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A great fire seized a suburb in a small town in Sweden in the autumn of 2011. Parts 
of a shopping mall were burnt to the ground by youngsters. Due to the suburb's 
earlier problems, the event was a tough ethical dilemma for the town's journalists.

The purpose of this thesis was to study and examine the local newspapers ethical 
treatment of this event. How do they motivate their decisions on what to publish and 
what not to publish? How do the articles treat ethical dilemmas? What do the 
journalists think about ethical journalism?

This study is based on a survey of the articles published about the fire in the two 
local newspapers seven days after the fire. We chose 16 articles for a critical 
qualitative discourse analysis and we interviewed 4 of the journalists who wrote 
articles about the fire.

The study shows that the newspapers in some ways may have contributed to a 
polarization of people, a so-called “us and them” scenario.
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1. Introduktion

1.1. Bakgrund

Ett köpcentrum i stadsdelen Are i Bröby (Are och Bröby är inte stadsdelens eller stadens 

riktiga namn, utan är omskrivningar. Detta förklaras närmare i metodkapitlet 2.2. Anonymitet)  

drabbades under hösten 2011 av en stor mängd anlagda bränder. Under perioden 4 september 

till 12 oktober var siffran uppe i 22 stycken. Klockan 22:30 den 12 oktober bröt den största 

branden hitintills ut. Som mest arbetade 57 brandmän med släckningsarbetet, men det gick 

inte att hindra att delar av byggnaden brann ner. Delar av Are centrum, med bland annat bank, 

konditori, frisör och andra butiker blev förstörda.

För Bröbys två lokaltidningar, Eköbladet och Bröby Tidning, hade texter med innehåll 

angående det inträffade hög prioritet under den kommande veckan och framåt. Det var 

intervjuer med offer, platsreportage och rapportering från polisens jakt på misstänkta.

Texter där kommunpolitiker fick sia om framtiden för Are, men också stå till svars för vad 

som inträffat, förekom också. 

Det har i Brödby sedan tidigare förkommit en diskussion kring Are och stadsdelens skick, 

något som tog fart efter bränderna där. Framförallt branden den 12 oktober (senare kallad 

Arebranden). Are är en stadsdel i Bröby där mängden invånare med utländskt ursprung är hög 

jämfört med Bröbys andra stadsdelar, något som enligt studier i Bröby menas personer som är 

födda i utlandet eller som har två föräldrar födda i utlandet. 

1.2. Syfte

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur de Bröbybaserade lokaltidningarna 

Eköbladet och Bröby Tidning har rapporterat från Arebranden, detta ur ett journalistiskt etiskt 

perspektiv. Vi har även talat med journalister som skrivit om hädelsen för att höra hur de 

resonerar kring etiska frågor generellt och kopplade specifikt till branden och hur de resonerar 

och motiverar sina egna och tidningens ställningstaganden i vissa etiska frågor.

1.3. Frågeställningar

– Hur ser de publicerade artiklarna ut ifrån ett journalistiskt etiskt perspektiv?

– Vad tycker de inblandade journalisterna om resonemanget på redaktionen kring etiska frågor 

i anknytning till Arebranden?
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– Hur tycker de inblandade journalisterna själva att det har varit att skriva om Arebranden?

1.4. Avgränsningar

Den här uppsatsen behandlar artiklar skrivna en vecka efter den stora branden i Are centrum. 

I materialet ingår endast nyhetsartiklar från de två största lokaltidningarna i Bröby. Det är  

dessa två tidningar som skrev mest om branden, och det är också två tidningar som når ut till 

många Bröbybor. Vi valde att undersöka nyhetsartiklar som strävar efter att ge korrekta och 

sanningsenliga nyheter. Det är därför av intresse att se hur etiken har sett ut inom ramen för 

korrekthet och sanningsenlighet.

Vi har undersökt hur dessa lokaltidningar har skrivit om och resonerat kring de etiska 

ställningstaganden som görs när en händelse av denna magnitud inträffar. I ett fall som 

Arebranden blir etiken en viktig fråga för tidningarna, även om de kanske inte medvetet 

lägger så stor vikt vid etik under själva nyhetsrapporteringen. Det är därför intressant att se 

hur artiklarna ser ut ur ett journalistiskt etiskt perspektiv samt hur journalisterna själva tänker 

kring etik.

1.5. Förförståelse

En bidragande orsak till att ämnet vi skriver om har fått en sådan betydelse är för att det finns 

etiska regler för journalister att förhålla sig till. Tidningar kan bli fällda för överträdelser mot  

de etiska reglerna, och i dessa regler står det bland annat att man ska vara försiktig med att 

publicera namn, att man ska respektera den personliga integriteten. Som det uttryckligen står i  

publicitetsreglerna: ”Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, 

politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i  

sammanhanget och är missaktande” (TU Service AB, 2007, s. 8)

Flashbacks forum har varit en viktig del i utvecklingen för diskussionen kring händelserna i 

Are. På forumet har det pågått intensiva debatter om hur branden har gått till, vilka 

gärningsmännen är, och varför de anlagt branden. I ”huvudtråden” om Arebranden har ett 

stort antal personer länkat till de olika nyhetsartiklarna som skrivits om händelsen och de 

misstänkta gärningsmännen har hängts ut med både namn och annan information. Vi vill, 

framförallt i intervjuerna, belysa hur kommentarerna har påverkat journalisternas etiska 

tankegångar.
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Att människor värderas olika, placeras högre upp eller lägre ner i en allmänmänsklig hierarki 

eller stämplas med olika värden måste ses som problematiskt. Att ”vi” säger oss vara 

viktigare, eller i alla fall ser oss själva som mer värdefulla än ”dom” ringer falskt. Detta då vi  

i vår kultur brukar vara överens om att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är något vi 

ska hålla hårt i och accepterar som något allmängiltigt. Samma sak gäller principen att alla  

människor är lika mycket värda.

Då journalistiken och medierna har en stor påverkan på oss angående vår bild av världen, hur 

vi ser och tolkar den, är en undersökning av hur den förhåller sig till etnisk tillhörighet i 

nyhetsrapportering. Speciellt när det handlar om misstänkt brottslighet. 

Etnicitet är viktigt för vår uppsats för att undersöka hur tidningarna har skrivit. Det ingår i vår 

förförståelse att av de fyra huvudmisstänkta för Arebranden var tre etniska svenskar medan en 

var av annan etnisk härkomst. I ett senare skede greps ytterligare sex ungdomar misstänkta för 

inblandning i branden, av dessa sex var ingen etniskt svensk. 

1.6. Begreppsformuleringar

Med journalistisk etik menar vi de etiska förhållningssätt som är viktiga inom journalistiken. 

Det handlar bland annat om hur man hanterar känsliga uppgifter, hur man ser till att skydda 

misstänkta och deras familjer. Det handlar också om att som journalist visa respekt för sina 

intervjupersoner och att vara försiktig vid publicering av känsliga uppgifter. Vi har vänt oss 

huvudsakligen till ”Spelregler för press, TV och radio” (2007) för att definiera journalistisk 

etik.

En av journalistikens problem som kan dela yrkeskåren är huruvida man ska sträva efter 

konsekvensneutralitet. Detta begrepp innebär att man som journalist inte ska bry sig om vilka 

konsekvenser en artikel kan få eller vem som gynnas eller drabbas av nyheten (Fichtelius, 

2008). I uppsatsen har detta förekommit framförallt under intervjuerna med de journalister 

som skrivit om Arebranden.

Vi förstår att vår stereotypisering av vilka som är svenska/utländska och man/kvinna, 

framförallt i kartläggningen, kan vara svår att förstå. När det gäller kategoriseringen av 

svenskklingande eller icke-svenskklingande namn i kartläggningen har vi helt enkelt gjort en 

subjektiv bedömning kring vad som låter svenskt och icke-svenskt.
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Vi har undvikt ordet “invandrare”, detta för att ordet i sig är en sämre formulering än till  

exempel “utländsk bakgrund” enligt Kianzad och Sandström (2007). Om en författare eller 

eller journalist har refererat till detta ord har vi emellertid skrivit “invandrare”.

Diskurs betyder i det här fallet dialog. Nyhetsdiskurs innebär alltså dialogen i nyheterna. Det 

handlar oftast om dialogen mellan journalisterna och läsarna. Hur journalisterna förklarar för 

sina läsare och hur de ”tillgodoser” vad läsarna vill läsa om.

1.7. Disposition

Kapitel 2: Här står om de teorier vi har använt oss av i vår analys av texterna. Här står även 

vad andra forskare har kommit fram till i sina studier av närliggande material, detta för att  

med deras hjälp försöka analysera vårt material. Vi har även med tidigare forskning på 

området som vi kan ställa jämte vår kvantitativa analys för ökad reliabilitet. Dessutom har vi  

med en del litteratur som närmast kan kallas för diskussioner inom journalistiken själv istället  

för forskning om den.

Kapitel 3: Här beskriver vi hur vi har gått tillväga under hela studiens gång. Här står även hur 

vi har valt att ta oss an allt material, hur vi har valt ut material, hur vi har valt att analysera  

materialet och beskriver sedan hur dessa olika tillvägagångssätt är uppbyggda.

Kapitel 4: Här presenterar vi vårt resultat. Vi visar upp det material vi har samlat på oss under 

uppsatsen, både genom den kvantitativa analysen, intervjuerna och genom den kritiska 

diskursanalysen.

Kapitel 5: Här analyserar vi det material som vi har samlar in. Vi kopplar ihop materialet med 

de teorier vi tidigare har presenterat. 

Kapitel 6: Här för vi slutligen ett kort sammanfattande resonemang kring vad vi har funnit. Vi 

talar om vad vi tycker att analysen av vårt material visar på och om våra frågeställningar har  

blivit besvarade och vad de har visat på i sådana fall.

Kapitel 7: En referenslista över den litteratur och de artiklar vi har använt under studien.

8 (53)



2. Teori

2.1. Tidigare forskning

Ett par studier vi har funnit är inne på samma område i sina undersökning och som därigenom 

blivit relevanta i vår egen är Marcus Johanssons (2006) studie där han undersökt 

representation av invandrare i lokalpress. Vi har även tagit med Ylva Brunes (2006) 

undersökning där hon studerat var och hur icke etniskt svenska framträder i svensks press.

Tomas Andersson Odéns (2005) undersökning där han studerat ett flertal lokaltidningar ur ett 

antal aspekter, där representation av personer med utländsk härkomst är en del, har också 

tagits med.

Marcus Johansson (2006) gjorde en studie kring invandrarnas representation i lokalpressen 

mellan 1980-1999. Han listade antalet positiva kontra negativa artiklar kring invandrare, och 

vidare i två undergrupper. Invandrare som ett kollektiv eller som en individ. Det han kommer 

fram till är skillnaden mellan de positiva och negativa artiklarna (resurs och problem, som 

Johansson kallar dem) är stor. 83 procent är negativa. Skillnaden mellan hur många av dessa 

negativa artiklar som fokuserade på individer kontra ett kollektiv var mindre, närmare bestämt 

24 procentenheter (57 procent för kollektiv och 33 procent för individer). 

Det han kommer fram till här är att den dominerande vinkeln i artiklar som behandlar 

invandrare är negativ, de pekar på problemen med invandrare istället för en positiv sådan där 

de istället framställs som en resurs.

Ylva Brune har också gjort en undersökning där hon bland annat studerat ”På vilket sätt 

framgår det att Sverige samt Stockholm och Malmö har en etniskt heterogen befolkning ?” 

(2006, s. 89). Hon har även studerat var och i vilka sammanhang personer som inte är etniskt 

svenska framträder. De tidningar hon har studerat är Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet 

och Aftonbladet. Dessa tidningar undersökte hon under två veckor i 2005.

Relevant bakgrundsinformation här är de siffror Brune har utgått ifrån när det kommer till hur 

stor del av de olika tidningarnas läsarkrets som inte är födda i Sverige, detta för att se var 

Brune har valt att dra gränsen mellan de hon räknar som just födda och inte födda i Sverige. 

I Stockholmsregionen är det 18 procent och i Skåne 14 procent. Hon går även ner på 

stadsnivå här och nämner att det i Malmö ligger på 25 procent, alltså 11 procentenheter större 
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än i Skåne i stort. Observera att det här inte ingår personer som är födda i Sverige med 

föräldrar som invandrat till Sverige.

Brune har delat upp tidningarna i de olika bilagor eller delar tidningen har, vilka hon placerar  

in de olika artiklarna i. Hon har sedan listat om det finns någon som syns i artikeln genom att 

själva framträder i tidningen, eller blir talade om som är av någon annan etnisk bakgrund än 

svensk (2006).

Dagens Nyheter:

– I Del 1 som består av Ettan, ledar- och debattsidorna, inrikesnyheter, lokala nyheter, Insidan 

(för ”mjuka” reportage), konsument- och familjesidor, var 5-6 procent av annat etniskt 

ursprung.

– I kulturdelen ligger den siffran på 15-17 procent.

– I sportdelen varierar andelen kraftigt mellan allt ifrån 5-20 procent. Detta beroende på 

vilken sport som är hetast för dagen.

Sydsvenska Dagbladet: 

– I Sydsvenskans A-del som består av Ettan, ledar- och debattsidor, inrikesnyheter och 

ekonomi är andelen 5 procent.

– I B-delen som innehåller kultur och nöje är andelen något högre med 12 procent.

– C-delen som består av lokalnyheter från Lund och Malmö med omkrets har en andel på 7 

procent.

– I sportdelen varierar det även här mellan 5-20 procent.

Aftonbladet:

– Deras huvuddel som innehåller opinionsmaterial, nyheter, kultur- och nöjesartiklar ligger 

synligheten kring 7 procent.

– I Sportbladet ligger det på mellan 5-20 procent, samma siffra som i de två andra 

tidningarnas sportdelar. 
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Jämfört med siffrorna om godkänd representation konstaterar hon att det finns en kraftig 

underrepresentation av personer med utländsk bakgrund i tidningarna, förutom i sportsidorna 

under vissa dagar. Detta då deras synlighet, bortsett från i sporten, ligger mellan 5-7 procent i 

delar med bland annat inrikes- och lokalnyheter. 

Tomas Andersson Odén (2005) har gjort en undersökning där han har studerat sex svenska 

lokaltidningar, inklusive en norsk regiontidning (Stavanger Aftenblad). Han har kommit fram 

till att i de artiklar han har undersökt (en måndags-, en tisdags- och en onsdagsupplaga) är i 

genomsnitt 95 procent av huvudpersonerna av svensk härkomst, medan då 5 procent har 

invandrarbakgrund. De siffror han har att jämföra med i sin undersökning är 12 procent som 

2003 var första generationens invandrare enligt integrationsverket. Han uppger också att det 

är svårt att hitta siffror på hur många som är första eller andra generationens invandrare, men 

att Statistiska centralbyrån brukar nämna siffror kring 20 procent (inget årtal för uppgift 

uppges). Han säger också att det främst är denna siffra som hans undersökning bör ställas 

bredvid.

2.2. Branschdiskussioner

De följande böckerna är inte baserade på renodlad forskning, utan är mer en journalistisk 

analys av yrkets svårigheter. De fungerar mer som handböcker för journalister än som en 

redogörelse för hur det ser ut inom forskningsfältet. Men, de är ändå relevanta för vår uppsats 

och bidrar med en annan intressant bild på journalistisk etik. De kan också ge en ansats till att 

förklara vissa etiska problem och fenomen.

I ”40 år av övertramp” (Bergling, von Krogh, Nejman, 2009) diskuteras journalistiskt etiska 

frågor. Bland annat frågan om namnpublicering förekommer. Enligt Pär-Arne Jigenius, som 

har varit pressombudsman och chefredaktör på bland annat Göteborgs-Posten, kommer 

publicering av namn i framtiden att se annorlunda ut. Fler namn kommer publiceras. Han ser 

också en överdriven hänsyn till de som gjort sig skyldiga till brott och för lite hänsyn till 

brottsoffren. Som ett exempel har ska det varit lättare att publicera namn på mördade personer 

än mördarna.
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En annan del av boken berör hur ansvariga utgivare ska förhålla sig till oansvariga utgivare 

(till exempel kommentarer, bloggar). Ska man låta dem komma till tals eller ska man hålla  

avstånd till dem? Enligt Jan Helin, ansvarig utgivare av Aftonbladet, måste ansvariga utgivare 

bli tydligare publicister för att kunna stå ut ur den djungel av oansvariga utgivare som finns i 

dagens samhälle. Det är kring den här grenen forskningen inom den framtida journalistiska 

etiken kommer att ligga, menar han (Bergling, von Krogh, Nejman, 2009).

Conboy citeras i ”The Ethical Journalist” (2007): ”It is as if tabloids try to establish a 

”community” of their own readers by creating moral outrage against ”evil outsiders” (Harcup, 

2007, s. 91). Det finns enligt honom en polarisering inom tabloiders läsarkrets, man försöker 

etablera en grupp inom gruppen. Den ena gruppen har en fördel mot den andra gruppen. Vår 

uppsats inkluderar visserligen två dagstidningar, men tabloidernas teori kan i mångt och 

mycket existera i en nedtonad variant i dagstidningarna.

För att något ska kunna publiceras i en dagstidning måste det ha tillräckligt stort 

allmänintresse – det är en grundpelare inom journalistiken (Harcup, 2007). Och detta gäller 

även urvalet av information som sprids genom tidningen. Är det exempelvis relevant att 

skriva ut en misstänkt brottslings etniska ursprung eller nationalitet? Det står i de etiska 

reglerna att man inte ska publicera uppgifter om till exempel etnicitet om det inte är relevant  

(TU Service AB, 2007).

För att få hela bilden kring hur brott i medier påverkar människor bör man som journalist ha 

”den andra änden” i åtanke - hur anhöriga påverkas av avslöjanden. Många familjer vars 

medlemmar begår brott kan inte leva normala liv efter att tidningarna gått ut med information  

om dem (Harcup, 2007).

Att döma människor på förhand i tidningen kan vara förödande . Det visade sig om inte annat 

gällande turerna kring Anna Lindhs mördare. Det var inte den man som först blev misstänkt 

som var skyldig. Ändå fick denne man pryda alla kvällstidningarnas löpsedlar. Men det är inte 

bara för tidigt uthängda människor som kan vara en fara. Harcup citerar journalisten Eric 

Allison: ”...prejudical reporting can lead to miscarriages of justice, in which innocent people 

are convicted of crimes they did not commit.” (Harcup, 2007, s. 101). Att oskyldiga 

människor döms för brott de inte begått. Medier har en uppgift att inte vara för dömande och 
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inte skriva för mycket om människor vars brott inte vunnit laga kraft, för att inte påverka den 

rättsliga processen (TU Service AB, 2007).

 

En lista över ”den strukturella diskrimineringen” är något som förekommer i boken 

”Sanningens många nyanser” (Kianzad & Sandström, 2007). Denna lista bidrar till vår 

förförståelse om hur svenska mediers strukturer kan bidra till en strukturell diskriminering 

och hur den ser ut. De skriver om en brittisk utredning, av Storbrittaniens motsvarighet till 

DO, ”The Commission for Racial Equality”. Enligt dem finns det ett antal slutsatser som kan 

dras när det gäller mediernas roll i den strukturella diskrimineringen:

– Elitrepresentation

– Begreppet invandrare är problematiskt

– Etnisk skevhet i journalistkåren

– Övergripande bilden ”hot” och ”problem”

– Fokus på ”invandraren” istället för den strukturella diskrimineringen

– Abstrakt uppdelning i ”det svenska” och ”det andra” som tjänar att definiera den första 

gruppen.

I och med ovanstående resultat har det riktats stark kritik mot många tidningar och 

avsaknaden av någon slags mångfaldsplan hos medier. 

2.3. Teoribildning

Relevanta teorier för vår undersökning är Ylva Brunes teori om ett ”vi” och ”dem” (2006), 

den har vi med för att den på ett bra sätt kan visa på om och hur journalisterna skiljer mellan 

etniskt svenska och folk med utländsk bakgrund. Om problemet med bränderna i Are, eller i 

Are generellt, diskuteras av ”oss” men läggs över på ”dom”. 

Per-Markku Ristilammis (2001) teorier om förortskonstruktioner kan visa om diskursen kring 

hur Ristilammi anser att tidningarna skriver om förorter är överförbar även på stadsdelar som 

Are och hur de framställs i sådana fall.

Stuart Hall (1997) kan ge oss en bra grund att stå på när det gäller att relatera till hur tidningar 

skriver kring bland annat kulturella skillnader och hur dialogen i nyheterna ser ut.

13 (53)



Ylva Brune (2001) talar mycket om förhållandet ”Vi och Dom”. Detta är ett begrepp som 

används för att visa på journalistikens polarisering mellan majoritet och minoritet i invandrar-  

och flyktingfrågor. Ett förhållande hon preciserar på följande vis:

– Det görs en åtskillnad mellan ”oss” och ”dom”, där ”vi” talar om ”dom” och det är våra 

definitioner och problemformuleringar som gäller.

– Förhållandet mellan ”oss” och ”dom” beskrivs som en konflikt där det är ”våra” åtgärder 

som kan lösa konflikten.

– ”Dom” tillskrivs egenskaper som ”vi” inte vill ha. Dessa egenskaper eller handlingar är 

sådana att de har en stark anknytning till ett problem i vår egen identitet.

Ett annat begrepp hon också tar upp är ”De Andra”. Det är ett begrepp som inkräktar en aning 

på den sista av tre ovanstående specifikationer kring ”vi” och ”dom” då det är en teori som 

används för identitetsskapande. Den säger enkelt uttryckt att vi inte kan se vår egen identitet  

förrän när den har avgränsats från något som skiljer sig ifrån vår egen. Detta gör då att vi tar 

egenskaper vi inte själva vill kännas vid, både sådana som kan ses som icke önskvärda men 

även sådant vi anser oss sakna och som fascinerar oss, och överför dessa på ”dem” eller ”De 

Andra”. Detta kan gälla ”oss” som individer eller ”oss” inom en viss kultur. Brune (2001) 

redogör för Stuart Halls tanke att det nästan uteslutande gäller vår överlägsenhet och deras 

underlägsenhet.

Per-Markku Ristilammi (2001) skriver om förortskonstruktion och hur förorten gestaltas i 

medierna. Genom en mängd exempel från olika artiklar i tidningar slår han fast att pressen 

använder sig av olika symboler, ett poetiskt symbolspråk, för att försöka nå ut till en så stor 

publik som möjligt. I denna framgår det enligt honom ett tydligt tankesätt: ”Att det är något  

grundläggande fel på planeringen, att den är moraliskt förkastlig” (Ristilammi, 2001, s. 61).

Han skriver även om en medvetenhet kring denna diskurs, vilket gjort att tidningarna letat 

positiva nyheter att rapportera om, något som även de boende i förorterna reagerat på. 

Han tar också med ett exempel på förortens, i detta fallet Rosengårds, tydliga symbolvärde 

när han kommenterar en artikel där redaktören använder detta som en symbol för 

välfärdssamhällets baksida. Att det finns en medvetenhet i att Rosengård används som en 

symbol och att vare sig det handlar om en positiv eller kritisk artikel så har de gemensamt att  

de skiljer förorten mot resten av samhället.
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Stuart Hall (1997) angriper frågan om varför vi fascineras och använder oss av skillnader och 

olikheter. Han har kommit fram till att det finns tre teoretiska utgångspunkter att ta hänsyn till  

när det gäller just detta.

1. Den första har sin grund i lingvistiken (linguistics). Här hävdar man att ”... ‘difference’ 

matters because it is essential to meaning; without it, meaning could not exist” (Hall, 1997, s.  

234). Att skapa skillnader behövs rent språkligt, för att skapa mening.

Hall skriver om Saussure som menade att det inte är genom ett enskilt ord eller uttryck vi 

hittar mening, utan genom skillnaden till det som det står i kontrast till, dess motsats. Vi vet  

inte vad svart är för att det finns någon typ av svarthet, utan för att vi kan ställa det jämte sin 

motsats, vit. Han resonerar dock att detta är en väldigt hårddragen process där olikheterna i 

världen sorteras upp i sina extremvärden (1997).

Hall (1997) skriver också om Jacques Derrida (1974) som menar att det är väldigt få 

motparter som står i ett neutralt förhållande till varandra och att det alltid finns en 

maktrelation mellan de olika parterna.

2. Förklaring nummer två som Hall (1997) ger är från lingvisten Mikhail Bakhtin (1981) som 

säger att mening inte kommer ur en person i en dialog, utan genom ett ”ge-och-ta” förhållande 

mellan personerna i dialogen. Här säger Hall att ”The argument here is that we need 

‘difference’ because we can only construct meaning through a dialogue with the ‘Other’” 

(Hall, 1997, s. 235). Allt vi säger och menar modifieras och konstrueras genom vår interaktion 

med den vi talar med.

3. Den tredje utgångspunkten är antropologisk och hänvisar till människors behov av 

kategorisering. ”The argument here is that culture depends on giving things meaning by 

assigning them to different positions within a classificatory system. The marking of 

‘difference’ is thus the basis of that symbolic oder which we call culture” (Hall, 1997, s. 236). 

Hall skriver om Kristeva (1982) som menar, att markera skillnad är en social konstruktion 

som hör ihop med behovet av ordning och kontroll inom kulturer. Det är denna konstruktion 

som har lett till många kulturers fientlighet mot ”andra”.
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Hall (1997) skriver om ett exempel från Lévi-Strauss (1979) som i sin tur skriver att ett sätt 

att ge något mening är att dela upp tillexempel fordon i två grupper, de med fyra hjul och de 

med två hjul. Eller de som drivs med bensin och de som drivs elektriskt. Hall (1997) skriver 

här också om Stallybrass och White (1986) som menar att det som verkligen kan störa en 

kulturell ordning är när något dyker upp i fel grupp, eller inte passar in någonstans.
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3. Metod

3.1 Val av metod

Vi använde oss av tre huvudsakliga metoder i vår studie. Kartläggning, diskursanalys och 

intervjuer.

3.1.1 Kartläggning

Till att börja med gjorde vi en kartläggning av de nyhetsartiklar som publicerades i Eköbladet  

och Bröby Tidning fram till en vecka efter branden. Vi valde en vecka efter branden, eftersom 

det var då rapporteringen från branden var som mest intensiv och då ett antal ungdomar 

plockades in av polisen för misstanke om inblandning. Det är då tidningarna jobbar på 

högvarv och flest artiklar om branden finns att tillgå. För kartläggningen gjorde vi en 

avgränsning. Vi valde nyhetsartiklar som material. Vi hämtade artiklarna från Mediearkivet.  

Vi sökte på ”Are + brand”.

Det förekommer inga ledare, debattartiklar eller liknande i materialet. Vi valde också bort  

kommentarer i artiklar, läsarreaktioner och en del som kallas “bloggat”. Denna avgränsning 

gjorde vi dels för att inte få ett för stort material, dels för att nyhetsartiklar innehåller olika 

källor, vilket vi är intresserade av i ett skede av textanalysen. Dessutom strävar nyhetsartiklar 

efter att vara neutrala och ska följa vissa etiska regler ( TU Service AB, 2007). Det blir alltså 

extra intressant när nyhetsartiklar innehåller etiska tveksamheter.

Däremot tog vi med notiser, de kan betraktas som nyhetsvärdiga i den bemärkelsen att de 

innehåller text som ska grundas i nyheter.

Vi ville ha en basal kvantitativ överblick av artiklarna och använde oss av Åsa Nilssons 

(2010) tankar kring en kvantitativ innehållsanalys. Därför fick vi identifiera några 

grundläggande variabler. Dessa var bland annat: vilka teman förekommer, vem är 

journalisten, vilka är källorna, hur många utgångar finns det i artikeln. Men först delade vi in 

materialet i de två tidningarna. Sedan vilka journalister som skrivit artiklarna. Till sist temat.  

Vissa artiklar kunde möjligtvis kategoriseras i ett annat tema, men då valde vi det tema vi  

tyckte passade in bäst på artikeln.

När det gäller vilka källorna var fanns det en del kategorier som kunde beskriva dessa källor. 

Vi valde: svenskt eller icke-svenskt-klingande namn, kön, ålder, tilltal, svar på källans säg 

samt källans utgångar. För att urskilja vilken källa som stod för vad, färglade vi alla de olika 
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källorna. Något annat som intresserade oss när det gäller källorna är vilken roll de får spela. 

Om de exempelvis får något svar på sina säg eller om de får stå oemotsagda. 

3.1.2 Diskursanalys

Vi har gjort en diskursanalys med utgångspunkt ur en kritisk diskursanalys, på de texter som 

vi valt ut genom kartläggningen. 

Vi har här ställt vissa frågor som har relevans för att komma åt det nyhetsdiskursiva uttrycket 

bland dessa artiklar. Vi grundade vår diskursanalys i Berlitz (2010) CDA (Kritisk 

diskursanalys). För att komma åt det viktiga i det diskursiva uttrycket har vi försökt hitta de 

tematiska (innehåll, meningsbärande) och de schematiska strukturerna som finns i texterna.

Vi använde oss av makro och mikro-nivåer för att få fram våra resultat. Som Ledin och 

Moberg (2010) skriver berör makroanalysen textens tematiska och schematiska delar  och 

mikroanalysen berör det språkliga.

Vi ville se vilka mönster tidningarna presenterar, till exempel att få människor med utländsk 

bakgrund kommer till tals eller att inte många unga kommer till tals.

Ett av de centrala syftena med diskursanalysen var att ställa teman mot varandra. Detta för att  

till exempel se om man hittar några återkommande inslag bland texterna.

Vi sökte efter såväl närvarande som frånvarande information. Vilken information som är 

närvarande eller frånvarande bygger på gemensamma föreställningar om vad som behöver 

skrivas och vad som inte behöver skrivas.

En övergripande fråga när det gäller diskursanalysen handlar om sociokulturell 

kontextualisering. För att redovisa resultaten för denna del har vi gjort en mer övergripande 

analys av texterna. Frågan kan konkretiseras i: hur kan nyhetsdiskursen ge uttryck för, vara en 

del av, förhandla med, eller motverka särskilda ideologiska processer? Skulle nyhetsdiskursen 

kunnat se ut på ett annat sätt?

3.1.2.1 Urval av artiklar för diskursanalys

För att gå vidare till själva analysen har vi valt ut ett antal artiklar. Bland de artiklarna tillhör  

många de teman som det skrivs mest om, men också andra.

Det som styrde urvalet är huvudsakligen hur artiklarna relaterar till syftet. Vi har valt ut  

centrala, relevanta artiklar. Artiklarna innehöll ämnen som knöt an till våra frågor på ett bra  
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sätt.

Bland det viktigaste i innehållet är artiklar där man behandlar etniska frågor, att det finns 

intervjupersoner, och att det finns intervjupersoner med utländskt klingande namn. Artiklarna 

skulle handla om människor och journalistisk etik.

Vi ville ha en spridning bland teman också. Detta för att kunna täcka hela spektrat av 

händelsen, eftersom man kunde titta på den ur många perspektiv. Dock fanns vissa teman inte 

representerade i urvalet. I vissa fall fanns det inte någon artikel som tillhörde dessa teman, i  

andra fall var artiklarna helt enkelt inte intressanta att göra en kritisk diskursanalys på.

3.1.3 Intervjuer

Vi gjorde intervjuer med de journalister på de respektive tidningarna som skrev mest om 

branden. Vi genomförde fyra intervjuer, två med journalister på Bröby Tidning och två från 

Eköbladet.

Intervjuerna som vi gjorde med journalisterna på redaktionerna fungerade mer som ett 

komplement till våra resultat av analyserna av artiklarna. Vi transkriberade inte intervjuerna,  

men spelade in dem och tog anteckningar från dem. Intervjuerna tog ungefär en timme. Vi var 

tydliga under intervjuerna med att anonymitet skulle användas för alla intervjuade. Vi var  

också tydliga med att vi inte granskade tidningarna utifrån vad som är rätt eller fel, utan att vi  

hade ett deskriptivt syfte. Intervjuerna var semi-strukturerade. 

Vi ville låta intervjun flöda fritt, men ändå tillåta mer struktur än en ostrukturerad interjvu.

För att kunna få fram journalisternas inställning i de respektive frågorna, så har vi ställt svaren 

jämte varandra.

Några av våra frågor kretsade kring kommentarer på Flashback. Detta för att vi ville få 

journalisterna att tänka kring de frågorna som berör kommentarer på internet.

3.2 Anonymitet

Alla medverkande människor har fått namnen borttagna och orter och tidningarna har fått 

fiktiva namn. Vi har anonymiserat intervjupersonerna och tidningarna de arbetar för, samt 

orterna som nämns och eventuella andra namn som kan vara känsliga att lämna ut. Detta för 

att, i den mån det är möjligt, skydda de inblandade och då det saknar vetenskapligt intresse att  

ange namn på tidningar och journalister.
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3.3 Metodkritik

Kartläggningar kan göras på många olika sätt. Vi har valt att inledningsvis sortera alla artiklar  

och sedan gjort ett urval av artiklar för en kritisk diskursanalys. Man kan också välja ut 

artiklar till en analys direkt.

Kritisk diskursanalys handlar om tolkning. Det finns alltid en risk att man exempelvis 

övertolkar ett resultat. Sådant kan visa sig i analysen. Men, man ska vara medveten om att det 

alltid rum för tolkning.

Det finns fler frågor vi kunde ha ställt till journalisterna som vi intervjuade. Till exempel 

fanns det utrymme att ställa fler följdfrågor eller att ställa fler frågor rörande journalistisk etik.

Under en kritisk diskursanalys är det lätt att man stöter på ett validitetsproblem. Håller 

tolkningen som vi gjort? I dessa fall har vi undersökt texten för att hitta motsatsen.
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4. Resultat

4.1. Kartläggning

Vi har använt vår kvantitativa metod då vi behöver överblicka det stora antalet artiklar som 

finns tillgängliga under den valda veckan och bygga ett underlag till ett urval inför den 

kvalitativa analysen. Genom att ställa upp alla våra insamlade artiklar i en tabell och i ett  

kodschema värdebestämma ett antal olika variabler ska vi på ett tydligt och översiktligt sätt  

kunna undersöka tendenser i artiklarna.

Exempel på variabler som vi använder är: artikelns huvudtema, kön på intervjupersonen, om 

intervjupersonen har ett svenskt eller icke-svenskt klingande namn (denna variabel används 

för att det är det enda konsekventa sättet att på något vis etniskt bestämma intervjupersonerna,  

även om vi är medvetna om att en persons namn inte behöver korrelera med det etniska 

ursprunget) m.fl (Se bilaga 1 och 2).

Intervjupersonernas namn

Av de sammanlagt 98 intervjupersoner som finns i de 69 artiklar vi undersöker står framförallt 

två saker snabbt klara, vilka diagramet ovan visar. 

– Nästan dubbelt så många män som kvinnor har intervjuats till artiklarna.
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– Betydligt fler intervjupersoner, både kvinnor och män, har ett etniskt svenskt namn i 

motsatts till ett icke-etniskt svenskt namn.

I detta diagram räknas dessutom samma person ytterligare en gånger om de förekommer i fler 

än en artikel. Säg att Johan Johansson är med i en artikel den 15:e oktober i både Bröby 

Tidning och i Eköbladet, då räknas han två gånger. När det kommer till de intervjuade 

personerna med icke-svenskt namn så är det två av dem som gemensamt får uttala sig 

sammanlagt fem gånger. Detta gör att det egentligen bara är sju olika personer som intervjuas.  

Vi har dock valt att inte räkna vidare på detta och har därför inte heller räknat ut hur många 

olika personer med etniskt svenskt namn det är som egentligen intervjuats. Detta för att vi 

senare i den kritiska diskursanalysen är intresserade av alla artiklar där personer med icke-

svenskt namn förekommer, vare sig de varit med tidigare eller inte. 

2010 hade 26 procent av invånarna i Are utländskt ursprung, vilket betyder personer som 

antingen är födda utomlands eller har två föräldrar som är födda utomlands (Kalmar 

Kommun, 2011). Det är något som inte representeras i artiklarna då 7 av de sammanlagt 38 

som benämns med att de antingen bor eller arbetar i Are, har ett icke etniskt svenskt namn. 

Det ger oss en underrepresentation, då detta endast motsvarar 18 procent.

Vi räknar också antalet utgångar (ett stycke i en text/ett citat från en intervjuad) i artiklarna.  

Både totalt för alla artiklar, men också hur många utgångar intervjupersonerna har i de olika 

artiklarna. Det totala antalet utgångar i alla artiklar är 532 stycken. Av dessa är 249 utgångar 

där en intervjuperson uttalar sig, alltså lite mindre än hälften av det totala antalet utgångar (48 

procent för att vara mer exakt).

En annan siffra som är intressant här är den som visar i hur många av dessa utgångar en 

person med icke-etniskt svenskt namn uttalar sig. Den siffran är bara 18, vilket ger oss en 

siffra på bara 7 procent. Det vi vill visa på är i hur stor utsträckning icke-etniskt svenska får 

uttala sig i texterna kopplade till branden jämför med etniskt svenska. En andel som är 

oproportionerlig till andelen icke-etniskt svenska på orten. 

Risken här är dock att de tilltalsgrupper (de grupper vi har placerat in de intervjuade i 

beroende på vad journalisten har kopplat till deras namn, t.ex. boende i Are, politiker, 
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tjänsteman osv.) där intervjupersoner med icke-svenskt namn är representerade överlag får 

färre utgångar än de andra tilltalsgrupperna, även inräknat de med svenskt namn. Så för att här 

få en helt rättvisande siffra måste vi undersöka i hur många utgångar de med icke-svenskt 

namn får uttala sig i de tilltalsgrupper där de faktiskt är representerade. Vi utesluter här 

gruppen ”Övrigt” då det av naturliga skäl skiljer sig mycket kring vilket tilltal personerna här 

har. 

Intervjupersonernas tilltal

Vi tar istället bara tilltalsgrupperna ”Boende” och ”Arbetande i Are” där det finns sammanlagt  

7 personer med icke svenskt namn som uttalar sig och tillsammans har 11 utgångar. Totalt får 

”Boende” och ”Arbetande i Are” 83 utgångar. Det ger oss en siffra på 13 procent av det totala 

antalet utgångar. En ökning med 6 procentenheter från de tidigare 7, men fortfarande en för 
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låg siffra för att representera de med icke-svenskt namn. Det betyder alltså att de med icke-

svenskt namn inom dessa två tilltalsgrupper inte förekommer lika många gånger som de borde 

för att representera invånarna i Are, och att de personerna inte får uttala sig lika mycket i  

artiklarna som de med svenskt namn.

När vi tittar på de andra tilltalsgrupperna, så som politiker, tjänsteman eller 

polis/räddningstjänst blir det tydligare att representationen inte riktigt håller. Detta eftersom 

det i dessa tre grupper inte förkommer någon intervjuad eller omnämnd som har ett icke-

etniskt svenskt namn. Om vi bortser från de tre i gruppen polis/räddningstjänst som har ett 

icke svenskt, men nordiskt namn.

Då detta är ett fall där det misstänks att det är ungdomar som begått brottet har få ungdomar 

intervjuats. Av de sammanlagt 98 personer som intervjuats kan bara 7 stycken räknas som 

ungdomar. Av dessa 7 kan en räknas in som barn, då personen i fråga rör sig kring två-tre år. 

Utöver detta så är anonymitet vanligt bland de ungdomar som intervjuas, vilket gör att två till  

försvinner på grund av anonymiteten. Detta gör att vi har 4 ungdomar kvar av de 98 

intervjuade som går ut med namn i tidningen.

Tilläggas ska också att det aldrig, i de artiklar vi studerar, förekommer att någon av 

tidningarna hängde ut en misstänkt med namn, eller några andra uppgifter som uppenbart kan 

kunna avslöja deras identitet. Ålder, vilken stadsdel de bor i och stundtals om de har utländsk 

bakgrund eller inte, är de uppgifter som finns med, där Brödby Tidning var den av de båda 

som stundtals valde att skriva om etniciteten på de misstänkta.

4.2 Diskursanalys

Här har vi skapat en uppdelning som grundar sig i de teman vi har hittat i artiklarna vi 

analyserat med CDA (Critical Discourse Analysis), dessa grupper gäller även som teman i 

resultatredovisningen. Grupperna kallar vi: ”Gärningsmän”, som består av artiklar som 

handlar om jakten på gärningsmän och misstänkta, ”Stadsdelens förhållanden”, som består av 

artiklar som handlar om just stadsdelen och hur den ses, samt gruppen ”Offer”, som består av 

artiklar som handlar om offer; reportage eller intervjuer med offer efter branden. 
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4.2.1. Gärningsmän

När det gäller kommentarerna som är med i artiklarna finns det två punkter att 

uppmärksamma:

– Sammanfattningen av situationen och händelserna görs ofta av endast en person. Ibland 

finns det ingen förutom journalisten i artikeln. Då är det bara det som journalisten skriver som 

får sammanfatta händelsen. Det finns dock ett exempel på när en åklagare gör en tydlig 

maktmarkering och sätter slutpunkt med sitt säg ”... ytterst är det jag som åklagare som 

bestämmer” i artikeln ”17-årig häktad” (11-10-19).

– De inblandades kommentarer riktas ofta inte mot någon särskild, utan finns bara med som 

allmän information: ”Att vi kunnat gripa dessa är en kombination av spaningsarbete och nya 

vittnesuppgifter” (”Fyra unga anhållna för branden”, 11-10-15).

Ordvalet markerar tydligt att artiklarna behandlar brott och kriminalitet. Det förekommer 

många fackliga termer som ”åtalade”, ”misstänkta” och ”åklagare”. Känslor beskrivs också 

med många ord. Ord som ”rädda”, ”tragiskt” och ”chock” dyker upp i de flesta artiklar. I en 

artikel används frasen ”betedde sig misstänkt”.

Både journalisten och de aktörer som förekommer i texterna ger ibland implicit information 

och irrelevant information. Till exempel i artikeln ”Fyra anhållna” (11-10-15) finns ett citat  

som innehåller, i den här situationen, irrelevant information.  Det sägs att: ”Jag hade besök av 

en man med invandrarbakgrund...”. I en artikel sägs det implicit att det är av stor vikt att de 

som är misstänkta för branden inte kommer från Are (”Fyra anhållna”, 11-10-15). 

4.2.2. Stadsdelens förhållanden

Det finns fler resonemang kring orsaker och konsekvenser i artiklarna i gruppen ”Stadsdelens 

förhållanden”, till exempel i ”– Are kräver djupare fokus” (11-10-15): ”Nyanlända flyktingar 

koncentreras idag till de aktuella områdena. (Borttaget namn) är inte negativ till att sprida  

boendet  

– Vi vill motverka segregation och är för ett blandat boende”. Ofta beskrivs Are på ett visst 

sätt och det spekuleras i varför ungdomar har börjat elda och vilka konsekvenser det fått.

Gällande kommentarerna bland dessa artiklar finns det två punkter att ta upp:
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– De riktar de sig mot många olika, och det är ofta tydligt i texten mot vem kommentarerna 

riktas. Ibland riktas de mot de misstänkta, ibland mot politikerna, ibland mot de boende i Are 

och i vissa fall mot polisen. En som jobbar på en ungdomsgård i Are, säger: ”Nu blir jag den 

som man automatiskt riktar sig mot” (Besviken x såg problemen tidigt, 11-10-14). 

– Det är många som får sammanfatta händelserna i gruppen ”Stadsdelens förhållanden”. Det 

är olika människor och ibland flera stycken som får göra det, som till exempel i ”Flera 

frivilliga vill dra sitt strå till stacken” (11-10-18), där två olika människor ger sin syn på 

situationen.

Vidare är förförståelsen i en del av artiklarna i gruppen ”Stadsdelens förhållanden” viktig, till  

exempel i artikeln ”Samarbete ska ge ett tryggare Areområde” (11-10-14). Här bör man vara 

medveten om de negativa uttalanden om Are som sagts för att förstå situationen, och att det är  

många som är rädda och kan tänka sig att flytta därifrån. Dessutom kan ett uttalande som ”Jag 

tror inte det räcker med att ungdomarna får en fotbollsplan” kännas taget ur luften om man 

inte vet att just en fotbollsplan varit något av en hjärtesak och något som faktiskt explicit förts  

fram som ett krav från ungdomar i Are.

Det finns två sidor när det gäller ordvalet inom gruppen ”Stadsdelens förhållanden”. Det är en 

sida med negativt laddade ord, såsom ”svarta rubriker” och ”bränder, upplopp och kaos”. På 

andra sidan finns det ord som ”trygg”, ”samarbete”, ”respekt”. Det finns också ord som 

”återerövra”, ”dra sitt strå till stacken” och ”hårdare tag”, som fungerar som de ord som ska 

vara en del av lösningen på problemen. 

I artikeln ”Flera frivilliga vill dra sitt strå till stacken” (11-10-18) sägs det explicit angående 

en person att eftersom denna har utländsk bakgrund kan denna hjälpa ungdomarna med 

utländsk bakgrund bättre. Det sägs implicit i artikeln ”Kvällsöppen ungdomsgård löste 

Rinkebys problem” (11-10-15) att Rinkeby liknar Are, som ett område med många människor 

med utländsk bakgrund och att det som har fungerat i Rinkeby kan fungera i Are.

4.2.3. Offer

Dessa artiklar handlar om unga människor i Are som känner sig kränkta och talar ut om de 

problemen de upplever. I båda artiklar är de tilltalade anonyma, men i den ena benämns de 
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tilltalade som ”utländska killar”: ”De unga utländska killarna vill inte uppge sina namn och de  

vill inte vara med på bild” (”– Lämna oss ifred”, 11-10-15). 

Ordvalet i artiklarna visar på hur några av de unga ser på sin situation: ”gängbildningar” 

”sneda blickar”, ”rädda”: ”Ungdomarna berättar att de sedan bränderna började har fått sneda 

blickar och poliser har flera gånger stoppat dem när de inte gjort något alls” (”Unga känner 

sig orättvist behandlade”, 11-10-17).

En av de anonyma redogör för ett orsakssamband gällande de skyldiga till branden: ”de som 

inte kommer härifrån ville att alla skulle skylla på oss”. Denne säger också ”Kravaller 

kommer att uppstå som i Rosengård”. Det finns ett resonemang kring konsekvenser av de 

tilltalade i en av artiklarna: ”för stora proportioner” och ”poliser överallt”. Denne berättar  

också att en lösning på de problemen de upplever skulle vara att ungdomarna fick en egen 

lokal.

I båda artiklarna är det tydligt att aktörerna vänder sig till polisen. Men också till politikerna  

och de som är skyldiga för Arebranden. I artikeln ”– Lämna oss ifred” (11-10-15) avslutar en 

av de anonyma intervjuade med att säga: ”Vi får inte vara ifred. Lämna oss i fred”.

Det finns ett tydligt exempel på frånvarande information i en av artiklarna, och i det här fallet  

gäller det anonymisering. Man får inte veta var de anonyma ungdomarna bor och därigenom 

är det svårt att förstå varför de får uttala sig när artikeln visar ett så tydligt fokus på detta. Att  

de beskrivs som utländska killar kan också tolkas som att de till exempel inte bor i Sverige, 

eller inte har svenskt medborgarskap. Ett annat exempel på frånvarande information är vilken 

stadsdel som är en av de som beskrivs i den här meningen: ”gängbildningar finns och 

stämningen mellan de två aktuella stadsdelarna är allt annat än bra.”.

4.3. Intervjuer

Här följer en redogörelse från de fyra intervjuer vi genomförde med journalister som skrivit 

och rapporterat från Arebranden. Först presenterar vi de journalister vi intervjuade. Sedan 

följer svaren på de frågor vi ställde till journalisterna under intervjuerna. Dessa är uppdelade 

efter fyra olika huvudteman som frågorna kunde placeras i, vilka är Are, Kommentarer, Etik 

och Artiklar. 
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4.3.1 Journalisterna

– Journalist 1

Hen var under de första dagarna av rapporteringen från Arebranden nyhetschef på Bröby 

tidning. Efter det gick hen tillbaka till skrivandet. Kanske den journalist - på Bröby Tidning - 

som skrivit mest om branden. Artiklarna hen skrivit skiljer sig mycket i tema och innehåll.  

Det är allt ifrån fokus på polis och jakten på misstänkta, till nedslag i Are med olika 

platsreportage.

– Journalist 2

Hen är tillsammans med tidigare journalist den som har skrivit mest om branden. Precis som 

denne har hens artiklar skilt sig åt i tema, men temat ”Människors reaktioner” har för hen 

varit det vanligast förekommande. Hen har alltså gjort lite mer nedslag i Are än den andre.

– Journalist 3

Hen är och har varit en reporter som fokuserar på polisens arbete och de rättsliga aspekterna i 

nyheter under större delen av sin karriär. Även så under rapporteringen från Arebranden. 

Därför finns det ett klart mönster kring vilka typer av artiklar och kring vilka teman hens 

texter håller sig. De har uteslutande landat under kategorin ”Gärningsmän/misstänkta/motiv” i  

vår kvantitativa undersökning. Tilläggas ska även att hen bor i närheten av brottsplatsen.

– Journalist 4

Hen fokuserar i sitt arbete mycket på vad kommunen gör i Bröby. Även under rapporteringen 

från branden har hen skrivit mer om, som hen beskriver det: ”klyftor och utanförskapet”. Hen 

säger även att hens roll var mer betydelsefull innan den stora Arebranden, då hen skrev om 

och och intervjuade bland annat ungdomar i Are. Hens artiklar har fallit inom ramen för två 

olika teman: ”Fakta/Rapportering om efterverkningar och konsekvenser” och ”Stadsdelens 

förhållanden”, något som stämmer väl överens med hur hen själv vill se på det.

Hen bor i också själv i närheten av Are.
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4.3.2 Are

Även om just Are har blivit särskilt uppmärksammat på grund av bränderna, fanns det 

naturligtvis ett Are där innan också. Det är lite tudelat kring hur journalisterna ser på 

stadsdelen, någon tycker inte att det är något speciellt som gör att den sticker ut bland stadens 

alla delar, medan en annan har en lite mer negativ bild. Här blir det även tydligt hur man som 

två skilda personer associerar helt skilda saker till en plats eller tingest. Den bänk som en av 

journalisterna ser som en samlingsplats för de arbetslösa och sjuka, något som nästan blir en 

symbol för Are enligt denne, ser en annan som en trevlig mötesplats i centrum.

Journalist 2: ”Ett område som är rätt bortglömt, men rätt tudelat. Där finns fina villor och 

bostadsrätter, ett nergånget centrum. Lågt i tak, ett otryggt centrum. Sen har vi bänken mitt i med 

arbetslösa och sjukskrivna.”

Journalist 3: ”Jag har nog haft en ganska positiv bild av Are ändå, trevligt centrum. Sitter folk på 

torget, gamla gubbar. Jag har aldrig upplevt den negativa sidan personligen.”

Journalist 3: ”Branden har förstört oerhört mycket för de som bor där... De som gjorde det här har gjort 

sig själva och familjen en stor otjänst.”

Vad de olika journalisterna har skrivit om tidigare när just Are varit fokus i deras texter skiljer  

sig också åt. Främst för att de har skilda journalistiska uppdrag. Någon är kommunjournalist 

medan en annan fokuserar mer på polisens arbete.

När det kommer till arbetet på redaktionen ser de flesta att det blev en förändring på deras 

redaktioner. Inte på vilket texterna kom till var annorlunda, de skrevs som vanligt, men att det  

märktes av förändringar.

Journalist 4: ”Vi tog detta på stort allvarliga och vi hade många diskussioner. Men jag vet inte om vi 

hade så många etiska problem att ta ställning till.”

Journalist 1: ” Nja, det blev ju till att börja med lite annorlunda eftersom det var en stor sak, vi 

kraftsamlade och fokuserade på detta. Efter den första kraftsamligen så är detta en del av vårt vanliga 

journalistiska arbete.”
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På frågan om de tyckte att de kunde gjort något annorlunda, att de skulle skrivit om något 

annat eller på något annat vis, svarar tre av fyra direkt nej. Den fjärde håller också med, till  

viss del. Men hen för ett intressant resonemang om pressens roll, uppgift och ansvar.

Journalist 2: ”Polisen påstod att media var delaktiga. Man ger som tidning uppmärksamhet till dem 

som beter sig dumt, då blir de lite extra coola. Det var en fråga vi behandlade: I vilken utsträckning 

ska vi skriva?”

4.3.3. Etik

Det mest framträdande temat under våra intervjuer är etiken. Vad etik betyder för dem i sitt  

yrke och hur man har handskats med etiska dilemman under rapporteringen från Arebranden. 

På frågan vad de associerar till begreppet etik resonerar de i stort sett likadant, men då det är  

ett vitt begrepp och de sysslar med olika etiska problem till vardags, fokuserar de på olika 

delar. Även om fallet som diskuterades har inneburit etniska problem i högre grad än andra, 

håller ingen med om att de har tänkt mycket mer på det än tidigare. Det kommer sig naturligt.  

Ändå var etniciteten något de i första hand tänkte på under intervjuerna.

Journalist 1: ”Journalistisk etik är ju enorm mycket, inte minst ett sätt att förhålla sig till människor 

man pratar med. Ett sätt att problematisera händelser i samhället, försöka förklara utifrån flera olika 

perspektiv, det tycker jag är ett etiskt förhållningssätt.”

Journalist 3: ”Det är väl att ta hänsyn, även till den som är misstänkt för ett brott.”

En tycker sig se en skillnad i etiken mellan de två tidningarna, någon som visar på att 

konkurrensen mellan två tidningar kan driva till en viss sorts journalistik.

Journalist 2: ”Eköbladet kanske är mer etiska, men det kan inte jag säga något om. För Bröby Tidning, 

i nästan alla frågor, blir det ett existensberättigande för en liten tidning. Vi måste vara djärvare. Vi kan 

inte ha samma journalistik som dem. Det är vår nisch. De har mer pengar, mer personal.”

30 (53)



De håller som sagt med om att etiken vid detta laget var något som kom sig naturligt, att det  

vid detta laget, då alla har haft flera år i yrket, finns i bakhuvudet. En tar dock diskussionen 

ett steg längre och trycker på vikten av att alltid ta tag i de etiska problem som dyker upp.

Journalist 1: ”Det allra viktigaste på en tidning är att man diskuterar det man gör, att man kan 

lokalisera de publicistiska och publicerade problem som finns. Att man har en diskussionen om 

besvärlig publicistisk och etisk problematik som man måste ta beslut om. De sämsta tidningarna 

är de där man rusar på och inte fattar vad man gör, där det inte diskuteras allvarliga publicistiska 

frågor.”

I vanliga fall finns det en naturlig konkurrens Bröby Tidning och Eköbladet, då de både har 

utgivning på samma ort. Journalisterna är eniga om att den fyller en funktion, men att den inte 

hade så stor påverkan på etiken när det gäller Arebranden Det var bara Journalist 2, som i ett 

tidigare citat uttryckte en skillnad, som såg lite annorlunda på saken.

Journalist 1: ”Den konkurrensen finns ju hela tiden, fanns i Arerapporteringen och finns i precis allting 

vi gör. Där har inte branden haft något betydelse. Det är en situation som finns hela tiden. Det är inte 

så att man säger att man tummar lite på etiken för att klå Eköbladet.”

Journalist 3: ”Jag vet inte, konkurrens är ju sporrande. Och det som sporrar oss är ju att vi strävar 

efter... vi vill inte ge häftigare information utan vi vill ge en bredare och vidare information.”

De etiska ställningstagandena är något som båda redaktionerna har haft diskussioner kring. I 

vanliga fall kan sådant tas upp under de dagliga morgonmötena, eller under dagens möte om 

det är något som dyker upp. Ingen av journalisterna märkte att det tillvägagångssättet ändrade 

sig något märkbart eller påverkade skrivandet i högre grad än i vanliga fall.

Journalist 1: ”Det var inget ändrat arbetssätt jämfört med så som vi brukar göra. Det är ju en stor 

händelse, men den är ju inte så exceptionellt stor. Det som gör att det här är annorlunda är att det 

förgicks av de 21 bränderna innan.”
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Journalist 4: ”Vi är säkra på vad vi gör oftast. Ibland är det knepiga fall, men för oss på golvet är det 

inget stort problem, vi vet hur cheferna resonerar. Men det är inget statiskt, det kommer upp för 

diskussion hela tiden.”

Journalist 3: ”Jag kan inte säga att det har förändrats, själva orsaken till branden har vi ju inte skrivit så 

mycket om. Den polisiära delen har ju inte varit det viktiga egentligen, det stora är ju vad det är som 

kunnat hända som gjorde detta. Allt detta runtomkring är ju det vi skrivit mer om, mycket mer än den 

brottsliga delen.”

En av de viktigaste frågorna när det gäller Arebranden handlar om etniciteten på de 

misstänkta. Här blir det tydligt att de två tidningarna har olika policys vad gäller publicering 

av etnicitet. Den ena tidningen menar på att det är högst relevant att publicera de misstänktas  

etnicitet, med hänvisning till att det redan pågår en debatt i samhället om vilken etnicitet de  

har och att det därmed vore felaktigt att inte ta med den i tidningen. Den andra tidningen 

menar att det egentligen aldrig var någon diskussion kring hur de skulle hantera problemet, att 

etniciteten på de som startat branden/bränderna inte har något betydelse alls.

Journalist 1: ”Problemet blir större om man inte berättar det. Det tycker jag när jag har pratat med folk 

om detta. Om man bara hade skrivit helt neutralt, gett bilden av att detta var vilken grupp som helst, 

vilka Bröby-ungdomar som helst, då hade man ju inte gett den riktiga bilden till de som ska hantera 

det här problemet. Och i grunden är det alla Bröbybor som hanterar det. Då tror jag det är risk att man 

fattar felaktiga beslut. I detta fallet har etniciteten en betydelse. I början fanns det en diskussion om 

den etniska härkomsten bland de som tände eld 21 eller 22 gånger, den fanns redan och då måste 

tidningarna ge hela bilden av vilka som fanns med.”

Journalist 4: ”Jag tycker inte att det här var så svårt etiskt, i så fall innan branden: är de här personerna 

anklagade när vi tar fram dom? Är de här för unga? Men etniciteten har aldrig varit viktig. Det var 

viktigt att prata med dem, inte med polisen eller andra. Så har jag försökt jobba hela tiden, beskriva 

ungdomens vardag. Jag har skrivit om hur nerslitet det är i Are. Det skrev jag för att det intresserar 

läsarna.”
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Journalist 3: ”När det gäller Are var det både svenskar och med invandrarbakgrund, ska vi särskilja 

dem? Och vad jag vet är alla svenska medborgare. Det fanns ingen anledning att ens ta diskussionen. 

Det fanns viktigare diskussioner att ta. Sen är det ju självklart att man inte blundar för att beskriva 

varför det är problem, att det har ett samröre med att det är invandrare som finns där. Då måste man 

göra en mycket djupare analys och ta ett bredare grepp. Men det är inte nationaliteten som avgör, utan 

den sociala situationen.”

4.3.4 Artiklar

En av dem refererar en del av sina ställningar kring etnisk publicitet till en artikel hen har  

skrivit.

Journalist 2: ”Are centrum är ju inte bara svenskar, det är ju invandrare också. Därför tog vi med dom. 

Men det är lite tragiskt att dom inte ville vara med på bild. När det är lugnt för svenskarna men inte för 

invandrare. Målsättningen var ju att göra liknande artikel som med dom andra, då hade jag inte behövt 

skriva att de var utländska.”

Hen ansåg att denna artikel visar en motbild från vad som skrivits tidigare. Den bilden som 

fanns innan var att polisen var frånvarande i Are, medan denna visar på motsatsen. Killarna i 

artikeln kände att de stoppades bara för att de är utlänningar.

En annan refererar också mycket till en artikel hen skrivit innan Arebranden bröt ut när etik 

och etnicitet kom på tal. Hen åkte ut till Are och intervjuade olika unga killar vid en 

samlingsplats där de brukar träffas. Hen nämner här bland annat vanliga nationaliteter på 

invånare i Are, även svenskar.

Journalist 4: ”Vi ville bara höra deras version om varför de samlades där.”

Journalist 4: ”De får säga att de som eldade inte kom från . Då är man inne och tummar på om etnicitet 

är viktigt. Det är de sociala klyftorna som är viktiga. Vi behöver inte skriva att det är många 

invandrare som bor i Are centrum, det vet våra läsare.
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5. Analys

5.1. Teoribildning

5.1.1. Etnicitet

Det man kan se tydligt i den här delen är att medierna använder flera variabler för att skilja ut  

människor. I fallet med icke-etniskt svenska och etniskt svenska används de olika 

etniciteterna för att få läsarna att kunna relatera till det ena. Om man exempelvis får veta att  

det är en icke-etniskt svensk som intervjuas kan man som etniskt svensk skapa sin egen 

identitet som etniskt svensk. Detta kan ses som ett sätt att försöka skapa kulturell mening 

(Hall, 1997).

Skapandet av skillnader, kategorisering och klassificering är ett sätt att skapa kulturell  

mening. Man kan på ett sätt påstå att vår uppsats reproducerar hela det centrala i den här 

teorin, genom att vi kategoriserar människor i den kvantitativa delen av vår uppsats. Men, det 

är mest för att underlätta för vidare analys och för att se vilka journalister som skulle 

intervjuas.

Det finns ett urval av parametrar som används i den kvantitativa analysen i vår uppsats. Det 

finns en del andra parametrar som hade kunnat användas, men vi valde de som förekommer i 

uppsatsen för att de beskriver ganska väl den kategorisering som finns i den svenska 

journalistiken. Kön, ålder, etniskt ursprung är alltså några av dem. Det är förekomsten av 

dessa skillnader, dessa parametrar som används för kulturellt meningsskapande (Lévi-Strauss, 

1979, från Hall, 1997). Etnicitet används ibland av journalister för att skapa och stärka 

konstruktionen som ger känslan av kulturell makt för samhällets dominanta grupper (Hall, 

1997).

Än en gång finns det tillfälle att ta upp resultatet från den kvantitativa delen. Det är relativt  

tydligt att olika människor ställs mot varandra i de artiklar som handlar om Arebranden. I de 

flesta fall är det inte en direkt motsättning, det vill säga de olika parterna får inte prata med 

varandra, utan får kommentera ett tidigare uttalande. I en del av artiklarna får vissa 

kommentarer stå oemotsagda. Man kan markera skillnader genom att konstruera motsatser i 

samhället (Hall, 1997).
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När det gäller den kvantitativa delen och dess kategorisering och uppdelning, känns det 

tydligt att man kan knyta an det till lingvistiken och att man i språket måste ha en motsats för  

att förstå meningen i något (Hall, 1997). I fallet med Arebranden skulle detta kunna vara 

exempelvis svenskt och icke-etniskt svenskt namn eller ungdom och vuxen.

Ett annat exempel på hur skillnader lyfts fram är via ordvalet. Det finns artiklar som beskriver 

en situation med ord som ”svarta rubriker” och ”bränder, upplopp och kaos”, och den andra 

situationen med ord som ”trygg”, ”samarbete” och respekt. Enligt den här teorin måste 

journalisterna jobba med olika betydelser i ord, eftersom orden i sig inte betyder något själva 

(Hall, 1997).

Den kategorisering som framkom i den kvantitativa delen får delvis en fortsättning i den 

kvalitativa delen, då exempelvis de olika etniska skillnaderna gör sig påminda. Att de 

misstänkta beskrivs genom att påpeka att de är utländska gör att man markerar en skillnad 

(Babcock, 1978, från Hall, 1997). Den skillnaden är således en del av skapandet av kulturellt 

mening som återspeglas i de artiklar som är med i den här uppsatsen.

En annan slags kategorisering i det här fallet är politisk ståndpunkt. Olika partiers 

representeras i många av artiklarna, för att visa på hur de tänker kring den här händelsen. 

Läsaren får veta till exempel att det ena partiet har gjort fel, medan det andra menar på att det  

finns ett problem att lösa och att det är onödigt att ta en partipolitisk diskussion. Man delar 

alltså upp situationen i två grupper för att visa på den kulturellt viktiga skillnaden (Lévi-

Strauss, 1979, från Hall, 1997) .

De journalister vi intervjuar kommer från två tidningar med väldigt olika förutsättningar och 

policys när det gäller etik. Och det märker man också på hur de har skrivit om Arebranden. 

Bröby Tidning har skrivit betydligt mer om etniciteter medan Eköbladet har varit väldigt  

avvaktande på den fronten. Det är Journalist 1 som preciserar kärnan av den här frågan om 

lingvistik och hur man skapar mening genom motsatser (Hall, 1997). Hen säger att om man 

hade skrivit neutralt, hade man inte gett den riktiga bilden av Arebranden. Tvärtom menar till  

exempel Journalist 3 att det inte ens fanns en anledning att diskutera etnicitet.
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Förhållandet i den här dialogen mellan journalister och läsare ställs på sin spets när det gäller  

etniciteten på de misstänkta. Bröby Tidning förklarar sin publicering av etnicitet med att det  

redan fanns en debatt i samhället om vilken etnicitet de misstänkta hade och att det därför  

hade skapat onödiga spekulationer om etnicitet om man inte hade publicerat de misstänktas  

etnicitet. Tidningen ”rättar sig” alltså efter läsarna, i och med att de tycker sig se ett problem i  

att människor pratar om etniciteten utan att veta vad som är rätt. Bröby Tidning ser sin roll  

som en viktig samhällskugge, som kan se till att nyhetsdiskursen ger sanningen i sådana här 

situationer. Journalist 4 säger uttryckligen att hen skrev om hur nerslitet det är i Are, för att  

det intresserar läsarna.

Journalisterna reflekterar inte så mycket om skillnader för kulturellt meningsskapande och hur 

de själva skulle kunna skapa dem (Hall 1997). Dock är det intressant gällande 

konsekvensneutralitet. Till exempel säger Journalist 4 att hens uppdrag är att skriva det som är 

sant och att hen måste försöka vara konsekvensneutral. Hen kan med andra ord inte bry sig 

om vilka konsekvenser hens texter kan få.

När det gäller frågan om kategorisering rent konkret och hur det har implementerats under 

Arebranden, säger till exempel Journalist 3 att ”det inte är nationaliteten som avgör, utan den 

sociala situationen”. Hen säger också att ”När det gäller Are var det både svenskar och med 

invandrarbakgrund, ska vi särskilja dem? Och vad jag vet är alla svenska medborgare”. Det 

finns trots allt en medvetenhet kring att de kan framhäva skillnader för kulturellt 

meningsskapande om de hade skrivit etniciteten på de misstänkta (Hall, 1997).

5.1.2. Vi står över dom

Ett mönster blir snabbt tydligt i texterna kring Are, kring Ares förhållande och vad som 

behövs göras för att ”återerövra” Are, som det står i en artikel. Här är det politiker som får tala 

om vad som behöver göras, vad som ska till för att Are inte helt ska falla i greppet på de som 

tänder på alla småbränder.

Som Brune (2001) skriver så är det ”vi” som talar om ”dom”. Det är ”vi” som styr skutan och 

leder en diskussion med våra definitioner och begrepp. ”Vi” som talar om vad kommunen ska 

ta till för åtgärder så att ”dom” inte behöver göra något. 
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Politiker från alla möjliga partier få svara på vad som behöver ske för att få ordning på Are. 

Såväl kommunalråd som politiker på andra poster får uttala sig. En artikel några dagar efter 

branden bygger helt och hållet på ett utdrag från något som liknar ett pressmeddelande från ett  

parti som delar med sig av sina åsikter.

Detta är ett tydligt exempel på vad Brune listar som en av tre punkter för ett ”Vi och Dom-

seende”.

”Förhållandet mellan ”oss” och ”dom” framställs som ett motsatsförhållande eller en konflikt.  

Det är ”våra” åtgärder som kan lösa eller eliminera konflikten”.

Bruna skriver att när dessa två punkter, ”vi” talar om ”dom” och motsatsförhållandet oss 

emellan där vi löser konflikten, uppfylls i frågor som dessa är det något som förklaras genom 

nyhetsjournalistikens vanliga inriktning. Det handlar om att renodla en konflikt för att sedan 

lita på att de kloka högst upp i samhällets hierarki, politiker och andra med makt, löser de 

olika problemen som finns i samhället. ”’Vi’ gör oss av med de avvikande eller återför dem 

till ordningen” (Brune, 2001, s. 29). 

I detta fallet kan dessa bestämmande vara både politikerna men också som i artikeln 

”Samarbete ska ge ett tryggare Areområde” (11-10-14), kan bostadsrättsföreningar eller skola 

vara medbestämmande part.

Ristilammi (2001) resonerar även han på ett liknande sätt då han menar att de alltid, vare sig 

det är en positiv eller negativ artikel om förorten, framställs annorlunda, det tycks altid vara 

de andra som har problemen och svårigheterna, aldrig vi.

Det kan bli tydligare om vi undersöker vilka medverkande i texten med ett icke-etniskt 

svenskt namn som får yttra sig och hur de framställs. De två som medverkar är en 

livsstilscoach och en som arbetar på en ungdomsgård i Are, någon som själv säger att hen lagt 

ner mycket tid på ungdomarna där. 

I båda dessa fallen blir deras etnicitet en betydande del i texten, de får tillhöra ”dom”.

– Livsstilscoachen är visserligen en av dem som vill hjälpa till och som vill vara en del av 

lösningen. I texten blir dock detta möjligt främst för att hen själv har ett ”utländskt påbrå” 
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(Fler frivilliga vill dra sitt strå till stacken) och därför lättare kan kommunicera med 

ungdomarna i Are. 

Implicit talar man här även om att det är ungdomarna med just utländskt påbrå som är 

problemet, eller de som behöver arbetas med för att få ordning på Are igen. Det anges i 

artikeln att det också finns en andel svenska ungdomar i Are centrum, men i detta fallet blir  

det inte dem de syftar på.

– Den andra är någon som sedan tidigare arbetat med ungdomarna i Are. I artikeln ”Besviken 

x såg problemen tidigt” (11-10-14) får hen svara på en insändare han fått publicerad i 

tidningen tidigare, där hen förutspådde att bränderna inte skulle avta förrän de som eldade 

kände att de blev hörda. 

Av journalisten får hen sedan frågan ”Du är inte rädd för att det togs som en uppmaning att 

elda?” (Besviken x såg problemen tidigt, 11-10-14), vilket gör att hen får gå i försvar istället 

för att ge vidare kommentarer kring händelsen.

”Förhållandet mellan ‘oss’ och ‘dom’ gestaltas som ett motsatsförhållande, där ‘dom’ tillskrivs 

egenskaper och handlingar, som ’vi’ inte vill ha, eller i någon mening inte kan ha” (Brune, 

2001, s. 29). Denna tredje punkt i nyheternas ”vi” och ”dom” bild tydliggörs här.

Den intervjuade som arbetar på en ungdomsgård är här den enda av de intervjuade som på 

något sätt får stå till svars för branden, hen får även svara på om det kan ha varit hens 

insändare i tidningen som orsakade den stora Arebranden. Och hen är en av två med icke-

etniskt svensk namn som får uttala sig i en artikel inom detta tema.

Brune menar att när även denna tredje punkt visar sig, pekar det på att nyhetsrapporteringen 

inte ”svävar över samhället i en saklig och objektiv rymd” (Brune, 2001, s. 30), vilket enligt 

henne är det journalistiska idealet. Här hämtar den istället också material till sin artikel från  

delade och gemensamma fördomar, myter och rädslor.

5.1.3. Förorten

När journalisterna ska svara på frågan hur de ser på stadsdelen Are i stort, inte bara isolerat 

kring den senaste tidens händelser med alla bränder som brutit ut, kan vi se ett exempel på 

vad Per-Markku Ristilammi (2001) kallar för ”denna dubbelhet i dagens syn på förorterna” 
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(Ristilammi, 2001, s. 68). Journalist 2 och Journalist 3 har två skilda syner på stadsdelen, och 

speciellt stadsdelens centrum. 

Den ena anser att det är ett tudelat, bortglömt och otryggt område. Hen avslutar även med att  

säga ”Sen har vi bänken mitt i med arbetslösa och sjukskrivna.” Denna bänken är alltså något 

hon konnoterar med de egenskaper hen tidigare radat upp; ”Tudelat”, ”bortglömt” och 

”otryggt”.

Bänken i centrum blir en symbol för förorten, eller i detta fallet en problematisk stadsdel.

Den andra uttrycker sig istället mer positivt kring Are och målar inte alls samma negativa bild  

av området som vi får av den första. ”Jag har nog haft en ganska positiv bild av Are ändå, 

trevligt centrum. Sitter folk på torget, gamla gubbar.”

Den bänk som den ena ser, där arbetslösa och sjukskrivna sitter, fokuserar den andra inte alls 

på. Eller så ser hen den helt enkelt inte. Istället för denna symbol för stadsdelens förfall ser 

hen ett trevligt uppsluppet centrum där gubbar sitter och pratar med pratar med varandra mitt  

på torget.

”Dels representerar de ett hot som måste kontrolleras, dels erbjuder de en exotisk 

annorlundahet i vilken vi kan spegla våra egna önskedrömmar” (Ristilammi, 2001, s. 68).

Via deras olika sätt att se på Are har vi fått dessa två bilder levererande. Två helt olika sätt att  

se på stadsdelen och två helt olika sätt att själv förhålla sig till den. Även om den exotiska 

annorlundaheten här blir betydligt mer negativt vinklad.

En anledning till att skriva om förorternas problem, t.ex. hur slitna de är, kan vara för att få till  

en förändring, inte för att journalisten vill visa på skillnaderna mellan förort mot något annat 

för sakens skull. Det skriver Ristilammi (2001) också om och visar på konsekvenserna som 

kan följa, detta i ett exempel med Rosengård.

Journalist 4 svarade bland annat hen har skrivit om Are och hur slitet det är, detta för att det 

intresserar läsarna till tidningen.

Ristilammi menar att om du vill nå en förändring, direkt överförbart på Are likväl som 

Rosengård eller någon annan förort/stadsdel, måste det till ekonomiska resurser. För att få 
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dessa resurser krävs att det negativa med Are jämfört med andra områden lyfts fram, en form 

av motivering. 

”En positiv särbehandling kräver att det negativt särskiljande betonas” (Ristilammi, 2001, s.  

66.)

Det är här det finns risker för individualisering och dramatisering, att kollektiva insatser tas 

ner på en individuell nivå, att rapporteringen tar fart åter en gång och styrs efter hur artiklarna,  

av tradition, tidigare skrivits.

5.1.4. Nyhetsdiskursen

Förförståelse blir ett uttryck som kan kopplas nästan direkt till teorin om ge-och-ta i en dialog 

(Hall, 1997). Detta eftersom att det impliceras att läsaren måste ha en viss förkunskap och 

därmed redan innan den har läst texten ger i dialogen. Och när det gäller den sortens tidningar 

som är med i den här uppsatsen, lokaltidningar, och den förkunskap de levererar kan sägas att 

de ofta kräver att man kan lite om det geografiska område den bevakar.

Ordvalet i artiklarna påverkar också hur läsaren uppfattar situationen. Det är genom ordvalet 

som journalisten får fram sitt budskap och därmed genom orden som läsaren smälter 

informationen och får dra sina slutsatser. Hall (1997) citerar Bakhtin (1981, s. 293): ”The 

word in language is half someone else's. It becomes 'one's own' only” ”when the speaker 

appropiates the word, adapting it to his own semantic expressive intetion. Prior to this” ”the 

word does not exist in a neutral or impersonal language” ”rather it exists in people's mouths, 

serving other people's intentions: it is from there that one must take the word and make it 

one's own”. Till exempel att dela upp en artikel i en del med ord som ”bränder, upplopp och 

kaos” och en sida med ”trygg” och ”respekt” gör att det blir tydligare för läsaren vad som är 

vad. Det är alltså genom att bearbeta de ord som journalisten skriver, som läsaren kan bilda 

sin egen uppfattning.

Implikationer är nästan alltid intressanta, och när man talar om en dialogform och hur 

implikationer skulle vara en del av den dialogen finns det mycket att analysera (Hall, 1997).  

Till exempel att det i en artikel står ”mannen i paret”, vilket implicerar att det är viktigt med  

kön för att beskriva dessa människor, och därmed att det troligtvis är ett heteronormativt 
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förhållande. Med andra ord måste läsaren vara medveten om att det är ett par med en man och 

en kvinna, och att det därmed är ett par. Ett annat exempel är från artikeln ”Flera frivilliga vill  

dra sitt strå till stacken” (11-10-18), där det explicit och implicit sägs att den intervjuade kan 

hjälpa ungdomar med utländsk bakgrund för att hen själv har utländsk bakgrund. Det är också 

tydligt i artikeln att eftersom Rinkeby liknar Are kommer de åtgärder som har implementerats  

i Rinkeby också fungera i Are. Här måste det finnas en slags konsensus mellan journalist och 

läsare att det kan vara så, annars hade inte artikeln varit relevant.

Hur kommunikationen mellan journalist och läsare fungerar blir troligtvis inte tydligare än när 

man talar med journalisterna själva (Hall, 1997). De får ge sina synpunkter och kommentarer 

på hur de har skrivit och man kan lättare förstå hur de har tänkt kring sina läsare.

Konkurrensen mellan de två tidningarna är något som spelar roll i detta fall, i och med att det 

är dialogen som står i centrum i den här teorin (Hall, 1997). Skulle till exempel en läsare 

tycka att Eköbladet skriver bättre än Bröby Tidning, skulle den troligen hellre köpa Eköbladet 

om det valet fanns. Då måste journalisterna på Bröby Tidning se till att skriva så att de fångar 

de läsare som väljer Eköbladet, så att Bröby Tidning säljer fler tidningar, och överlever. Och 

medan journalisterna på Eköbladet säger att de inte tummar på etiken bara för att slå Bröby 

Tidning, säger journalisterna på Bröby Tidning måste våga lite mer. Det kan betyda att de går 

lite längre med till exempel redogörelse av etnicitet.

5.1.5. Läsarnas intresse

Brune (2001) resonerar bredvid sina ”vi” och ”dom” teorier, om formler och samstämmighet. 

När journalisten ska skriva om en händelse utgår de ifrån vad de tycker är ett typiskt berättade 

eller ett typisk tillvägagångssätt för att skriva om en sådan händelse. Detta är sådant som 

bland annat skapas av en föreställd bild av läsarintresse.

Här finns en gemensam bild av detta läsarintresse, vilken delas av journalister från både 

Brödby Tidning och Eköbladet. De motiverar båda publicering av etnicitet då läsarna enligt 

dem redan vet och vill veta detta.
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Journalist 1:s resonemang att ”Problemet blir större om man inte berättar det”, vilket syftar till  

frågan om det är relevant att publicera de misstänktas etnicitet eller inte, baseras på just  

läsarnas intresse och en diskussion i samhället.

Hen talar alltså också om läsarnas intresse, men kopplat till deras intresse för att få beskrivet 

hur slitet Are centrum är. 

Brune (2001) skriver att journalister kan tolka denna typ av samstämmighet mellan 

journalister kring hur en viss händelse beskrivs, och vad som är intressant för läsarna, som ett 

form av svar på att detta är en korrekt återgivning av vad som hänt. Problemet kan vara att det 

i detta ”facit” kan finnas ett formstyrt berättande, som bland annat kan grunda sig på relevans 

och publicering av etnicitet eller vikten av att beskriva de sociala klyftorna som finns och hur 

sliten en stadsdel är. 

Det går att tänka på som en ond cirkel. Om journalister hela tiden använder tidigare skrivna 

artiklar som en mall blir det svårt att byta sig loss ifrån de eventuella dåliga vanor eller  

förhållningssätt som kan vara en naturlig del av en viss typ av berättande.

Den typ av berättande några av journalisterna ser som naturlig del i tidningen och som något 

läsarna är intresserade av, skulle också kunna vara en felaktig uppfattning grundat endast på 

att det är sådana artiklar som publicerats tidigare.

5.2. Branschdiskussioner

5.2.1. Etnicitet

Att pressen skulle försöka skapa en polarisering inom läsarkretsen (Harcup, 2007) kan knytas 

till de resultat vi har fått fram i den kritiska diskursanalysen. Genom att vissa artiklar 

innehåller kategoriseringar genom etnicitet, skapas en grupp som består av icke-etniskt 

svenskar, i motsats till etniskt svenska.

I ”Spelregler för press, TV och radio” (2007) står det att publicering av exempelvis etnicitet 

endast ska ske om det är relevant. I fallet med Arebranden har det skett överväganden om man 

ska publicera etnictet, och i vissa artiklar har etniciteten publicerats.

Frågan i det här fallet är om publiceringen av etnicitet har haft tillräckligt stort allmänintresse  

(Harcup, 2007, s. 45). Några av journalisterna säger att det har funnits en diskussion kring 
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etniciteten på de misstänkta och att det därför var av mycket stort allmänintresse att publicera  

etniciteten på de misstänkta. Andra säger att det är irrelevant med etniciteten på de misstänkta,  

eftersom att alla torde vara svenska medborgare. Det går alltså en skiljelinje mellan hur man 

har resonerat kring etiska, och specifikt etniska frågor i samband med Arebranden. Men att 

allmänintresset, och läsarnas preferenser, har varit en avgörande parameter för båda tidningar 

ter sig sannolikt.

Kianzad och Sanström (2007) skriver mycket om hur minoriteter i olika länder beskrivs och 

behandlas i medierna, så även i Sverige. 

Resonemang som någon av journalisternas, att etnicitet spelar roll, håller de inte med om. De 

hävdar själva att nya svenskar alldeles för ofta framställs som ett hot och att detta fastslås 

gång på gång i nya undersökningar, undersökningar som de själva inte refererar till i sin bok.

De menar att medier vid brott, som Arebranden, alldeles för ofta försöker förklara handlingar 

från vissa personer med hjälp av deras etnicitet. Att det är den etniska bakgrunden som varit 

den avgörande faktorn.

I den artikel Journalist 4 berättar om, där hen intervjuade unga killar vid ett plank, blir delar 

av detta tydligt. Vare sig det är medvetet eller inte så är det i artikeln inte en enda person med 

etniskt svensk namn med. Det sägs aldrig att det är de killarna som intervjuas som har startat 

bränderna, men här syns det att de blir överrepresenterade när brott behandlas. Icke att 

förväxlas med artiklarna i stort, där de snarare är underrepresenterade. Utan detta är en artikel 

där ett gäng killar intervjuas om bränderna, om vilka som gjort det, vilka som inte gjort det,  

om vilka de är och vad de gör där vid planket egentligen. Det ligger en aura av ifrågasättande 

runt artikeln. Någon liknande artikel har inte gjorts med dito svenska motsvarigheten. 

Hade denna artikel ingått i undersökningsmaterialet hade antalet intervjupersoner med icke-

etniskt svenskt namn ökat med cirka 30 procent.

Något annat Kianzad och Sandström (2007) tar upp som en av sina sex tecken på den 

strukturella diskrimineringen är den etniska skevheten i journalistkåren. Det är inget som 

tagits upp med de journalister som intervjuats, inte heller något som analyserats eller noterats  

i den kritiska diskursanalysen. 
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Genom den kvantitativa analysen är dock alla journalister som skrivit minsta artikel noterade 

och där står inte någon journalist med ett icke-etniskt svensk namn att finna. Varken i Bröby 

Tidning eller i Eköbladet. Detta baserat på den beskrivning av etnicitet som finns i resultaten.

Diskussionen här grundar sig i att det är en stor överrepresentation av svenskar i 

journalistkåren, vilket gör att de minoriteter som finns har svårt att få fäste för sina perspektiv 

i tidning, radio eller tv. Även om det kan finnas en representationen av minoriteter, resonerar 

Kianzad och Sandström att nyheterna fortfarande rapporteras ur det perspektiv som 

majoriteten av kåren har. Finns det inga journalister alls ur minoriteterna krymper 

perspektiven till ett verkligt minimum.

En fråga Kianzad och Sandström (2007) lägger stor vikt vid är att beskriva är hur de anser att 

människor med ett icke-etniskt svensk bakgrund ska benämnas. Invandrare är ett uttryck de 

tycker borde tvättas bort. Detta är enligt dem en benämning som delar in människor med helt  

olika bakgrund, etnicitet, religion och sociala förhållanden i en och samma grupp. Det enda de 

ofta har gemensamt är att det inte är etniskt svenska.

I analysen av artiklarna har just begreppet invandrare förekommit endast en gång, detta i en 

intervju med en polis. Utöver det har artiklarna, när etnicitet kommit på tal, använt uttryck 

som ”utländsk bakgrund” eller ”de utländska killarna” i högre grad. 

I intervjuerna förekommer ordvalet invandrade dock betydligt mer frekvent. När de 

intervjuade började tala om Are, förhållandena där och om problemen med hur man behandlar 

och använder etnicitet i tidningen, var begreppet ”invandrare” deras populäraste ordval. Detta 

var inget de tog med sig in i sina texter.

Kianzad och Sandström menar också att begreppet, förutom dess orättvishet i hur det placerar 

helt olika människor i samma fack, idag också är negativt laddat. När begreppet används i 

sina olika kombinationer så som ”invandrargäng” och ”invandrarförort”, är det sällan något 

positivt som åsyftas.

5.2.2. Rättsprocessen

Brottsoffren i Arebranden är inte så självklara, eftersom branden bara orsakade materiell 

skada, ingen blev skadad. Men, som den tematisering vi har gjort i den kritiska 

diskursanalysen ser ut, finns det en grupp med artiklar om människor som påverkats av 
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branden så till den grad att de kan ses som offer. Hänsyn har visats mot dessa offer, de har 

varit anonyma och inte visats på bild, men i ett ett fall har de beskrivits som ”utländska”. En 

sådan beskrivning kan anses vara kränkande, och det är kanske en beskrivning offren själva 

inte känner igen sig i.

Som det har sett ut i vår kartläggning av artiklarna, har många namn publicerats. Dock inte 

namnen på de misstänkta. Några få människor har varit anonyma. Det ter sig som att när Pär-

Arne Jigenius menar att fler namn kommer att publiceras i framtiden (Bergling, von Krogh, 

Nejman, 2009), syftar han på brottslingar, och i det här fallet har de namnen inte publicerats. 

Något som är intressant är att namnen på några av offren för Arebranden inte har publicerats, 

något som går emot det som Jigenius pratar om (Bergling, von Krogh, Nejman, 2009).

Nyhetsdiskursen ser inte ut som vilken diskurs som helst. Särskilt när det gäller brott och 

rättsfall måste texter följa vissa regler och de får inte innehålla vissa uppgifter. För att  

diskursen, eller dialogen, ska fungera i ett sådant här fall, måste både läsare och journalist 

vara med på dessa termer. Att en person är misstänkt, att en annan är åtalad och att någon är 

anhållen måste hållas isär av båda dessa sidor, annars får inte någon av dem ut någon mening 

av texten.

Att medier inte ska döma människor på förhand är viktigt för att se till att inte oskyldiga 

människor döms till brott (Bergling, von Krogh, Nejman, 2009). På den punkten har 

tidningarna valt att inte skriva särskilt dömande. Rapporteringen kring de misstänkta och 

deras anhöriga har inte inkräktat på rättsprocessen. De misstänkta har inte hängts ut med vare 

sig namn, ålder eller etnicitet.
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6. Slutsats

6.1. Diskussion

Etik är inte något statiskt. Etiken förändras hela tiden. Precis som flera av de journalister vi 

har intervjuat för den här uppsatsen påpekar, tar man varje etikdiskussion vid varje tillfälle 

som en sådan behövs. I fallet med Arebranden har det varit tydligt att det inte finns något 

svart eller vitt. Det handlar väldigt ofta om gråzoner inom journalistisk etik. Den ena 

tidningen publicerade i hög grad etniciteten på några av de människor de kom i kontakt med, 

den andra inte lika mycket.

Journalister skapar en världsbild. Man kan dock leva och ta till sig den i den i olika stor 

utsträckning. Journalister ska försöka spegla samhället, men frågan är om inte samhället 

inkluderar journalisterna istället för att journalisterna skulle påstå sig stå bredvid och försöka 

vara en neutral åskådare som inte vill göra mer än att skriva det den ser.

Arebranden har påverkat Are och Bröby. Den har också påverkat medierna. Oavsett hur 

tidningarna hanterade branden, kommer det att finnas en särskild nyhetsrapportering att 

analysera kring Arebranden.

Etniciteten på de misstänkta i Arebranden har blivit en stor del av hur man har behandlat etik  

på de respektive redaktionerna. Svenskheten är normen, det märks i en stor del av 

rapporteringen kring branden. Det står aldrig: ”de svenska killarna” utan ”de utländska 

killarna”.

Termen invandrare används sällan i artiklarna. I alla fall aldrig av journalisten själv i sådant  

som inte är citat. Istället används uttryck som ”utländsk bakgrund” eller ”av utländsk 

härkomst”. Under intervjuerna är det dock annorlunda, här är ordet invandrare något som är 

accepterat i dagliga samtal. Vad som gör att termen inte längre tar stegen in i texten från det  

dagliga samtalet och språkbruket kan vi inte svara på. Om man sedan uppmärksammat 

problemet kring termen invandrare i text, varför då inte även i dagligt tal? Om det är av lathet,  

att ordet används av tradition, eller att det finns en brist på andra ord att ersätta det är också 

svårt att svara på. Termen används i alla fall fortfarande och frågan är om inte en sådan enkelt 

sak som att sluta se Sverige som uppdelat mellan svenskar och ”alla andra” kan bidra till att ta 

udden av tron om etnicitetens betydelse i alla lägen.
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Etnicitet nämns som en viktig del av problemet kring Arebranden och en av tidningarna 

menar att de genom att de anger etnicitet kan motverka strömningar i samhället där man 

spekulerar i de misstänktas etnicitet. Men detta tillvägagångssätt kan rent av verka som en 

reproduktion av dessa strömningar. Istället för att man försöker sätta stopp för diskussioner 

kanske man istället ger upphov till nya. Oavsett lyfter man fram etnicitet som något viktigt.

Det finns en aspekt som på ett tydligt sett visar hur båda tidningarna förhåller sig till 

bränderna i Are och efterspelet kring detta. Trots att det i båda tidningarna talar om att de fyra 

första misstänkta för Arebranden, tre etniskt svensk och en icke etniskt svensk, inte kommer 

ifrån Are är det just problemen i stadsdelen flera efterföljande artiklar kommer att handla om. 

Politiker talar om problemet med det segregerade Are, det måste blir mer fokus på Are och 

personer som arbetar med ungdomar i Are säger att de är besvikna och att kommunen borde 

gjort något åt problemet tidigare.

Det är aldrig vi som är eller har problemet, det är alltid de andra.

Att undersöka vad som är definitionen av rätt och fel etik har inte varit vårt mål med den här 

uppsatsen, men i diskussionen finns det utrymme för våra egna tankar kring detta. Båda 

tidningar tog ställning i frågan kring etik och framförallt etnicitet. Den ena skrev ut etnicitet  

och den andra gjorde inte det. Som vi har diskuterat tidigare kan det framförallt bli 

problematiskt att skriva ut etniciteten. Därför ligger det närmare till hands att definiera detta  

ställningstagande som etiskt fel. Detta trots att tidningen har en medvetenhet kring 

problematiken med att skriva ut etnicitet och trots att de hade en uttänkt strategi kring varför  

de skriver etnicitet i fall som de som Arebranden.

Vad som är etiskt rätt är däremot svårare att definiera. Som båda tidningar sa är det rätta för 

varje situation väldigt olika. Man måste utvärdera från fall till fall. Men det kanske i så fall är  

enklast att förhålla sig till vad som alltid är fel. Att se till att man följer de pressetiska  

reglerna, att man är medveten om vad vissa etiska ställningstaganden leder till. Då är det 

lättare att veta vad man inte ska publicera.
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6.2. Framtida forskning

Det finns mycket uppföljning att göra när det gäller det här ämnet. Etik är som sagt något som 

förändras och som aldrig kan betraktas som något absolut. Det är inte ens säkert att medier 

kommer att prata om etik om några år.

Det finns inga lagar kring vad tidningar ska publicera, men det finns riktlinjer, och tidningar 

kan fällas för publiceringar. Det skulle vara intressant att fortsätta forska kring hur de etiska 

riktlinjerna fungerar och om det skulle vara möjligt att ändra på det nuvarande systemet.

Många tidningar vill inte att de pressetiska reglerna blir lag, men i framtiden kan det vara 

oundvikligt, om pressen inte respekterar reglerna. En sådan utveckling skulle vara intressant 

att följa.

Det hade varit intressant att undersöka hur värdeladdade sidor i tidningarna, som till exempel 

ledare eller insändare, såg ut under Arebranden.

Det hade varit intressant att undersöka det som en av tidningarna säger, att det fanns en 

strömning i samhället att få veta vilken etnicitet de misstänkta hade. Om det stämde ger det  

möjligtvis den tidningen en övertygelse att fortsätta arbeta med etik på samma sätt. Om inte  

denna nyfikenhet i samhället fanns skulle det kanske vara en anledning till en förändring i 

arbetet och policyn kring etik och etnicitet.

6.3. Kritik mot egen forskning

Det finns en risk för att vi har blivit för generaliserande i den här uppsatsen. Att vi har räknat 

människor med utländskt klingande namn är inte någon helt tillförlitlig metod. Det kan till  

och med vara en metod som reproducerar de kategoriseringar som så många medier vill 

undvika.

De misstänktas låga ålder var något som kunde vara svårt att handskas med etiskt, men det 

var en parameter som vi inte kunde ta tag i fullt ut.
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