19 november 2010, undersökt och analyserat de fyra 

tidningarnas webbartiklar med hjälp av GMMP-verktyget. Samtliga artiklar som innehöll 

ordet invandrare eller hade invandrarrelaterade ord undersöktes och analyserades. De 

relevanta artiklarna kodades enligt det kodningssystem som vi arbetat fram, där varje artikels 

komponenter fördes in under den kategori som stämde bäst överens med artikelns innehåll, 

exempelvis under ämne, stereotyper, offer respektive gärningsman och kön. Genom att dela 

upp kodningssystemet i olika delar: berättelse, karaktärer och analys, underlättades 

analyserandet och klargörandet av eventuella likheter och skillnader mellan tidningarnas olika 

framställning av invandrare. För att beskriva berättelsen valdes ämnesvariabler ut, det vill 

säga den som bäst stämde in på vad artikeln handlade om. Varje person som figurerade i 

artikeln, även personer utan invandrarbakgrund, kodades med variabler som ålder, kön och 

yrke (för att kunna åtskilja svenskar och invandrare i kodschemat markerades invandrare med 

lila färg och fet stil). Den sista delen av kodningsschemat bestod av en analys, där själva 

framställningen av invandraren bedömdes. Denna uppdelning av artiklarna tillät oss att 

analysera nyheten och dess framställning av invandraren mer djupgående, för att på så sätt 

slutligen kunna nå fram till ett tydligare resultat. 

 

3.4.1 Validitet och reliabilitet 
 

För att få fram ett så tillförlitligt resultat som möjligt analyserade den ena av oss författare 

morgonpressen medan den andra analyserade kvällspressen. Därefter har den mer avgörande 

analysen och jämförelsen gjorts mellan de båda grupperna, morgon- och kvällspress. För att 

minimera risken för felbedömningar har vi konsulterat varandra i de fall som artiklarna har 

lett till osäkerhet. En annan åtgärd för att utesluta felkodningar var att gradera varje 

svarsalternativ med variabeln ―vet inte, är osäker‖. ‖. I de fall som vi har konsulterat varandra 

och inte gemensamt heller funnit ett säkert svarsalternativ har vi alltså använt oss av denna 

variabel. Det är möjligt att forskare påverkas av sin bakgrund och tidigare erfarenheter i en 

tolkningsprocess. För att undvika tolkningsvariationer valde vi därför att ha specifika 

kategorier för undersökningarna, och på så sätt undvika att påverkas av det ―egna jaget‖. 
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För att få svar på våra frågeställningar skulle man naturligtvis kunna välja att undersöka andra 

medier, men vi har valt dagstidningar då så många som 77 % av Sveriges befolkning läser 

minst en dagstidning per dag.
95

 Att vi vidare har valt nätupplagorna är för att det är ett starkt 

växande nyhetsmedium, och allt fler väljer att läsa nyheter i detta forum. Cirka 25 % av den 

svenska befolkningen läser nyheterna online varje dag. För åldersgruppen 25-44 år siffran så 

hög som 32 %.
96

 Att försöka skaffa sig en uppfattning av nyhetsförmedlingens 

förhållningssätt till begreppet invandrare utifrån ett litet och tidsbegränsat 

undersökningsmaterial är naturligtvis svårt, om inte omöjligt. Vi anser ändå att vår studie har 

fångat några typiska drag i nyhetsrapporteringen, liksom en del förändringstendenser däri. Vår 

strävan ligger även i att vår rapport ska fungera som en tankeställare för de faktiska problem 

som ligger till grund för diskussionen. 

                                                 
95 www.nordicom.gu.se/.../1823_1520_Dagstidningar_lasning_1985-2009.xls, hämtat 01.12.2010, 15.54 
96 http://www.internetstatistik.se/content/1183-en-fjardedel-laser-dagstidning-online.html, hämtat 16.12.2010, 

15.56 
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4. Resultat 
 

I resultatdelen redovisar vi våra artiklar som vi kodat, i form av tabeller med tillhörande 

förklaringar indelade i delarna berättelse, människor och analys. 

Del 1 – Berättelse: Ämne SvD DN Ab E Morgonpress  Kvällspress 

Samtliga 

tidningar 

1. Politisk makt, inflytande, beslutstagande. 2 1 0 0 3 0 3 

2. Valkandidater, politiska förhandlingar. 1 0 0 0 1 0 1 

3. Relationer med andra länder, etc. 1 0 0 0 1 0 1 

4. Nationellt försvar, militär, intern säkerhet 0 0 0 1 0 1 1 

7. Ekonomisk statistik, handel, affärer. 0 1 0 0 1 0 1 

9. Arbetarfrågor, arbetslöshet, strejk. 1 0 0 0 1 0 1 

21. Familjeförhållanden, konflikter. 0 0 1 0 0 1 1 

23. Religion, kultur och traditioner, religion. 0 0 2 2 0 4 4 

24. Migration, flyktingar, asylsökande. 0 5 4 0 5 4 9 

26. Rasism, främlingsfientlighet. 1 1 0 3 2 3 5 

27. Rättsväsendet, juridiska system och 1 2 0 0 3 0 3 

28. Invandrares aktivism, evenemang. 0 0 1 0 0 1 1 

29. Andra berättelser om samhälle 0 0 1 0 0 1 1 

31. Våldsbrott, kidnappning, mord. 4 3 5 0 7 5 12 

34. Krig, inbördeskrig, terrorism. 2 2 0 2 4 2 6 

37. Övrigt 0 0 0 1 0 1 1 
 

Tabell 1
97

 

I tabell 1 har vi sammanställt ämneskategorierna i de 51 artiklar som vi har kodat, varav 28 av 

artiklarna är tagna ur morgontidningarna och 23 ur kvällstidningarna. En procentuell märkbar 

majoritet av ämnesutbudet i våra artiklar handlar om våldsrelaterade brott (23,53%) och 

migrationsfrågor (17,65%). Både i morgon- och kvällspressen handlar flest artiklar om 

våldsrelaterade brott. Andra berörda områden är krig och terrorism, rasism och 

främlingsfientlighet, religionsrelaterade frågor, rättsväsendet samt politikrelaterade frågor. 

Enstaka artiklar behandlar ämnen som valkandidater, relation med andra länder, militär 

säkerhet, handel, arbetsfrågor, familjeförhållanden, invandrares aktivism samt 

samhällsberättelser. Märkbart är att religionsrelaterade frågor får lika stor uppmärksamhet i 

kvällstidningarna som migrationsfrågor, medan morgonpressen inte berör ämnet alls. 

                                                 
97

 Ämnen som inte berördes var: 6. Nationell, internationell ekonomi. 8. Fattigdom, social välfärd, hjälp. 10. 

Konsumentfrågor, bedrägerier, priser. 11. Transport, trafik, vägar. 13. Teknik, forskning, utveckling. 14. 

Medicin, hälsa, hygien, handikapp. 15. Epidemier, virus, smittspridning. 16. Preventivmedel, sterilitet och abort. 

17. Natur, miljö, förorening, global. 19. Utvecklingsfrågor. 20. Utbildning, barnavård, skola. 22. Mänskliga 

rättigheter. 25. Könsrelaterade frågor. 30. Icke våldsrelaterade brott, mutning. 32. Trakasserier, våld i hemmet. 

33. Människohandel, sexhandel, koppleri. 35. Demonstrationer, upplopp, manifest. 
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Del 2:1 - Människor SvD   DN   Ab   E   Sammanslagna resultat       

                 Morgonpress Kvällspress Samtliga tidningar 

Person/andrahandskälla invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk 

0. Vet inte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Person 7 11 12 10 19 9 6 6 19 21 25 15 44 36 

2. Andrahandskälla 17 8 9 6 11 1 5 1 26 14 16 2 42 16 

Kön invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk 

0. Vet inte 3 1 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2 

1. Kvinna 3 7 5 5 12 2 2  8 12 14 2 22 14 

2. Man 18 11 16 10 18 8 9 7 34 21 27 15 61 36 

3. Annat: transsexuell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ålder invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk 

0. Vet inte 13 17 11 13 13 9 5 6 24 30 18 15 42 45 

1. 0-12 år 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

2. 13-18 år 2 0 0 1 1 0 0 0 2 1 1 0 3 1 

3. 19-34 år 5 0 5 1 10 1 5 1 10 1 15 2 25 3 

4. 35-49 år 3 1 4 0 1 0 0 0 7 1 1 0 8 1 

5. 50-64 år 1 0 1 0 3 0 1 0 2 0 4 0 6 0 

6. 65 år eller äldre 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 2 1 

Funktion i berättelsen invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk 

0. Vet inte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Huvudroll 17 4 13 4 15 1 9 2 30 8 24 3 54 11 

2. Talesperson 4 13 3 9 2 7 0 2 7 22 2 9 9 31 

3. Expert/kommentator 1 2 2 3 0 1 0 2 3 5 0 3 3 8 

4. Personlig erfarenhet 1 0 3 0 5 0 0 1 4 0 5 1 9 1 

5. Ögonvittne 1 0 0 0 6 1 1 0 1 0 7 1 8 1 

6. Populär åsikt 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

7. Annan 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 

 

Tabell 2 

Enligt tabell 2 har morgonpressen fler andrahandskällor än personer som är invandrare, 

medan det är ombytta roller i kvällspressen. Detta gör att siffrorna planas ut i 

sammanställningen av samtliga tidningar. Generellt för samtliga tidningar är att det finns fler 

invandrare som andrahandskällor än svenskar. 

Könen framgår konsekvent i stort sett alla artiklar. Majoriteten av invandrarna är män, men 

samma statistik ser vi även när det gäller de figurerande svenskarna. Invandrarkvinnor syns 

betydligt mer sällan än män, särskilt i morgonpressen. Svenska kvinnor är också färre än 

männen, och då med en än tydligare skillnad. Märkbart är att morgonpressen har något fler 
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svenska kvinnor än invandrarkvinnor, medan kvällspressens har fler invandrarkvinnor än 

svenska kvinnor. 

Majoriteten av invandrarnas ålder nämns inte, vilket inte heller görs över de figurerande 

svenskarna. Svenskarnas ålder nämns så i stort sett aldrig. Då åldern väl nämns är gruppen 

19-34 år den mest förekommande (närmare 30 % bland invandrarna). 

Invandraren har ofta en huvudroll (63 % av alla artiklar), medan svensken mer konsekvent 

figurerar som talesperson eller representant för antingen en annan person, ett företag eller en 

organisation (60 % av artiklarna). I morgontidningarna är invandraren ibland talesman eller 

expert, något som nästan aldrig händer i kvällstidningarna. I de få artiklar som en invandrare 

var talesman för en person var det alltid för en annan invandrare, alltså aldrig för en svensk. 

 
Del 2:2 - Människor SvD   DN   Ab   E   Sammanslagna resultat       

                 Morgonpress Kvällspress Samtliga tidningar 

Sysselsättning invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare 

svens

k invandrare svensk invandrare svensk 

0. Vet inte. Det nämns inte 12 2 10 5 20 1 7 1 23 7 27 2 49 9 

1. Kunglighet 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 

2. Politiker 3 4 3 3 1 1 1 2 6 7 2 3 8 10 

3. Myndighetsanställd 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

4. Polis, militär, brandman 0 2 0 1 1 3 0 1 0 3 1 4 1 7 

5. Lärare, barnskötare 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

6. Hälso- & sjukvårdsp. 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

7. Ingenjör, forskare 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 

8. Medieanställd 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 1 

9. Advokat, åklagare 0 7 1 5 1 4 0 1 1 12 1 5 2 17 

10. Affärsmän 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

11. Kontors- och servicearb. 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 3 1 

12. Säljare, hantverkare 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

15. Känd personlighet, artist 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

17. Religiöst yrke, präst 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

19. Student 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 

21. Kriminell 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 

22. Arbetslös 4 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 

23. Barn (upp till 18 år) 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 

24. Andra yrken 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 
 

Tabell 3
98

 

                                                 
98

 Yrken som inte berördes var: 13. Naturrelaterat yrke. 14. Civila samhällsorg. 18. Prostituerad 16. Sportyrke 

20. Pensionär 
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I tabell 3 presenteras karaktärernas sysselsättning. Majoriteten av invandrarnas sysselsättning 

(74,2 %) framgår inte i artiklarna. Svenskarnas sysselsättning nämns däremot ofta (82,7 %). 

Majoriteten av svenskarnas yrken är domstolsanställda, advokater och åklagare (32,7%). En 

större grupp av svenskarna är också yrkesamma inom polis-, militär- eller 

brandmansrelaterade yrken. Märkbart är att invandrare vid flera tillfällen presenteras som 

arbetslösa (dock enbart i morgonpressen), medan svenskar aldrig blir det. 

Del 2:3 - Människor SvD   DN   Ab   E   Sammanslagna resultat       

                 Morgonpress Kvällspress Samtliga tidningar 

Offer invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk 

0. Vet inte. Svårt att avgöra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1. Ja, det framgår tydligt 7 3 7 1 19 0 5 0 14 4 24 0 38 4 

2. Ja, om man läser mellan raderna 3 0 6 0 3 0 2 0 9 0 5 0 14 0 

3. Nej, i alla fall inte uttryckligen 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 3 0 

4. Nej, det finns inga tecken på det 11 17 8 15 7 10 4 7 19 32 11 17 30 49 

Sammanlagda antal offer 10 3 13 1 22 0 7 0 23 4 29 0 52 4 

Sammanlagda antal karaktärer 23 20 21 16 30 10 11 7 44 36 41 17 85 53 

Gärningsman invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk invandrare svensk 

0. Vet inte. Svårt att avgöra 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

1. Ja, det framgår tydligt 9 2 3 1 3 1 3 2 12 3 6 3 18 6 

2. Ja, om man läser mellan raderna 2 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 1 3 1 

3. Nej, iallafall inte uttryckligen 3 1 1 0 0 0 1 0 4 1 1 0 5 1 

4. Nej, det finns inga tecken på det 9 17 16 15 26 8 7 5 25 32 33 13 58 45 

Sammanlagda antal gärningsmän 11 2 3 1 4 2 3 2 14 3 7 4 21 7 

Sammanlagda antal karaktärer 23 20 21 16 30 10 11 7 44 36 41 17 85 53 

Tabell 4 

I tabell 4 presenteras kodningarna av rollerna offer och gärningsman. En majoritet av de 

figurerande invandrarna (61,2%) framställs som offer, och av dessa så är framställningen 

oftast tydlig. Denna tendens är mer förekommande i kvällspressen, där runt 70 % av 

invandrarna framställs som offer. Svensken är, å andra sidan, i stort sett aldrig offer. 

Invandrare figurerar mer sällan som gärningsmän än offer, men här ser man en märkbar 

skillnad mellan morgon- och kvällspressen. I morgonpressen figurerar en tredjedel av alla 

invandrare som gärningsmän, medan motsvarande siffra bara är 17 % i kvällspressen. 

Svenskar framställs nästan aldrig, med få undantag, som gärningsmän. Den sammanlagda 

siffran av invandrare som gärningsmän är 24,8 %. 
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Del 3 - Analys SvD DN Ab E Sammanslagna resultat 

Invandrarursprunget 0 0 0 0 Morgonpress Kvällspress Samtliga tidningar 

0. Vet inte. Svårt att avgöra 0 0 0 0 0 0 0 

1. Ja, det gör den 9 11 10 8 20 18 38 

2. Nej, det gör den inte 4 3 4 1 7 5 12 

Summa artiklar 13 14 14 9 27 23 50 

Stereotyper        
0. Vet inte. Svårt att avgöra 1 1 3 1 2 4 6 

1. Ja, den stereotypiserar invandraren 5 2 2 1 7 3 10 

2. Nej, den stereotypiserar inte invandraren 7 11 9 7 18 16 34 

Summa artiklar 13 14 14 9 27 23 50 

Vinkling        

0. Vet inte. Svårt att avgöra 0 0 3 0 0 3 3 

1. Ja, den vinklar invandraren positivt 0 2 0 0 2 0 2 

2. Ja, den vinklar invandraren negativt 5 1 2 2 6 4 10 

3. Nej, den är neutral 8 11 9 7 19 16 35 

Summa artiklar 13 14 14 9 27 23 50 

Värdeladdade ord        

0. Vet inte. Svårt att avgöra 1 0 0 0 1 0 1 

1. Ja, positiva ord 2 1 0 0 3 0 3 

2. Ja, negativa ord 7 7 11 5 14 16 30 

3. Ja, både positiva och negativa ord 0 1 0 0 1 0 1 

4. Nej, inga 3 5 3 4 8 7 15 

Summa artiklar 13 14 14 9 27 23 50 

 

Tabell 5 

I tabell 5 presenteras kodningarna för analys-blocket. I en stor majoritet av artiklarna (76 %) 

spelar invandrarursprunget en central roll. Siffrorna är så gott som desamma för båda typer av 

tidningar. De artiklar där invandrarursprunget inte är centralt handlar i morgonpressen främst 

om politik och riksdagsvalet där vissa valkandidater var av utländsk härkomst, medan 

kvällspressens exempel rör mer specifika berättelser som exempelvis en journalist av utländsk 

härkomst som vunnit ett journalistiskt pris och en man som vunnit utmärkelsen som årets 

farfar. Majoriteten av artiklarna (66 %) stereotypiserar inte invandraren, vare sig i morgon- 

eller kvällspress. När det gäller vinklingen av invandraren är majoriteten (70 %) av artiklarna 

neutrala. Då artiklarna väl vinklar invandraren är det oftare negativt (20 %) än positivt (2 %). 

Vi fann bara två artiklar som vinklar invandraren positivt, och båda hämtades ur 

morgonpressen. Emellertid fanns det tre som vi kände oss för osäkra på för att vilja placera ut. 

När det gäller värdeladdade ord används sådana i 70 % av artiklarna, och det är ingen skillnad 

mellan tidningarna. Majoriteten av dessa värdeladdade ord (85,7 %) är negativa. 
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5. Analys och diskussion 
 

5.1. Berättelse 
 

Det vanligast förekommande ämnet i både morgonpress och kvällspress är våldsrelaterade 

brott. Även migrationsfrågor får stort utrymme i alla undersökta tidningar. Även om vi inte 

ser tecken på att invandrare i individsammanhang stereotypieras, så ger denna 

ämneskoncentration belägg för att invandrare generellt sett ändå blir det. 

Ämneskoncentrationen på brott och flyktingfrågor är vidare exempel på den negativa 

särbehandling som Brune diskuterar i vår teoribildning. 

 

Religionsrelaterade frågor får stor uppmärksamhet i kvällspressen, medan de i morgonpressen 

inte nämns alls. Utöver dessa ämnen förekom också ämnena krig och terrorism, rasism och 

främlingsfientlighet, religionsrelaterade frågor, rättsväsendet samt politikrelaterade frågor. 

Skillnaderna mellan morgonpress och kvällspress är inte särskilt stora, tvärtom visar resultatet 

tydligt att de båda fokuserar på negativa och tragiska ämnen medan positiva eller neutrala 

ämnen sällan förekommer. Med andra ord figurerar invandrare mestadels i negativa 

sammanhang. Vissa skillnader kan dock urskiljas kvällstidningarna emellan. Medan 

Aftonbladet ofta skriver om heder och religion nämner Expressen inte alls ämnena på samma 

sätt. Dessa skillnader blev tydliga efter att ha analyserat deras nyhetsrapportering i samband 

med mordet på en ung kvinna där hennes pappa var förövaren.
99

 Skillnader 

morgontidningarna emellan är att SvD har större variation av ämnen medan större fokus i DN 

ligger på migrations- och flyktingrelaterade frågor. 

Frågor som rör religion, kultur och traditioner får alltså stor uppmärksamhet i kvällspressen, 

främst på grund av Aftonbladet, medan morgonpressens artiklar inte alls har den inriktningen. 

När invandrare synliggörs i Aftonbladets artiklar rör det sig således ofta om dessa ämnen, 

vilka vinklas negativt. I rapporteringen av mordet på den unga kvinnan som nämns ovan var 

tidningen snabbt ute med att mordet kunde kopplas till kvinnans utländska ursprung
100

  

(precis som SvD
101

), medan Expressen väntade med att nämna detta tills det bekräftades av 

polis
102

. Medan Aftonbladet tog den mer dömande eller kanske till och med förhastade linjen 

valde Expressen således att avvakta. Nyheten, som är hämtad från TT, ser i stort sett identisk 

                                                 
99 Artikel se bilaga 7.2.4.3 
100Artiklar se bilaga 7.2.4.2 och 7.2.4.3 
101 Artikel se bilaga 7.2.4.4 
102 Artikel se bilaga 7.2.4.5 
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ut innehållsmässigt mellan morgontidningarna, dock med en markant skillnad i 

rubriksättningen. I bådas artiklar nämns advokatens uttalande om att motivet kan vara 

hedersrelaterat, men också att motivet inte är helt klarlagt. Båda artiklarna tar även upp 

åklagarens spekulationer om att det kan röra sig om något annat, och att det fortfarande ä 

oklart vad som ligger bakom. Medan DN väljer att ge artikeln rubriken ‖Kvinnas död kan 

vara hedersmord‖
 103

 går SvD ut med följande värdeladdade, och inte ens bekräftade, rubrik 

‖Pappa erkänner hedersmord‖
104

. Denna rubrik får ingen täckning i artikeln då det enbart 

framgår att han har erkänt mordet men inte motivet till det. Här är det intressant att fråga sig 

varför SvD valt en sådan rubrik. Är det den mänskliga faktorn som lett till ett slarvfel, är det 

en konsekvens av medielogikens krav eller ligger till och med främlingsfientliga åsikter 

bakom? 

Samtidigt hade Aftonbladet som enda tidning senare med en artikel där kvinnans bröder 

intervjuades och fick chans att ta avstånd från pappans motivering och dementera att kulturen 

skulle ha något med mordet att göra
105

. Aftonbladet utmärker sig vidare genom att ha med ett 

flertal artiklar om asylsökande och utvisningshotade. Expressen tar också upp detta ämne, 

men väljer att inte fokusera på enskilda människor utan kommenterar och analyserar istället 

politiska beslut och händelser. Så trots att Aftonbladet sätter igång kampanjer för att motverka 

främlingsfientlighet (‖Vi gillar olika‖106) och ger stort utrymme till individer och asylsökande, 

så motsäger de sig själva genom sin rapportering om ‖hedersmordet‖ där de snabbt riktade in 

sig på kulturen och religionen som orsak. Detta bidrar till att förstärka vi och dom-tänkandet. 

Istället för att rapportera om mordet som ett vanligt mordfall riktades uppmärksamheten mot 

den utländska härkomsten, mot det som är ‖annorlunda‖ i deras bakgrund. Ett avstånd sätts 

upp mellan vi och dom. Det är möjligt att Aftonbladet genom sin artikel om bröderna ville ge 

dem möjligheten att uttala sig och förklara att mordet inte berodde på deras ursprung, 

samtidigt blir det en slags bekräftelse på att de är dom och vi är vi. ‖Dom‖ kommer från Irak 

och har försökt anpassa sig till den svenska kulturen, vilket i sig är ett förtydligande om att det 

finns skillnader mellan oss och dom. Precis som våra teorier om den strukturella 

diskrimineringen belyser så är ofta inte avsikten att diskriminera, men att resultatet ändå blir 

detsamma genom användning av praktiker som inte tar hänsyn till människors olika 

bakgrunder och förutsättningar. Detta är således ett dilemma för journalister; när kan och bör 

                                                 
103 Artikel se bilaga 7.2.4.6 
104 Artikel se bilaga 7.2.4.4 
105Artikel se bilaga 7.2.4.7 
106http://www.aftonbladet.se/vigillarolika/  hämtat 22.01.2011, 10:34 

http://www.aftonbladet.se/vigillarolika/
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invandrarens bakgrund nämnas, och hur ska de skriva för att inte falla in i dessa 

diskriminerande mönster? 

Kamali skriver om den strukturella diskrimineringen där han nämner just mediernas 

behandling av fall som detta ovan, bland annat uttalade han sig om mediernas diskurser 

gällande mordet på Fadime 2002. Mediernas sätt att tolka och rapportera leder ibland till 

diskriminering eller snedvridning av minoritetsgrupper, vilket ytterligare befäster dessa 

gruppers mindervärde. Fallen ovan är bra exempel på detta. Teorin om kulturrasism 

återspeglas i mediernas nyhetsrapportering då invandrare genom en viss kultur eller religion 

tillskrivs personliga egenskaper bara för att de är från ett specifikt land. Medierna tycks 

sammankoppla dessa människor till en enda grupp där alla anses ha samma traditioner och 

vanor. Sociala problem och kriminella handlingar förklaras av invandrarens kultur, vilken 

anses vara orsaken till vansinnesdåd som de ovan beskrivna. Invandrarbakgrunden beskrivs 

ofta som något negativt, kanske inte i just baserat på personen i fråga utan mer att landet i sig 

beskrivs som något negativt. I nyhetsförmedlingen visar det sig således vara negativt att 

komma ifrån exempelvis Irak, men att personen ifråga sedan inte ges negativa egenskaper för 

det. Trots det leder emellertid detta till tankar om kulturrasism och att dom är annorlunda. 

Deras länder och kulturer nedvärderas och de tilldelas i stort sett inga positiva egenskaper 

överhuvudtaget. 

Krig och terrorism är också ett vanligt förekommande ämne. Majoriteten av morgonpressens 

och kvällspressens artiklar handlar om ett antal män som blivit anklagade för att vara 

bombmän, men som i detta skeende avskrivits som gärningsmän och därför nu istället sökte 

upprättelse. Denna nyhet gjordes till följetonger både i morgon- och kvällspress. Våldsbrotten 

under denna period rörde även fallet med den nye lasermannen i Malmö, där invandrare 

skjutits av den för dem okände mannen. I dessa fall blir skillnaden mellan vi och dom 

uppenbar eftersom det rörde sig om ett så specifikt fall. Under sådana omständigheter är det 

naturligt att invandrare benämns som en enskild grupp. Både morgon- och kvällspress har 

gjort skotten i Malmö till följetonger. 

Ett annat exempel på skillnaderna mellan morgontidningarna hittar vi i artiklarna om den 

svenska fyrbarnspappan som påstås ha åkt ner till Irak för att dö som martyr. DN väljer 

återigen en kortfattad och mer neutral presentation av nyheten
107

. Här berättas att inga fakta är 

                                                 
107 Artikel se bilaga 7.2.4.8 
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fastställda, men att det finns olika teorier. Kortfattat presenteras mannens kopplingar till 

Sverige. Rubriken i DN: ‖Svensk självmordsbombare död i Irak‖. SvD å andra sidan väljer att 

ännu en gång ha med en längre artikel innehållande bland annat provocerande uttalande från 

mannens fru
108

. En stor rubrik på tidningens förstasida lyder ‖Svenskens fru – han ville bli 

martyr!‖ och när man klickar på rubriken kommer man till artikeln som har rubriken 

‖Svenska fyrbarnspappan blev självmordsbombare i Irak‖. I artikeln berättas det om hur 

mannen sprängde sig själv och skadade andra, att han lämnar efter sig fru och barn samt att 

han hyllas som en martyr och hjälte för sitt dåd. Artikeln avslutas med ett citat från frun om 

att han gjorde rätt och hon är stolt över honom. Att välja en sådan vinkling med provocerande 

innehåll kan enbart spä på det redan existerande hatet mot muslimer. Nyheten i sig har 

nyhetsvärde, men sättet SvD väljer att förmedla historian på är genom stereotyper och 

provokation. Enligt vår statistik presenterar SvD sina artiklar på ett mer främlingsfientligt sätt 

än sina konkurrenter, men det hade emellertid varit önskvärt att under en längre tid analyserat 

dessa tendenser tidningarna emellan för att antingen bekräfta eller motbevisa dessa tendenser. 

Hvitfelts teori om att fientliga uppfattningar om islam och muslimer förstärks genom negativ 

och stereotypisk medierapportering får således gehör av vår analys där vi ser att våldsbrott 

förklaras genom religiös tillhörighet.  I kvällspressarna fann vi inte lika stora skillnader 

nyhetsframställningen emellan. Både morgon- och kvällspressen rapporterade om fall som 

handlar om rasism och främlingsfientlighet, där Expressen utmärkte sig genom att ha med 

flest artiklar om ämnet (noterbart då Expressen är den av de utvalda tidningarna som har 

minst artiklar rörande invandrare). Endast morgonpressen hade med artiklar rörande politisk 

makt, inflytande och beslutstagande. 

5.2. Människor 
 

5.2.1 Personliga källor eller andrahandskälla 
 

I morgonpressen är invandrare oftare andrahandskällor än personliga källor. I kvällspressen är 

rollerna omvända; där är det vanligtvis invandrarna som uttalar sig. Detta beror förmodligen 

på att kvällstidningarna har större fokus på asylsökande och flyktingar, där de själva tillåts 

tala ut om sin situation och sina problem, och på den nye lasermannens skottdrama där 

kvällstidningarna har gett offren stort utrymme och uppmärksamhet. Vi anser att vårt resultat 

kan ha påverkats av denna specifika nyhetsföljetong, samtidigt som det är ett faktum att 

kvällspressen inriktat sig på offrens situation medan morgonpressen inte alls har hakat på den 
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linjen. Särskilt Aftonbladet lägger stor vikt på enskilda personer och då främst asylsökande. 

Vid ett tillfälle tog båda kvällstidningarna upp samma nyhet gällande utvisningshotade kristna 

irakier
109

. Aftonbladet valde att intervjua en av de män som hotades att utvisas trots 

uppenbara risker för sitt liv medan Expressen tog upp nyheten på ett mer generellt sätt där 

myndighetspersoner intervjuades och besluten förklarades. 

5.2.2 Kön och ålder 
 

Personens kön nämns i stort sett alltid, vare sig det rör sig om invandrare eller svenskar. 

Mycket tydligt är att kvinnor inte alls syns lika mycket som män gör, både gällande 

invandrare och svenskar. De undersökningar som utförts med hjälp av det originella GMMP-

verktyget visar att kvinnor världen över får mindre utrymme i pressen, ett resultat som vår 

undersökning alltså stärker. Procentuellt sett figurerar svenska kvinnor ännu mindre än 

invandrade kvinnor. Kvällspressen har fler invandrarkvinnor än morgonpressen, medan 

morgonpressen har med fler svenska kvinnor än invandrarkvinnor. I de fall som 

invandrarkvinnor får utrymme i kvällspressen rör det sig vanligtvis återigen om asylsökanden 

och skotten i Malmö. Varken invandrarnas eller svenskarnas ålder anses vara viktiga, 

majoriteten av artiklarna skriver inte ut dessa. När de väl gör det är gruppen 19-34 år den 

absolut vanligast förekommande. 

5.2.3 Funktion i berättelsen 
 

Resultaten visar att invandraren har en huvudroll i berättelsen så ofta som i 63 % av fallen. 

Svensken däremot figurerar ungefär lika ofta som talesperson eller representant för andra 

personer, företag eller organisationer. Medan morgonpressen ibland har med invandrare som 

talesmän eller experter, har kvällspressen nästan aldrig det. Om det händer är det i form av 

talesmän för andra invandrade personer. Birgitta Löwanders och Ylva Brunes resonemang om 

rollen som offer kommer närmare att diskuteras nedan, här kan dock vara intressant att påpeka 

att ovanstående resultat stämmer in på Löwanders påpekande om att det inte bara handlar om 

att låta invandraren få plats i nyhetsrapporteringen, utan också om hur dennes roll ser ut. 

Uppenbarligen tillåts inte invandrarna att delta i analyserandet eller kommenterandet av den 

händelseutveckling som sker, detta hänvisas istället till svenskar (vanligtvis män). Detta 

omyndighetsförklarande stärks av våra resultat där det tydligt framgår att invandrare har en 

annan slags roll i nyhetsporträtteringen än den som myndighetsperson eller expert. 
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Ovanstående analys kan kopplas till teorin om diskriminerande objektifiering, som handlar 

om att grupper blir orättvist behandlade. En grupp diskuteras som ett objekt för att det har en 

mening för en annan grupp. Vår undersökning visar att i majoriteten av artiklarna var 

invandraren huvudpersonen, men fick långt ifrån alltid själv uttala sig. Exempel som berördes 

av detta, i både morgon- och kvällspress, var flertalet brottsrelaterade artiklar, så som de 

gripna för terrordåd, de som anklagats för svartjobb i svenska kyrkan  eller pappan som 

mördat sin dotter.  

I samtliga artiklar fick fåtalet eller inga invandrare uttala sig, utan deras talan fördes av någon 

annan, och då alltid av en svensk person. Att utestänga grupper och inte ge dem plats är en 

form av strukturell diskriminering och ett maktutestängande i sig, vilket även kan 

sammankopplas med tankarna om vi och dom. Vi är de som normalt sett både skriver 

artiklarna och sedan figurerar i dem, dom är de som inte har privilegiet att få bestämma hur 

artiklarna framställs, även om de tillåts figurera i dem. Det sker alltså på vi-gruppens villkor. 

Flera artiklar talar om män från Mellanöstern eller Afrika, och de nämns ofta i samma 

sammanhang som bomber, terror, blod, mord och självmordsbombare. Vi anser att detta är en 

tydlig form av diskursiv diskriminering. Vår analys ger således belägg för Holmbergs och 

Brunes påstående om att det är främst invandrare från mellanöstern och Afrika som i svensk 

nyhetsförmedling figurerar på ett främlingsfientligt sätt. 

5.2.4 Sysselsättning 
 

Invandrarens sysselsättning nämns sällan i tidningarnas artiklar. Svenskens yrke framgår 

däremot nästan alltid. När invandrarens sysselsättning nämns så är de vanligaste grupperna 

politiker eller arbetslösa. Morgonpressen presenterar flera invandrare som arbetslösa (sex 

stycken), medan kvällspressen inte gör det en enda gång. Emellertid är tre av dessa arbetslösa 

invandrare med i en och samma artikel i SvD om svartjobbande östländare
110

. Dessa 

karaktärer var arbetslösa vid tillfället då de accepterade svartjobb som snöplogare för den 

svenska kyrkan. 

Svenskar i våra analyserade artiklar är i stort sett aldrig arbetslösa. De vanligaste 

förekommande yrkena bland dem är advokat eller åklagare, följt av politiker. Särskilt 

morgonpressen har med många advokater och åklagare. Vår analys visar således att 

svenskarnas yrken i artiklar som rör invandrare anses vara viktiga att nämna, medan 
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invandrarnas egen sysselsättning sällan är av vikt. Detta kan ha att göra med resonemanget 

ovan om att svenskar ofta figurerar som myndighetspersoner, medan invandrare vanligtvis 

inte innehar denna roll. Vidare kan det bero på en oförmåga att se ‖den andre‖ som en individ 

med individuella erfarenheter. Dennes sysselsättning och intressen uppmärksammas inte då 

invandrare anses tillhöra en annan grupp där gruppmedlemmarna tillskrivs samma egenskaper 

trots att de kan ha helt olika bakgrunder och kunskaper. Invandrarna tillhör dom-gruppen och 

deras homogenitet överskattas. 

5.2.5 Offer eller gärningsman 
 

I majoriteten av både morgon – och kvällspressens artiklar framställs invandraren som ett 

offer, vilket är särskilt tydligt i kvällstidningarna. Invandraren framställs även som 

gärningsman, även om det är mer sällan. Här finns dock en noterbar skillnad mellan morgon- 

och kvällspress; endast 17 % utmålas som gärningsmän i kvällstidningarnas artiklar, medan 

morgontidningarna framställer invandrare som gärningsmän i en tredjedel av fallen. 

De av våra artiklar där invandraren framställs som offer handlar ofta om lasermannens 

mordförsök på invandrare, och om olika asylsökandes problematiska situationer. Ylva Brunes 

forskning visar att dessa personer vanligtvis möts av sympati och att Sverige anses vara ett 

slags paradis dit alla vill komma. I de artiklar som rör asylsökande förstärks denna teori. I 

dessa beskrivs ofta invandrarens hemland med negativa ord och bilder, medan Sverige 

framställs som paradiset med lösningen på invandrarnas problem. Dessa resultat är även i 

linje med den underökning som gjorts bland annat i Sverige angående mediers 

stereotypiseringar, vilken visar att invandrare vanligtvis synliggörs som offer men ibland 

också som gärningsmän111. Vi har däremot inte fått starka indikationer på att Brunes teorier 

om att invandrarbarn omskrivs vid utvisningsfall stämmer, tvärtom var det sällan som 

invandrarbarn figurerade i artiklarna och mer vanligt att invandrarkvinnor och invandrarmän 

omskrevs i sådana sammanhang. Emellertid har vi ett par artiklar där invandrarbarn omskrivs, 

även om artiklarnas fokus inte ligger på framställandet av just invandrarbarnet. En av dem 

handlar om terrorhotet i Göteborg, där det beskrivs hur polisen slet upp hela familjen mitt i 

natten och att barnen inte kunde sova sen dess
112

. Den 10-åriga sonen blev bland annat även 

förhörd av polisen, något som gjorde honom mycket rädd. Vi har vidare en artikel i DN som 
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handlar om flickan som mot sin vilja skickades tillbaka till sitt hemland Gambia
113

. I denna 

artikel, som stämmer överens med vår teoribildning lutad mot Brunes resonemang, framstår 

barnet som ett offer för svensk byråkrati där svenskarna som privatpersoner visar sin 

solidaritet och journalisterna ställer sig på invandrarens sida mot de svenska myndigheterna. 

Exempel på det sistnämnda är att artikeln avslutas med att flickan idag är tillbaka i Sverige, 

men inte med hjälp av kommunen utan efter mediala påtryckningar. Att komma ihåg i detta 

exempel är dock att trots att framställningen av invandraren möter sympati måste den likväl, 

så som Brune poängterar, betraktas som ett omyndighetsförklarande eftersom den inte tillåter 

flickan eller anhöriga att själva vara med och analysera händelseutvecklingen. 

5.3. Analys 
 

5.3.1. Invandrarursprungets betydelse 
 

Ett slående analysresultat som vi har kommit fram till är hur stor betydelse 

invandrarursprunget har för de analyserade artiklarna. I hela 76 % av fallen hade det en 

central betydelse. Siffrorna är likvärdiga för både morgontidningarna och kvällstidningarna. 

Här finner vi återigen ett exempel på strukturell diskriminering: invandraren synliggörs 

vanligtvis bara när deras ursprung har betydelse för berättelsen, vilket vi anser vara ett slags 

utestängande eller maktmissbruk i sig. Med tanke på att de ämnen som vanligtvis tas upp i 

dessa artiklar handlar om våldsbrott och migrationsfrågor, blir således invandrarursprunget 

ofta kopplat till något negativt. Frågan är varför det är värt att nämna invandrarursprunget i 

historier av denna karaktär? Gällande migrationsfrågor kan det vara förståeligt då invandraren 

självklart måste vara av utländsk härkomst för att söka asyl, medan våldsbrotten säkerligen 

hade kunnat presenteras utan att nämns det utländska ursprunget. Eftersom diskurser inte bara 

påverkar vår verklighet, utan även legitimerar och reproducerar stereotyper och rasism, bör 

detta bli en viktig tankeställare. Kritisk diskursanalys fokuserar på ämnet utifrån begrepp som 

social makt, något som våra resultat också indikerar: dom-gruppen utestängs för att vi-

gruppen ska kunna upprätthålla sin maktposition. 

 

5.3.2. Stereotyper och vinklingar 
 

I majoriteten av våra artiklar (66 %) stereotypiseras inte invandraren. Som tidigare nämnts är 

det snarare vanligt att ett land i sig stereotypiseras snarare än personen i fråga. Hela 70 % av 

artiklarna är vidare neutrala i sina vinklingar av invandrare, vilket gäller både för morgon- och 
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kvällspress. I de fall som artiklarna vinklas är det vanligtvis negativt (20 %), positiva artiklar 

förekommer bara i 2 % av fallen. De två artiklar som var positiva hämtades ur 

morgonpressen. Kvällspressen hade, som tidigare nämnts, tre artiklar som kodats med 

alternativet ‖Vet inte. Svårt att avgöra‖. Anledningen till detta är att artiklarna vinklar de 

medverkande invandrarna både positivt och negativt. I en av artiklarna demonstrerar iranier-

svenskar mot att iranska politiker blivit inbjudna till svenska riksdagen samtidigt som Iran 

proklamerat att Sakineh Mohammadi Ashtiani skulle avrättas
114

. Många värdeladdade ord 

finns med i artikeln och Iran och de iranska politikerna vinklas negativt. Samtidigt är denna 

artikel mycket speciell på det sätt att det är i stort sett den enda där en invandrande kvinna ges 

uppmärksamhet för den hon är och för det hon gör. Hon talar i första person, hennes kön 

skrivs ut, fokus ligger på hennes sysselsättning och aktivism, och hon medverkar som 

representant för en populär åsikt. Artikelns avsikt är förmodligen inte att vinkla invandraren 

negativt, snarare tvärtom. De svensk-iranska demonstranterna som finns med i artikeln 

vinklas positivt och deras engagemang ges en positiv tolkning.  I den andra artikeln 

medverkar bröderna till den kvinna som mördats av sin pappa
115

. Artikeln ger stort utrymme 

till dessa män, vilka förklarar att de inte alls godtar pappans motiv till mordet och att de visar 

kraftigt avståndstagande gentemot dennes handling. De förklarar att de kommit till Sverige 

sex år tidigare och att de snabbt anpassat sig till det svenska livet genom arbete, svenska 

vänner och svenska värderingar. Enligt dem har pappan inget som helst stöd från övriga 

släkten. Bröderna vinklas alltså positivt medan pappan vinklas negativt. Båda dessa artiklar 

verkar utgå från teorierna om ‖den gode andre‖, det vill säga att dom vinklas positivt därför 

att de anpassat sig till Sverige och integrerats. Det är precis som att dessa invandrare måste 

‖försvenskas‖, gå emot sina rötter och sin kultur för att accepteras i det svenska samhället. 

 

5.3.3. Värdeladdade ord 
 

Värdeladdade ord förekommer vanligtvis i artiklarna (70 %)
116

. Av dessa artiklar innehöll så 

många som 85, 7 % negativt värdeladdade ord. Inga noterbara skillnader förekom tidningarna 

emellan. Den typ av värdeladdade ord som förekom ofta var exempelvis terrorism, förtryck, 

heder, provokation, tortyr, utvisningshot och martyr. Exempel på värdeladdade formuleringar 

är ‖dottern vaknar och skriker på nätterna‖, ―polisen stormade in, maskerade och beväpnade‖, 

                                                 
114 Artikel se bilaga 7.2.4.14 
115Artikel se bilaga 7.2.4.7 
116 En redovisning av samtliga värdeladdade ord som fanns i de analyserade artiklarna finns i bilaga 7.2.3. 



 

  42 (98) 
 

‖satt sina tydliga spår‖, ‖oförmögen att ta hand om sig själv‖, ‖mamma gråter varje dag‖, ‖får 

de tag på mig är mitt liv slut‖, ‖invandrare upprättar rasistiska vägspärrar‖ och ‖männen var 

bråkiga och besvärliga‖. 

 

5.4. Diskussion 
 

Efter att ha genomfört analysen förvånades vi över att kvällspressen hade färre artiklar 

angående invandrare i individsammanhang än morgonpressen. Vi hade förväntat oss det 

omvända. Emellertid behöver det inte vara avgörande, då det viktiga är hur artiklarna 

framställer invandraren, inte hur stort antal som berör själva ämnet. Vår undersökning visar 

att SvD var den tidning som oftast framställde invandraren på ett negativt sätt, följt av 

Aftonbladet. Enligt oss finns det en stor skillnad mellan hur SvD och DN porträtterar 

invandrare. Medan DN försöker vara mer neutral och ha med positivt vinklade artiklar, 

stereotypiserar SvD oftare och för en mer fördomsfull linje när det gäller framställningen av 

enskilda invandrare. De tankar som vi hade när vi startade arbetet om att kvällspressen med 

sin sensationsjournalistik skulle vara värre stämmer således inte. Det som stämmer överens 

med våra inledande tankar är att en av kvällstidningarna, Aftonbladet, ‖sensationaliserade‖ 

genom att ofta använda sig av asylsökande personer och andra problematiska situationer 

(exempelvis fokuseringen på hedersmord). 

En fundering som dykt upp hos oss författare under analyserandets gång är vilka som 

egentligen ligger bakom nyhetsförmedlingens framställning av invandrare. I många fall är det 

ett samspel mellan redaktioner, journalister och läsare. I vissa fall har vi dock stött på artiklar 

som hamnar i en annan kategori; de som är inköpta av nyhetsbyråer och som i många fall är 

refererade helt och hållet. I ett typexempel har vi ett direkt referat från Tidningarnas 

Telegrambyrå (TT). Artikeln handlar om ett fall av hets mot folkgrupp, efter incidenten då en 

främlingsfientlig Internetsida uttalat rasistiska kommentarer om Landskrona-misshandeln (där 

en 78-åriga kvinna avled som följd). Både SvD och DN refererar TT:s artikel rakt av och ger 

den även TT:s rubrikförslag ‖Hets efter misshandelsfall‖ 
117

. Artikeln handlar i stort sett 

enbart om misshandelsfallet, trots att huvudnyheten i artikeln är själva anmälan om hets mot 

folkgrupp. Ändå framställs detta som en bisak bredvid den stora händelsen som utlöste 

hetsen. Rubrikvalet från TT ger starka indikationer på vad man vill ha sagt; istället för att 

forma rubriken efter vad det egentligen handlar om vilket borde vara ‖Hets mot folkgrupp‖ 
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väljer TT rubriken ‖Hets efter misshandelsfall‖. Denna analys har fått oss författare att 

fundera både på hur neutrala nyhetsbyråerna är i sig och hur stor vikt tidningarna lägger på att 

kritiskt granska sina nyhetskällor. 

Enligt den diskursiva diskriminationen behöver inte framställningen av invandraren vara av 

negativ bemärkelse, utan det kan också handla om en form av exotisering. I ett typexempel på 

detta är artikeln ‖Tänk som en turk – om du vill lyckas i Sverige‖
118

 (DN). Här får en turkisk 

invandrare berätta om sin framgångssaga i Sverige. Artikeln spelar på både svenska ‖- 

Svenskar vågar ofta inte.‖ och turkiska ‖det behövs mer turkisk peppar‖ stereotyper. Här 

accepteras invandraren som den gode andre: Han har integrerats i samhället, han jobbar och 

gör rätt för sig och han umgås nästan bara med svenskar. Här beskrivs Sverige som ett 

paradis. Han kom fattig och utblottad till landet, han kunde inte ens läsa. Sverige tog emot 

honom och generösa familjer förbarmade sig över honom. Även om detta inte är en negativ 

framställning av personen så är det inte desto mindre en diskriminering eftersom man 

tillskriver honom attribut som gör att han likväl skiljer sig från oss ‖svenskar‖. Här 

presenteras en upprepning av en tematik och rollfördelning som upprätthåller skillnader 

mellan våra kulturer. 

 

Ett exempel på ett tvivelaktigt sätt att skriva är taget ur en artikel
119

 som handlade om att 

lasermannen eventuellt mördat redan för flera år sedan, där hans offer beskrivs som följande: 

―Och båda offren har beskrivits som skötsamma och tidigare ostraffade‖. Genom att skriva att 

offren beskrivits som skötsamma och ostraffade för det tankarna till att det är något 

förvånande, när en person är tidigare ostraffad så är man säker på det och skriver det klart och 

tydligt, inte att den har ‖beskrivits‖ som ostraffad. Möjligtvis är det ett grammatiskt fel, men 

det är småsaker som detta som kan påverka läsaren omedvetet. 

 

En tanke som dykt upp hos oss författare är när en person räknas som svensk. En artikel talar 

om Anni som mördades i Sydafrika, där hon kallas för svensk medborgare
120

. Aftonbladet 

väljer dock att ha med en bild på henne där hon är iklädd indiska kläder och har deras 

traditionella tecken - en bindi - i pannan. Hennes namn är också utländskt, så frågan är varför 

hon kallas för svensk i båda kvällstidningarna? Vad är annorlunda mellan henne och en person 
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som invandrat till Sverige som barn, men som fortfarande benämns invandrare? Vem beslutar 

om dessa val? Enligt vår analys används vår definition av invandrare allt som oftast för 

"ickevästerlänningar", och då särskilt muslimer, "svarta" och "färgade". Ett exempel på detta 

kan vara den sinnebild som media alltför ofta förmedlar av invandrare som kopplas till 

beskrivningar av mörkhåriga och/eller mörkhyade män. Människor från "ickevästerländska" 

länder förutsätts självklart vara mer kulturellt avlägsna och annorlunda än människor från 

europeiska länder. I en sådan betydelse används invandrarbegreppet ofta i en mer omfattande 

kulturrasism där kultur och kulturella skillnader tas som en förevändning för att utestänga och 

diskriminera människor som upplevs som utseendemässigt, kulturellt och/eller religiöst 

annorlunda. 

 

Även om själva ordet invandrare inte används lika ofta som förr, så hittade vi ett stort antal 

artiklar som indikerade att invandrarindivider förekommer i rapporteringen. Det verkar som 

att tidningarna använder ordet med försiktighet och att de istället har hittat nya vägar att 

betona invandrarursprunget. De lyckas komma undan problematiken genom att exempelvis 

nämna individers utländska härkomst eller utländskklingande namn eller deras kultur och 

etnicitet. Även beskrivningar som vanligtvis associeras med invandrare nämns, så som ‖säger 

person Y på sitt energiska och gestikulerande sätt‖, ‖person Z fick frågor om sin religion och 

om världspolitik och om Muhammed-karikatyrerna‖, ‖svartjobbarna kunde kommunicera 

med vaktmästaren eftersom denne förstod ryska‖,‖- Det blir nästan lite komiskt när han 

talar… Kanske blir språket ett hinder‖, ‖Gud kommer straffa dig så som du straffar G 

(sonen)‖. Dessa formuleringar, placerade i sina typiska sammanhang, gör det uppenbart för 

läsaren att det talas om en ‖osvensk‖. Som Brune tar upp ger detta läsaren uppfattningen om 

att ‖vi vet‖ att invandrare pratar gestikulerande och ‖vi vet‖ att invandrare har problem med 

språket.  

 

Det är också intressant att notera hur invandrarna går från att vara gärningsmän till offer. När 

vår analysperiod började hade det så kallade bombhotet i Göteborg nyligen inträffat. Vi minns 

att de artiklar som de första dagarna skrevs om dessa invandrare innehöll klara indikationer på 

att de var gärningsmän, vilket sammankopplades med deras ursprung. Exempelvis så 

nämndes deras födelseland och religion. När polisen dock inte längre kunde sammankoppla 

dessa män till bombhotet förändrades artiklarna, från att ha beskrivits som gärningsmän blev 

de nu istället offer för en tvivelaktig svensk rättssäkerhet. Olika experter uttalade sig och en 
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av dem sa att människor med muslimsk anknytning ofta råkar ut för sådana här orättvisor och 

att åtgärderna riktar sig mot en viss etnisk grupp som man misstänkliggör. Här är ett typiskt 

exempel på hur tidningarna snabbt fördömer, för att senare haka på ―offerrollen‖. Här finns 

inget mellanting, antingen är invandraren gärningsman eller offer.  
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6. Slutsatser 
 

Om man vill försöka sig på att göra ett statistiskt snitt av den typiska invandraren som 

figurerar i nättidningarnas nyhetsförmedling idag, enligt vårt material, är det en man i 19-34 

års åldern, som har en huvudroll i berättelsen men som ändå blir refererad som 

andrahandskälla. Med stor sannolikhet handlar artikeln om våldsrelaterade brott eller 

migrationsfrågor. En svensk, vars yrke poängteras, fungerar som talesperson och denne får 

uttala sig i ärendet. Invandrarens sysselsättning nämns å andra sidan inte, då det tydligen inte 

anses vara av vikt för berättelsen. Mannen är antingen offer eller gärningsman, och då med 

större sannolikhet offer. Artikeln betonar invandrarens ursprung men han blir dock inte 

stereotypiserad för sin härkomst. Även om artikeln anses ha en neutral ton så innehåller den 

negativt värdeladdade ord. 

 

Överlag framställs till synes invandraren således i negativa sammanhang, där dennes ursprung 

uppenbart har betydelse. Vanligtvis framställs denne som ett offer, men ibland också som 

gärningsman. Invandrarursprunget har betydelse i den största delen av artiklarna som de 

förekommer i, och då vanligtvis gällande tragiska ämnen såsom våldsbrott. I ett fåtal artiklar 

har dock ursprunget ingen betydelse. Invandraren vinklas oftast inte negativt som person, 

även om många negativa värdeladdade ord används. Skillnaderna mellan morgon- och 

kvällspress är mindre än vad vi hade föreställt oss, invandraren framställs negativt såväl i 

morgonpress som i kvällspress (dock med vissa skillnader tidningarna emellan). 

Morgonpressen framställer invandraren som gärningsman mycket oftare än kvällspressen, och 

i kvällspressen får invandraren själv oftare uttala sig som förstahandskälla än i 

morgonpressen.  

 

En procentuell märkbar majoritet av ämnesutbudet i våra artiklar handlar om våldsrelaterade 

brott eller migrationsfrågor. Det finns eventuellt många andra ämnesval i tidningarnas 

nyhetsutbud där invandrare som individer berörs, men där framgår de inte som invandrare 

vilket gör att de faller utanför vår undersökning. Man skulle av detta kunna dra slutsatsen att 

tidningar i andra sammanhang lyckas integrera invandraren så att denne inte urskiljer sig som 

just ‖invandrare‖. Men samtidigt så är tidningarna likväl påtagligt fördomsfulla eftersom detta 

betyder att de vanligtvis låter invandrarrollen framställas i brott- och migrationssammanhang. 

I de flesta artiklarna är invandrarursprunget centralt för berättelsen, och ofta används även 

värdeladdade ord. Detta kan ses som ett bevis på att värderingar görs och att individer döms, 
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trots att tidningarna är försiktiga med att göra uppenbara bedömningar, stereotypiseringar eller 

vinklingar av invandraren. 

 

Vi ser vidare tecken i vår analys på hur tidningarna brister i de pressetiska reglerna, 

exempelvis genom att fokusera på invandraren utan att det har relevans i sammanhanget eller 

tydligt framställer individen som invandrare utan att det sägs öppet, men genom att 

exempelvis citera ―dålig‖ svenska eller referera till egenskaper eller erfarenheter som ger 

associationer till andra etniciteter eller kulturer. Viktigt att komma ihåg är att även om 

nyhetsartiklarna i sig inte har några uppenbara eller formulerade åsiktsbildningar, så utgår den 

från välkända symboler, stereotyper och tankemönster. Artiklarna låter istället andra, det vill 

säga läsaren, stå för värderingarna. Ändå skapar de mening genom att låta ett urval av röster 

och symboler framträda. Problematiken här är således hur etniska och kulturella stereotyper 

framträder i gestaltningar och berättelser. 

 

Samtliga tidningar står, åtminstone officiellt, för ett mångfaldigt samhälle men de vinklar 

ändå begreppet då det är den invanda och djupt förankrade synen i samhället som råder. De 

upprätthåller ―bara‖ de fördomsmönster som florerar i samhället genom att reproducera de 

allmängiltiga och samhällsaccepterade stereotyper som redan existerar. Det är möjligt att detta 

inte sker medvetet, utan det kan vara så att de fångas i våra kollektiva tankemönster fyllda av 

fördomar och schabloner. Det är ett enkelt sätt att leverera nyheter på och har ett högt 

läsarvärde. Det är vidare viktig att komma ihåg att vi alla bär på stereotyper vilka i sin tur 

färgar vår verklighetsuppfattning. Detta gäller även de subjektiva människorna bakom det 

skrivna ordet och de ansvariga utgivarna. 

 

För att med bestämdhet kunna avgöra om våra resultat är generaliserbara på svensk press 

skulle fler tidningar behöva involveras under en längre period. Vi anser emellertid att vår 

analys kommit fram till viktiga slutsatser som skulle kunna fungera som en en bra grund och 

motivering till fortsatta studier för att säkerhetsställa tidningarnas tendenser. 

 

6.1 Förslag på vidare forskning 
 

Efter att ha genomfört vår studie har vi kommit till bättre insikt i ämnet vilket har lett till flera 

funderingar över framtida forskningsprojekt. En intressant forskningsfråga är att jämföra hur 

svenskar och invandrare framställs i samma artikel, med fokus på skillnader och likheter. En 
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annan forskningsfråga är jämförelsen mellan invandrarmän och invandrarkvinnor. Vår analys 

visar att invandrarkvinnor syns mer sällan än invandrarmän i tidningarnas artiklar, och det 

skulle därför vara intressant att basera en undersökning med detta som utgångspunkt. 

Vinklingar att undersöka kan förslagsvis vara hur stora skillnaderna i framställningen av 

invandrarmän och invandrarkvinnor är, i vilka sammanhang som skillnader uppstår och 

gällande vilka ämnen. Här skulle andra teorier som exempelvis feminism kunna vara aktuella. 

Ett annat undersökningsområde är hur invandrare själva påverkas av framställningen i media 

och hur de uppfattar den bild som målas upp av dem. 

 

Andra delar än inrikesnyheterna är intressanta forskningsområden, så som att undersöka hur 

framställningen av invandrare ser ut på debatt- och ledarsidor där mer uttalade och uppenbara 

åsikter är tillåtna. En sådan analys skulle eventuellt än tydligare kunna spegla 

dagstidningarnas ställningstagande i frågan eftersom det i slutändan är redaktionerna som 

väljer ut vilket allmänt ‖personligt‖ material som ska publiceras, exempelvis på debatt- och 

insändarsidor.. Vi har i vår undersökning undersökt invandrare som individer, men även 

begreppet invandrare som grupp skulle kunna undersökas. Via tidningarnas sökmotorer kan 

man få uppgifter över bruket av själva begreppet invandrare under en längre tidsperiod, vilket 

även underlättar för en mer omfattande analys över tid. I vår diskussionsdel tar vi upp TT:s 

roll som nyhetsförmedlare där vi ställer oss skeptiska till dess objektivitet. Ett framtida 

forskningsområde skulle kunna vara just hur TT själv, i uppgift som ‖neutral‖ nyhetsbyrå, 

framställer invandrare och invandrarbegreppet. 
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7.2. Bilagor 
 

7.2.1 Kodschemat 
 

BASINFORMATION Tidningens namn:                       

 Artikelns namn:                       

 URL:                      

 Datum & tid:                       

 Antal ord:                       

BERÄTTELSE Ämne                       

MÄNNISKOR Person/andrahandskälla                       

 Kön                       
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 Sysselsättning                       

 Funktion i berättelsen                       
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 Gärningsman                       

ANALYS Invandrarursprunget centralt                       
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  Vinkling: positiv/negativ/neutral                       
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  56 (98) 
 

7.2.2. Verktyget för Nyhetsförmedling på Internet 
 

Basinformation 

1. Tidningens namn 

Här ifylls den tidning där artikeln hittats. 

2. Artikelns rubrik 

Här ifylls rubriken på artikeln. 

3. Länk 

Här ifylls den länk där artikeln finns. 

4. Datum 

Här ifylls datum och tidpunkt då artikeln bedömdes. 

5. Antal ord 

Här ifylls artikelns storlek, i form av räknade ord. 

Berättelse 

6. Ämne 

The Global Media Monitoring Project (GMMP) är den största och längsta longitudinella 

studie om representation av kvinnor i världens medier. Vi ser flera paralleller mellan kvinnor 

och invandrares framställningar i media, då båda anses vara utsatta minoritetsgrupper och 

föremål för stereotyper och fördomar. Vi har följaktligen baserat vårt verktyg på det GMMP-

verktyg som är framtaget för insamling av artiklar på Internet (Internet news monitoring 

guide). Efter att ha anpassat ämneskategorierna till vår undersökning har vi kommit fram till 

en lista av 37 möjliga ämnen. 

För varje artikel väljs det nummer som bäst överensstämmer med innehållet i artiklarna. Om 

artikeln exempelvis handlar om arbetsmiljöfrågor så stämmer det bäst in på alternativ 7, och 

kodas således som 7. Ibland kan flera ämnen täckas i samma artikel, och då väljs det ämne 

som är mest framträdande. Endast som sista utväg kan alternativ 37 väljas. 

 Politik och myndighet 
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1. Politisk makt, inflytande, beslutstagande. 

2. Valkandidater, politiska förhandlingar. 

3. Relationer med andra länder, handel, fredsprocesser. 

4. Nationellt försvar, militär, intern säkerhet 

5. Andra berättelser om politik och myndigheter som överensstämmer med något av 

ovanstående alternativ. 

 Ekonomi 

6. Nationell, internationell ekonomi, ekonomiska hållningar, strategier. 

7. Ekonomisk statistik, handel, affärer, framgång och karriär. 

8. Fattigdom, social välfärd, hjälp till behövande. 

9. Arbetarfrågor, arbetslöshet, strejk, svartarbete, förhandlingar. 

10. Konsumentfrågor, bedrägerier, priser, konsumentskydd. 

11. Transport, trafik, vägar. 

12. Andra berättelser om ekonomi som inte överensstämmer med något av ovanstående 

alternativ.    

 Vetenskap och hälsa 

13. Teknik, forskning, utveckling. 

14. Medicin, hälsa, hygien, handikapp, behandling. 

15. Epidemier, virus, smittspridning. 

16. Preventivmedel, sterilitet och abort. 

17. Natur, miljö, förorening, global uppvärmning och turism. 

18. Andra berättelser om vetenskap och hälsa som inte överensstämmer med något av 

ovanstående alternativ. 

 Samhälle och lagar 
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19. Utvecklingsfrågor. 

20. Utbildning, barnavård, skola och universitet. 

21. Familjeförhållanden, konflikter, ensamstående föräldrar. 

22. Mänskliga rättigheter, minoritetsgrupper och svagas rättigheter. 

23. Religion, kultur och traditioner, religiösa och etniska konflikter 

24. Migration, flyktingar, asylsökande. 

25. Könsrelaterade frågor 

26. Rasism, främlingsfientlighet, diskriminering 

27. Rättsväsendet, juridiska system och lagstiftning. 

28. Invandrares aktivism, evenemang, demonstrationer, jämställdhets opinionsbildning 

29. Andra berättelser om samhälle och lagar som inte överensstämmer med något av 

ovanstående alternativ. 

 Kriminalitet och våld 

30. Icke våldsrelaterade brott, mutning, korruption, stöld, droghandel. 

31. Våldsbrott, kidnappning, mord, våldtäkt, misshandel, olaga hot. 

32. Trakasserier, våld i hemmet, könsstympning. 

33. Människohandel, sexhandel, koppleri. 

34. Krig, inbördeskrig, terrorism. 

35. Demonstrationer, upplopp, manifestationer. 

36. Andra berättelser om kriminalitet och våld som inte överensstämmer med något av 

ovanstående alternativ. 

 Övriga 

37. Om inget av ovanstående passar in, kan övrigt/annat väljas som en sista utväg. 

Människor 
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För varje online nyhetsartikel som vi analyserar kodar vi följande: 

 Alla som berättelsen handlar om, även om de inte är intervjuade eller citerade 

 Varje person som i berättelsen blir intervjuad. 

 Varje person som i berättelsen blir citerad, direkt eller indirekt. 

 Andrahandskälla av information kodas också då de direkt eller indirekt blir 

citerade. 

Det är bara individuella personer och andrahandskällor som kodas, och vi kodar inte följande: 

 Grupper 

 Organisationer, företag, kollektiv 

 Karaktärer i noveller eller filmer (om inte berättelsen är om dem) 

 Avlidna historiska gestalter (om inte berättelsen är om dem) 

 Personer som enbart är nämnda eller hörda i berättelsen (om inte berättelsen 

handlar om dem) 

 

7. Person eller andrahandskälla 

Tillhandahålls informationen av personen själv eller är det andrahandskällor som ger 

information? 

Om det är en individ, grupp eller enhet som berättelsen handlar om ger informationen ska det 

kodas som person (1). 

Om informationen istället baseras endast på information i en rapport, artikel eller annan 

skriven information kodas andrahandskälla (2). 

0. Vet inte. 

1. Person. 

2. Andrahandskälla. 

8. Kön 

Vilket kön har personen? 

0. Vet inte. Det framgår inte. 
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1. Kvinna. 

2. Man. 

3. Annat: Transperson/transsexuell 

9. Ålder 

Hur gammal är personen? 

Om personen i artikeln inte nämns vid ålder, ska kodningen vara 0. Detta även om vi vet 

personens ålder (exempelvis om det är en känd person). 

 Vet inte. Det framgår inte. 

 0-12 år. 

 13-18 år. 

 19-34 år. 

 35-49 år. 

 50-64 år. 

 65 år eller äldre. 

 

10. Sysselsättning 

Vad arbetar personen med? 

Personen ska kodas endast med ett alternativ, även om personen har två arbeten. Det arbete 

som har mest relevans för artikeln ska då kodas. Om det handlar om en egenföretagare ska 

den kodas inom dess yrkeskategori (en egenföretagare inom försäljning kodas 12, han räknas 

då som säljare). Om personens yrke inte nämns, men är känt för allmänheten, kodas yrket. Är 

yrket inte känt för allmänheten, utan bara för oss författare personligen, kodas 0. 

0. Vet inte. Det nämns inte. 

1. Kunglighet. 

2. Politiker. 

3. Myndighetsanställd, statstjänsteman. 

4. Polis, militär, brandman. 

5. Lärare, barnskötare. 
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6. Hälso- och sjukvårdspersonal. 

7. Ingenjör, forskare. 

8. Medieanställd, kommunikationsansvarig, informationsansvarig, journalist 

9. Domstolsanställd, advokat, åklagare 

10. Affärsmän. 

11. Kontors- och servicearbetare, restaurang, chaufför. 

12. Säljare, hantverkare. 

13. Naturrelaterat yrke, bonde, fiskare. 

14. Civila samhällsorganisationer. 

15. Känd personlighet, artistiskt yrke. 

16. Sportyrke. 

17. Religiöst yrke, präst. 

18. Prostituerad. 

19. Student. 

20. Pensionär. 

21. Kriminell. 

22. Arbetslös 

23. Barn, ung person (upp till 18 år). Bara om inget annat yrke uppges, exempelvis 

student. 

24. Andra yrken som inte överensstämmer med något av ovanstående alternativ. (Yrke 

specificeras under kommentarsektionen på kodningsbladet.) 

  

11. Funktion i berättelsen 

Vilken funktion har personen i berättelsen? 

Endast ett alternativ ska väljas. Om funktionen passar in på två eller flera ska det alternativ 

som är mest relevant väljas. Alternativ 1 går dock före andra alternativ (om en person 

exempelvis är både subjekt och talesman väljs alltså alternativ 1). 

0. Vet inte. Det är oklart. 

1. Huvudroll. Historien handlar om personen, om något han gjort, sagt eller upplevt. 

2. Talesperson. Personen representerar en annan person, ett företag eller en organisation. 



 

  62 (98) 
 

3. Expert eller kommentator. Personen tillför information, åsikter eller kommentarer på grund 

av sin speciella kunskap eller erfarenhet. 

4. Personlig erfarenhet. Personen ger åsikter eller kommentarer baserad på individuella 

erfarenheter. 

5. Ögonvittne. Personen ger vittnesmål eller kommentarer baserat på direktobservation (dvs. 

har varit närvarande vid en händelse) i form av vittne efter direktobservation. 

6. Populär åsikt. Personen talar för en större grupp och reflekterar dess åsikter och synpunkter. 

7. Annan. När personens funktion i berättelsen inte överensstämmer med någon av 

ovanstående. (Funktion specificeras under kommentarsektionen på kodningsbladet.) 

12. Offer 

Framställer berättelsen personen som ett offer? 

Personen ska kodas som offer inte bara när den omskrivs som offer, utan också när språk och 

bilder antyder att den är ett offer genom att förmedla känslor som medlidande, skräck och 

chock. 

 Vet inte. Svårt att avgöra. 

 Ja, det framgår tydligt. 

 Ja, om man läser mellan raderna verkar det så. 

 Nej, i alla fall inte uttryckligen. 

 Nej, det finns inga tecken på det. 

Personen kan identifieras både som ett offer och en gärningsman i samma artikel. Att koda 

personen som ett offer utesluter inte möjligheten att koda samma person som gärningsman. 

13. Gärningsman 

Framställer berättelsen personen som en gärningsman? 

Personen ska kodas som gärningsman inte bara när den omskrivs som gärningsman, utan 

också när språk och bilder antyder att den är en gärningsman genom att förmedla känslor som 

hat, aggressivitet, skuld, skräck, rädsla och chock. 

0. Vet inte. Svårt att avgöra. 
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1. Ja, det framgår tydligt. 

2. Ja, om man läser mellan raderna verkar det så. 

3. Nej, i alla fall inte uttryckligen. 

4. Nej, det finns inga tecken på det. 

Analys 

Denna avdelning handlar om hur medierna framställer invandrare. När och hur blir 

invandraren nyhetsstoff? Leder nyheterna till en ökad förståelse om invandrare och deras 

bakgrund eller leder de istället till fler fördomar? Förstärks eller utmanas stereotypiseringen 

av invandrare i nyhetsförmedlingen? 

14. Invandrarursprunget centralt 

Spelar invandrarbakgrunden en central roll i berättelsen? 

Här ska artikeln kodas enligt kriteriet om det är personens invandrarbakgrund har en central 

roll i berättelsen eller inte. 

0. Vet inte. Svårt att avgöra. 

1. Ja, det gör den. 

2. Nej, det gör den inte. 

15. Stereotyper 

Stereotypiserar artikeln invandraren? 

Stereotyper är de allmänt hållna uppfattningar vi tillskriver en viss kategori människor, så som 

exempelvis att ‖invandrare lever på socialbidrag‖. Invandrare tillskrivs ofta nedvärderande 

beteende och egenskaper, så som att invandraren är mindre värda, att de är primitiva, dumma 

och naiva. Vissa artiklar stereotypiserar mer öppet än andra. Om det är tydligt att den gör det 

ska kodningen vara 1, vid osäkerhet ska alternativ 0 användas. 

0. Vet inte. Svårt att avgöra. 

1. Ja, den stereotypiserar invandraren. (Stereotyp specificeras under kommentarsektionen på 

kodningsbladet.) 

2. Nej, den stereotypiserar inte invandraren. 
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16. Vinkling: Positiv/negativ/neutral 

Är artikeln vinklad? 

Om det tydligt att personens invandrarursprung i artikeln vinklas som positivt ska kodningen 

vara 1 (exempelvis om artikeln beskriver personen som en hjälte och han säger att man gör så 

i hans modersland). Om det är tydligt att artikeln vinklar personens invandrarursprung som 

negativt ska kodningen vara 2. (exempelvis om artikeln beskriver personen som en utnyttjare 

av det sociala välfärdssystemet). Om invandrarens ursprung inte benämns något vidare, ska 

den kodas med 3. Vid osäkerhet kodas 0. 

0. Vet inte. Svårt att avgöra 

1. Ja, den vinklar invandraren positivt. 

2. Ja, den vinklar invandraren negativt. 

3. Nej, den är neutral 

17. Värdeladdade ord och formuleringar 

Används värdeladdade ord, meningar och resonemang för att förstärka artikeln? 

Värdeladdade ord kan användas för att bättre förmedla känslor och argument till läsaren. Om 

positiva ord som sammanhållning upprepas ska exempelvis alternativ 1 användas. 

(Värdeladdade orden specificeras under kommentarsektionen på kodningsbladet.) 

0. Vet inte. Svårt att avgöra. 

1. Ja, positiva ord som seger, integration, sammanhållning, hjälte, rättvisa, kamp.   

2. Ja, negativa ord som förtryck, diskriminering, hedersbrott, segregation, skam, våld, brott, 

hämnd. arbetslöshet, boendesegregation, bidragsberoende, sociala problem och 

ungdomsbrottslighet 

3. Ja, det används både positiva och negativa ord. 

4. Nej, inga värdeladdade ord används. 

18. Eventuella kommentarer 
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7.2.3. Värdeladdade ord och formuleringar 
 

Vi definierar i vår studie värdeladdade ord som ord som påverkar läsaren, medvetet eller 

omedvetet. De uttrycker helt enkelt värderingar och kan vara ställningstaganden eller 

uppmuntra till sådana. De ord och termer som i våra artiklar anses vara värdeladdade är 

följande
121

: 

 

―Ville han dö‖, ―drogad och i handbojor‖, ―mördades hela hans familj‖, ―kissa i coca-cola 

flaskor‖, ―skar upp sin hals‖, ―hotades med skjutvapen‖,  ‖hedersrelaterat våld‖, blodbad, 

beväpnade män, mördade, utvisningshotad, ―oförmögen att ta hand om sig själv―, ―mamma 

gråter varje dag―, ―Islamist med kvinnoförnedrande tankar―, ―kallblodiga avrättningar―, ―svårt 

sargad―, heder, överman, våldtagen, bombhot, ―riktade vapen―, ―dramatiskt gripande―, 

―dottern vaknar och skriker på nätterna―, ―polisen stormade in, maskerade och beväpnade‖, 

―satt sina tydliga spår―, kan vara hedersrelaterat, ―många i samma situation är så desperata 

och okunniga att de skulle göra det‖, "invandrare upprättar rasistiska vägspärrar" , "jag 

accepterar inte något skit från dessa jävla parasiter", larmet om dödstortyren, livrädd för att 

åka till Libyen, Gripandet blev dramatiskt och har satt tydliga spår, ―...fick frågor om jag 

kände igen mina släktingar, om min religion och om världspolitik som Afghanistanstyrkan 

och Muhammedkarikatyrerna‖, nu hotas han av utvisning, ―mitt liv är slut‖, han kommer att 

dö, "jag är hundra procent säker på att jag kommer att bli fängslad. Jag kommer att bli 

torterad. Får de tag i mig då är mitt liv slut." ―fantastiskt, känner stor lättnad‖, ‖ många är 

upprörda över att så många invandrare lever på olika bidrag‖, ―...och då kommer männen 

tillbaka och var "bråkiga och besvärliga"‖, ―ett dundermisstag", sprängde han sig själv och 

dödade flera personer, hyllas han som martyr och hjälte för sitt dåd, "en provokation",  "en 

stor skandal", ― han blir nästan lite komisk när han uttalar sig‖, "kanske blir språket ett 

hinder.", väcker plågsamma minnen, ha varit så hotfull att åklagaren till sist slutade svara, 

kvinnan ska ha kallat henne "hora",  "Gud ska straffa dig och dina barn så som du straffar G 

(sonen)", ―Jag blev chockad,  kände mycket stort obehag i samband med hoten och fruktar för 

sin och familjens säkerhet‖ 

 

                                                 
121 De ord och formuleringar som är markerade med situationstecken är direktcitat ur artiklarna. 
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7.2.4. Exempel på artiklar 
 

7.2.4.1. DN: Kunde inte läsa – blev miljonär 
 

Uppdaterad 2010-11-16 14:10. Publicerad 2010-11-16 13:48  

En kombination av turkisk framåtanda och svensk ordning har fört Kadim Akca från livet på 

en parkbänk till välbärgad företagare. Nu vill han dela med sig av sitt framgångsrecept i en bok. 

Var öppen för alla branscher, lita på din magkänsla och bjud på dig själv, är några av råden.  

Tänk som en turk – om du vill lyckas i Sverige‖ är namnet på boken som Kadim Akca skrivit 

med hjälp av Antonia Stackelberg som han berättat sin historia för. Själv kan Kadim Akca inte 

skriva svenska särskilt bra. Det har inte hindrat honom från att bli framgångsrik entreprenör i 

städbranschen. Nu vill han delge sina tips för att lyckas i affärsvärlden. Mycket handlar, 

menar han, om självförtroende. 

– Det behövs mer turkisk peppar hos svenskar. Man måste tänka att jag fixar det. Svenskar 

vågar ofta inte. Tänk bara när man är på ett seminarium, nästan ingen vågar prata, det är 

knäpptyst. 

Ett annat osvenskt råd är att inte fixera sig vid att hitta ett jobb som man ‖älskar‖. Då kan en 

massa affärsmöjligheter gå förlorade, menar Kadim Akca. 

– Det är jobbet som ska älska dig. Ta städning, det kanske inte verkar så roligt. Men man kan 

tjäna mycket pengar, titta på mig, säger Kadim Akca på sitt energiska och gestikulerande sätt. 

Kadim Akcas kom från Turkiet till Värnamo 1969 för att besöka sin moster. Hans historia är 

som ett filmmanus med lyckligt slut. Efter bara några veckor hos mostern, med diverse 

kontroverser, packade han väskan och hamnade på en parkbänk. För stolt för att åka hem, med 

50 kronor i fickan och utan att kunna svenska. 

Räddningen blev en familj som plockade upp honom och lät honom bo i deras hem. Kadim 

Akca fick jobb på en trådfabrik. Samtidigt startade han en städfirma vid sidan om. Efter ett 

tag gick det så bra att han kunde lämna trådfabriken och sälja sin första firma. Sedan dess har 

Kadim Akca köpt och sålt mer än 30 företag. 
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Förutom renhållningsbranschen är Kadim Akca verksam inom fastighetsbranschen och sysslar 

med avfallshantering. Han tycker att unga ska ta de jobb som finns. 

– Sedan kan du ha drömmar och utveckla dig. Men vad ska du göra, gå arbetslös? Det tråkiga 

jobbet kan bli ditt drömjobb. 

Ett annat råd är att bygga sitt varumärke. 

– Mitt varumärke är Kadim. Alla vet vad det innebär, jag har byggt ett varumärke som folk 

respekterar. 

Kadim Akca trycker på vikten av att bemöta alla på samma respektingivande sätt. Han bockar 

och tar i hand med alla, oavsett position, och bjuder gärna på mat eller dryck. 

Han umgås nästan bara med svenskar. Att han inte kan skriva och läsa språket så bra har inte 

varit något hinder. 

– Nej, jag lär mig snabbt. Jag är duktig på skattefrågor, har lärt mig alla lagar, lyssnar mycket, 

går på seminarier och möten. Är man intresserad lär man sig. Men det kan vara jobbigt om jag 

är på en vinprovning och ombeds skriva ett omdöme, säger vinintresserade Kadim Akca, som 

under 15 år i skolan bara tog sig igenom fem årskurser. 

Kadim Akca vill jobba ‖hela livet‖. Nyss hemkommen från sin första långa semester på 40 år 

inser han att ledighet får honom att klättra på väggarna. 

– Någon måste fråga mig, telefonen ringa, jag har tusen idéer varje dag, säger Kadim Akca 

och berättar om planerna på nya förvärv inom avfallshantering. 

Samtidigt uppmanar han dem som lyckas att njuta av framgången. Att åka ekonomiklass och 

pruta när man handlar, som Ingvar Kamprad, är inte hans melodi. 

Författad av: Marianne Björklund 
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7.2.4.2. Aftonbladet: Mordmotivet: Dottern var inte som pappan ville 
 

Publicerad 2010-11-17 15:05 

Den 62-åriga mannen hade bestämt sig för att hans 21-åriga dotter måste dö. Hon hade 

kränkt familjens heder.  

– Hon har inte uppträtt som han vill, säger advokat Bo Johansson. 

Den 21-åriga kvinnan hade precis lämnat sin tvååriga son på dagis i måndags morse när 

hennes adoptivfar väntade på henne i trappuppgången. 62-åringen knivskar henne till döds. 

Sedan packade han ihop sina grejor och gick till polisen. Klädd i en blodfläckig beige jacka 

knackade han på dörren på polisstationen i Katrineholm. 

– Han upprepade: ‖Jag har dödat. Jag har mördat‖, säger ett vittne. 

Tog kniven till polisen 

Med sig hade han två plastpåsar. I en fanns den kniv utredarna misstänker är mordvapnet. 

I går förhördes mannen och erkände då att han dödat kvinnan eftersom hon kränkt hans 

position som familjens överhuvud. 

– Hon har inte uppträtt som han vill, säger hans advokat Bo Johansson. 

Infekterad vårdnadstvist 

Familjen kom till Sverige från Irak för sex–sju år sedan. Den 21-åriga kvinnan är släkt med 

62-åringens hustru. När flickans biologiska föräldrar dog adopterade han henne. 2007 gifte 

hon sig med en elva år äldre man. De fick en son, men skiljde sig i maj i år. Hon flyttade då 

hem till sin familj. Paret har genomgått en infekterad vårdnadstvist och utredningen är full av 

anklagelser från båda håll. Men separationen och vårdnadstvisten har inte varit bärande i 62-

åringens motiv. 

– Det har funnits med men i vilken omfattning vet jag inte, säger Bo Johansson. Enligt honom 

har det inte förekommit några påtryckningar från släkten före mordet. 

– Han har haft väldigt lite stöd i det här. Det har varit hans eget beslut, säger han. Aftonbladet 

var i går i kontakt med familjen. – Vi förstår inte. Vi vet ingenting, säger en släkting. 

Visade inte ånger 

Bo Johansson kommer inte motsätta sig åklagarens begäran om häktning för mord eftersom 

62-åringen erkänt. 

Ångrar han vad han har gjort? 

– Jag frågade inte, men han gav inte uttryck för det själv. Författad av: Martin Ekelund
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7.2.4.3 Aftonbladet: Pappa begärs häktad för mord på dotter 

Upplagd 16.11.2010, 23:16 

HITTADES I TRAPPHUSET Den 62- årige mannen ska ha överfallit sin dotter när hon var 

på väg hem från sin sons dagis. 62-åringen kom blodig till polisen i Katrineholm 

KATRINEHOLM. 62-åringen var nerfläckad med blod när han klev in på polisstationen 

i Katrineholm. I hans trapphus hittade polisen en mannens dotter livlös. 

– Han upprepade: ”Jag har dödat. Jag har mördat”, säger ett vittne. I dag begärdes 62-

åringen häktad på sannolika skäl misstänkt för mord. 

Strax före klockan nio i går var kvinnan på väg hem från förskolan där hon lämnat sin 

tvåårige son. I trapphuset överfölls hon av den 62-årige mannen – hennes adoptivfar. Grannen 

Dännis, 20, satt och läste tidningen i sängen när hon hörde högljudda röster och dunsar 

utanför sin lägenhet. 

– Jag var nog den sista som hörde henne innan hon dog. Det känns väldigt märkligt, säger 

hon. 

Ringades in 

Kort därefter bankande 62-åringen på glasdörren till polishuset i Katrineholm. 

– Det var ordentliga knytnävsslag i panik. Det var konstigt eftersom man kan ringa på 

porttelefonen, säger ett vittne. Mannen bar en beige jacka som var blodfläckad upptill och 

hade två plastkassar i händerna. Han omringades av poliser och fördes i väg till ett 

förhörsrum. Polisen har även beslagtagit en kniv som kan vara mordvapnet. 

Vårdnadstvist 

Grannar och släktingar var i går chockade. 

– Jag känner dem jättebra. Det är en väldigt snäll familj, säger en grannkvinna. 

Den 21-åriga dottern skilde sig i våras och har efter det legat i en vårdnadstvist med sin ex-

make. Enligt en släkting kan mordet vara kopplat till skilsmässan. 

”Relevant hypotes” 

– Det kan ha varit något som hennes man har sagt till familjen, säger han. Även polisen 

jobbar efter teorin att mordet har hedersmotiv. 

– Det kan vara en relevant hypotes i nuläget i och med att de inblandade har utländsk 

bakgrund, säger Mikael Backman, operativ chef för länskriminalen, i Södermanland. 

På tisdagen begärdes mannen häktad för mordet på sin dotter. Hans advokat Bo Johansson 

vill ännu inte säga hur mannen ställer sig till anklagelserna. 
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– Jag ska snart prata med honom. Jag kanske har kommentarer efter det, säger Johansson. 

Huggskador 

Mikael Backman säger att 62-åringen har lämnat uppgifter i förhör som stärker misstankarna 

mot honom. 

– Men vi kommer i nuläget inte att uttala oss om ett tänkbart motiv, säger han. På torsdag 

klockan halv tre hålls häktningsförhandlingen mot mannen i Nyköpings tingsrätt. Kvinnan 

dödades av omfattande skär- eller huggskador och polisen har tagit en kniv i beslag. 

 

Författad av: Linda Hjerten, Martin Ekelund 
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7.2.4.4 Svenska Dagbladet: Pappa erkänner hedersmotiv 

Publicerad: 17 november 2010, 14.48. Senast ändrad: 17 november 2010, 17.17 

En 62-årig man som misstänks ha tagit livet av sin 21-åriga dotter i Katrineholm har 

erkänt mordet. Enligt mannens advokat, Bo Johansson, kan motivet vara 

hedersrelaterat.  

- Jag är inte säker på att händelsen uppfyller alla kriterier för att bedömas som hedersrelaterat 

men det ligger i den riktningen, säger advokaten. Enligt advokaten erkände 62-åringen redan i 

tisdags att han dödat kvinnan. 

- Det var ingen konkret händelse som utlöste mordet utan det handlar om något som har 

lagrats upp hos honom en längre tid. Han upplevde att han fick problem i relationen med 

kvinnan redan 2007. Kvinnan har tidigare varit gift och det är händelser i samband med 

skilsmässan som kan ha utlöst det hela, förklarar advokat Bo Johansson. Åklagare Anna 

Carlsson Lundh hävdar att motivet inte är klarlagt. 

- Mordet kan vara hedersrelaterat men motivet kan också vara något annat. Vi har inte bundit 

upp oss för någon teori. Det är fortfarande oklart vad som ligger bakom dådet, säger hon. 

Polisen vill inte uttala sig om motivet. 

- Det är för tidigt att lämna ut några detaljer om vad mannen berättat i förhören. Jag vill inte 

säga något om motivet av hänsyn till utredningen. Det vore direkt olämpligt. Däremot kan jag 

säga att mannen lämnat uppgifter som man kan betrakta som ett erkännande, säger Mikael 

Backman, operativ chef för länskriminalen i Södermanland, till TT. Kvinnan obduceras under 

dagen. Polisen får då besked om hennes stickskador. 

- Vi har en kniv i beslag som vi tror är mordvapnet. De ska bli intressant att jämföra kvinnans 

skador med de uppgifter som mannen lämnat och se om de stämmer överens, säger Mikael 

Backman. Mannen ställs inför häktningsdomaren i Nyköpings tingsrätt i morgon. 

Författad av: Katrineholm TT 
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7.2.4.5 Expressen: Pappan erkänner mord för hedern 

Publicerad:  17 nov 2010 06:35. Uppdaterad 17 nov 2010 09:40 

Pappan högg ihjäl sin 21-åriga dotter med kniv och gick sedan blodig till polisen och 

överlämnade sig själv.  I går erkände han för sin advokat att han mördat - för hedern.  

- Det har varit splittring mellan honom och den här flickan, säger advokaten Bo 

Johansson. 

Den 21-åriga småbarnsmamman hittades svårt sargad och blödande i sin adoptivfaders 

trappuppgång i Katrineholm. Trots omfattande återupplivningsförsök gick hennes liv inte att 

rädda. I går berättade han under ett en timma långt samtal med sin advokat hur - och varför - 

han mördade adoptivdottern. 

- Han erkänner mord, säger advokaten Bo Johansson.Enligt honom ska det länge ha varit 

splittringar mellan fadern och hans adoptivdotter. 

- Det har varit en form av livsstilsfråga, säger Johansson. 

 

Polisen utreder hedersmotiv. Stämmer det överens med pappans utsago? 

- Ja, det faller in under det begreppet. 

Hade en vårdnadstvist 

Kvinnan skilde sig tidigare i år från sin make sedan tre år tillbaka. Paret har sedan dess haft 

en infekterad vårdnadstvist om sitt gemensamma barn - och i skrivelser till tingsrätten och 

socialen framfört allvarliga anklagelser om varandras beteenden. Detta ska ha haft stor 

inverkan på fadern. 

- Skilsmässan har betydelse, vad som hänt i samband med och kring den. 

Beslutet "växte fram" 

Beslutet att ta livet av dottern "har vuxit fram", enligt advokaten. 

- Något som ifrågasatte mannens auktoritet som familjens överhuvud utlöste handlingen, 

säger Bo Johansson till Sveriges Radio. Men ingen har känt till faderns planer. 

- Jag tror att han inte har haft så många på sin sida, säger Bo Johansson. 

 

I går begärdes 62-åringen häktad för mord och förhandlingen väntas äga rum på torsdag. Bo 

Johansson kommer inte att yrka på att hans klient försatts på fri fot. Det var heller inget som 

62-åringen räknade med när gick till polisen - och tog med sig två påsar med packning - 

direkt efter mordet. 
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- Han räknar nog med att stanna ett tag, säger advokaten. Kvinnans två år gamla son är 

omhändertagen av socialen och hennes övriga anhöriga är i chock. 

- Jag vet ingenting ännu. Jag vill bara att hon ska få vila nu, säger en nära familjemedlem. 

- Man kan inte fatta att det är sant, säger en annan anhörig. 

 

Författad av: Marijana Dragic 
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7.2.4.6 Dagens Nyheter: Kvinnas död kan vara hedersmord 

Uppdaterad 2010-11-17 17:11. Publicerad 2010-11-17 17:02 

Mordet på en 21-årig kvinna i Katrineholm i måndags kan vara hedersrelaterat. 

Kvinnans pappa sitter anhållen för mordet och enligt hans advokat utlöstes mordet av 

en tidigare skilsmässa. 

Advokat Bo Johansson var med när den anhållne mannen hördes i tisdags. 

– Han erkände då att han dödat kvinnan. Det var ingen konkret händelse som utlöste mordet 

utan det handlar om något som lagrats upp hos honom en längre tid, säger Bo Johansson till 

TT. 

 

Enligt advokaten upplevde pappan redan 2007 att han fick problem i relationen till sin dotter. 

– Kvinnan har tidigare varit gift och det är händelser i samband med skilsmässan som kan ha 

utlöst det hela, förklarar Bo Johansson. Han tror att motivet kan vara hedersrelaterat. 

– Jag är inte säker på att dådet uppfyller alla kriterier för att bedömas som hedersrelaterat men 

det ligger i den riktningen, säger Bo Johansson. Enligt åklagare Anna Carlsson Lundh är 

motivet inte helt klarlagt. 

– Mordet kan vara hedersrelaterat men också något annat. Det är fortfarande oklart vad som 

ligger bakom, säger hon. 

Det finns ingen statistik över hur vanligt hedersrelaterade brott är. Förklaringen är att varken 

polisen eller Brottsförebyggande rådet för statistik över motiv bakom brott. 

Mannen ställs inför häktningsdomaren på torsdagen. 

Författad av: Kjell Rynhag/TT 
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7.2.4.7 Aftonbladet: Vi vill bara få vår syster tillbaka 

Publicerad 18.11.2010, 14:40. 

Deras syster Jian, 21, höggs till döds utanför sin lägenhet av sin egen far. Den 62-årige 

pappan säger att han gjorde det för att försvara sin heder. Men Jians övriga familj vill 

säga att det deras pappa gjorde inte var det minsta hedervärt. 

– Jag kommer aldrig att förlåta honom för det här. Han har tagit vår systers liv och för 

det finns inget försvar, säger Husam. 

Persiennerna är fördragna för att skydda från insyn, de flesta vet att ett mord inträffade i 

måndags morse några portar bort och att familjen nu trängs i den här lägenheten. Fotografer 

har fotat och filmat tegelfasaderna. Persiennerna döljer det stelfrusna Katrineholm och för en 

stund är allt man ser vardagsrummet där luften är tät av sorg. 

”Finns ingen heder‖ 

Där sitter Jians tre storebröder i de bruna skinnmöblerna. I köket hennes mamma som inte 

kan få tårarna att sluta rinna, och Jians svägerskor. 

– Vi är chockade, vi har nog inte förstått det än. Vår pappa har dödat vår syster, säger Rushdi 

och tar upp ännu en servett för att torka ögonen. 

Jians familj säger att de vill träffa Aftonbladet för att berätta sin sanning om det som hänt. 

– Vår pappa har ju sagt att han gjorde det här på grund av något slags hedersmotiv. Vi vill 

säga att det inte finns någon heder alls i att ta en oskyldig människas liv, att vi som familj inte 

alls står bakom detta och att vi bara önskar att vi kunde få vår syster tillbaka, säger Rushdi. 

Anpassade sig till Sverige 

De säger att det kom som en chock när de fick veta att det var deras pappa som gripits för 

mordet på systern, att han attackerade henne i trappuppgången när hon precis lämnat sin 

tvååriga son på förskolan. När han sedan erkände och dessutom angav ett motiv fanns det inte 

många frågetecken om vem som var mördaren kvar. Men de kan ändå inte förstå. 

– Vår pappa har aldrig varit strikt religiös. Han har aldrig tvingat vår mamma eller våra 

systrar att bära slöja eller någon av oss att be fem gånger per dag, säger Husam. De menar att 

familjen snarare varit väldigt mån om att anpassa sig till Sverige när de kom. Som kurder i 

Irak flydde de en efter en till Sverige. 

”Vi passar inte in på fördomarna‖ 

Bröderna kom först, äldsta brodern Rushdi allra först för 14 år sedan. De skaffade jobb och 

liv och svenska vänner. Sist av alla kom pappan till Sverige. 
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– Vi har alltid velat ha ett liv här, ett svenskt liv där vi följer svensk lag och kultur. Alla vi 

bröder har jobb och arbetskamrater. Våra fruar pluggar eller jobbar. Vi tar inte med oss 

Mellanösternproblem hit. Vi är inte sådana som passar in på fördomarna som en del kan ha, 

vi dödar inte våra systrar eller mödrar. 

– Det vår pappa har gjort är något fruktansvärt och ont. Han har gett ett motiv som vi inte kan 

identifiera oss med. Kanske står han för det, kanske ger han det för att skydda sig själv. 

”Var emot adoptionen först‖ 

Jians föräldrar dog när hon var i nioårsåldern. Hennes mamma var syster till Husam, Rushdi 

och Hawrazs mamma. Husam valde att adoptera Jian. 

– Men vår pappa var emot adoptionen till en början. Men i Irak tar man hand om sin släkt och 

mamma ville och vi bröder såg henne redan som en syster så det blev så. Och efter hand 

verkade även pappa acceptera det. 2007 gifte Jian sig med en elva år äldre man. De fick en 

son, men skiljde sig i maj i år. Jians skilsmässa var uppslitande för alla. Efteråt följde en 

infekterad vårdnadstvist. Jian anklagades för otrohet, något som hon och alla inblandade 

upplevde som mycket jobbigt. 

– Det var inte sant, det visste vi alla. Men det var mycket svårt för Jian, säger Rushdi. Jian 

flyttade hem till sina föräldrar och pappan höll sig ändå relativt utanför tvisten. 

– Han blandade sig inte i mycket alls. Han sa: de kommer inte överens, jag kan inte göra 

något, säger Rushdi. 

Träffades dagen före mordet 

Dagen före mordet träffades nästan familjen i lägenheten där Jian bodde tillsammans med sin 

tvåårige son, sina föräldrar, sin ena bror och hans hustru. 

– Pappa var som vanligt. Jag hade aldrig kunnat ana att något sådant här skulle kunna hända, 

säger Hawraz. 

I dag klockan halv tre äger häktningsförhandlingen rum i Nyköpings tingsrätt. 62-åringen 

begärs häktad för mord. Oavsett utgången är Jians familj tydliga: 

– Vi kommer aldrig att förlåta honom för det här. Han har tagit vår systers liv. Det finns inget 

försvar det, säger Husam. 

 

Författad av: Linda Hjerten 
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 7.2.4.8 Dagens Nyheter: Svensk självmordsbombare död i Irak 

Uppdaterad 2010-11-19 00:46. Publicerad 2010-11-18 23:00  

En 36-årig man från Stockholmsområdet ska ha dödats under ett självmordsattentat i 

Irak.  

– En svensk medborgare ska ha utfört och omkommit vid ett självmordsattentat i Irak. Jag har 

inga uppgifter om ålder på personen eller när det ska ha ägt rum. Det är sådant vi undersöker 

genom vår ambassad i Bagdad, säger Camilla Åkesson Lindblom vid UD:s pressjour till 

DN.se på torsdagskvällen.  

Uppgifterna om mannen publicerades på ett internetforum som används av terrornätverket al-

Qaida, skriver den norska tidningen Aftenposten.no. Även på andra forum finns detaljer om 

36-åringen. 

Mannen uppges vara svensk medborgare med tunisisk bakgrund. Han ska ha varit gift och 

bott i Sverige i flera år innan han reste ned till Irak och anslöt sig till en terrorgrupp. 

Han är fortfarande skriven på en adress i Stockholmsområdet. 

Det finns uppgifter på internet som gör gällande att mannen ska ha utfört attacken i den 

nordirakiska staden Mosul i början av augusti. 

Säpo ville på torsdagskvällen inte kommentera uppgifterna. 

Robert Holender 

http://www.dn.se/tema/irak
http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3911377.ece
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7.2.4.9 Svenska Dagbladet: Svenska fyrbarnspappan blev självmordsbombare i Irak 

Frun: "Jag är stolt över honom." 

 

Publicerad: 19 november 2010, 16.27. Senast ändrad: 19 november 2010, 20.55  

Den svenska 36-åringen åkte till Irak – för att dö som martyr för terrorgruppen Den 

islamska staten Irak. I staden Mosul sprängde han sig själv och dödade flera personer.  

Hemma i Sverige lämnade han kvar sin fru och fyra barn.  

Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson kunde redan 2008 avslöja att den 36-

åriga mannen runt 2007 tog värvning för terrorgruppen Den islamska staten Irak , en 

underorganisation till al Qaida i Irak.  

SvD har tagit del av de dokument som upprättades på plats när svensken anlände vid en 

värvningsstation i Syrien via Egyptien.  

Där får han ett nytt namn och alias: Abu Mua’az. Med sig hade svensken sitt pass, körkort, en 

klocka och 2700 dollar i kontanter som tas i donation.  

I pappret skrevs han in som krigare för Den islamska staten Irak.  

Hans första kontakt med terrorgruppen var under en pilgrimsresa till Saudiarbien, den heliga 

resan till Mecca och Medina som alla muslimer ska göra en gång i livet.  

I Saudiarbien träffade svensken en man vid namn Ashraf som såg till att han kommer i 

kontakt med Den islamska staten Irak.  

36-årigen föddes 1974 i Tunisien och kom till Sverige år 2000. Året innan gifte han sig med 

sin svenska fru utomlands.  

2003 blev 36-åringen svensk medborgare och startade upp en egen städfirma. 2005 tjänade 

han 360 000 kronor. Men samma år avvecklade han sitt städföretag och åren som följde 

tjänade han allt mindre pengar. 2008 hade han en inkomst på 0 kr.  

Han bor tillsammans med sin fru och deras fyra små barn, två flickor och två pojkar, i en 

Stockholmsförort.  

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/svensk-kan-ha-tagit-varvning-i-al-qaida_747733.svd
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Men 2008, samma år som den yngsta sonen föddes, bestämde sig 36-åringen för att resa till 

Syrien och ta värvning i Den islamska staten Irak. Terrorgruppen vill upprätta en islamistisk 

stat och är mest känd i Sverige för att ha utlovat belöningar till den som mördar konstnären 

Lars Vilks och Ulf Johansson, chefredaktören för Nerikes Allehanda.  

36-åringen blir stationerad i Irak som krigare. Enligt uppgifter till SvD ska familjen, frun och 

barnen, då ha bott i Egypten och svensken tar sig till Irak via Syrien.  

2010, vid staden Mosul i norra Irak, spränger fyrbarnspappan sig själv i ett självmordsattentat 

som dödar och skadar flera irakiska poliser. Det exakta datumet är oklart.  

På islamistiska sidor som SvD läst hyllas han som martyr och hjälte för sitt dåd.  

Hemma i Sverige är familjen kvar. Hans fru förstod att mannen var i Irak för att kriga, berättar 

hon för Expressen.  

Hon fick beskedet att mannen dött över telefon.  

– Det var en man som ringde mig. Han sa väldigt kort: "Din man är död. Han har blivit 

martyr." Och la på, säger hon till tidningen.  

– Det han har gjort är rätt. Jag är stolt över honom 

Författad av: Sebastian Chaaban 
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7.2.4.10 Aftonbladet: ”Jag fick aldrig någon advokat” 

 

Publicerad: 16.11.2010, hämtad 22:28.  
 

David, 33, har två saker som talar mot honom. Han är kristen och polis. Trots det skulle 

han i morgon utvisas till Irak. 

David sitter vid ett skrivbord inne på Migrationsverkets lokaler i Märsta. Han gnuggar hela 

tiden ögonen med knogarna. Han har sovit dåligt, säger han, sedan han fick det definitiva 

beskedet att han inte får stanna i Sverige. I morgon, runt åtta på morgonen, lyfter planet från 

Arlanda mot Bagdad. Tillsammans med flera andra asylsökande irakier som vistats i Norge, 

Sverige och Danmark kommer han att flygas tillbaka till ett land han helst aldrig vill återse. 

– Jag fick aldrig någon advokat. Jag hade egentligen aldrig någon chans, säger han. 

Polis och kristen 

David flydde till Sverige i juli 2007 från Mosul i Irak. Där jobbade han som polis men han 

säger att det till slut blev ohållbart. 

– Det började 2004, det var då situationen började bli dålig för oss kristna, sedan blev det 

gradvis allt osäkrare med mer och mer hot. Mina kristna vänner och grannar började fly och 

även min släkt, säger han. 

Stormade kyrka 

Till slut kände han att inte heller han själv hade något annat val än att fly. Som både kristen 

och polis var han dubbelt utsatt. 

– På slutet var jag mycket rädd. 

I Sverige har han följt rapporterna om den fortsatta förföljelsen av kristna i hans hemland. 

I slutet av oktober, halvvägs in i söndagsmässan, stormade beväpnade män in i en katolsk 

kyrka i Bagdad. 

Utvisas i morgon 

De tog kyrkobesökare som gisslan men det hela slutade i ett blodbad. 68 personer dog och 

många skadades. Förra veckan detonerade elva vägbomber i områden i Bagdad där nästan 

bara kristna bor. I dag dödades en man och hans sexåriga dotter i Davids hemstad. Och 

attackerna ser inte ut att sluta. En al-Qaida-grupp har meddelat att man kommer att fortsätta 

jaga kristna. De motiverar sitt hat bland annat med att de kristna är mer lojala med 

västländerna än med Irak. 
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"Svårt och mörkt" 

Nyligen fick David beskedet att han inte får stanna i Sverige. 

– Jag kände ett enormt mörker när jag fick höra det. Jag har ingenting som väntar mig där 

nere annat än våld och skräck. Alla jag känner har flytt, jag har inget hem, inget jobb och 

situationen är värre än när jag flydde, säger David. Han kan inte förstå hur Sverige resonerar 

som inte följer Europdomstolens uppmaning – att inte skicka tillbaka kristna till Irak som 

läget är nu. 

– Jag vet ju vad som kommer att hända mig där nere. Det kommer att bli svårt och mörkt, 

säger David. 

 

Författad av: Linda Hjerten 
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7.2.4.11 Svenska Dagbladet: Kyrka betalade svartjobbare med kollekten 

Publicerad: 12 november 2010, 17.15. Senast ändrad: 12 november 2010, 17.16  

När S:ta Clara Kyrka i Stockholm skulle betala två snöskottare så gjorde kyrkan det 

svart. Pengarna tog de ur kollekten. 

– Det var ett dundermisstag, säger Elisabeth Sandlund, vice ordförande i föreningen 

S:ta Clara kyrkas vänner, och tillägger att hon bokstavligen tackar Gud för att ingen 

olycka hände.  

Två lettiska snöröjare kom till S:ta Clara kyrka en morgon i vintras och frågade 

vaktmästarna om de fick ställa sin utrustning vid kyrkan, skriver Aftonbladet.  

– Vi har en oerhört stor social verksamhet, och det kommer dagligen människor hit som 

behöver hjälp. De kanske inte har någonstans att bo, eller behöver pengar till att äta. Den 

vikarierande vaktmästaren tog dem lite under sina vingar och lät dem ställa sakerna i kyrkan, 

säger Elisabeth Sandlund, vice ordförande i föreningen S:ta Clara kyrkas vänner, till SvD.se.  

De två männen hade sina saker vid kyrkan under ett par dagar och var med på någon 

samling i verksamheten.  

Det här var under den perioden i vintras då snön ställde till problem i hela Stockholm och 

plötsligt började det falla isklumpar från taket vid kyrkans huvudingång.  

– Jag ringde till vår fastighetsskötare PB Förvaltning och sa att de behövde komma hit och 

skotta. Men all deras personal var upptagen, säger vaktmästaren till tidningen 

Byggnadsarbetaren.  

– Då sade de här männen att de kunde ju hjälpa oss. Vi hade ju hjälpt dem och bjudit på fika 

och så, säger Sandlund.  

Enligt Sandlund visade männen ett intyg på att de hade utbildning och "kunde sådant här" 

för vaktmästaren som förstod ryska. Och tillsammans med förvaltaren PB Förvaltning – som 

för tillfället inte hade någon personal att skicka – beslöt han att skicka upp männen på taket.  

– Men när de skottat klart ville de ha pengar och det var nu som det gick riktigt fel, säger 

Elisabeth Sandlund.  
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Först ville männen ha pengar till mat till kvällen, och fick enligt Sandlund drygt hundra 

kronor.  

Men några timmar senare kommer männen tillbaka och var "bråkiga och besvärliga". Till slut 

valde en präst att betala männen för att lösa situationen.  

– En av våra präster tog fram en slant från kollekten. Det var närmare 600 spänn, berättar 

vaktmästaren för Byggnadsarbetaren.  

Ett "dundermisstag", enligt Elisabeth Sandlund.  

S:ta Clara kyrka använder sig enligt henne aldrig av svartarbetare och efter incidenten har all 

personal åter informerats om vad som gäller vid ett personalmöte.  

– Antingen så arbetar folk frivilligt, eller så avlönar vi dem vitt.  

Arbetarna hade ingen försäkring.  

Enligt tidningen Byggnadsarbetare är det här ingen ovanlig situation. De har träffat 

asylsökande och människor som för lite pengar åtar sig farliga takjobb i Stockholm.  

– Varje gång jag klagade på arbetssituationen sa min chef till mig att ‖om du inte gillar det 

här, är det bara att gå hem‖, säger en snöskottare till tidningen.  

Elisabeth Sandlund beklagar både att arbetarna tilläts skotta det branta kyrktornet och att de 

sedan avlönades svart – även om hon säger att henne veterligen inte handlade om 

kollektpengar.  

– Bokstavligt talat så tackar jag Gud. Nu är det här är pinsamt, men hade en olycka inträffat 

hade det varit en katastrof.  

Författad av: Sofia Ström 
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7.2.4.12 Dagens Nyheter: Gripna i Göteborg hoppas på svar 

Uppdaterad 2010-11-10 13:28. Publicerad 2010-11-10 12:39 

Efter att förundersökningen om misstänkt förberedelse till terroristbrott i Göteborg 

lagts ner söker de män som greps en förklaring, och möjligen skadestånd. 

– Jag ska begära ut alla papper och hoppas att jag får svar på vad som initierade den här 

processen. Allt känns ju fel, säger en av de gripna, en 33-årig man som uppger att han 

förhördes utan advokat. 

Enligt mannen riktade polisen vapen även mot de tre barnen och mannens fru och tioåriga son 

hördes av polisen. 

 

– Om någon statlig tjänsteman har begått tjänstefel kan det bli aktuellt med skadeståndstalan. 

Förutom ersättningen från justitiekanslern för att de satt frihetsberövade, säger advokat Björn 

Sjölander, som företräder den 28-åring som satt anhållen mellan lördagen den 30 oktober och 

söndagen den 31 oktober. 

– Men vi kommer att invänta utredningen om tjänstefel, säger han. 

Den utförs av överåklagare Björn Ericson vid riksenheten för polismål i Malmö. 

Den 33-årige mannen funderar också på att kräva skadestånd. 

– Det kan bli fråga om det, men det vi har förlorat går inte att köpa tillbaka med pengar. Värst 

var behandlingen av min familj. Vi låg och sov allihopa när poliserna stormade in, maskerade 

och med vapen. 

Gripandet blev dramatiskt och har satt tydliga spår. 

– Min treåriga dotter vaknar och skriker på nätterna. Min tioårige son känner sig väldigt 

otrygg. Sexåringen visar inte så mycket, men vi har svårt med sömnen allihop, säger han. 

Gruppen av personer som greps är alla släkt med varandra. Mannen har ingen aning om varför 

polisen intresserade sig för dem. 

– Jag har inte alla korten. Jag vet bara att jag fick frågor om jag kände igen mina släktingar, 

vad jag gjorde den 25 oktober, om min religion och om världspolitik som Afghanistanstyrkan 

och Muhammedkarikatyrerna. 
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Han säger att han blev delgiven misstanke om förberedelse till terroristbrott och att polisen 

frågade om det gick bra att ha förhöret utan advokat, för det skulle ta lång tid innan en 

advokat kunde komma. 

– Jag sade okej till det. Det var ju en helt ny erfarenhet för mig. 

Mannen släpptes senare samma dag som han gripits. 

Författad av: TT 
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7.2.4.13 Dagens Nyheter: Flicka fördes utomlands utan att kommunen agerade 

Uppdaterad 2010-11-11 14:09. Publicerad 2010-11-11 13:52  

I fjol skickade ett föräldrapar tillbaka sin adoptivdotter till hennes ursprungsland 

Gambia. Hemkommunen Växjö gjorde inget trots att flickan ville tillbaka till Sverige. 

Nu har kommunen skrivit till JO – där står man fast vid sitt agerande. 

Det var i fjol som flickan ‖Sara‖ skickades till Gambia av adoptivföräldrarna. De ansåg att 

hon hade blivit bråkigt och skulle få det bättre om hon återförenades med sin biologiska 

pappa. Adoptivmamman, som ursprungligen är från Gambia, var släkt med flickans avlidna 

mamma. Den biologiska pappan ansåg att han inte kunde ta hand om dottern och därför 

adopterade kvinnan och hennes svenska man Sara. 

Fallet uppmärksammades i flera medier. I SVT Uppdrag Granskning träffade flickan i 

Gambia. 

– De (föräldrarna) sade att jag skulle hälsa på min lillasyster och att vi skulle vara där en helg 

eller en vecka. Och så kom vi hit och då sade hon att jag ska vara här, när jag blir stor får jag 

åka till Sverige igen, berättade Sara i Uppdrag Granskning 

Sara berättade att hon ville tillbaka till Sverige. Trots att flickan var svensk medborgare ansåg 

socialtjänsten i Växjö att man inte skulle agera. Fallet har JO-anmälts. Växjö kommun 

vidhåller i sitt yttrande, att det fanns starka skäl för kommunen att inte tvångsomhänderta 

flickan. 

Man anser att Saras situation inte kan jämföras med andra barns situation och lagen om vård 

av unga kan inte användas som stöd. Dessutom anser kommunen att det var bäst för Sara att 

stanna hos sin biologiska pappa. 

Idag är Sara tillbaka i Sverige, men inte med hjälp av kommunen. Adoptivföräldrarna 

hämtade hem henne efter uppmärksamheten i medierna, för att placera henne på barnhem. 

Författade av: Mikael Bondesson 
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7.2.4.14 Aftonbladet: – Släng ut de iranska politikerna från Sveriges riksdag! 

Publicerad: 04.11.2010, hämtad 20:06.  

Demonstration mot iranskt politikerbesök pågår hela dagen utanför riksdagen. 

Ut! Ut! Ut ur Sveriges riksdag! En dygnslång demonstration pågår nu mot iranska 

politiker som besöker riksdagen.  

– Det är absurt. De är inbjudna att diskutera skolfrågor - samtidigt som Iran avrättar 

oliktänkande studenter, säger Marjan Vaez från Internationella kommittén mot 

avrättningar. Klockan tio i morse skulle delegationen med ett tiotal iranska skolpolitiker 

besöka Sveriges riksdag. Och klockan tio började demonstranterna på Mynttorget utanför att 

skandera.  

– Vi ska stå här hela dagen. Även om de inte lyssnar på våra ord så ska de tvingas höra dem.  

Demonstrationer även i Iran  

Marjan Vaez har bott i Sverige i 22 år och är själv engagerad i utbildningsfrågor i sin roll som 

universitetslärare i folkhälsa vid Karolinska Institutet.  

– Hur har de tänkt som bjudit in dem? Så sent som igår genomförde studentgrupper två 

demonstrationer i Iran. De styrande vill bland annat avskaffa flera ämnen varav några är 

politik, kvinnors rätt och sociologi.  

 

Exiliranier: M och S gör fel  

Vaez ifrågasätter varför Sverige bjuder in delegationen när flertalet länder världen över infört 

sanktioner mot Iran, och hon är starkt kritisk till Moderaterna och Socialdemokraterna som är 

de enda partier som valt att inte bojkotta mötet utan sagt sig föredra dialog framför isolering.  

– Men man kan inte ha en dialog med en diktator. Socialdemokraterna har sagt att det är ett 

bra tillfälle att kritisera den iranska regimen, men det är inte trovärdigt. Man har försökt ha en 

dialog i 31 år, förgäves. Jag tror att diskussionerna under dagen snarare kommer att handla 

om att gynna handelsrelationer, om nätverk och om olja.  

 

Hån mot folket  

Organisationen Förenade föreningar för ett fritt Iran, som hade sökt demonstrationstillståndet, 

hade skickat delegationer med brev till ordförande och vice ordförande i utbildnings- och 

utrikesutskottet som skulle ta emot de iranska politikerna.  

– Vi har också skrickat brev till UD som de skulle besöka i eftermiddag, säger Mssud Kiani 

från föreningen.  
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På iraniernas program står dessutom ett besök på Vetenskapsrådet samt Södertörns högskola.  

– Att de över huvud taget släpps in i landet och dessutom får besöka riksdagen är ett hån mot 

det iranska folket och det förtryck som håller tusentals kvinnor, studenter och homosexuella 

fängslade och under avrättningshot, säger Marjan Vaez.  

 

Parallellt med Sakineh  

Att delegationen dessutom välkomnas samtidigt som världen väntar på besked om huruvida 

avrättningsdomen mot Sakineh Mohammadi Ashtiani verkställdes igår är anmärkningsvärt, 

menar demonstranterna.  

– Sakineh är tyvärr inte ensam om sitt öde. Vi tänker stå kvar här för att uppmärksamma hur 

Iran hanterar de mänskliga rättigheterna.  

 

Nordiska ministrar har agerat  

De fem nordiska utrikesministrarna har i ett gemensamt uttalande kritiserat dödsdomen mot 

den iranska kvinnan.  

"Vi är djupt oroade av rapporter om en möjlig snar avrättning", skriver ministrarna som 

fördömer planerna på att hänga eller stena kvinnan som "helt oacceptabla".  

Iran förnekade i går att en avrättning var nära förestående.  

 

Författad av: Britt Peruzzi 
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7.2.4.15 Dagens Nyheter: Åtal för hets efter misshandelsfall 

Publicerad 2010-11-16 14:46 

Kommentarerna till en artikel på sajten Patriot.nu kan innebära att ansvarige utgivaren 

fälls för hets mot folkgrupp. JK har beslutat att åtal ska väckas. 

Kommentarer som "Invandrare upprättar rasistiska vägspärrar" och "Jag accepterar inte något 

skit från dessa jävla parasiter" i samband med en artikel har fått justitiekanslern (JK) att 

besluta om åtal mot en 26-årig man, ansvarig utgivare för sajten Patriot.nu. 

Själva artikeln som lades ut handlade om händelsen i Landskrona, då en 78-årig kvinna 

avled efter ett bråk på en parkeringsplats. Den publicerades den 15 april med rubriken 

"Silbersky försvarar Landskronamördaren", alltså före det att rätten fastställt att den åtalade 

24-åringen hade orsakat hennes död. Därefter kommenterades artikeln — och det är alltså 

kommentarerna som har fått JK att väcka åtal. 

Stefan Lind vid City åklagarkammare i Stockholm är förundersökningsledare. 

Vid själva misshandelsfallet, som fick stor uppmärksamhet, drabbade en 24-årig man 

samman med ett äldre par på en parkering den 29 mars. Handgemäng uppstod och det slutade 

med att det äldre paret hamnade på marken. Kvinnan slog sig så illa att hon senare avled. 

I tingsrätten dömdes 24-åringen till ett år och tio månaders fängelse. Hovrättens dom faller 

den 24 november. 

TT 
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7.2.4.16 Åtal för hets efter misshandelsfall 

Publicerad: 16 november 2010, 14.36. Senast ändrad: 16 november 2010, 14.41  

Kommentarerna till en artikel på sajten Patriot.nu kan innebära att ansvarige utgivaren 

fälls för hets mot folkgrupp. JK har beslutat att åtal ska väckas.  

Kommentarer som "Invandrare upprättar rasistiska vägspärrar" och "Jag accepterar inte något 

skit från dessa jävla parasiter" i samband med en artikel har fått justitiekanslern (JK) att 

besluta om åtal mot en 26-årig man, ansvarig utgivare för sajten Patriot.nu. 

Själva artikeln som lades ut handlade om händelsen i Landskrona, då en 78-årig kvinna avled 

efter ett bråk på en parkeringsplats. Den publicerades den 15 april med rubriken "Silbersky 

försvarar Landskronamördaren", alltså före det att rätten fastställt att den åtalade 24-åringen 

hade orsakat hennes död. Därefter kommenterades artikeln - och det är alltså kommentarerna 

som har fått JK att väcka åtal. 

Stefan Lind vid City åklagarkammare i Stockholm är förundersökningsledare. 

Vid själva misshandelsfallet, som fick stor uppmärksamhet, drabbade en 24-årig man samman 

med ett äldre par på en parkering den 29 mars. Handgemäng uppstod och det slutade med att 

det äldre paret hamnade på marken. Kvinnan slog sig så illa att hon senare avled. 

I tingsrätten dömdes 24-åringen till ett år och tio månaders fängelse. Hovrättens dom faller 

den 24 november. 

Stockholm TT 
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7.2.4.18 Aftonbladet: Han kan ha dödat – för sju år sen 

Publicerad 11.11.2010, hämtad 15:58. 

Kooros Effatian, 66, sköts någon gång den 13 juni 2003 i sin bostad på Gånglåtsvägen 47 i 

Malmö. Polisen misstänker att någon antingen smugit eller hotat sig in i hans bostad. Han 

kom från Iran, var en data- och fotointresserad pensionär, och aktiv i en kulturförening. 

Firas al-Shariah, 23, sköts ner när han gick ut från sin lägenhet klockan 06.30 den 28 juli 

2003 på Gånglåtsvägen 35 i Malmö. Han skulle till jobbet. Enligt polisen har mördaren med 

all sannolikhet väntat i brandtrappan och skjutit direkt när Firas kom ut. En granne hittade 

honom i trapphuset. Firas var syrier med irakiskt medborgarskap. 

Redan 2003 fruktade polisen i Malmö en ny laserman – grannarna Kooros Effatian och 

Firas al-Shariah mördades. Nu misstänker utredarna att de kan ha blivit Peter Mangs 

första offer. Dödsskjutningarna längs Gånglåtsvägen granskas på nytt. 

Med 45 dagars mellanrum sköts Kooros Effatian, 66, och Firas al-Shariah, 23, på 

Gånglåtsvägen i Malmö. Polisen beskrev dödsdåden som kallblodiga avrättningar. Men trots 

att utredarna kunde konstatera att båda männen var skjutna av ett 9-millimetersvapen famlade 

de i mörker. Det fanns inga troliga motiv till morden. Och båda offren har beskrivits som 

skötsamma och tidigare ostraffade. Polisens hetaste teori var att gärningsmannen var en 

rasistisk seriemördare – men ingen person greps. Nu, sju år senare, är morden högaktuella för 

polisen igen. Utredarna tror att dåden kan ha varit Peter Mangs första. Han häktades i förrgår 

för ett mord och fem mordförsök mellan oktober 2009 och augusti 2010. Han nekar till 

anklagelserna. 

Fick ett mystiskt samtal 

Polisen bekräftar att de två fallen från 2003 ska granskas på nytt. Flera samband är tydliga: 

Mangs har tidigare bott på Gånglåtsvägen och kände till området väl. Dagarna innan Kooros 

mördades fick han ett mystiskt samtal från en skytteförening, något som är intressant för 

polisen då Peter Mangs varit medlem i flera skytteklubbar. Peter Mangs äger en 9 

millimeterspistol – samma typ av vapen som de båda männen sköts med 2003. Offren har 

invandrarbakgrund och dåden tycks sakna motiv, precis som i de fall Peter Mangs häktats för. 

Sonen kopplade direkt 

När Kooros son Kiarash Effatian läste om Peter Mangs såg han själv direkt kopplingarna. 
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– Vi har aldrig haft något att göra med någon skytteklubb, därför var det så konstigt att någon 

hade ringt honom från skytteföreningen, jag tror att det var Limhamns. När jag såg att Mangs 

varit aktiv där kändes det som ytterligare en stark indikation, säger han. 

”Dött av sjukdom” 

Sonen har under lång tid levt i ovisshet. Och nu väljer han att berätta hur polisen skötte 

utredningen initialt. Han är starkt kritisk. 

– Först fick vi beskedet att han hade dött av sjukdom. Det var inte förrän jag åkte till pappas 

lägenhet tre dagar senare och såg massvis med blod i soffan och hela vardagsrummet som jag 

började fundera och ringde polisen. 

Ifrågasatte polisen 

Han berättar att det tog ytterligare några dagar innan polisen kunde konstatera att hans far 

blivit skjuten i bröstet. 

– Jag ifrågasatte hur polisen kunde missa det, men har inte fått några svar. Nu hoppas han att 

polisen ska utreda mordet på hans far ordentligt. 

Börje Sjöholm, operativ chef på länskriminalen, vill inte ge några kommentarer kring 

utredningen. Aftonbladet har förgäves sökt åklagare. 

 

Författad av: Johanna Hellsten, Nivette Dawod 
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7.2.4.19 Aftonbladet: Polisen: Vi vet vem som mördade Anni  

Publicerad: 15.11.2010, hämtad 16:28. 

28-åriga Anni Dewani mördades på sin smekmånad i Sydafrika. Nu tror polisen att de 

vet vem som dödade henne. 

– Vi vet exakt vem personen är, vi jagar honom och är nära att hitta honom, säger 

Albert Fritz, regionminister för säkerhet i samhället till Sky News. Natten till i söndags 

kidnappades svenska Anni Dewani och hennes nyblivne engelske make under sin smekmånad 

i Kapstaden. Två beväpnade män kastade ut föraren ur bilen, och sedan även svenskans man 

på en motorväg intill kåkstaden Khayelitisha. 

Hittades mördad 

När fordonet sedan återfanns hittade polisen Anni Dewani mörda i bilen – och en intensiv 

polisjakt sattes i gång. Fallet har vållat mycket stor uppmärksamhet i Sydafrika, och polisen 

tror sig nu veta vem som mördat svenskan. 

Vet vem mördaren är 

– Vi är på väg mot ett genombrott och vi har funnit bindande teknisk bevisning i bilen. Vi vet 

exakt vem personen är, vi jagar honom och är nära att hitta honom, säger Albert Fritz, 

regionminister för säkerhet i samhället till Sky News. För sydafrikanska myndigheter har 

fallet varit prioriterat då turism är en stor inkomstkälla i landet som i somras stod värd för 

fotbolls-VM. 

– Som en regering är vi fast beslutna att säkerställa inte bara ett gripande, utan även en 

fällande dom i det här fallet, säger Alan Winde, turistminister för västra Kapprovinsen enligt 

Sky News. 

 

Författad av: Victor Stenquist 
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7.2.5. Exempel på kodning 

 

BASINFORMATION Tidningens namn: Aftonbladet                       

 
Artikelns namn: Mordmotivet: Pappan var inte som dottern ville 

 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article8136655.ab   

 2010-11-17, 15:05                       

 Antal ord: 354                       

BERÄTTELSE Ämne  23                     

MÄNNISKOR Person/andrahandskälla  2  2  1                 

 Kön  1  2  2                 

 Ålder  3  5  0                 

 Sysselsättning  0  0  9                 

 Funktion i berättelsen  1  1  2                 

 Offer  1  4  4                 

 Gärningsman  4  1  4                 

ANALYS Invandrarursprunget centralt  1                     

  Stereotyper  1                     

  Vinkling: positiv/negativ/neutral  2                     

  Värdeladdade ord  2                     

  
Eventuella kommentarer: 

  

  
Värdeladdade ord som heder, blodfläckig jacka m.m. 

  

  
Aftonbladet skriver mer om bakgrunden: när familjen kom hit, familjerelationer 

m.m. Skriver också att han inte haft stöd från övriga familjen.   
 

  
 De skriver inte ut heder i rubriken, men det är ändå tillräckligt för att förstå. ―Vi vet‖ 

ju att det bara är invandrare som har åsikter om hur döttrarna ska uppföra sig... 
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7.2.6. Bilagor, mailintervjuer 

 

7.2.6.1. Mailintervju, Christina Lundell (Expressen) 

 

– När startade expressen.se? 

Någon gång på 90-talet 

 

– Vilka syften och mål har ni med nättidningen? 

 

Samma som med papperstidningen. Att först berätta om saker som händer för en bred publik. 

 

– Vad i papperstidningen läggs ut på nätet? 

En stor del av materialet i nyhetstidningen läggs ut på nätet. 

 

– Vilken målgrupp vänder sig expressen.se till? 

Bred, svensk målgrupp 

 

– Påverkar nättidningen den tryckta tidningen på något vis, t.ex. journalistiskt? 

Det händer att artiklar från expressen.se publiceras i papperstidningen. En mycket hög grad av 

journalistiskt samarbete mellan papper och webb. 

 

– Hur många personer jobbar med expressen.se? 

Vet ej. På företaget omkring 500 varav 300 på redaktionen 
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7.2.6.2..Mailintervju, Mattias Carlsson. (Expressen) 

 

– När startade expressen.se? 

I december 1995 

 

– Vilka syften och mål har ni med nättidningen? 

Syftet skiljer sig inte från tidningens. Innehållet bygger på vår publicistiska ide. Målet är att 

nå så många läsare som möjligt, och vara vinstdrivande. 

Den publicistiska iden ser ut så här:  

 Expressen är en klassisk kvällstidning. Expressen är också en liberal tidning. Det betyder att 

det för oss inte finns något viktigare än människan, hennes berättelser, drömmar och dramer. 

Vi ifrågasätter makten och ogillar allt som gör tillvaron trång och tråkig. Vi bekämpar alla 

idéer som försöker krympa människan och hennes möjligheter - kvinnoförakt, klassförakt, 

främlingsfientlighet, fördomsfullhet. Vi värnar yttrandefrihet och förnuft. Vi tror på varje 

individs rätt att i frihet forma sitt liv och fylla det med mening och glädje. Detta är Expressens 

skäl och själ. 

 

– Vad i papperstidningen läggs ut på nätet? 

Allt som vi bedömer kan vara fortsatt intressant för våra läsare. En del artiklar kan dock 

handla om ett skeende som har förändrats efter att tidningen gått i tryck. Då avstår vi 

publicering, alternativt  uppdaterar befintlig artikel. 

 

– Vilken målgrupp vänder sig expressen.se till? 

Vår målgrupp är ett tvärsnitt av Sverige. 

 

– Påverkar nättidningen den tryckta tidningen på något vis, t.ex. journalistiskt? 

Ibland, vi kan ju se vilka ämnen som aktiverar och intresserar nätläsarna, det tar vi ibland 

hänsyn till när vi gör nästa dags papperstidning. 

 

– Hur många personer jobbar med expressen.se? 

Ett 50.-tal redaktionella medarbetare. Utöver det utvecklare och säljare. 
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7.2.5.3. Mailintervju, Fredric Karlén (Svenska Dagbladet) 

 

När startade SvD.se? 

– I juni 1995 

Hur många besökare har SvD.se? (både unika besökare och enskilda besök) 

– 1 050 000 Ub/v 

– Antalet enskilda besök mäter vi inte, men vi har ca 10 milj. sidvisningar i veckan. 

Vilka syften och mål har ni med nättidningen? 

– Samma syfte som med all vår journalistik. Vi vill nå vår målgrupp med vår journalistik i de 

kanaler där läsarna finns. Vi försöker också anpassa innehållet efter resp. kanal: tidningen 

innehåller med agendasättande nyheter, där stor vikt läggs vid presentation och fördjupning, 

läsupplevelse. SvD.se är en snabb nyhetskanal som ska ge läsarna uppdaterade nyheter med 

specifik webbfördjupning (snabba, kortare analyser, webb-tv, länkpaket till tidigare och 

relevanta artiklar t.ex.) 

Kommersiellt är syftet att nå så många som möjligt i vår målgrupp så att SvD.se blir en 

attraktiv plats för annonsörer. 

Vad i papperstidningen läggs ut på nätet? 

I princip allt. Vi har inga begränsningar eller policy som styr vad som får och inte får läggas 

ut. Mest relevanta nyheterna ska publiceras när de är som mest relevanta för läsarna. 

Vilken målgrupp vänder sig svd.se till? 

Samma som tidningen. Den moderna storstadsmänniskan. (i princip Stockholmare i 25 år och 

uppåt). Vår målgrupp på SvD.se är i snitt 44 år, 50 procent av dem bor i Sthlm, de har litet 

högre snittinkomst än genomsnittet och har en ngt högre utb. Litet fler män än kvinnor läser 

oss på nätet. 

Påverkar nättidningen den tryckta tidningen?  

Menar du journalistiskt eller kommersiellt? Journalistiskt påverkar den en så tillvida att vi får 

fler läsare av SvD.s produkter. Dubbeltäckningen nät-papper är bara 20 procent så vi når 

väldigt många fler nu jmf med innan SvD.se fanns.  

http://svd.se/
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Eftersom vi hela tiden kan mäta hur och vilka artiklar som blir lästa på SvD.se ( i realtid) kan 

det också hjälpa papperstidningen att bedöma och nyhetsvärdera vilka artiklar och ämnen som 

engagerar vår målgrupp. Så på det viset påverkar vi en del. 

Eftersom vi jobbar väldigt integrerat med tidningen försöker vi göra gemensamma satsningar, 

artikelserier, gräv etc. som kommer båda kanalerna till del. 

Hur många jobbar med Svd.se?  

23 personer. 


