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Abstract: 

Denna kandidatuppsats undersöker hur ett användande av språk och bilder i massmedial 

nyhetsrapportering kan påverka sociala dominansrelationer och ojämna maktrelationer i 

samhället. Som exempel undersöker uppsatsen hur svensk dagsmedia presenterade och 

representerade oroligheterna i Husby sommaren 2013. Undersökningen bygger på kritisk 

diskursanalys där Norman Fairclough och John B. Thompsons ansatser utgör de teoretiska 

utgångspunkterna. Uppsatsen kommer fram till, att på det sätt som bilder och språk användes, 

utifrån Fairclough och Thompsons teoretiska ansatser kan påverka sociala dominansrelationer 

och ojämna maktrelationer i samhället. Denna påverkan är en negativ sådan där grupper av 

människor, som redan kan anses vara socialt marginaliserade underkastas konstruktioner och 

föreställningar som både befäster och förstärker marginalisering och utanförskap.      
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INLEDNING & BAKGRUND 

 

Som individer tar vi dagligen och ofta del av nyhetsinnehåll och således massmediala representationer 

och skildringar. Reflektioner, samtalsämnen, diskussioner och uppfattningar har till stor del sin 

utgångspunkt i den kunskap som massmedia förmedlar. Relationen mellan massmedia och samhälle 

har teoretiserats av bland andra sociologen John B. Thompson. Dagens moderna samhälle kan enligt 

Thompson beskrivas som ett medialiserat och masskommunikativt samhälle i vilket det har skett en 

modernisering av kulturyttringar. I denna teoretisering tillskriver Thompson massmedia en stor och 

dominerande roll i förmedlandet av kulturella konstruktioner. En roll som även innefattar makten att 

beskriva och således makt att forma uppfattningar och socialt handlande (Thompson, 1990, s. 219- 

227/ Törnqvist, 2009, s. 44- 45). 

Under ett antal dagar i Maj månad 2013 rapporterade ett flertal nyhetsmedier kring oroligheter i några 

av Stockholms förorter. De första händelserna rapporterades ha ägt rum under kvällen och natten den 

19/5 med start i västerorten Husby. Enligt rapporterna handlade det om anlagda bränder i bland annat 

en skola, containrar, soprum och bilar. Oroligheterna bestod även av annan skadegörelse och 

konfrontation med polis. Händelserna varade under en period av fem dagar och blev redan i några av 

de första medieskildringarna beskrivna som upplopp och kravaller. Under dessa fem dagar spred sig 

oroligheterna till andra områden som exempelvis Kista, Tensta, Spånga, Jakobsberg, Fruängen, 

Rågsved och Hagsätra. Tidigt framkom det att händelserna i Husby kunde sättas i samband med ett 

polisingripande och dödsskjutning av en 69- årig man i Husby den 13/5. Oroligheterna ska enligt den 

mediala rapporteringen varit en protest mot att dödsskjutningen var ett i mängden av flera fall av 

övervåld, en långvarig ignorans från myndigheter och social marginalisering. Vad som i detta fall kan 

vara av vikt att reflektera över, är inom vilka sammanhang och ramar som förmedlandet av dessa 

händelser kan placeras under. Samt vad dessa sammanhang och ramar redan innefattar och hur det kan 

påverka och sättas i relation med samhället som helhet och något mer övergripande. 

Under senare år har integrations- och migrationspolitiska, etniska- och nationalkulturella frågor fått en 

allt större samhällelig och politisk betydelse. Detta går inte minst att se i Sverige och i övriga Europa 

där ett flertal partier vars hjärtefrågor går att placera under de nyss nämnda, har etablerat sig och vuxit. 

Då allt fler människor väljer att lägga sina röster på partier som exempelvis UKIP (United Kingdom 

Independence Party), Front National, Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti måste det ses som en 

reaktion och ett handlande mot något. Detta något bör ses som samhällsfrågor bakom vilka det ligger 

en koppling till de som röstade. Vi kan här ställa oss frågan om vad som ligger bakom en sådan 

reaktion och ett sådant handlande. Vad det är som har påverkat en mängd människor att ge sin röst till 

exempelvis tidigare nämnda partier. Partier vilka beskrivs vara högerpopulistiska och/ eller 

högerextrema, och som de senaste åren ökat mer än på 50 år (Expo.se 2014) 
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Händelserna i Husby och de övriga områdena blir med utgångspunkt i det tidigare beskrivna intressant 

därför att det är händelser som utspelade sig i områden vilka dagligen och allmänt benämns som 

förorter och invandrartäta. Det är också områden vilka beskrivs vara socialt marginaliserade med en 

hög närvaro av social problematik. Det intressanta ligger i hur en representation av dessa händelser 

kan påverka en redan befintlig bild och uppfattning av de områden som händelserna utspelade sig i, 

och de människor som lever där. Utifrån detta blir det också klart varför en studie som denna är 

relevant. Med utgångspunkt i den inledande beskrivningen av Thompsons teoretisering av relationen 

mellan massmedia och samhälle, bör det kunna gå att påstå att massmedia och deras representationer 

av skeenden och händelser är en del av den nyss nämnda påverkan. Arbetets sociologiska relevans blir 

i och med detta också klarare. Det handlar enkelt uttryckt om frågor som rör relationen mellan 

samhälle och individ, samhälleliga system, samhällelig förändring och social handling.                  

Denna uppsats kommer genom en kritisk diskursanalys undersöka vissa utvalda massmediers 

skildringar av händelserna i Husby och andra drabbade områden. Dess förhoppning är att i slutändan 

kunna presentera en vetenskapligt grundad bild av på vilket sätt massmedia och dess förmedlande av 

representationer kan påverka och sättas i samband med något övergripande.    

Syfte och Frågeställningar 

Uppsatsens syfte ligger i att genom en kritisk diskursanalys undersöka hur bilder av händelserna i 

Husby och andra drabbade områden har uttryckts i nyhetsrapportering. Mer specifikt ligger det i hur 

media som samhällelig institution via nyhetsrapportering representerar dessa händelser. Samt hur detta 

i sin tur kan påverka ojämna maktförhållanden i samhället i helhet. 

Uppsatsens frågeställningar utgår från dess syfte och består i: 

 Vilka grupper kan identifieras och hur konstrueras dessa (vilken karaktär, egenskaper och 

kvaliteter tillskrivs de)? 

 Vilka dominerande teman kan identifieras och hur beskrivs dessa? 

 Hur kan konstruktionen av dessa grupper och teman påverka sociala dominansrelationer och 

ojämna maktrelationer? 

 

Val av data & datainsamling 

För att kunna samla in relevant material har jag använt mig av Mediearkivet (www.retriver-info.com). 

Mediearkivet är ett digitalt nyhetsarkiv som bland annat samlar material från ett stort urval av Svenska 

dagstidningar. Jag har utgått från Svenska rikstäckande tidningar och sökord som Husby, Kravallerna i 

Husby och Upploppen i Husby. Via denna sökning har jag lyckats identifiera datumet för de allra 

första och tryckta skildringarna av händelserna i Husby. Utifrån detta datum (2013-05-20) har jag 

sedan, dag för dag och utifrån fyra utvalda tidningar samlat in alla relaterade artiklar för en period av 

http://www.retriver-info.com/
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fyra dagar. Studiens datamaterial utgörs således av alla artiklar publicerade om Husbykravallerna i de 

utvalda tidningarna för en period mellan 2013-05-20 – 2013-05-24. 

De fyra utvalda tidningarna är Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Valet 

av dessa tidningar grundar sig delvis på det faktum att de alla är just rikstäckande och på så sätt når en 

bred publik. Valet grundar sig vidare på att samtliga av dessa tidningar hör till några av de större riks- 

och dagstidningarna. Totalt rör det sig om 73 artiklar av varierande storlek och innehåll. Dessa är i 

former av rena nyhetsskildringar, intervjuer, olika former av debattsidor, krönikor, ledare och 

insändare. Då uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar bygger på nyhetsförmedling har jag 

valt att skala bort de artiklar som initialt inte är nyhetsrapporterande. Efter att ha läst alla de 

nyhetsrapporterande artiklarna ett flertal gånger har jag sedan gjort ett mindre urval. Det mindre 

urvalet består av sammanlagt nio artiklar där alla fyra tidningar är representerade. De nio artiklarna 

sammanfattar på ett bra sätt den mediala bevakningen i former av vad som beskrivs hända och hur det 

utvecklas. De utvalda artiklarna är således särskilt representativa för varje enskild dag och består 

uteslutande av nyhetsskildrande artiklar. Närstudier av de nio artiklarna tillåter mig att söka svar på 

uppsatsens övergripande syfte och frågeställningar. Då uppsatsen bygger på ett offentligt material 

vilket kommer ifrån några av Sveriges största dags och nyhetstidningar har jag gjort bedömningen att i 

materialet namngivna personer inte behöver anonymiseras. Materialet har funnits allmänt tillgänglig 

under exempelvis det tidigare nämnda mediearkivet i över ett år.     
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

 

Den kritiska diskursanalysen vilar på en socialkonstruktionistisk grund. Då uppsatsen faktiskt bygger 

på kritisk diskursanalys är det på sin plats att presentera dess teoretiska utgångspunkter. I sammanhang 

där det socialkonstruktionistiska perspektivet ska presenteras bör det nämnas att detta inte bygger på 

någon enhetlig definition. Perspektivföreträdare använder sig av socialkonstruktionistiska 

förhållningssätt inom en mängd olika ämnen och forskningsområden. För att kunna presentera en 

sådan samlad beskrivning som möjligt kommer jag att utgå från och presentera ett antal och allmänt 

anammade grundantaganden. Dessa antaganden är formulerade av den Amerikanska socialpsykologen 

Kenneth J. Gergen och kan sammanfattas i fyra huvudsakliga och grundläggande utgångspunkter. 

(Törnqvist, 2009, s. 22-28) 

 En kritisk inställning till självklar kunskap: 

Det socialkonstruktionistiska synsättet grundar sig i en kritisk inställning till självklar 

kunskap. Ett kritiskt förhållningssätt till en modern kunskap och vetande som objektiv 

representant för vår omvärld och verklighet. Kunskap och vetande är socialt 

konstruerade representationer vilka är givna sina sociala, tidsmässiga och rumsliga 

sammanhang. Kunskapsmässig och vetenskaplig tillgänglighet blir därför något som är 

underordnat sociala och kulturella kategoriseringar. Kategoriseringar vilka i sig är en 

summa av erfarenheter, sociala omständigheter och samhällelig inlärd kunskap.   

Hur vi som individer representerar en händelse, ett fenomen eller ett objekt bygger 

således inte på en direkt återspegling av dess urform eller natur. Utan hur själva 

representationen konstruerar denna händelse, detta fenomen eller objekt utifrån ett större 

sammanhang.      

 Historisk och kulturell specificitet: 

Kunskap och vetande bygger på en oupplöslig anknytning till givna omständigheter i tid 

och rum. Beskrivningar och förståelser är således alltid beroende av historiska och 

kulturella sammanhang och därför förändliga över tid. De är sociala konstruktioner och 

på sådant sätt en del av sociala mönster och därför i sig själva aldrig givna på förhand. 

 Samband mellan kunskap och sociala processer: 

Den makt eller betydelse vissa uppfattningar tillskrivs grundar sig inte nödvändigtvis på 

hur sanningsenlig de är, eller vilken grad av verklighetsanknytning dessa har. Det 

handlar om hur just dessa uppfattningar blivit till för tiden vedertagna sanningar. Vilken 

uppfattning, teori eller förklaringsmodell som för stunden anses vara rådande grundar 

sig på ständigt pågående förhandlingar mellan riktningar inom verklighetsbeskrivningar 

(kunskap och vetande) och ständigt pågående sociala processer.     

 Samband mellan kunskap och social handling: 
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Som social konstruktion är kunskap och vetande starkt sammanknutet med socialt 

handlande. Då tillgängligheten till kunskap och vetande är underkastad sociala och 

kulturella kategoriseringar, påverkar det hur ett socialt handlande eller 

handlingsalternativ ses som naturliga, avvikande eller onaturliga.   

 

Begreppet Diskurs och diskursanalys 

 

En vanlig inledande definition på begreppet diskurs är att det är ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen. Betoningen ligger här på ’ett bestämt sätt’. Det finns alltså ramar för vilka 

presentationer som kan göras för att dessa ska bli betraktade som sanna, korrekta, rimliga eller 

vackra (Börjesson & Palmblad Red. 2007, s. 13). 

Diskurs tillhör ett mångfacetterat begrepp vars innehåll stundtals kan vara oviss. Det ovanstående 

citatet fungerar enligt mig som en kort men beskrivande sammanfattning av diskursbegreppet. Det för 

oss också in på en i uppsatsen central del, nämligen representationer, social ordning och således också 

aspekter kring sociala maktrelationer.  

En diskurs handlar om att representera något i språk, bild eller med andra symboler. Detta något kan 

exempelvis vara ett objekt, ett fenomen eller händelse. Det är via symboler vi representerar och 

således förmedlar och kommunicerar. Detta oavsett om det sker via en direkt interaktion, text, bild, 

teknik eller media. Representationer bygger på en tolkning av omvärlden och kan därför inte anses 

återge en helt och hållet objektiv kunskap, utan endast subjektiva bedömningar. Tyngdpunkten ligger 

därför på hur representationer skapar detta något, inte hur något skapar en representation (Törnqvist, 

2009, s. 33, 35). 

En diskurs är ett system som producerar en uppsättning utsagor och praktiker som genom att 

etablera sig institutionellt kan framställa sig som mer eller mindre normala. De konstituerar 

verklighetsuppfattningen hos sina bärare och fungerar till viss del bestämmande för olika typer 

av sociala relationer (Neumann, 2003, s. 157). 

Representationer kan som Neumann nämner konstituera en verklighetsuppfattning hos sina bärare och 

fungera bestämmande för vissa typer av sociala relationer. Representationerna kan således anta en 

kollektiv riktning där de producerar och konstituerar utsagor, praktiker och verklighetsuppfattning för 

större grupper av individer (Törnqvist, 2009, s. 34; Börjesson & Palmblad Red.. 2007, s. 13). Med 

utgångspunkt i det ovan beskrivna och i det socialkonstruktivistiska perspektivet kan det alltså sägas 

att representationen av detta något kan skilja i version och uppfattning. Samt mobilisera grupper av 

individer.   
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Språket kan därför per definition aldrig vara helt objektivt eller neutralt. Det bygger på sociala 

kategoriseringar och kan därför ses som politiskt och ideologiskt laddat. Språket är en del av ett 

samband mellan kunskap och sociala processer, och således ständigt inblandat i en förhandling och 

kamp mellan dominerande och utmanade representationer. I och under det för stunden dominerande 

finns det ramar för vad som kan ses som rätt, fel, normalt, onormalt eller avvikande. Dessa ramar 

utgör möjligheter att presentera verklighetsuppfattningar och fungera bestämmande för vissa typer av 

sociala relationer (Börjesson & Palmblad Red. 2007, s. 13/ Törnqvist, 2009, s. 23- 28, 33).      

Kritisk diskursanalys och teori  

 

Uppsatsens teoretiska och metodologiska ansats är avgränsad till, och utgår från ett kritisk 

diskursanalytiskt perspektiv. Mer specifikt utgår arbetet från språkvetaren Norman Fairclough och 

dennes kritiska diskursanalys, samt tidigare nämnda John B. Thompson och dennes teoretisering kring 

relationen mellan massmedia, kommunikation och samhälle.   

Det bör också sägas att den kritiska diskursanalysen består av ett antal olika inriktningar. Dessa 

inriktningar delar dock vissa utgångspunkter och gemensamma drag. Dessa bygger på antagandet att 

sociala identiteter och relationer konstrueras genom diskursiva praktiker, alltså en produktion och 

konsumtion av diskursiva representationer via symboliska former (Fairclough, 1992, s. 78). Diskurser 

ses i sig som en form av socialt agerande, ett handlande som står i ett dialektiskt förhållande, en 

ständigt pågående diskussion och förhandling till sociala strukturer. Syftet bakom att använda en 

kritisk diskursanalys är att problematisera och empiriskt undersöka relationer mellan diskursiv praktik 

och social och kulturell utveckling i sociala sammanhang (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s. 66). 

De ovan nämnda Winther Jorgensen & Philips beskriver den kritiska diskursanalysen följande:  

kritisk diskursanalys är kritisk i den mening att den ser det som sin uppgift att klarlägga den 

diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av en sociala värld, inklusive de sociala relationer, 

som innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet är att bidra till social förändring i riktning mot 

mer jämlika maktförhållanden i kommunikationsprocesserna och i samhället i helhet (Winther 

Jorgensen & Phillips 2000, s. 69). 

Diskurser består enligt Fairclough endast och uteslutande av lingvistiska element vilka innefattar 

språk, texter, bilder och/ eller en mix av det visuella och språkliga. Faircloughs definition kan vidare, 

enligt Whinter Jorgensen & Phillips (2000) ses som tudelad. Diskurser är delvis ett sätt att lingvistiskt 

betrakta språk som en social praktik. Denna sociala praktik anses vara en viktig form och en del av 

andra sociala praktiker vilka i sig kan vara antingen diskursiva eller icke- diskursiva. Olika sociala 

praktiker utgör tillsammans en del av sociala strukturer vilka kan sammanfattas som sociala relationer 

i samhället som helhet, och inom bestämda sociala institutioner.  
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Diskurser ses även som ett bestämt sätt att tala, skriva och ge betydelse utifrån ett givet perspektiv och 

sammanhang. Detta innebär att det finns bestämda ramar som skiljer en diskurs från en annan och att 

det därför kan finnas olika diskurser inom, emellan och om olika fält. Olika slags fält kan exempelvis 

bestå av diskurser inom olika samhälleliga institutioner eller sociala frågor som främlingsfientlighet 

eller fattigdom. Detta innebär vidare att det alltid handlar om föreställningar och/ eller antaganden om 

förändring och vad som kan betraktas som önskvärt (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s. 68, 70- 

73). 

Enligt Fairclough innehar diskurser tre grundläggande funktioner i former av en identitetsfunktion, en 

relationell funktion och en ideationell funktion. De bidrar således till att konstruera sociala identiteter 

och grupper, sociala relationer mellan dessa identiteter och grupper samt kunskaps- och 

betydelsesystem. Dessa kunskaps- och betydelsesystem bidrar till föreställningar om praktiker, dess 

innehåll och hur de uppfattas och betecknas. Genom dessa tre funktioner och det dialektiska 

förhållandet till sociala strukturer fungerar diskurser därför både konstituerande för, och blir 

konstituerad av dessa strukturer. Således verkar de å ena sidan reproducerande för en redan befintlig 

struktur av sociala relationer, maktrelationer, kunskap och identiteter. Men å andra sidan och enligt 

Fairclough även transformerande, utmanande och speglande (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s. 

68, 70- 73).  

Då diskurser betraktas stå i ett dialektiskt förhållande till sociala strukturer och som ovan nämnt verkar 

både konstituerande och konstituerad, för det oss in på aspekter kring makt och maktrelationer. Samt 

sociala relationer i samhället som helhet och social förändring. I dagens samhälle utövas makt ofta 

genom ett symboliskt skapande av konsensus där makten i sig kan ta sig flera olika uttryck. Inte minst 

vissa relationer och subjektspositioner ter sig, eller framställs som mer eller mindre normala, där själva 

normaliteten blir till en makt i sig. En makt som tar sig uttryck i sociala och hegemoniska 

dominansrelationer på olika nivåer inom olika institutioner. En möjlighet eller förmåga att etablera och 

producera en representation inom vad som anses vara normala relationer blir således också en makt 

(Törnqvist, 2009, s. 37). 

Det är genom det ovan beskrivna vi kommer in på Faircloughs uppfattning och samband mellan 

diskurs, ideologi och hegemoni. Ideologier uppfattas här som betydelser i maktens tjänst, en 

konstruktion som bidrar till produktion, reproduktion och transformering av rådande 

dominansrelationer. Det är i samhällen som det redan existerar hegemoniska dominansrelationer 

grundade på exempelvis klass, kön eller etnicitet som ideologier skapas. Ideologi är enligt Faircloughs 

mening, mer eller mindre inbäddat i diskursiva praktiker, vilka samtidigt också kan vara mer eller 

mindre ideologiska. Det är genom de mer ideologiska diskurserna som ett upprätthållande eller 

transformerande av dominansrelationer sker. Detta leder till vissa effekter och vad som benämns som 
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diskursernas ideologiska effekter (Winther Jorgensen & Phillips, 2000, s. 79; Fairclough, 1992, s. 87- 

95). 

Transformationen ligger i att vi som individer, genom diskursiva praktiker är en del av den dialektiska 

och ständigt pågående förhandlingen och kampen mellan kunskap och sociala processer. Detta är en 

del av ett motstånd som vi människor inte nödvändigtvis behöver vara medvetna om eller aktiva i. 

Som individer kan vi vara positionerade inom konkurrerande och olika ideologier, vilket leder till 

känslor av osäkerhet och på så sätt bli medvetna om de olika ideologernas verkningar (Winther 

Jorgensen & Phillips, 2000, s. 80; Fairclough, 1992, s. 87- 95). 

Thompson beskriver även han ett samband och relation mellan diskurser, ideologi och hegemoni. Vad 

som bör påpekas är att det mellan Fairclough och Thompson finns vissa skillnader. Dessa skillnader 

består delvis i användandet av olika begrepp där mening och innehåll dock ofta är den samma. 

Fairclough talar om diskurser vilka innefattar symboliska medel som språk, text, bilder eller en mix av 

det visuella och språkliga. Där Fairlclough talar om diskurser talar Thompson om symboliska former 

vilka enligt hans mening består av diskurser i former av just språk, text, bild eller en mix av det 

visuella och språkliga. Både Fairclough och Thomspon menar på att dessa diskurser eller symboliska 

former är starkt sammankopplade med ideologi och har effekter på sociala relationer i samhället som 

helhet eller inom bestämda institutioner. Skillnaderna består även i att Thomspon innehar en mer 

konventionell inställning till de ideologiska effekterna. En inställning där han i högre grad fokuserar 

på ideologiska effekter i former av ett etablerande och upprätthållande av sociala dominansrelation och 

ojämna maktrelationer. Snarare än fokus på möjligheter kring transformering och förändring 

(Fairclough, 1992, s. 87- 95; Winther Jorgensen & Phillips 2000, s. 80; Thompson, 1990, s. 58- 60).  

Enligt Thompsons mening verkar symboliska former, i dagens medialiserade och moderna samhälle 

etablerande och upprätthållande för dominansrelationer i samhället som helhet. Då symboliska former 

fyller en mening och funktion i detta etablerande och upprätthållande är de enligt honom starkt 

sammankopplade med ideologi och dominans. Thompson definierar dominans som systematiska, 

asymmetriska och etablerade maktrelationer där grupper av individer innehar en varaktig och 

exkluderande makt som ofta är onåbar för andra individer eller grupper. Etablerandet och 

upprätthållandet sker genom att symboliska former, ständigt och på ett kreativt sätt är inbäddade i 

sociala kontexter och strukturer, i vilka de också ständigt cirkulerar. Cirkulationen och de ideologiska 

effekterna sker och verkar genom vad Thompson kallar för ideologiska operationssätt (eng. modes of 

operation of ideology) och konstruktionsstrategier (eng. strategies of symbolic construction). I sin 

analys av relationen mellan massmedia, kommunikation och samhälle har Thompson lyckats 

identifiera fem ideologiska operationssätt. Dessa operationssätt opererar var för sig genom ett antal 

konstruktionsstrategier vilka tillåter ideologi att verka etablerande och upprätthållande för sociala 
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dominansrelationer (Thompson, 1990, s. 60- 67). Det bör också påpekas att dessa operationssätt och 

strategier i mycket kan överlappa varandra, dock även urskiljas och identifieras var för sig.  

Thompsons ideologiska operationssätt och dess konstruktionsstrategier kommer att presenteras vidare 

under avsnittet för resultat och analys. För att läsararen ska ges möjligheten att bilda sig en uppfattning 

kring vad de består av, kommer jag dock här att redovisa en tabell och kort presentation över dessa 

(Thompson, 1990, s. 60). 

 

 

 

 

Ideologiska operationssätt Strategier 

Legitimering rationalisering 

universalisering 

narrativisering  

Förställande   omflyttning 

   eufemism 

   trop 

Förenande   standardisering 

   symbolisering av enhet 

Fragmenterande  differentiering 

   uteslutning av den andra 

Reifierande   naturalisering 

   förevigande 

   nominalisering 

   passivisering 
 

                    

Vad det gäller legitimering kan sociala dominansrelationer etableras och upprätthållas genom att 

representeras och presenteras som just legitima. Ideologi kan inom detta operationssätt verka genom 

rationalisering vilket involverar att en producent av symboliska former lägger fram rättfärdigande 

resonemang för vissa sociala relationer och sociala institutioner. Resonemang vilka övertalar 

konsumenterna om sakens rättrådighet. Legitimering verkar även genom en strategi av 

universalisering vilket bygger på att sociala arrangemang, vilka ligger i vissa gruppers intresse läggs 

fram och presenteras som att de är representativa för en större population. De sociala arrangemangen 

betraktas och presenteras även som lättillgängliga och öppna för alla, där alla som har en vilja kan 

lyckas och bli framgångsrika inom dem. Thompson presenterar även en strategi av vad han kallar för 

narrativisering. Narrativisering involverar att exempelvis vissa sociala konstruktioner eller relationer 

ges en konstruerad historieskildring där dåtid och nutid presenteras som en del av något tidlöst. En 

strategi där vissa sociala relationer eller konstruktioner beskrivs vara av vikt för ett samhälles helhet 

(Thompson, 1990, s. 60- 62). 
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Det ideologiska operationssättet förställande tillåter sociala dominansrelationer att etableras och 

upprätthållas genom ett flertal strategier. Sociala dominansrelationer etableras och upprätthålls här 

genom att de antingen blir förnekade, dolda eller skyms. Samt blir presenterade på ett sådant sätt att 

uppmärksamhet och fokus dras bort från reella och faktiska dominansrelationen där starka konflikter i 

regel är inbyggda. En strategi av omflyttning verkar genom att en beskrivande term som vanligtvis står 

som referens för ett objekt eller en grupp, helt enkelt används för att beskriva och referera en annan 

grupp. Detta tillför antingen positiva eller negativa upplevda kvaliteteter till den grupp eller det objekt 

som blir föremål för denna överförda referens. Thompson beskriver även en strategi av eufemism där 

ett handlande, en händelse, institutioner eller sociala relationer beskrivs eller ombeskrivs i termer vilka 

framhäver positiva värderingar. Det ideologiska operationsläget förställande verkar också genom ett 

kluster av strategier vilka benämns som trop och involverar ett bildligt användande av symboliska 

former med syfte att etablera eller upprätthålla sociala dominansrelationer (Thompson, 1990, s. 62- 

63). 

Ideologi kan även verka genom ett operationssätt av förenande. Ett operationssätt av förenande syftar 

till att etablera och upprätthålla sociala dominansrelationer genom att på en symbolisk nivå forma en 

kollektivitet och identitet av enighet. En påförd enhet och identitet som inte tar hänsyn till skillnader 

och unika egenskaper hos exempelvis olika grupper av individer, eller vänder grupper mot varandra. 

Thompson talar här delvis om en strategi av standardisering. Standardisering verkar genom att 

symboliska former anpassas efter ett redan förutbestämt ramverk som marknadsför vissa sociala 

relationer som en accepterad och givande grund för samhörighet och symboliskt utbyte. Thompson 

hänvisar exempelvis här till hur nationalstatliga myndigheter kan söka att utveckla ett nationellt språk i 

sammanhang där det förekommer grupper vilka från varandra är språkmässigt differentierade. Genom 

att etablera ett allomfattande, nationellt och auktoritärt sanktionerat språk kan en kollektiv och 

påtvingad identitet mellan dessa grupper skapas. Här kan tidigare motsättningar och hierarkier växa 

fram (Thompsson, 1990, s. 64). En ytterligare strategi är här symbolisering av enhet vilken verkar 

genom att konstruera symboler för enighet, kollektiva identiteter och identifikation. Dessa sprids sedan 

inom en eller flera grupper. Thompson exemplifierar detta med nationsflaggor eller nationsbetydande 

objekt vilka genom att hela tiden bli bekräftade, identifierar och definierar en grupp mot en annan 

(Thompsson, 1990, s. 64).  

Thompson identifierar även ett ideologiskt operationssätt av fragmentering. Fragmentering syftar till 

att splittra de grupper som annars, genom enighet och kollektivitet kan utmana de rådande sociala 

dominansrelationerna. Inom detta ideologiska operationssätt är en strategi av differentiering vanlig. 

Differentiering syftar till att uppmärksamma och betona karaktäristiska som skiljer eller splittrar olika 

grupper från varandra. På så sätt motverka att grupper genom enighet och kollektivitet kan verka 

utmanande. Det finns inom samma operationssätt även en strategi av uteslutande av den andra vilken 

syftar till att inom eller utanför en grupp konstruera en fiende. En fiende vilken är skadlig, hotfull eller 
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utmanade mot gruppens välmående och upplevda identitet. En fiende vilken gruppen uppmanas att 

kollektivt motverka och bekämpa (Thompson, 1990, s. 65). 

Det femte och sista ideologiska operationssättet är vad Thompson benämner Reifierande. Sociala 

dominansrelationer kan här etableras och upprätthållas genom att presentera en annars övergående 

eller historiskt unik händelse som något permanent, naturligt eller tidlöst. Ett operationssätt som 

motverkar och aktivt inte tar hänsyn till historisk och kulturell specifiket. Sociala arrangemang och 

relationer presenteras som en naturlig och viktig del för exempelvis en grupp eller ett samhälles 

bestående. Ett reifierande operationssätt kan delvis verka genom en strategi av naturalisering vilket 

syftar till att just naturalisera ett tillstånd som ett objektivt resultat av en urform. Reifierande verkar 

även genom en strategi av förevigande vilken fråntar ett sociokulturellt/ sociohistoriskt fenomen sina 

kontextuella egenskaper och presenterar det som något permanent och ofrånkomligt (Thompson, 1990, 

s. 66). 

Ideologi kan via reifierande även verka genom strategier av nominalisering och passivisering. 

Nominalisering involverar ett manipulerande användande av fraser eller meningar. Beskrivningar av 

aktörer, handlingar och händelser omvandlas till substantiv där den aktiva och handlande aktören 

stryks och handlingen och händelsen presenteras som något objektivt, något som bara hände. 

Passivisering involverar ett passiviserat uttryck av verb där en händelse eller handling presenteras utan 

en handlande och aktiv aktör (Thompson, 1990, s. 66).  

Thompson menar på att ett uppmärksammande av dessa ideologiska operationssätt och dess olika 

strategier kan belysa ett samspel och växelverkan mellan ideologi, makt och det sociala och vardagliga 

livet. Ett uppmärksammande kring hur ideologi kan verka genom ett sådant vardagligt och vanligt 

förekommande inslag som symboliska former (Thompson, 1990, s. 66- 67).      

Medialiseringen av den moderna kulturen 

 

För att kunna analysera ett samband mellan symboliska former/ diskurser och sociala 

dominansrelationer måste vi enligt Thompson ta hänsyn till vad han kallar för The mediazation of 

modern culture. Medialiseringen av den moderna kulturen handlar enligt Thompsons mening om 

massmedias i dag stora roll som förmedlare av kulturella konstruktioner som tillexempel texter och 

bilder. Det handlar inte endast om en dominant förmedlarroll utan också om en roll som skapare av 

sociala handlingar, interagerande och sociala relationer. Det handlar enkelt uttryckt om makten att 

beskriva och således påverka och skapa. En beskrivningsmakt som påverkar hur vi som individer 

skapar våra uppfattningar om för stunden aktuella frågor och händelser. Samt hur vi förhåller oss till 

dessa frågor, händelser och varandra (Thompson, 1990, s. 225- 227; Törnqvist, 2009, s. 44- 45).   
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En som tidigare också har undersökt och forskat kring relationen mellan massmedia, kommunikation 

och samhälle är den brittiske sociologen och kriminologen Yvonne Jewkes. Jewkes studier utgår ofta 

från ett kriminologiskt perspektiv vilket ämnar undersöka och kontextualisera nyhetsskildringar av 

brott och avvikande beteende, samt dess relation och påverkan på samhället och det dagliga livet. 

Jewkes både hänvisar till och undersöker tidigare teorier och modeller i delar av sin forskning. Hon 

undersöker exempelvis teoretiska fält inom både psykologi och sociologi vilka utgår från att samhället 

och den mänskliga naturen i sig själv inte är statisk. Utgångspunkter och antaganden vilka anser att vi 

som individer både är och blir påverkade av yttre och mediala element i frågor om moral och 

konsensus kring socialt etablerade och accepterade koder för uppförande (Jewkes, 2004, s.5). Jewkes 

påpekar att det utifrån dessa teorier och modeller inte kan utvecklas någon standardiserad och generell 

mall. De visar dock enligt hennes mening på en relevans och påverkan inom en bredare kontext av 

social, kulturell, politisk och ekonomisk utveckling (Jewkes, 2004, s.31- 32). 

I sina studier kring relationen mellan massmedia, kommunikation och samhälle menar Jewkes på en 

möjlighet av ett samband mellan medial konsumtion och socialt handlande, sociala förhållanden och 

uppfattningar. Hon hänvisar tillexempel till vad som beskrivs som News values vilket innefattar vad 

och vilka slags händelser eller fenomen som anses inneha ett värde att skildra och således representera. 

News values är ett sammanbundet resultat av två i grunden åtskilda men ändå interrelaterade faktorer. 

Dessa faktorer består dels av olika tekniska, politiska, ideologiska och ekonomiska krafter som både 

formar och begränsar vad som för stunden anses inneha ett värde. De bygger även på de massmediala 

institutionernas (producenternas) antaganden om sin publik (konsumenterna), en uppfattning om vad 

vi som konsumenter vill ha. Jewkes hänvisar här till Galtung, Rang (1965/ 1973) & Chibnall (1977) 

och deras analyser av New Values i det massmediala och moderna samhället. Utifrån detta har hon 

sedan vidareutvecklat hypoteserna kring nyhetsvärde för de massmediala institutionerna. News Values 

bygger enligt Jewkes forskning och analys på tolv punkter om massmedias antagande om vad vi som 

mottagare vill konsumera. Antaganden vilka massmediala institutioner sedan väljer att representera 

och presentera, som samtidigt påverkar och formar oss konsumenter i vår uppfattning av omvärlden 

(Jewkes, 2004, s. 5, 31, 36- 40). 
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METOD & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

För en möjlighet att besvara uppsatsens två första frågeställningar kring grupper och teman har jag 

fokuserat på de diskurser nyhetsartiklarna består av. Mitt främsta fokus ligger på det textbaserade 

materialet. Då både Fairclough och Thompson menar på att diskurser eller symboliska former består 

av lingvistiska element som även innefattar bilder och/ eller en mix av det visuella och språkliga, 

kommer jag i analysen även rikta fokus mot användningen av bilder. Diskurser och symboliska former 

uppfattas här som ett sätt att förmedla en mening. En mening vilken enligt de tidigare presenterade 

teoretiska antaganden är starkt sammanknutna med ideologi, makt, socialt handlande och sociala 

relationer. Uppsatsens två första frågeställningar blir utifrån detta relevanta då diskurser i sig är en 

social praktik vilken utförs av individer eller grupper av individer som befinner sig på olika nivåer i 

samhället. Diskurser och symboliska former är vidare, enligt både Fairclough och Thompson ständigt 

inblandade i en ständig förhandling och ett dialektiskt förhållande till en social struktur av samhället 

som helhet och/ eller inom vissa bestämda institutioner. Det är inom detta en frågeställning kring 

dominerande teman blir relevant då den kan besvara inom vilka ramar representationerna av 

händelserna sker. Dessa ramar kan påverka hur representationerna uppfattas som antingen rätt, fel, 

normalt eller avvikande. Uppfattningar som fungerar bestämmande för hur vi som individer förhåller 

oss sig till omvärld och varandra.  

Utifrån de två första frågeställningarna kommer sedan den tredje och mer teoretiska och analytiska 

frågeställningen att besvaras under avsnittet för avslutande sammanfattning. Fokus ligger på hur 

konstruktionen av dessa grupper och teman kan påverka sociala dominansrelationer och ojämna 

maktrelationer. Under denna frågeställning kommer Thompsons teori och analys kring de symboliska 

formernas effekter och verkan att knytas till de två första frågeställningarna. Resultaten av de två 

första frågeställningarna kommer även att knytas till Faircloughs teori och analys kring diskurser, 

ideologi och hegemoni. 

För att besvara uppsatsens två första frågeställningar har jag låtit det avgränsade datamaterialet 

genomgå en systematisk och upprepad läsning. Med fokus på just grupper och dominerande teman har 

jag utifrån hur dessa framställts och beskrivits i attribut, egenskaper och kvaliteter försökt särskilja och 

isolera dessa från varandra. Således också identifiera dessa och svara på frågeställningarna. Hur detta 

har gått till och hur jag som författare har identifierat dessa kommer att bli synligt under avsnittet för 

resultat och analys. Läsaren kommer där att utifrån de beskrivningar och exemplifierade citat jag 

använder själv kunna se hur dessa framställs och är möjliga att identifiera. 

Resultaten av de två första frågeställningarna har jag därefter analyserat med utgångspunkt i 

Thompsons och Faircloughs teoretiska ramverk. Jag har med andra ord försökt att identifiera hur en 
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framställning i symboliska former/ diskurser, enligt Thompson och Fairclough kan verka för hur 

sociala dominansrelationer och ojämna maktförhållanden etableras och upprätthålls.           
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PRESENTATION OCH SAMMANFATTNING AV UPPSATSENS MATERIAL 

 

För att läsaren skall kunna bilda sig en egen och övergripande uppfattning kring hur 

nyhetsrapporteringen såg ut, kommer jag i detta avsnitt att presentera en mer övergripande 

sammanfattning av uppsatsens urval. 

De första rapporternas informationskällor består till en början oftast av polis eller tidningarnas egna 

reportrar. Nyhetsrapporteringen domineras till en början och huvudsakligen av dramatiska 

händelsebeskrivningar om maskerade ungdomar, upplopp, bränder, skadegörelse och konfrontation 

med polis. Dessa beskrivningar kompletteras ofta med dramatiska rubriker och bilder som visar 

kravallutrustad polis, brinnande eller utbrända bilar och räddningstjänstpersonal i arbete. Artiklarnas 

huvudtext ges i regel mindre utrymme än målande och dramatiska bilder och rubriker. Något senare 

och under ett mindre utrymme riktas intresse mot i området boendes och vittnen. Det är här det 

kommer fram till att oroligheterna kan ha att göra med polisens dödsskjutning av en 69- årig man 

drygt en vecka tidigare. Även här domineras utrymmet, om än inte lika dramatiskt, av bilder och 

rubriker. 

Den samlade nyhetsrapporteringen fortsätter under de närmaste dagarna att behandla händelserna 

utifrån ett mer händelsebeskrivande och skildrande perspektiv.  Artiklarna fortsätter beskriva hur 

oroligheterna har utvecklats och vad som har utspelat sig under den gångna kvällen och natten. Det 

finns nu också ett större fokus och intresse för de som bor och verkar i Husby och deras reflektioner, 

upplevelser och erfarenheter kring vad som händer.  Det framkommer att det bland Husbybor, särskilt 

bland de unga finns ett lågt förtroende till polis och myndigheter. Det låga förtroende är här ett resultat 

av en social marginalisering och utsatthet där många känner sig nonchalerade och diskriminerade. Det 

framkommer även att polisen har anmält sig själva och sin egen insats efter vittnesmål och misstankar 

om att de har ägnat sig åt diskriminering och misshandel. 

I intervjuer med i Husby boendes och av händelserna direkt drabbade uttrycks en oro över vad det är 

som händer och ett avståndstagande från våldet. Även om de flesta som intervjuas menar på att det är 

ett utsatt område som under en längre tid har marginaliserats så tar de avstånd från det våld och den 

skadegörelse som sker. Det tydliggörs därför ännu lite mer att det våld och de konfrontationer som 

sker är ett resultat av en liten grupp och dess handlande. Då det huvudsakliga fokus för stunden inte 

ligger på teman av upplopp och kaos, utan de i området boendes och direkt drabbade, så presenteras 

inte samma generaliserande bild som tidigare. En bild där Husby inte helt och hållet sammanfattas och 

reduceras till kaos, våld och upplopp.  

Förutom ett sedan tidigare fokus på direkta händelsebeskrivningar och Husbybornas egna reflektioner, 

behandlar nyhetsrapporteringen nu också händelserna ur ett partipolitiskt perspektiv. I intervjuer med 
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oppositionella politiker riktas det kritik mot Alliansen och statsminister Fredrik Reinfeldt och vad som 

menas är uteblivna rektioner och nonchalans till det som händer. 

Då oroligheterna är inne på sitt tredje dygn rapporteras det att de nu spridit sig till omkringliggande 

områden. Dessa områden anses vara och beskrivs som socialt utsatta förorter. Kaoset har enligt 

dramatiserade rubriker och beskrivningar nu spridit sig och är ännu en gång nästintill utom kontroll. 

Samtidigt finns det ett fortsatt intresse och fokus på de i områdena boendes. Nu kommer också allt fler 

ungdomar till tals om hur de ser på situationen. Några av ungdomarna utger sig för att själva ha 

deltagit i upploppen och berättar om hur det hela handlar om en reaktion på den tidigare 

dödsskjutningen och en långtgående och systematisk diskriminering. Bland annat från polis. Dessa 

berättelser bekräftas även av andra som bor eller verkar i de drabbade områdena.   

Under oroligheternas fjärde dag förekommer det till viss del ett brott i hur rapporteringen har sett ut. 

Det är först nu som de i områdena boendes och direkt utsatta beskrivs vara aktiva individer som 

genom aktiv och kollektiv handling väljer att säga ifrån. Motståndet riktar sig både mot vad som anses 

vara meningslöst våld och förstörelse som social marginalisering och social utsatthet. Delar av 

nyhetsrapporteringen ger till en början dock sken av att behandla de boendes gemensamma protest. 

Rapporteringen går dock fort över till att i huvudsak behandla den föregångna nattens bränder, våld 

och kaos. 

Då oroligheterna börjar lugna ner sig riktas det nu ännu en gång ett större fokus mot de i områdena 

boendes och direkt berörda. Rapporteringen berör inte endast de aktuella oroligheterna utan även 

sociala frågor som segregering, fattigdom och utanförskap. Rapporteringen går sedan över till att 

behandla händelserna ur ett mer polisiärt och arbetsmiljömässigt perspektiv. Polisen möjligheter att 

utföra sitt arbete blir belyst samtidigt som de risker som arbetet utsätter dem för uppmärksammas.      
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ANALYS 

 

Identifierade grupper 

 

I materialet går det att identifiera olika grupper av individer. Det handlar sammanlagt om fyra 

dominerande grupper vilka nedan kommer att beskrivas och genom de återgivna citaten exemplifieras. 

De fyra identifierade grupperna beskrivs vara: 

Socialt marginaliserade individer vilka genom sitt handlande och direkta deltagande kan benämnas 

aktivister. Dessa individer beskrivs oftast som ungdomar och delvis, dock inte allt för mycket, som en 

grupp vilka uttrycker reaktioner i form av motstånd och protest. I huvudsak beskrivs de som en grupp 

vilka via ett orationellt och tanklöst handlande ägnar sig åt förstörelse och våldsverkan. Nedanstående 

citat visar på olika exempel hur den ovan nämnda gruppen konstrueras och således kan identifieras. En 

profilering blir precis som citaten exemplifierar tydlig i artiklarnas konstruktion, presentation och 

representation av en grupp maskerade och stenkastande ungdomar vilka genom attribut och handlande 

blir en avvikande och direkt agerande grupp. En agerande och handlande grupp vars främsta egenskap 

och kvalitet består i just våldsamheter och avvikande beteende. 

När polisen kom till platsen möttes de av maskerade ungdomar. Oroligheterna gjorde att polisen 

tvingades att stänga av infarterna till Husby under kvällen. Dessutom misstänks ungdomarna ha 

kastat gatsten mot polisen (Expressen, 20/5 2013). 

En 25-åring berättar för Expressen hur han deltog i upploppet: Allt var för att konfrontera den 

här dödsskjutningen. Imorgon kommer detta att fortsätta, det kommer bara att bli värre, säger 

han. Folk i området är arga över det som hände, alla ville göra upplopp (Expressen, 20/5 2013). 

Efter två våldsnätter i Husby exploderade oroligheterna återigen i Stockholm. För tredje natten i 

rad satte ungdomsgäng eld på bilar och byggnader. Men igår kväll var det inte bara Husby som 

drabbades. Under natten rapporterades oroligheter från förorter runt om i hela Stockholm 

(Aftonbladet, 22/5 2013). 

Med utgångspunkt i Thompsons termologi går det här att hänvisa till det ideologiska operationssättet 

Förenande. Inom ett operationssätt av förenande visar artiklarna kanske tydligast på en strategi av 

standardisering. Detta då gruppen av aktivister genom symboliska former konstrueras, presenteras och 

representeras som en grupp med unika attribut vars egenskaper först och främst är hotfulla och 

avvikande. En konstruktion där den främsta referensen, våld och skadegörelse, genom en symbolisk 

nivå formar och tillskriver dessa individer och deras omgivning, en kollektiv identitet som inte tar 

någon större hänsyn till bakomliggande faktorer, skillnader och egenskaper individerna emellan 

(Thompson, 1990, s. 64). Det kan även sägas ske en förstärkt profilering då det konstrueras en 

grundläggande skiljelinje mellan gruppen av aktivister och poliser. Med utgångspunkt i Thompson kan 
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detta kopplas till det ideologiska operationssättet Fragmenterande då det sker en symbolisk splittring 

av samhället som helhet. Denna skiljelinje blir synlig i de sammandrabbningar och konflikter som 

beskrivs finnas och ske. Sammandrabbningar och konflikter syns inte minst i de artiklar som beskriver 

hur gruppen av aktivister kastar, eller misstänks ha kastat sten mot poliser. Inom det ideologiska 

operationssättet Fragmenterande går det här att dra paralleller till en strategi av differentiering då den 

konstruerade skiljelinjen beskrivs bestå mellan två grupper vilka innehavande olika kvalitéer och 

egenskaper. En strategi som syftar till att uppmärksamma och betona skillnader mellan dessa grupper. 

I konstruktionen, representation och presentationen av gruppen aktivister går det även att hänvisa till 

strategin uteslutning av den andra då händelserna och konsekvenser av dessa beskrivs som en direkt 

effekt av aktivisternas handlande. Ett handlande som beskrivs som fientligt och hotfull och under 

nyhetsrapporteringens gång ofta förstärkt och dramatiserat beskrivs sprida sig. Således även utgöra ett 

hot mot det etablerade samhället. Ett hot som polisen i vissa artiklar beskrivs behöva isolera och 

stänga in (Thompson, 1990, s. 61, 64- 65).       

För det andra kan socialt marginaliserade individer som i grupp eller enskilt innehar något slag av 

social auktoritet också urskiljas. Denna grupp kan benämnas som sociala talespersoner. Dessa 

talespersoner är ofta engagerade i medborgarverksamma och sociala organisationer vilka genom 

upplysning och folkbildning försöker informera, belysa och påverka händelserna i relation till större 

sammanhang och sakfrågor. Den ovan nämnda gruppen blir inte minst synlig i de tre nedre och 

återgivna citaten. 

 

Megafonen, som arbetar för att stärka sociala verksamheter i förorten och få ungdomar att 

engagera sig politiskt, riktade i går skarp kritik mot polisens agerande vid händelsen (SvD, 21/5 

2013) 

Vid en välbesökt presskonferens med organisationen vittnade bland andra medborgarvärden 

Daniel Ghirmai om att han fick ta emot glåpord när han i tjänsten dök upp vid oroligheterna- 

Jag och andra blev kallade för apor, pajas, neger och luffare. När vi kom dit så var det en bil 

som brann. Då fick vi gå undan. Sedan, när vi skickat hem ett 30-tal ungdomar, så tyckte 

polisen att vi gjort ett dåligt jobb. Två av mina kollegor fick ta i mot batongsmällar (SvD, 21/5 

2013) 

Förtroendet för polisen är lågt i området, menar Megafonens talesperson Rami al-Khamisi 

(SvD, 21/5 2013) 

Beskrivningar av dessa individer presenteras även löpande i en stor del av artiklarna. Utifrån hur dessa 

presenteras och representeras, således också konstrueras, går det i nyhetsrapporteringen att identifiera 

dessa som en grupp. Genom en beskrivning och presentation av socialt engagerade och organiserade 
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individer, beskrivs de även som en grupp vilken innehar en slags social auktoritet. En grupp som både 

ges och själva beskrivs ta en position som sociala talespersoner. Denna konstruktion, presentation och 

representation förekommer ofta och på ett sådant sätt att de sticker ut. Då gruppen av sociala 

talespersoner genom hur de beskrivs också tillskrivs vissa kvaliteter och egenskaper, går det även här 

att tala om just konstruktion och profilering. 

Det går med utgångspunkt i det ovan beskrivna och i Thompsons teoretiska ramverk även här att tala 

om ett ideologiskt operationssätt av förenande och strategier av standardisering. Som de tidigare citatet 

visar, presenteras och framställs de på en symbolisk nivå som en grupp vilka aktivt och organiserat 

genom folkbildning och engagemang försöker verka för social stabilitet (Thompson, 1990, s. 63- 64). 

Inom operationssättet förenande går det även att hänvisa till vad Thompson kallar för en strategi av 

symbolisering av enhet. Även denna strategi blir synlig i den konstruktion, presentation och 

representation som omger gruppen av sociala talespersoner. Genom att denna grupp presenteras och 

själva beskrivs ta en position som just sociala talespersoner kan det antas att de tillskrivs en symbolisk 

roll som i nyhetsbevakningen återupprepas och bekräftas. En återupprepning och bekräftelse som leder 

till en slags statisk definiering som särskiljer en grupp från en annan (Thompson, 1990, s. 64). 

En grupp av sociala talespersoner blir även synlig i beskrivningar av konflikter. Dessa konflikter eller 

skiljelinjer beskrivs bestå mellan gruppen av de sociala talespersonerna och polisen. I artiklarna och 

citaten går det att läsa hur de sociala talespersonerna genom sina sociala och lokala kunskaper och 

auktoritet försöker stävja de pågående oroligheterna. I sitt arbete blir de enligt artiklarna dock 

motarbetade, misshandlade och diskriminerade av gruppen poliser. Citaten beskriver även att det 

verkar existera en mer långtgående konflikt med gruppen av poliser. En konflikt vilken beskrivs vara 

utbredd mellan i Husby boendes och polisen överlag. Då konflikten beskrivs och presenteras bestå 

mellan två grupper kan det anses vara självklart att dessa grupper också beskrivs. I presentationen och 

beskrivningen av denna konflikt går det därför att dra paralleller till det tidigare nämnda 

operationssättet fragmenterande. Inom detta ideologiska operationssätt kan vi hänvisa till strategin av 

differentiering då konfliktskildringen uppmärksammar och betonar gruppernas skillnader, egenskaper 

och kvalitéer.              

En tredje och mer allmän och öppen grupp av socialt marginaliserade individer består av de som bor i 

de drabbade områdena. En grupp som på grund av var de lever är direkt påverkade och utsatta för vad 

som händer. Samt är tagna och chockade. Knappt för än demonstrationen den 23/5 beskrivs denna 

grupp som aktörer med makt och möjlighet att påverka. De nedanstående citaten är exempel på hur en 

tredje grupp av individer blir konstruerade, presenterade och representerade.  

Under gårdagen samlades Husbyborna för att visa sin avsky mot våldet och många stannade 

även kvar när mörkret föll för att skapa lugn (Aftonbladet, 23/5 2013) 

Men en äldre man med rollator säger att han inte längre vågar gå ut på kvällen (DN, 21/5 2013) 
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Hundratalet Husbybor hamnade ofrivilligt mitt i kravallerna. – Det var kaos och poliserna 

använde hundar och batonger. Kravallerna började för att många i Husby, barn som vuxen, 

tycker polisen gjorde fel som sköt mannen förra veckan. Nu tänker många att kan de skjuta 

honom så kan de göra så mot min familj också, säger Hamid Taki (DN, 21/5 2013) 

Vi tycker att vi behandlas orättvist av myndigheter och poliser. Men det går inte att rättfärdiga 

det som händer här. Vi är bortglömda och man har rustat ner allt som funnits i Akalla och 

Husby, säger Tuncay Kaplan, 37, boende i Husby (DN, 21/5 2013). 

I artiklarna och dess citat beskrivs således en grupp av i områdena boendes vilka ofrivilligt hamnar 

mitt i, blir påverkade och/ eller utsatta av det som händer. Det bör sägas att konstruktionen, 

presentationen och representationen av denna grupp också utgår från olika perspektiv. Delvis och 

oftast beskrivs de som en grupp av individer vilka är utsatta och offerliknande. En grupp som beskrivs 

att inte inneha möjligheter till handling utan är passiviserade under rådande omständigheter. Delvis, 

dock inte för än den 24/5 framställs de i områdena boendes som en grupp vilken genom aktiv och 

kollektiv handling demonstrerar ett avståndstagande och motstånd mot det våld som sker. En slags 

intern och social mobilisering. Det förekommer även en beskrivning vilken visar på att de som bor i de 

drabbade områdena förvisso är kritiska till den långtgående och påtagliga sociala marginaliseringen, 

men tar avstånd från handlande i former av våld och skadegörelse. Gruppen av i området boendes blir 

inte minst synlig i de intervjuer och reportage som äger rum och publiceras. Gruppen som helhet 

profileras genom var de bor och att de i egenskaper och kvaliteter skiljs från gruppen av aktivister och 

sociala talespersoner. Den främsta profileringsreferensen ligger i egenskaper av socialt utsatta och av 

händelserna påverkade. 

I valet eller sättet att representera och presentera, således också konstruera denna grupp, går det än en 

gång att hänvisa till ett ideologiskt operationssätt av förenande och en strategi av differentiering. I 

artiklarna framställs alltså en större grupp av individer vars främsta och oftast förekommande 

egenskap är att vara utsatta. En symbolisk minsta gemensamma nämnare som blir till en kollektiv 

identitet över de individer som genom den mediala representationen placeras i denna grupp.             

För det fjärde har analysen påvisat representanter för polismyndigheten i form av poliser som en 

signifikant grupp. Denna grupp beskrivs och konstrueras i huvudsak på två sätt. Delvis som något 

nobelt och riddarlikt där polisen i sitt arbete för ordning och lugn blir attackerade och offer. Dels 

genom en kritik mot ett oprofessionellt polisiärt handlande och bemötande som endast spär på det som 

händer, och i viss mån skapar förståelse varför oroligheterna startade och nu fortsätter. 

Nils Martling, arbetsledare vid Västerortspolisen, säger att bara hans enhet har skrivit ett tiotal 

anmälningar som är så allvarliga att de nått arbetsmiljöverket – Jag tycker inte att det har gjorts 

tillräckligt för att begränsa riskerna på ett sätt som tar hänsyn till den extrema situationen i södra 

Järva de senaste två åren, säger han (SVD, 24/5 2013) 



24 
 

Då kommer en av poliserna fram, fäller ut sin batong och släpper hunden mot mig. Helt plötsligt 

springer alla poliser till attack, och vi hoppar över en mur för att ta skydd, säger han (SvD, 21/5 

2013). 

Polisstationen i Rågsved sattes i brand, poliskontoret i Kista fick fönsterrutorna krossade och 

närmare 30 bilar eldhärjades, bland annat i Norsborg, Tensta, Jordbro och Hagsätra. För att 

kunna hantera oroligheterna begär länspolisen i dag hjälp av rikspolisstyrelsen för att få 

polisförstärkning från andra distrikt i landet – Innan man skickar begäran måste vi gå igenom 

behoven, för att se till att vi har rätt resurser (SvD, 24/5 2013) 

De ovanstående citaten visar även de hur en grupp av individer kan konstrueras, representeras och 

presenteras. Det handlar precis som citaten visar om en grupp av poliser. Konstruktion och 

identifikation sker delvis utifrån att denna grupp benämns och beskrivs som just poliser. En grupp som 

representerar en statlig myndighet vars uppgift består i att upprätthålla lag och ordning. Gruppens 

profilering blir även tydlig i beskrivningar av konflikter mellan polis, i områdena boendes, aktivister 

och talespersoner. Som tidigare nämnt konstrueras det i framställningar av mellangruppsliga konflikter 

en skiljelinje där varje grupps egenskaper och kvaliteter betonas och uppmärksammas. 

Det går utifrån denna beskrivning även här hänvisa till ett ideologiskt operationssätt av förenande och 

strategier av standardisering. Gruppen av poliser konstrueras och framställs således på en slags 

symbolisk nivå och genom en kollektiv identitet. En symbolik och identitet som skiljer dem från 

övriga grupper (Thompson, 1990, s. 64).  

Dominerande teman 

 

När det kommer till uppsatsens andra frågeställning visar det sig att materialets tydligaste teman består 

i representationer av konflikter. Dessa konflikter blir inte minst synliga i beskrivningar av kaos, 

upplopp, kravaller, bränder, skadegörelse och konfrontationer med polis. Konflikterna kan dock 

beskrivas ske och finnas på olika nivåer och mellan de olika grupper som tidigare identifierades. Det 

kan därför sägas finnas ett flertal teman av konflikter. 

För det första går det precis som i de nedanstående citaten att identifiera en konflikt vilken i rubriker, 

bilder och text beskrivs grunda sig i kaoset i sig. 

Efter två våldsnätter i Husby exploderade oroligheterna återigen i Stockholm. För tredje natten i 

rad satte ungdomsgäng eld på bilar och byggnader. Men igår kväll var det inte bara Husby som 

drabbades. Under natten rapporterades oroligheter från förorter runt om i hela Stockholm. – Nu 

har vi haft en spridning av problemen också till de södra länsdelarna och det har gjort det mer 

komplicerat, säger Lars Byström på länskriminalen i Stockholm (Aftonbladet, 22/5 2013).  
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I natt brann Stockholms förorter. Polisen och brandkåren stod maktlösa medan bränder tändes i 

ort efter ort. Enligt uppgifter till Expressen organiserar ungdomarna upploppen på en sluten 

Facebookgrupp – Det är svårt när det brinner på olika ställen och det sprider sig i områdena, 

säger Towe Hägg på Länskommunikationscentralen (Expressen, 22/5 2013). 

Citaten lägger fram och hänvisar till händelser vilka beskrivs som just våld och kaos. Detta syns inte 

minst i hur tidningarna har valt att representera händelserna. De citat som ovan har återgivits är 

generellt sett väldigt talande för en stor del av den nyhetsmediala framställningen och representationen 

av händelserna. Med ett i rubriker, bilder och text frekvent och dominerande tema av just bränder, våld 

och kaos utan en större hänsyn till annat, blir detta ett dominerande tema av konflikt. En konflikt 

vilken framställs och kan tolkas att grunda sig i kaoset i sig. 

Med hänvisning till Thompsons teoretiska ramverk går det här att dra paralleller till det ideologiska 

operationssättet Förställande. Detta operationssätt syftar till att etablera och upprätthålla sociala 

dominansrelationer genom att som tidigare nämnt förneka, dölja eller skymma faktiska och reella 

ojämna dominansrelationer och grundläggande konflikter. Genom ett bildligt användande av 

symboliska former (exempelvis i framställningar av just bränder, våld, kaos och konflikt) går det inom 

operationssättet Förställande att hänvisa till strategier av Trop. Trop består som tidigare nämnt av ett 

kluster av strategier inom vilka det bland annat går att identifiera vad Thompson kallar för Metonymi 

och Metafor. Metonymi involverar ett användande av termer som kan ses som beskrivande för vissa 

attribut eller karaktärsdrag hos exempelvis ett objekt eller en händelse. Dessa används för att beskriva 

och sammanfatta händelsen eller objektet i sig. Det handlar alltså som tidigare nämnt om att utan 

hänsyn till faktiska omständigheter och konflikter referera och beskriva något utan ett 

helhetsperspektiv. En beskrivning där endast vissa delar eller attribut blir en betydelsegivande 

sammanfattning. En strategi av metaforer involverar ett tillämpande eller användande av termer och 

fraser som en betydelsegivande beskrivning för exempelvis ett objekt eller händelse. Dessa termer och 

fraser är dock i sig inte betydelsefulla för den helhet i vilken ett objekt eller händelse förekommer. 

Metaforiska uttryck bygger enligt Thompsons mening upp en spänning genom att sammanföra 

symboliska former eller uttryck från två egentligen skilda semantiska fält. En spänning som kan 

resultera i en konstruerad och bestående uppfattning för den helhet där en händelse existerar, och där 

termer med negativa värderingar blir sammanfattande referenser (Thompson 1990, s. 63). Detta går 

inte minst att se i det dominerande och frekvent förekommande temat av konflikt som beskrivs grunda 

sig i kaoset i sig och sammanfattar de drabbade områdena som helhet.     

En konflikt mellan vad i materialet konstrueras och beskrivs som grupper av aktivister och poliser är 

också synlig. Denna beskrivs inte minst i de artiklar där dessa aktivister eller gärningspersoner 

kommer till tals om varför oroligheterna startade och där konfrontationer beskrivs. Samt i mer rena 

händelsebeskrivningar av stenkastning mot och konfrontation med polis. 
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En 25-åring berättar för Expressen hur han deltog i upploppet: Allt var för att konfrontera den 

här dödsskjutningen. Imorgon kommer detta att fortsätta, det kommer bara att bli värre, säger 

han. Folk i området är arga över det som hände, alla ville göra upplopp. Det blev bara så att i 

dag klockan nio skulle vi ses. Det kom ungdomar från Rinkeby och Tensta också (Expressen, 

20/5 2013).  

På en gångstig vid Ringstensgatan i Kista i norra Stockholm träffar Aftonbladet 23-åriga Oscar 

och hans kompisar. – De stoppade mig för två timmar sen och frågade om jag hade knark. Du 

får mig att vilja starta upplopp sa jag till en av dem, säger Oscar. Han säger samma sak som 

många andra ungdomar de senaste dagarna: Upploppen beror på att polisen sköt ihjäl den 68-

årige knivmannen i Husby – Nästa gång kan det bli min far eller min bror. Men problemen med 

polistrakasserier, arbetslöshet och utanförskap har pågått i åratal (Aftonbladet, 22/5 2013).  

Citaten visar på att de i vissa artiklar konstrueras en grundläggande skiljelinje mellan dessa grupper. 

Detta kan exempelvis synas i de delar där händelserna beskrivs vara en reaktion på den av polisen 

orsakade dödsskjutningen. Samt där det beskrivs finnas en bland unga långtgående misstro och 

konflikt till polisen överlag. Det kan alltså som tidigare nämnt beskrivas finnas en konstruerad 

splittring av samhället som helhet där olika grupper ställs mot varandra. 

Ett uppmärksammande och betoning av sådana konflikter kan även här hänvisas till det ideologiska 

operationssättet förställande. Detta då fokus och uppmärksamhet kan vändas från vad som kan anses 

vara en i grunden inbyggda konflikt inom sociala dominansrelationer och ojämna maktrelationer. Det 

går även att dra paralleller till ett ideologiskt operationssätt av reifierande och en strategi av 

förevigande vilka syftar till att framställa händelser eller sociala relationer/ arrangemang som något 

mer permanent, naturligt eller tidlöst. Ett operationssätt och en strategi som motverkar förändring och 

aktivt inte tar hänsyn till de aktuella, reella och faktiska omständigheterna. Sociala arrangemang eller 

relationer framställs således som något naturligt, ofrånkomligt eller betydande innehåll för ett 

samhälles bestånd (Thompson, 1990, s. 65- 67).  

Det går även att påpeka att det under de dominerande temana av konflikter går att identifiera ett enligt 

Thompson ideologiskt operationssätt av legitimering. Under och i de dominerande temana av 

konflikter ligger beskrivningar av kaos där gruppen av aktivister genom sitt handlande beskrivs som 

hotfulla och avvikande. Gruppen av poliser kan här i sin samhälleliga funktion och sitt handlande bli 

passiviserade och uppfattas tvingade till åtgärder för att värna och skydda det etablerade och normala 

samhället. Polisen som grupp, organisation och deras makt blir således legitimerade i en framställning 

som konstruerar rättfärdigande argument kring deras funktion. Inte minst i framställningar som 

beskriver hur ett handlande är passiviserat och en rationell reaktion mot ett hot (Thompson, 1990, s. 

60- 61).               
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Ytterligare en konflikt kan beskrivas bestå mellan dem i de drabbade områdena (såväl boendes som 

aktivister och talespersoner) och det etablerade samhället i helhet och samhällsinstitutioner. Denna 

konflikt blir synlig i de boendes, de sociala talespersonernas och aktivisternas berättelser. Denna 

konflikt grundar sig i en upplevd och ojämn social maktfördelning. En maktfördelning där de 

drabbade områdena och dess befolkning, är socialt marginaliserade och distanserade från övriga 

samhället. Nedanstående citat är tydliga exempel på hur det både konstrueras och upplevs existera en 

grundläggande klyfta mellan grupp och samhälle.  

Kravallerna började för att många i Husby, barn som vuxen, tycker polisen gjorde fel som sköt 

mannen förra veckan. Nu tänker många att kan de skjuta honom så kan de göra så mot min 

familj också, säger Hamid Taki (DN, 21/5 2013).  

Vi tycker att vi behandlas orättvist av myndigheter och poliser. Men det går inte att rättfärdiga 

det som händer här. Vi är bortglömda och man har rustat ner allt som funnits i Akalla och 

Husby, säger Tuncay Kaplan, 37, boende i Husby (DN, 21/5 2013).  

Om jag säger att jag bor i Hjulsta så tror folk att jag är en dålig människa. Det är så jag känner 

mig när jag pratar med en vanlig person. Det är tråkigt men det är så det blir (DN, 23/5 2013). 

Citaten visar på hur de som bor i de drabbade områdena på ett allmänt och generellt plan framställs 

uppleva sig distanserad från en annars uppfattad samhällelig gemenskap och trygghet. Det beskrivs i 

artiklarna alltså finnas en skiljelinje mellan det etablerade samhället, dess institutioner och de 

drabbade områdena. De visar även på att det inte endast handlar om en distansering i form av att ha 

blivit bortglömda, utan också att det finns en upplevelse av att vara fredslösa och aktivt utsatta. Samt 

en tendens att själva identifiera sig med denna klyfta och identitet.  

En sådan framställning kan med utgångspunkt i Thompson hänvisas till ett ideologiskt operationssätt 

av reifierande med strategier av naturalisering och förevigande. Då framställningen och 

representationen av denna konflikt och skiljelinje presenteras som något allmänt och generellt riskerar 

den att etableras som något naturaliserat. Ett objektivt och ofrånkomligt tillstånd utan hänsyn till 

sociokulturella/ sociohistoriska kontextuella egenskaper (Thompson, 1990, s. 66). 

Det bör också påpekas att framställningen av en sådan konflikt och en konflikt av kaos, även kan 

verka från ett omvänt perspektiv. En verkan där det etablerade och normaliserade samhället vänder sig 

bort från de områden som anses vara socialt utsatta och drabbade av problem. Detta går kanske 

tydligast att se i de teman av konflikter som grundar sig i kaoset i sig. Vi kan här dra paralleller till 

strategin av uteslutning av den andra och ett operationssätt av fragmenterande då en sådan 

framställning kan tänkas konstruera en påförd och kollektiv identitet över dessa områden och de som 

lever där. En dominerande och frekvent förekommande kollektiv identitet vars främsta egenskaper 

ligger i avvikande och hotfulla egenskaper. En identitet som även genom ett operationssätt av 
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Förställande och en strategi av metonymi sammanför och sammanfattar förortsområden med dessa 

avvikande och hotfulla egenskaper (Thompson, 1990, s. 63, 65 ). 

Det blir i framställningarna av de tidigare identifierade grupperna också tydligt att det beskrivs finnas 

konflikter mellan de tre första grupperna. Dessa grupper beskrivs i artiklarna ha en gemensam 

nämnare i former av social marginalisering och utsatthet. Skillnaderna beskrivs bestå i vilken slags 

relation och ansvar till oroligheterna grupperna har. I identifikationen av de tre första grupperna 

beskrivs en representation och presentation av dessa gruppers kvaliteter och egenskaper. Förutom den 

gemensamma nämnaren av social utsatthet så hamnar dessa i konflikt med varandra då gruppernas 

olika agerande drabbar varandra negativt. Ett uppmärksammande och en betoning på sådana negativa 

verkningar och konflikter kan utifrån Thompson hänvisas till ett operationssätt av förställande då 

fokus och uppmärksamhet dras från en i grunden faktisk och i sociala dominansrelationer inbyggd 

konflikt. En konflikt som egentligen bygger på och handlar om den sociala marginaliseringen som är 

en effekt och verkan av de ojämna maktförhållandena i dominansrelationerna (Thompson, 1990, s. 62- 

63). 
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AVSLUTANDE SAMMANFATTNING 

 

Uppsatsens syfte ligger i att genom en kritisk diskursanalys undersöka hur den mediala 

nyhetsrapporteringen av händelserna i Husby och övriga områden, kan verka etablerande eller 

upprätthållande för sociala och ojämna maktförhållanden. För en möjlighet att kunna uttala sig om och 

komma fram till några slutsatser har uppsatsen, förutom den tidigare forskningen och relevant teori, 

använt sig av tre systematiskt strukturerade frågeställningar. De två första frågeställningarna om 

konstruerade grupper och teman har här varit en förutsättning för en möjlighet att uttala sig om och 

söka svar på den tredje frågeställningen om sociala och ojämna maktförhållanden.   

Resultaten för de två första frågeställningarna visar att det i urvalet går att identifiera olika signifikanta 

grupper och teman. Det är just på det sätt som dessa grupper och teman konstrueras och representeras 

det går att hävda en påverkan på sociala och ojämna maktrelationer. Representationen av dessa 

grupper och teman bygger på ett vardagligt och bildligt användande av symboliska former och kan 

utifrån både Thompson och Fairclough anses vara påverkande och drivande. 

Gällande Thompson, som menar på ett starkt samband mellan dominans (vilket definieras som 

systematiska, asymmetriska, exkluderande och etablerade maktrelationer) och ideologi går denna 

påverkan att se i de tidigare presenterade ideologiska operationssätten och dess strategier. I resultat 

och analys av- och för de två första frågeställningarna och arbetets urval, går det att finna ett flertal 

exempel hur ideologi kan verka upprätthållande och etablerande för sociala och ojämna 

maktförhållanden. Ideologins verkan ligger i själva konstruktionen och representationen där inte minst 

operationssätt av förenande, fragmentering och förställande är närvarande. Inte minst i framställandet 

av gruppen aktivister, vilka genom symboliska former konstrueras och representeras som en grupp 

vars egenskaper och kvaliteter först och främst är hotfulla och avvikande. Egenskaper och kvaliteter 

som placerar denna grupp och deras omgivning under en kollektiv identitet. En identitet och 

framställan som inte tar hänsyn till skillnader, faktiska egenskaper, bakgrund och bakomliggande 

faktorer/ omständigheter. Det sker också en splittring av samhället som helhet då grupper ställs mot 

varandra och det etableras skiljelinjer mellan dessa. Grupper var av vissa beskrivs befinna sig inom 

avvikande och/ eller hotfulla dimensioner. Dimensioner vilka beskrivs befinna sig utanför det 

etablerade samhället. Detta oavsett om de tillhör gruppen av aktivister, sociala talespersoner eller 

boendes. Samt att representationen och profileringen av grupper, teman och de berörda områdena 

återupprepas till den grad att de blir naturaliserade. Ett naturligt och beständigt inslag. 

När det kommer till Fairclough kan vi hänvisa till dennes definition av ideologi och enligt honom hos 

diskurser tre grundläggande funktioner. Fairclough menar på att ideologi är betydelser i maktens 

tjänst. En makt vilken tillhör ett dominerande och styrande ramverk och struktur. Det är i samhällen 

och sammanhang där det redan existerar konflikt och dominansrelationer som ideologi skapas. I 
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representationerna av Husby domineras dessa av teman av konflikt där grupper ställs mot varandra och 

det etablerade samhället. Med utgångspunkt i Fairclough och att representationen består av symboliska 

former kring konflikter och motsättningar. Kan detta leda till ett skapande av ideologi vilken här är 

betydelser i maktens, alltså det etablerade och rådande samhällets tjänst. Det går i urvalet och 

representationerna av händelserna också att identifiera diskursers tre grundläggande funktioner. 

Nämligen en identitetsfunktion, en relationell funktion och ideationell funktion. I framställningen av 

händelserna i Husby och de övriga områdena går det alltså att se hur individer och grupper av 

individer tillskrivs konstruerade sociala identiteter. Det går att se hur relationer mellan olika grupper 

framställs. Samt ett kunskaps- och betydelsesystem som kan forma och bidra till hur händelserna och 

grupperna uppfattas. En uppfattning som är underordnade redan befintliga sociala och kulturella 

kategoriseringar och kan framställa något som mer eller mindre normalt eller avvikande. Därför också 

verka bestämmande för vissa typer av sociala relationer och kunnande om omvärld. 

Både Thompson och Fairclough menar på att sociala identiteter, relationer och kunskap av dessa 

skapas genom diskursiva praktiker, alltså en produktion och konsumtion av representationer via 

symboliska former. Innehåll och uppfattning av dessa identiteter och relationer påverkas och bestäms 

till viss del av hur och av vem de representeras. Då massmedia är en stor och betydande aktör i 

förmedlandet av representationer. Således också en förmedlare av kunskap och vetande, blir vår 

kunskap, vårt vetande och våra uppfattningar till stor del ett resultat av deras representationer. 

Resultatet för den tredje frågeställningen och arbetets syfte, blir således att det är på det sätt som 

händelserna med dess konstruerade grupper och teman representeras. Som en påverkan på sociala och 

ojämna maktrelationer sker. Denna representation kan sägas placera in händelserna under 

sammanhang av etno- och nationalkulturella och migrations- och integrationspolitiska frågor. Då 

representationerna domineras av avvikelse och hotfullhet risker de att göra det till en negativt laddad 

fråga om skillnader mellan olika folkgrupper och kulturer. Särskilt med tanke på att representationerna 

förstärker och ständigt upprepar profiler av redan allmänt betraktade invandrartäta, marginaliserade 

och socialt problematiska områden. De riskerar att konstruera en grundläggande klyfta mellan ett vi 

och dom. En klyfta där båda sidor konstrueras och reproduceras som biologiska, sociala och kulturella 

kollektiv med näst intill oöverbryggliga skillnader. Ett användande av termer och symboler som 

reducerar och placerar områden som exempelvis Husby och dess invånare i statiska etniskt- kulturella 

kategorier där avvikelse och hotfullhet är dess främsta referens. Dessa kategorier tar inte hänsyn till 

sociala och sociodemografiska skillnader eller aspekter, utan reducerar och slätar ut det till kulturella 

och etniska faktorer mellan grupper av svenskar och invandrare. Kulturella och etniska faktorer och 

skillnader vilka riskeras att bedömas inom en strukturell och vertikalt rangordnad skala där förståelsen 

bygger på etnocenteristiska och eurocentristiska grunder (Peterson & Ålund 2007, s. 18- 22). Där 

utsatta och marginaliserade grupper inte ges samma möjlighet till att resa sig, då de inte tillhör de 

redan dominerande eller ideologiskt accepterade grupperna.   
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Fortsatta studier och forskning 

 

Jag har med detta arbete velat visa hur ett sådant vardagligt förekommande fenomen som 

nyhetsrapportering kan påverka och sättas i samband med något större och övergripande. Vilka 

effekter, om än omedvetna sådana, som representationer av händelser och skeenden i omvärld och 

samhälle kan leda till. 

Thompson menar på att ett uppmärksammande av hur ett användande av symboliska former kan 

användas, kan belysa ett samspel och växelverkan mellan ideologi, makt och det sociala och 

vardagliga livet. Ett uppmärksammande kring hur ideologi kan verka genom ett sådant vardagligt och 

vanligt förekommande inslag som symboliska former (Thompson, 1990, s. 66- 67). Ett sådant 

uppmärksammande är av vikt i det vardagliga livet och motiverar ytterligare studier kring hur 

framställning och representationer av tidigare och kommande händelser kan studeras. Inte minst i dag 

då det dagligen rapporteras kring händelser och debatter som relateras till Islam. Det går exempelvis 

att hänvisa till nyhetsrapporteringarna kring ISIS och hur detta kan påverka bilder och uppfattningar 

av Islam och de människor som ser sig som muslimer, eller på grund av sin bakgrund kopplas samman 

med Islam.          
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