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Syftet med uppsatsen ”Vem har rätt till berättelsen? Nyhetskonstruktion i tryckta medier om 
dem som blev beskjutna av den såkallade lasermannen” är att undersöka tryckta mediers 
rapportering om den såkallade lasermannen och de människor han besköt. Jag gör detta mot 
bakgrund av Shahram Khosravis berättelse om hur han framställdes i medierna när han blev 
beskjuten av lasermannen. Jag vill även undersöka förekomsten av samhällsdiskurser i 
artiklarna. 
 
Frågeställningarna är: vad är det för berättelser som förmedlas genom medierna och hur kan 
dessa jämföras med Shahram Khosravis berättelse? Kan man utläsa något budskap i 
mediernas rapportering och kan man i sådant fall förklara och förstå detta? Samt, vad kan 
medierapporteringen tänkas få för effekter? 
 
Uppsatsen bygger på teorier om konstruktivism och medielogik, som handlar om att allting är 
konstruerat och att medierna inte på ett objektivt sätt kan skildra olika nyheter. Jag använder 
också teorier om diskurser och om nyhetsvärdering. 
 
I textanalysen av sju artiklar använder jag en kritisk diskursanalys som metod. 
 
Resultaten av analysen visar att medierna kategoriserade människor på samma sätt som 
lasermannen, det vill säga att de dömde människor efter utseende så att ”mörka” personer 
kunde räknas till invandrare och ”ljusa” som svenskar. Rapporteringen gick från attt handla 
om människor som blivit beskjutna till att handla om rädda och oroliga invandrare som 
besköts. Genom min undersökning ser jag att journalisterna från början rapporterade 
individuellt men utan egna kopplingar och analyser och att de sedan kom att följa samma 
medielogik och form. Artiklarna fick samma teman och vinklar och samhällsdiskurser som 
rasism och främlingsfientlighet återspeglades. Genom att fortsätta på en redan pågående 
debatt påverkade medierna debatten genom ett nytt synsätt. Effekten av en sådan rapportering 
kan vara att läsarna anammar mediernas indelning av människor, som grundar sig på 
stereotyper och schabloner. 
 
 



   2

Innehållsförteckning 
 
1. INLEDNING....................................................................................................................3 

1.1 DISPOSITION............................................................................................................4 

2. TEORIER, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ...................................................6 

2.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR........................................................................6 
2.2 KONSTRUKTIVISM..................................................................................................6 

2.2.1 Mediesystemet enligt Luhmann .........................................................................8 
2.3 MEDIELOGIK ...........................................................................................................9 

2.3.1 Teman och vinklar...........................................................................................11 
2.4 NYHETSVÄRDERING ............................................................................................13 
2.5 DISKURSANALYS..................................................................................................14 
2.6 SAMMANFATTNING..............................................................................................15 

3. METOD OCH MATERIAL.........................................................................................17 

3.1 KRITISK DISKURSANALYS ..................................................................................17 
3.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ........................................................................................18 
3.3 INTERVJU ...............................................................................................................19 
3.4 MATERIAL OCH URVAL.......................................................................................20 
3.5 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................21 

4. ANALYS ........................................................................................................................22 

4.1 BAKGRUND ...........................................................................................................22 
4.2 TEXTANALYS ........................................................................................................23 

4.2.1 Artikel 1. ..........................................................................................................23 
4.2.2. Artikel 2. ..........................................................................................................26 
4.2.3 Artikel 3. ..........................................................................................................29 
4.2.4 Artikel 4. ..........................................................................................................32 
4.2.5 Artikel 5. ..........................................................................................................35 
4.2.6 Artikel 6. ..........................................................................................................39 
4.2.7 Artikel 7. ..........................................................................................................42 

5. RESULTATREDOVISNING.......................................................................................46 

5.1 SAMMANFATTNING AV TEXTANALYS ..............................................................46 
5.2 TEMAN OCH VINKLAR .........................................................................................47 
5.3 MEDIEFORMAT OCH MEDIELOGIK.....................................................................49 
5.4 SHAHRAM KHOSRAVI .........................................................................................51 

6. SAMMANFATTNING .................................................................................................53 

6.1 AVSLUTNINGSVIS.................................................................................................55 

7. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING.........................................................57 

 
Bilaga 



   3

1. Inledning 
I början av 1990-talet besköt en man vid namn John Ausonius ett antal människor med 

utländskt utseende. Han kom att kallas för lasermannen, eftersom han använde ett gevär med 

lasersikte. Under perioden 21 oktober 1991 till den 22 januari 1992 attackerades elva 

människor i Stockholm och Uppsala av lasermannen. En person avled, och flera fick livslånga 

men. Händelserna uppmärksammades mycket av medierna. Framförallt fokuserades det 

faktum att lasermannen besköt människor med utländskt utseende. En som blev attackerad 

och beskjuten är Shahram Khosravi, och det var när jag fick höra talas om hans medverkan på 

ett seminarium vid Södertörns Högskola som mitt intresse för det hela väcktes. På seminariet 

hade han talat om den bild som framställdes av honom i medierna, en bild som han 

överhuvudtaget inte kände igen. Alla hans personliga egenskaper hade genom medierna 

reducerats till att vara en invandrare och ingenting annat. Jag vill med denna uppsats 

undersöka mediebilden mot bakgrund till Shahram Khosravis upplevelser och tankar, och jag 

kommer att använda mig av artiklar som dels handlar om Khosravi och dels om två andra 

händelser. Jag vill undersöka hur de människor som besköts av lasermannen skildrades i 

medierna och vad som blev viktigt i sammanhanget. Jag vill också ta reda på om medierna 

följde lasermannens mönster och helt godtyckliga indelning mellan människor, då han drog 

slutsatsen att en mörk person är invandrare.  

 

Min ambition är också att sätta händelserna i relation till det samhällsklimat som rådde i 

början av 1990-talet. En ganska hetsig debatt pågick om bland annat invandrare, invandring 

och främlingsfientlighet. Ny Demokrati kom in i riksdagen i valet 1991 och bidrog starkt till 

debatten med sina ofta främlingsfientliga uttalanden. Vid ett flertal tillfällen attackerades 

flyktingförläggningar med bland annat brandbomber och även några privatpersoner fick sina 

hem förstörda. Främlingsfientliga rörelser fick genom dessa och liknande attentat mycket 

uppmärksamhet i medierna, där en diskussion pågick om bland annat invandrare, invandring, 

svenskar, svenskhet och svensk kultur. Det verkade som om främlingsfientlighet och rasism 

spred sig som en löpeld genom Sverige.  

 
Mina teorier handlar om konstruktion och om logik. Om att allting är konstruerat, inkluderat 

medier, eftersom vi alltid i viss mån utgår från oss själva i vår förståelse och våra tolkningar. 

När vi läser en tidning utgår vi från vårt eget intresse och vår egen kunskap, och när en 

journalist skriver en artikel ligger också journalistens erfarenheter och kunskap till grund för 

denna. Till detta kommer en viss logik som präglar olika medier och som de involverade 
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arbetar efter, vilket gör att logiken mer eller mindre styr produktionen.  

 

Vi är många som idag använder medier på ett eller annat sätt. Vad vi då bör vara medvetna 

om är att det handlar om en process i vilken några av det oändliga antalet händelser som 

inträffar under en dag fångas upp och blir till nyheter. Walter Lippmann skrev redan 1922 om 

att det skulle vara ett mirakel om journalisterna skulle kunna täcka in alla de händelser de 

ändå gör, om det inte vore för att de följde standardiserade rutiner. Han menade att det 

knappast skulle gå att ens samla in nyheter om det inte fanns en apparatur med regler för att 

namnge, bedöma och spela in. Lippmann skriver också om redaktören som bedömer 

innehållet och som med hjälp av de olika reportagen ska skapa ett sammanhang i tidningen. 

Fanns det då inte rutiner och kunde man inte använda olika stereotyper och rutinmässiga 

bedömningar skulle redaktören snart dö av utmattning. Vidare menar han att eftersom det 

viktiga är att göra någonting av nyheten, så att den blir intressant för publiken, blir det mest 

naturliga för reportern att skapa den bild eller utgå från den vinkel som denne själv vill se och 

delge läsarna. Dessutom handlar det om att nyheterna bör involvera läsarna på något sätt och 

att en fråga ska diskuteras så att läsarna kan relatera till sina egna liv. Detta medför att 

journalister formar nyheterna så att de medverkande inte alltid känner igen sig i 

rapporteringen, då journalisterna kan ta fasta på andra saker än vad de som medverkar i 

reportaget gör. Allt för att väcka intresset hos läsarna. (Lippmann 1922/1998 s 339ff). 

  

Trots att året är 1922 känner man igen mycket av diskussionen, åttio år senare.  

 

1.1 Disposition 
• Kapitel 2: Teorier, syfte och frågeställningar. Här presenterar jag mitt syfte, mina 

frågeställningar samt de teorier som ligger till grund för uppsatsen. Min utgångspunkt 

är konstruktivismen, en spretig teori som har utvecklats ur filosofin och 

samhällsvetenskapen men som figurerar inom många olika ämnen. Konstruktivism 

handlar om att allting är konstruerat och om att det inte kan existera någon objektiv 

sanning eller verklighet. Sanning och verklighet är komplicerade begrepp som jag inte 

använder annat än för att förklara teorin. En grundpelare i nyhetsprocessen är 

medielogiken, en logik som finns inom alla medier och som mer eller mindre styr 

nyhetsproduktionen. Medielogiken bildar tillsammans med konstruktivismen min 

teoretiska bas. Jag har även velat förklara vad som egentligen gör en nyhet, för att 
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förstå varför vissa händelser och inte andra hamnar i tidningen och varför det är så stor 

dominans av negativa nyheter. Slutligen har jag använt mig av Norman Faircloughs 

diskursteori, för att förklara existensen av olika diskurser i vårt samhälle och som både 

medvetet och omedvetet påverkar oss i vårt sociala liv. 

• Kapitel 3: Metod och material. I detta kapitel redogör jag för den metod jag använder 

i textanalysen: kritisk diskursanalys. Jag presenterar metoden och går igenom ett 

analysschema utarbetat av Ekström och Larsson (2000) som jag kommer att använda 

mig av. Under material och urval redogör jag för vilka tidningar och artiklar jag 

använder mig av. Slutligen går jag igenom avgränsningar där jag förklarar och 

motiverar mina val. 

• Kapitel 4: Analys.  Jag inleder kapitlet med Shahram Khosravis berättelse om hur han 

upplevde rapporteringen kring honom när han blivit beskjuten av lasermannen, för att 

ha denna som bakgrund till de artiklar jag analyserar. Textanalysen utgörs av sju 

artiklar som jag analyserar enligt analysschemat. 

• Kapitel 5: Resultatredovisning. Här sammanfattar jag analysen och diskuterar 

resultaten utifrån teorierna. 

•  Kapitel 6: Sammanfattning. Slutligen sammanfattar jag uppsatsen och mina resultat. 

• Kapitel 7: Käll- och litteraturförteckning. 
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2. Teorier, syfte och frågeställningar 
I det här kapitlet presenterar jag mitt syfte och mina frågeställningar samt de teorier jag 

använder och bygger mitt resonemang kring. Avslutningsvis sammanfattar jag teorierna och 

diskuterar deras relevans för uppsatsen. 

 

2.1 Syfte och frågeställningar 
Med denna uppsats vill jag undersöka vad som under en viss period rapporterades om den 

såkallade lasermannen och de människor han besköt. Jag vill ta reda på vad som berättades i 

medierna, mot bakgrund av Shahram Khosravis berättelse om hur han framställdes i medierna 

när han blivit beskjuten av lasermannen. Genom att använda mig av dessa båda sidor hoppas 

jag att dels få en bättre uppfattning om vad som egentligen skrevs, och dels få möjligheten att 

se hur nyheten om Shahram konstruerades. Jag vill också ta reda på om medierna använde 

samma godtyckliga indelning av människor som lasermannen gjorde. Lasermannen antog helt 

enkelt att mörka människor var invandrare, och jag vill undersöka hur medierna använde 

denna indelning. Jag vill också sätta händelserna i relation till det samhällsklimat och de 

diskurser som rådde vid den aktuella tidpunkten, eftersom det i början av 1990-talet 

debatterades mycket om främlingsfientlighet och rasism. Jag vill undersöka om dessa 

samhällsdiskurser avspeglas i artiklarna. 

 
Mina frågeställningar är: vad är det för berättelser som förmedlas genom medierna och hur 

kan dessa jämföras med Shahram Khosravis berättelse? Kan man utläsa något budskap i 

mediernas rapportering och hur kan man i sådana fall förklara och förstå detta? Samt, vad kan 

medierapporteringen tänkas få för effekter? 

 

2.2 Konstruktivism 
”Verkligheten” är ett komplicerat begrepp med många olika definitioner och innebörder. Jag 

använder begreppet här så som Schmidt och Luhmann använder det inom konstruktivismen. 

Jag ämnar inte använda begreppet senare i uppsatsen, på grund av dess problematik, men 

eftersom begreppet är så centralt inom konstruktivismen använder jag det här för att kunna 

förklara teorin. 

 

Konstruktivism är en långt ifrån homogen teori och den har skapats av många olika röster 

som har kommit från många olika håll, till exempel från sociologin, filosofin och biologin 

(Schmidt 1992 s 2). Inom den akademiska världen finns det många olika typer av 
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konstruktivism, exempelvis ”social konstruktivism”, ”kognitiv konstruktivism”, ”empirisk 

konstruktivism” och ”radikal konstruktivism”. Gemensamt för dessa olika riktningar är att de 

behandlar ämnen som system och omgivning och observation och distinktion.  Gemensamt är 

också att man inom de olika riktningarna konverterar ”vad”-frågor till ”hur”-frågor. 

Grundtanken inom konstruktivismen  är nämligen att vi alla definierar världen utifrån våra 

kognitiva och sociala aktiviteter och man måste därför undersöka dessa, på förhand givna, 

förutsättningar, vilket görs med att fråga ”hur”? Därmed kan man gå bakom och på djupet för 

att finna svar, i stället för att få ett svar bestående av till exempel en uppräkning av något 

(ibid.). 

 

Radikala konstruktivister som exempelvis Siegfried Schmidt och Niklas Luhmann menar att 

det är ologiskt att säga att nyheter skulle vara en spegel av samhället. Enligt dem kan inga 

nyheter avbilda ”den verkliga” verkligheten eftersom allting är konstruerat. Alla påverkas av 

den kontext man befinner sig i och det är utifrån vår egen kontext som vi skapar vår egen 

verklighetsbild. Det är också genom våra observationer som vi bildar oss en uppfattning om 

”verkligheten” och världen, och Schmidt anser att det är observatörens kontext som formar 

konstruktionen. Slutsatsen enligt Schmidt blir att det finns lika många verkligheter som det 

finns observationer. Nyheter uppfattas således olika av alla eftersom alla gör sina egna 

observationer. Vad som är sant för någon behöver inte vara sant för en annan. Man kan därför 

aldrig påstå att en nyhet är ”sann” eftersom det är den enskilda individen som bestämmer vad 

som är sant och falskt, för henne. 

 

Enligt konstruktivister som Schmidt och Niklas Luhmann finns det visserligen en objektiv 

verklighet men den ligger utom räckhåll för oss att kunna uppleva. Istället konstruerar vi en 

verklighet baserad på de sociala och kulturella normer och regler vi socialiserats in i. Vi ingår 

i ett system där vi interagerar med varandra och det är tack vare detta som vi undviker 

solipsism, det vill säga att vi ständigt utgår från oss själva och därför går runt i våra ”egna 

världar”. Genom vår interaktion med varandra bildas allmänna uppfattningar om samhället 

och om världen och vi utvecklar på så vis en gemensam livsstil och ett likartat förhållningssätt 

inför vissa händelser och frågor. 
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2.2.1 Mediesystemet enligt Luhmann 

Niklas Luhmann är systemteoretiker och menar att samhället är uppbyggt av olika stängda 

och självständiga system, vilket är ett resultat av det differentierade moderna samhället i 

vilket allting är uppdelat. Begreppet system är egentligen en avgränsning för att skilja något 

från någonting annat. Till exempel är konst och nöje två olika system, liksom politik och 

ekonomi. Motsatsen till system är omvärld, det vill säga omvärlden kring ett system. Hur 

omvärlden ser ut beror på vilket fokus man har inom systemet, och vilket system man 

befinner sig i. För att få full förståelse och kunskap om ett system menar Luhmann att man 

måste befinna sig i själva systemet. Som individ kan man förflytta sig mellan olika system 

och individen konstrueras av respektive system för att passa in. Luhmann menar att varje 

system utgör en egen verklighet, och det finns således lika många verkligheter som system, 

samtidigt som det finns en yttre objektiv verklighet som är onåbar för systemen och 

individerna men ändå nödvändig för systemens upprätthållande. Luhmann liknar denna yttre 

verklighet vid en horisont. Vi kan tro att vi har nått sanningen/horisonten, men vi gör det 

aldrig. Vi kan heller inte veta om vi kommit närmre sanningen eftersom vi inte vet vad 

sanningen är. Sanningen för stunden är det som fungerar och som verkar vara relevant, en 

kollektiv överenskommelse (Schmidt 1992, Luhmann 2000). 

 

Enligt Luhmann är det massmedierna, eller mediesystemet, som är utgångspunkten för vad vi 

vet om vår omvärld och om andra system. Medierna gör sina egna observationer, baserade på 

de rutiner och regler som finns inom systemet, som sedan förmedlas till lyssnare, tittare eller 

läsare. För att undersöka och förstå medier måste man enligt Luhmann koncentrera sig på 

själva konstruktionen, nyheten, och dess observationer, exempelvis antaganden, beskrivningar 

och slutsatser. Det väsentliga är med andra ord att undersöka själva observationen och inte 

den som observerar. ”En” observation innefattar egentligen ett flertal observationer, till 

exempel en första observation då man intar fakta och sedan en andra med syfte att observera 

observatören, och sedan en tredje observation för att upptäcka fel och brister. Dock kan en 

observation aldrig bli ”fullständig” utan har ständigt en ”blind spot”, en blind fläck som 

består av det man inte ser i en observation. Luhmanns uppfattning är att man alltid missar 

någonting i en observation, och därför finns där alltid en blind fläck. Med andra ord måste 

även  journalisters observationer bestå av dessa blinda fläckar. Dessutom görs inte 

observationer godtyckligt, utan de beror på observatörens kontext. Bland annat på vilket 
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system han eller hon befinner sig i och vilka erfarenheter och kunskaper som finns (Luhmann 

2000).  

 

Ekström och Nohrstedt (1996) skriver om den negativa laddningen som finns i påståendet att 

nyheter är konstruktioner, och att många journalister reagerar negativt på en sådan definition. 

Författarna menar att begreppet konstruktion egentligen syftar till att beskriva något som 

stämmer överens med många journalisters egna erfarenheter. Begreppet är dock problematiskt 

eftersom det gärna sätts i samband med något som är förvanskat, falskt eller påhittat. Ekström 

och Nohrstedt menar att de forskare som talat om nyheter som konstruktioner ofta ser 

nyheterna som just omformuleringar eller rekonstruktioner av verkliga företeelser, eller som 

berättelser som skapas utifrån iakttagelser av verkligheten (Ekström & Nohrstedt 1996 s 27). 

De använder sig också av det problematiska begreppet ”verklighet” men på ett litet 

annorlunda sätt än vad Luhmann och Schmidt gör. De senare har som målsättning att 

undersöka hur något konstrueras, och eftersom utgångspunkten är att allting är konstruerat 

slipper man debatten om huruvida man påstår att någonting är förvanskat, falskt  påhittat eller 

inte. 

 

Det jag vill ta fasta på inom konstruktivismen är grundtanken att allting är konstruerat och att 

varje konstruktion är unik för varje människa. Detta eftersom alla gör sina egna observationer 

utifrån sin kontext och, enligt Luhmann, det system man befinner sig i. Det går därför aldrig 

att påstå att någonting är hundraprocentigt sant eller falskt. Mediesystemet enligt Luhmann är 

också intressant eftersom det innebär att det inom detta system finns en viss logik, vissa 

diskurser som människorna i systemet är delaktiga i och som de sedan för med sig när de 

förflyttar sig till ett annat system. Härigenom får logiken och diskurserna en betydelse även 

utanför systemet, i det sociala livet. Men för att förstå medierna krävs det en observation av 

själva observationen, vilket i mitt fall blir av nyheterna och de observationer som görs i de 

specifika artiklarna. 

 

2.3 Medielogik 
Medielogiken handlar också i grund och botten om att allting är konstruerat, men denna 

konstruktion beror på den logik som präglar ett medium. Medielogik handlar om hur 

medierapportering kan påverka hur konkreta händelser uppfattas och förstås av publiken, med 

fokusering på själva händelserna och deras struktur och hur dessa framställs i medierna 

(McQuail 1983/2000 s 109). De som utvecklade medielogiken under 1970-talet, David L 
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Altheide och Robert P Snow, menar att den sociala verkligheten upprättas och känns igen 

genom medierna. De hävdar att det är mediernas logik som i det moderna samhället 

föreskriver vad som är ”normalt” i det sociala livet och i samhället (Altheide & Snow 1979 s 

12). Vid analys av medierna bör utgångspunkten vara att medierna är den dominerande 

kraften i samhället som alla andra institutioner anpassar sig efter. Det handlar dock inte om att 

medierna dikterar villkor för resten av samhället utan om en interaktion mellan medierna och 

ett organiserat beteende inom institutionerna. I den interaktionen är medielogiken 

perspektivet genom vilket man tolkar och löser problem (ibid. s 14-15). 

 

Medierna presenterar alltså olika problem, tolkningar och lösningar för publiken, i mitt fall 

för läsarna. Hur detta går till beror på respektive mediums logik. Enligt Altheide & Snow 

använder vi sedan denna logik, i olika utsträckning, i vårt vardagliga liv. Vidare har varje 

medium sitt speciella format, medieformat. Man kan säga att medieformatet är ett ramverk 

genom vilket social aktion sker. I nästan all form av kommunikation finns det, ofta outtalade, 

regler som används för att underlätta delad mening. Inom medieindustrin representerar format 

dessa kommunikationsregler (ibid. s 22). Altheide & Snow kallar de olika formaten för 

mediernas subdelar, och för att förstå medielogiken måste man förstå de olika formaten.  

 

Format innefattar hur materialet organiseras, hur det presenteras (stilen), var fokus eller 

betoning ligger, och även mediets grammatik, mediegrammatiken. Liksom alla medier har sitt 

speciella format, har de även sin speciella grammatik. Mediegrammatiken handlar om hur tid 

och rum utnyttjas, om ordval och språk, om hur ämnen delas upp och hur verbal och icke-

verbal (koder) kommunikation används (McQuail 1983/2000 s 335). 

 

Den mening som läsaren skapar utifrån medier är resultatet av en process där ord eller 

symboler presenteras av någon eller något och uppfattas och besvaras av en annan. Enligt 

Altheide & Snow är den kritiska punkten i meningsskapandet hur mottagaren besvarar och 

reagerar på det som presenteras (Altheide & Snow 1979 s 22). En nyhet i en tidning är således 

beroende av publikens respons. Man kan hårdra detta och säga att huruvida publiken delar 

mediets uppfattning om nyheter och nyhetsvärde eller inte är i längden avgörande för mediets 

överlevnad. Publiken spelar med andra ord en stor roll i nyhetsskapandet. Å andra sidan 

spelar nyheter och annat material som presenteras i medierna en stor roll för publiken. Om 

mottagarna av i detta fall tidningens budskap/nyheter delar tidningens uppfattning om nyheter 
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och nyhetsvärde kan de anamma mediets logik och använda den i både mediala och icke-

mediala sammanhang. Med mediala sammanhang menar jag att man utgår från en medielogik 

som man uppfattat i ett medium när man använder andra medier. När man till exempel läser 

om en händelse i en tidning, utgår man från denna skildring när man läser, tittar eller lyssnar 

på andra rapporteringar om händelsen. Man kan sedan ha logiken som utgångspunkt även i 

det sociala livet och applicera den på fenomen utanför medierna. Altheide & Snow menar att 

medierna och publiken på så vis delar en logik som används för att förstå olika sociala 

fenomen, och publiken utvecklar genom denna process ett ”mediemedvetande” (ibid. s 24). 

 

Konstruktivisten Niklas Luhmann har en teori om att det inom mediesystemet finns två olika 

verkligheter. Den ena verkligheten utgörs bland annat av tekniska och ekonomiska 

förutsättningar och själva produktionsprocessen. Det som gör själva produktionen möjlig. 

Den andra verkligheten är det reella, det som verkar vara realiteten och som publiken får ta 

del av (Luhmann 2000 s 3ff). Man kan säga att det är utifrån denna reella verklighet som 

människorna skapar sitt mediemedvetande. För att undersöka mediemedvetandet och försöka 

ta reda på vad människor uppfattar från medierna bör man utgå från det reella, det som 

medierna egentligen sänder ut. Ekström och Nohrstedt (1996) skriver om hur journalistiken 

indirekt berättar om sig själv genom nyheterna och det sätt som nyheterna presenteras för 

publiken. I varje artikel som skrivs och varje nyhetssändning som sänds finns flera parallella 

berättelser, om sakförhållanden och om händelser men också om journalisten, om tidningen 

eller programmet samt indirekt även om medieinstitutionen och journalistiken som roll 

(Ekström & Nohrstedt 1996 s 122). Genom att försöka förstå ett mediums reella verklighet 

kan man också komma fram till vilka olika berättelser som finns i texten, vilket kan vara till 

hjälp för förståelsen av ett mediums medielogik. 

 

2.3.1 Teman och vinklar 

Altheide & Snow anser att precis som nyhetsrapporteringen har ett format, har även 

journalisterna det. Genom att lära sig av varandra får journalister kunskap om vad som anses 

vara relevant, vad som gör vissa händelser till nyheter och hur man ska använda de kriterier 

som finns inbäddade i organisationen. Enligt Altheide & Snow finns det en speciell 

nyhetskontext i organisationen som journalisterna arbetar efter. De olika reportage som 

arbetas fram under en dag ska alla passa in i helheten och den förbestämda berättartråden. 

Denna berättartråd kan vara en  vinkel för hur man ska skildra något, eller ett tema. Det vill 
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säga ett generellt motiv som ska förbinda den aktuella händelsen med andra fakta eller med 

övriga nyheter (Altheide & Snow 1979 s 89f). Val och utveckling av specifika teman medför 

att både reporter och publik får en tolkningskontext. Ju större acceptans ett tema har bland 

journalister och publik, desto större är risken att vinklar används för att illustrera och bevisa 

temat. Enligt Altheide & Snow kan teman som utvecklats ur vissa händelser ha en karriär och 

kan få fortsatt symboliskt värde och till och med användas som en förklaring till andra 

händelser. På samma sätt som exempelvis nöjesprogram använder koncept, situationer och 

karaktärer som man vet ger höga tittarsiffror, använder nyhetsmedier teman och vinklar som 

man sedan tidigare vet fungerar (ibid. s 173). 

 

Vilka teman och vinklar som används har stor betydelse för innehållet i nyheter och för att 

bestämma vilken praktisk och organisatorisk kontext nyheterna ska passa in i, och hjälper 

således till att forma mediets format och logik. Att rutinmässigt använda teman och vinklar 

kan lösa många problem i journalistens arbete och kan leda till att publiken får ett speciellt 

mediemedvetande. Men det kan också skapa problem för mottagaren eftersom hon eller han 

kan acceptera och använda sig av de fakta som presenteras utan att reflektera närmre på vilka 

speciella vinklar och teman som använts (ibid. s 90). Altheide och Snow menar att händelser 

är dekontextualiserade från den delade uppfattningen om dem och rekontextualiserade i 

nyhetsformatet. Med andra ord kan man säga att händelser tas från den kontext de befinner 

sig i och den uppfattning som finns om dem och sätts in i nyhetskontexten.  

 

Sammanfattningsvis kan man alltså se medielogiken som ett perspektiv som alla inom en 

organisation utgår från när de tolkar och försöker förstå och förklara olika problem och 

händelser, som sedan blir till nyheter. Medielogiken utgörs av framförallt medieformatet, som 

är de ofta outtalade kommunikationsregler som finns inom bland annat organisationer och 

mellan människor. Det är nödvändigt att förstå ett mediums format för att förstå dess logik. 

Som mottagare av nyheter tar man automatiskt del av den medielogik som präglar det aktuella 

mediet, vilket kan leda till att man utgår från och använder logiken i andra sammanhang. 

Genom denna process sker en spridning av medielogiken och det kan utvecklas ett 

mediemedvetande hos publiken. Det vill säga medierna och publiken delar en logik för att 

förstå olika sociala fenomen. Utöver logiken kan det journalistiska arbetet präglas av olika 

teman och vinklar. Specifika vinklar kan till exempel behövas för att nyheten ska passa in i ett 

större sammanhang i tidningen, ett tema. Det kan underlätta för journalisten att använda 
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teman och vinklar då hon eller han på förhand kan utgå från ett speciellt motiv, men det kan 

skapa problem för mottagaren som kan acceptera det som presenteras utan reflektion och som 

sedan använder det speciella motivet i andra situationer. 

 

2.4 Nyhetsvärdering 
Förutom att materialet i dagstidningar kan vara vinklat och tematiserat, handlar det som skrivs 

i tidningar till stor del om nyhetsvärdering. Bland andra Johan Galtung och Mari Holmboe 

Ruge har skrivit om nyhetsvärdering. De påtalar att det i varje stund händer någonting 

någonstans i världen, och menar att det är kulturellt bestämt vad vi sedan väljer att definiera 

som en händelse och nyhet. Ingen kan registrera allt som sker och vi måste därför välja ut vad 

vi registrerar (Galtung & Ruge 1965). I en dagstidning presenteras endast en bråkdel av allt 

det material som tidningen har tillgång till och det är ett hårt sovrat material som tas in i 

tidningen. Det är denna urvalsprocess som kallas nyhetsvärdering (Lundgren m.fl. 1999 s 44). 

För nyhetsvärdering finns vissa principer som är gemensamma för de flesta tidningar. Dock är 

inte principerna fastare än att varje tidning har ett stort utrymme för egna bedömningar. 

 

Den första principen är att nyheten ska vara ny, vilket visserligen kan verka självklart. Men 

nyheten får inte vara för ny utan den ska vara så pass bekant att journalisterna känner igen 

den som en nyhet. Utspel, brott och olyckor räknas lätt till nyheter, och numera också 

miljöfrågor. För det andra bör nyheten äga rum under en kort och begränsad tid, så att den 

passar i exempelvis en tidning som kommer ut en gång om dagen. En stor nyhet kan vara ett 

omfattande oljeutsläpp i havet, men om saneringen och förlusterna av djurliv drar ut på tiden 

minskar intresset tills nästa dramatiska händelse inträffar. Risken är då att tidningen missar 

långsiktiga trender. Den tredje principen är att nyheten bör ha med människor att göra, vilket 

anses vara intressantare än reportage om stora massor eller om abstraktioner. En arbetslös är 

till exempel mer intressant än arbetslösheten. Slutligen bör nyheten vara negativ. Brott, 

olyckor, skandaler, terrordåd och krig blir ofta nyheter. Journalister har lärt sig att definiera 

den typen av händelser som nyheter (Lundgren m.fl. 1999 s 44ff).  

 

Galtung & Ruge förklarar varför negativa nyheter ofta föredras framför positiva med att det 

finns en grundläggande asymmetri i livet mellan det positiva, som är komplicerat och som tar 

tid, och det negativa, som är lättare och som tar mindre tid. Det tar till exempel lång tid att 

bygga ett hus men det går väldigt fort att bränna ner det, eller att bygga ett flygplan och störta 

det, som de skriver. Dessutom är en negativ nyhet lättare samstämmig och entydig i fråga om 
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att förstå och tolka nyheten som negativ. En positiv händelse/nyhet kan vara positiv för någon 

men inte för en annan och uppfyller alltså inte kravet på att vara entydig. Dess betydelse och 

mening kan bli svår att utläsa på grund av olika tolkningar. Ekström och Nohrstedt (1996) 

menar att nyheter ofta betraktar det de rapporterar om som bestående av relativt entydiga 

händelser. Mångtydiga förhållanden och komplicerade sammanhang reduceras för att kunna 

presenteras på ett entydigt sätt med enskilda fakta. Förhållanden som berör många olika 

grupper och intressen hanteras som om det vore en given konflikt mellan två parter eller två 

intressen (Ekström och Nohrstedt 1996 s 96). 

 

Med hjälp av de olika principerna för vad som blir till nyheter, enligt Lundgren m.fl., kan 

man bättre förstå den process som föreligger urvalet av händelser för att bli nyheter. Eftersom 

nyheterna kring lasermannen var övervägande negativa blir resonemanget om negativa 

nyheter också relevant för mitt sammanhang, och här blir det intressant att försöka utläsa om 

de negativa diskurser som jag påtalade i inledningen återspeglades i rapporteringen och bland 

annat påverkade att artiklarna antog det format de gjorde. 

 

2.5 Diskursanalys 
En som har skrivit mycket om diskurser och diskursteorier är den brittiske språkvetaren 

Norman Fairclough. Han använder diskurs för att i första hand relatera till språk, talat och 

skrivet, och ser språket som en social handling. Fairclough har utvecklat en modell för diskurs 

som social praktik och menar att diskursen inte bara är konstituerande utan även konstituerad, 

då språket är dubbelt i den bemärkelsen att det formas i sociala sammanhang samtidigt som 

det formar det sociala. Diskursen blir härigenom en betydelsefull del av social praktik, som 

både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, och som samtidigt 

kan formas av andra sociala praktiker. Diskurser handlar alltså enlig Fairclough om språkbruk 

i någon form; en text, en tolkning av en text, produktion, distribution eller konsumtion av 

språk/text. Eftersom språk och kommunikation finns nästan överallt och i synnerhet i 

medierna, finns det många olika diskurser runt omkring oss. I min undersökning koncentrerar 

jag mig på samhällsdiskurser för att se om de artiklar jag analyserar på något sätt handlar om 

och/eller speglar samhällsdiskurser. Fairclough menar att det finns ”lokala” diskurser som är 

det totala antalet diskursiva händelser, till exempel språkbruk, inom ett område och 

förhållandet mellan dem. Exempelvis utgörs en diskurs i en skola av de olika diskurserna som 

finns i klassrummen, i inlämningsuppgifter, på spelplan/gården och i lärarrummen. 

Samhällsdiskurserna utgörs i sin tur av dessa mer ”lokala” diskurser och förhållandena mellan 
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dem (Fairclough 1993, Winther m.fl. 2000). Jag kommer som sagt inte undersöka de lokala 

diskurserna eftersom mitt syfte är att se om samhällsdiskurser såsom främlingsfientlighet och 

rasism avspeglas i artiklarna. 

 

Att det förekommer diskurser och att man skulle ingå i en diskurs, är ofta okänt för de 

involverade. Med andra ord kan vårt sociala liv och beteendemönster vara en orsak av eller en 

effekt på något som för oss är okänt. Enligt Fairclough karaktäriseras det moderna samhället 

av att diskurserna har en viktigare och mer distinkt roll i konstitutionen och reproduktionen av 

sociala identiteter. En förändring i den moderna diskursen är att det växer fram ett 

expertsystem där människan blir alltmer beroende av experter (läkare, terapeuter, 

vetenskapsmän) för att kunna leva sitt liv och forma sin sociala identitet. Till ett expertsystem 

skulle man kunna räkna medier och journalister, då många i dag är mer eller mindre beroende 

av medier och journalisters arbete för att ta del av och få kunskap om vår omvärld. Genom 

den kunskap och information vi får genom medier bildar vi våra uppfattningar om olika saker, 

vilket i sin tur kan påverka vår identitet. Man kan dock hävda att journalister inte utgör ett 

expertsystem i sig, utan att de i stället sprider och underblåser olika expertsystem, genom sin 

journalistik. Härigenom får medierna en viktig roll i expertsystemen.  

 

Fairclough menar att om denna förändring, bland flera, etableras i samhället är det viktigt att 

människor blir mer medvetna om språk och diskurser och dess inflytande på människan. 

Enligt honom är medvetenheten än så länge låg, och det är ett fåtal som ens funderar över 

dessa frågor eller som har den kunskap som krävs för att ifrågasätta diskurser (Fairclough 

1993 s 139-142). 

 

I början av 1990-talet pågick en ganska utdragen debatt om bland annat främlingsfientlighet, 

invandrare och svenskar. Det var oroligt på många håll i Sverige då flyktingförläggningar och 

hem attackerades, och då Ny Demokrati deklarerade att det var bättre förr när lejonen åt upp 

barnen i Afrika. Det är just dessa diskurser, om främlingsfientlighet, svenskhet och rasism, 

som jag vill sätta i relation till medierna och det som rapporterades om lasermannen.  

 

 

2.6 Sammanfattning 
Konstruktivismen utgör mer eller mindre min teoretiska bas med utgångspunkten att allting är 

konstruerat och att alla människor formar sina egna unika konstruktioner, och att det på så sätt 
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finns lika många sanningar som det finns människor. Alla anammar olika delar av det 

medierna sänder ut, och deras respektive logiker gör olika intryck på olika människor. Men 

genom mediernas format och logik formas ett mediemedvetande hos mottagarna, som kan 

vara en generell uppfattning om något som delas mellan medier och människor, i mitt fall 

mellan tidningar och läsare. Genom att undersöka olika texter och återkommande ämnen, 

formuleringar och diskurser kan man komma närmre en förståelse av mediemedvetandet, och 

på så sätt komma närmre den aktuella medielogik som ligger till grund för mediemedvetandet. 

 

Man kan betrakta medier som om de ingår i och utgör ett eget system med en egen logik, som 

är grundläggande för de olika format som finns inom olika medier, i mediesystemet. Genom 

att individer tar till sig vad som produceras genom medier, i mitt fall genom nyheter, och 

sedan kan byta system för att passa in i ett annat sammanhang, kan nyheternas budskap och 

berättelser föras vidare från mediesystemet till dess omvärld. Dock kan man inte fullständigt 

förstå medierna om man inte befinner sig i systemet, vilket kan vara en orsak till missförstånd 

mellan medierna och omvärlden, exempelvis mellan en artikel och dess aktörer eller läsare.  

 

Vilken händelse som helst kan inte bli en nyhet, utan den bör uppfylla vissa kriterier för att 

uppmärksammas. Bland annat bör den var relativt ny och försiggå under en begränsad tid och 

den bör ha med människor att göra. Händelsen får också gärna vara negativ, entydig och lätt 

att förstå. Ju fler kriterier som uppfylls desto större chans är det att det blir en bra nyhet, som 

kan göra intryck på en mottagare. Man ska också vara medveten om att det kan förekomma 

vinklar och teman som används för att passa in nyheten i det större medieformatet. Genom att 

undersöka och försöka definiera dessa kan man komma närmre en förståelse av medielogiken. 

Det är också av betydelse att försöka tyda och förstå förekomsten av diskurser i texten, för att 

kunna jämföra texten med rådande samhällsdiskurser och se om och i sådant fall hur dessa 

återges och påverkar texten. Det journalistiska arbetet får stor betydelse om man sätter det i 

relation till att det utgör ett eget format som förmedlas till läsaren, och till att journalister kan 

sägas ingå i, eller hjälpa till att forma, ett expertsystem vilka vi blir alltmer beroende av i 

utformningen av vår sociala identitet, med egna tankar och åsikter. Journalisternas 

huvudsakliga verktyg är språket, som mottagaren lyssnar till, tolkar och tar till sig. 

Härigenom får både journalisternas format och den medielogik de förmedlar genom 

tidningen, stor betydelse för mediesystemets utformning och människors uppfattningar.  
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3. Metod och material 
I detta kapitel beskriver jag den kritiska diskursanalysen, vilken är den metod jag kommer att 

använda. Vidare presenterar jag på vilket sätt jag ska använda mig av metoden och hur jag har 

delat upp analysen. I materialdelen går jag igenom vilket material jag har använt mig av och 

hur jag motiverar detta. 

 

3.1 Kritisk diskursanalys 
Diskursanalysen är ett särskilt sätt att analysera nyhetstexter på inom vilket begreppen kritik 

och vetenskap förenas. Utgångspunkten är att  betrakta nyhetstexten som diskurs och försöka 

ta reda på varför texten har blivit som den blivit (Ekström & Larsson 2000 s 195). I en 

diskursanalys ska man försöka urskilja på vilka sätt texten kan sägas vara en produkt av den 

kultur den förekommer i, eftersom en text alltid produceras i påverkan av samhället. Men 

texter kan som bekant också påverka det samhälle som de produceras i och skapa egna bilder 

av det. Denna process sker ofta omedvetet och det är denna omedvetna process man vill 

undersöka i en kritisk diskursanalys (ibid. s 203). Fairclough menar att det med hjälp av den 

kritiska diskursanalysen går att se samband mellan vad som rent praktiskt framställs i olika 

texter och de mer övergripande diskurser som råder i samhället i stort. 

 

I en textorienterad diskursanalys studeras texten på både makro- och mikronivå. Analys på 

makronivå innebär att man ser texten som en helhet samt att man undersöker hur de olika 

delarna i texten samverkar. På denna nivå är det två strukturer som analyseras: den 

schematiska och den tematiska. Dessa båda strukturer är grundläggande för all 

textproduktion, och jag förklarar dem närmre i analysschemat nedan. Vid analys på mikronivå 

är det detaljerna som analyseras: lokal koherens, implikationer och stil. Koherens handlar om 

hur man ur produktions- och läsarperspektiv ”får ihop” textens olika partier till 

sammanhängande mening, bland annat studerar man enskilda textpartiers inbördes relationer. 

 

Jag har valt att använda mig av en kritisk diskursanalys eftersom nyhetstexter i stor 

utsträckning är präglade av olika diskurser. Genom att undersöka dessa tror jag att jag kan 

närma mig den aktuella medielogik som råder och se vad som påverkade 

nyhetsrapporteringen kring bland annat Shahram Khosravi. 
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3.2 Tillvägagångssätt 
I min analys av det utvalda materialet kommer jag att använda mig av ett analysschema 

utarbetat av Ekström och Larsson som består av fem punkter (Ekström & Larsson 2000 s 

207f): 

 

1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll. 

2. Nyhetstextens schematiska struktur (makro). 

3. Nyhetstextens tematiska struktur (makro). 

4. Mikroorienterad analys av nyhetstexten. 

5. Politiska/historiska kontextualiseringar. 

 

1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll. I denna inledande del försöker jag 

få grepp om artikelns huvudsakliga innehåll, och förklara detta på ett överskådligt sätt. 

Huvudfrågan att besvara är ”Vad handlar artikeln om”? Ekström & Larsson inkluderar även 

en kartläggning av eventuella bilder och faktarutor som komplettera artikeln. Jag har valt att 

inte ta med den delen eftersom jag enbart koncentrerar mig på texten, och eftersom jag vill 

begränsa min undersökning i möjligaste mån. 

 

2. Makroanalys: Nyhetstextens schematiska struktur. Här görs en kartläggning av berättandets 

kategori. Den utförs på följande sätt: 

a) Vad förmedlas i rubrik och i ingress? 

b) Vilka aktörer förekommer i texten, och vad representerar de aktuella aktörerna 

(institution, organisation, företag, nationalstat, sig själva etc.)? 

c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? Utifrån särskilda 

aktörers handlingar/kommentarer? 

d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan-

förhållanden, med utgångspunkt från särskilda aktörers verbala kommentarer? 

e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

f) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den 

aktuella händelsen? 

 

3. Makroanalys: Nyhetstextens tematiska struktur. I analys av den tematiska strukturen gäller 

det att analytiskt registrera nyhetstextens hierarkiska karaktär, det vill säga undersöka hur de 
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ämnen och/eller händelser som förekommer i artikeln organiseras. Huvudhändelsen kan oftast 

kartläggas genom att betrakta rubrikens och ingressens innehåll. Därefter försöker man 

kartlägga hur huvudhändelsen är knuten till andra ”sekundära” händelser. Sekundära 

händelser kan vara något som inträffade dagen innan, eller någon månad eller flera år tillbaka. 

 

4. Mikroanalys. I den mikroorienterade analysen av nyhetstexten undersöks: 

(a) Lokal koherens och frånvarande information. Här undersöks vilka förkunskaper som 

krävs för att förstå texten. Vilken information befinner sig på det implicita eller 

frånvarande planet, vilket visar på läsarens självständiga ifyllande av textmässiga 

”hål”?  

(b) Närvarande implikationer. I denna del undersöks i vilken mån det förekommer 

”överflödig” eller ”irrelevant” information, i relation till textens huvudhändelse och 

sekundära händelser. 

(c) Den lexikala stilen. Här undersöks ordval både hos källorna och hos den aktuelle 

journalisten. 

 

5. Politiska/historiska kontextualiseringar. Vidare reflektioner över resultatet av den makro- 

och mikrobaserade analysen, i form av politiska och historiska kontextualiseringar. Skulle den 

aktuella saken ha kunnat beskrivas ur ett annat politiskt perspektiv? Kan man finna några 

historiska orsaker till att händelsen beskrivs i det aktuella perspektivet? 

 

Jag inleder analysen med att beskriva Shahram Khosravis upplevelser kring 

medierapporteringen, för att använda hans berättelse som en bakgrund till artiklarna jag 

analyserar. Jag fortsätter sedan med textanalysen som syftar till att få en bild av vad som 

skrevs och hur det skrevs om lasermannen och hans offer under den utvalda perioden. I 

resultatdelen är min målsättning att försöka utläsa de övergripande teman, ämnen och 

handlingar som präglade rapporteringen. Jag vill se vad nyhetsartiklarna egentligen handlade 

om, och se om man kan man urskilja olika samhällsdiskurser i artiklarna. Jag vill också 

undersöka vad man kan utläsa om medielogiken i rapporteringen. 

 

3.3 Intervju 
Jag träffade Shahram Khosravi vid ett tillfälle för att intervjua honom. Intervjun ägde rum på 

hans rum på Stockholms universitet den 18 december 2002. Det var en relativt ostrukturerad 

intervju. Jag hade på förhand skrivit ner ett par frågor som jag ville att vårt samtal skulle 
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kretsa kring och som jag ville ha besvarade, men i övrigt lät jag intervjun ta den riktning som 

blev. 1 Jag har inte analyserat själva intervjun, eftersom mitt syfte är att använda intervjun och 

Khosravis berättelse som bakgrund till min textanalys. Jag vill kunna koppla mediernas 

rapportering om de inblandade människorna till Khosravi som är en av dessa inblandade, för 

att reflektera över båda sidor. Genom att inte analysera intervjun, mer än att reflektera över 

den och göra vissa tolkningar, är jag medveten om risken att inte vara tillräckligt kritisk till 

Khosravis berättelse. Jag har försökt förhålla mig till detta genom en deskriptiv beskrivning 

av Khosravi och intervjun och genom att försöka göra så objektiva tolkningar som möjligt.   

 
3.4 Material och urval 
Från början ville jag koncentrera mig på en morgontidning och en kvällstidning, för att få en 

viss spridning på materialet. Dock fann jag endast en artikel om Shahram Khosravi och beslöt 

mig då för att använda två kvällstidningar och en dagstidning, för att få med två artiklar om 

Khosravi. Därför är mitt material begränsat till artiklar från DN, Aftonbladet och Expressen. 

Jag valde dessa tidningar eftersom de är rikstäckande och når en miljonpublik, samtidigt som 

de ofta skriver om Stockholmsnyheter. Jag ville analysera artiklar skrivna mellan 1991-10-21 

– 1991-11-21, eftersom Khosravi besköts den 21 oktober och jag ansåg det vara rimligt att ta 

del av artiklar skrivna under en månad. När jag i en databassökning sökte efter artiklar 

skrivna under aktuell period, fann jag endast artiklar från Expressen. Därför fick jag söka med 

hjälp av mikrofilm. Jag sökte efter artiklar som handlade om lasermannen och om de 

människor som beskjutits av honom. Under oktober månad hittade jag två artiklar, en från 

22/10 i Expressen och en från 23/10 i Aftonbladet. I början av november skrevs det mer, från 

den 2/11 till den 15/11 hittade jag sexton artiklar. Sedan stannade rapporteringen upp, och jag 

hittade inga artiklar skrivna mellan 16/11-21/11. Totalt hittade jag arton artiklar som passade 

mina kriterier. De sju artiklar som är utvalda till analysen är de som i huvudsak handlar om de 

tre personer som blev beskjutna under slutet av oktober och början av november. Den slutliga 

tidsperioden blev 91-10-22 – 91-11-15. 

 

Materialet om Shahram Khosravi grundar sig på intervjun jag hade med honom den 18/12 

2002. Vissa detaljer har jag hämtat från boken ”Lasermannen - En berättelse om Sverige” av 

Gellert Tamas (2002). 

                                                 
1 Framförallt ville jag veta hur Khosravi hade upplevt skildringen av honom i medierna och vad han hade för 
tankar och åsikter om det. Jag ville också veta vad Khosravi och Aschberg hade talat om, och vad som kom med 
i Aschbergs artikel och inte. Jag undrade också om han hade reflekterat över varför det hela hade skildrats på ett 
specifikt sätt, och hur han hade önskat att rapporteringen skulle ha varit. 
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3.5 Avgränsningar 
I analysen har jag inte gjort en uppdelning mellan olika tidningar, eftersom min undersökning 

handlar om att analysera den sammanlagda nyhetstexten. Jag är därför inte intresserad av 

skillnader mellan olika tidningar. Jag är medveten om att det förekommer skillnader mellan 

de tidningar jag har valt, men för att få fram det gemensamma nyhetsformatet och för att 

begränsa min undersökning tar jag inte upp dessa skillnader. Av samma skäl gör jag heller 

inga bildanalyser, jag vill helt enkelt begränsa undersökningen i möjligaste mån och 

koncentrerar mig därför på texterna.2 Anledningen till att jag har valt tryckta medier är att det 

var om dessa Shahram Khosravi talade på seminariet. Eftersom jag använder Khosravis 

uppfattning som bakgrund valde jag att analysera tidningsartiklar, och inte till exempel TV:s 

rapportering. 

 
Jag fann som sagt arton artiklar, av vilka jag analyserar sju. Jag tog med de två artiklarna om 

Khosravi och koncentrerade mig sedan på artiklar skrivna om de två andra händelserna som 

inträffade under den tidsperiod jag valt. Många artiklar handlade om samma saker och för att 

undvika upprepning valde jag en av dessa skildringar. Många artiklar innehöll också 

detaljerade beskrivningar om vapen och om polisens arbete, vilka jag valde bort eftersom 

artiklarna inte låg inom mitt intresseområde. Vidare beskriver jag aktörerna såsom de beskrivs 

i respektive artikel. Jag använder mig sedan av denna beskrivning och den uppdelning som 

görs mellan människor i artiklarna, i resultatdelen. Till exempel finns det flera definitioner på  

”invandrare” respektive ”svensk” och för att inte förlora mig i olika definitioner använder jag 

de som förekommer i artiklarna, eftersom det även är dessa jag undersöker.   

                                                 
2 Text och bild utgör tillsammans en helhet i nyhetsartiklar, och har ofta lika stor betydelse för läsarens 
förståelse och tolkningar. Jag är medveten om bildens betydelse för texten, och att bilderna till de artiklar jag 
analyserar exempelvis hjälper till att beskriva invandrare som ”annorlunda”, varför mitt val att inte ta med bilder 
i min analys kan vara problematiskt. Jag väljer dock att koncentrera mig på enbart texter då jag anser detta vara 
tillräckligt för min uppsats och för att begränsa min undersökning. 
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4. Analys 
Jag inleder detta kapitel med att förklara hur Shahram Khosravi upplevde och tänkte kring det 

som skrevs om honom i framförallt Aftonbladet. Jag har kallat detta för ”Bakgrund”, eftersom 

jag vill använda mig av Khosravis berättelse som en bakgrund till mediernas rapportering om 

lasermannen, till vilken jag kommer att återknyta i resultatredovisningen och 

sammanfattningen. Jag fortsätter sedan med analysen, som jag utför enligt det analysschema 

jag presenterade i Metod- och materialkapitlet. Syftet är att åskådliggöra materialet och 

innehållet i artiklarna. 

 

4.1 Bakgrund 
Shahram Khosravi var lasermannens andra offer och han besköts den 21 oktober 1991, när 

han var på väg hem från Stockholms universitet. Khosravi skadades i käken och han har 

fortfarande ingen känsel på ena sidan, vilket är det som i dag påminner honom om vad han 

varit med om. I övrigt försökte han redan från början ta så mycket avstånd från händelsen som 

möjligt. Dock ställde han upp på en intervju med Aftonbladets reporter Richard Aschberg, 

ungefär två veckor efter att han lämnat sjukhuset. Det var en intervju på cirka 40 minuter och 

förutom att berätta om själva händelsen talade Khosravi om hur han hade blivit bemött på 

sjukhuset och av polisen. På sjukhuset hade han mer eller mindre betraktats som en kriminell 

invandrare i stället för att vara ett offer, en känsla som förstärktes när polisen försökte utreda 

huruvida det var en kriminell uppgörelse eller inte och om Khosravi varit aktiv inom politiska 

eller kriminella rörelser. Shahram Khosravi förhördes två gånger på sjukhuset, vilket var lite 

problematiskt eftersom han inte kunde prata på grund av skadan. Ett av förhören slutade med 

att polismannen förklarade vilket problem alla iranier utgjorde för polisen, fast inte Khosravi 

själv givetvis, som verkade ”vara en bra grabb”. Det handlade om slagsmål, demonstrationer 

och knark. Polismannen hade aldrig under sina 20 yrkesår upplevt något liknande problem, 

som funnits ända sedan iranierna började komma till Sverige (Tamas 2002). Khosravi 

upplevde detta möte med polismannen som om han blev beskjuten igen, och det var 

framförallt om detta han talade med Richard Aschberg. 

 

Han fick en liknande känsla när han läste artikeln om honom i Aftonbladet, fast nu kändes det 

mer som att bli våldtagen, på sin egen identitet. Ingenting av det han sagt fanns med i artikeln. 

Khosravi hade inte velat att hans namn skulle stå i tidningen, och han hade kommit överens 

med Richard Aschberg om vilket namn som skulle användas. Men det namnet användes inte, 

utan istället kallades Shahram för Ali, ett typiskt muslimskt namn som lätt förknippas med 
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islam. Dessutom säger Khosravi att det stod att Ali tackar Gud för att han överlevde, och han  

berättar för mig att hans föräldrar valde Shahram som namn just för att det inte betydde något 

och för att det inte skulle associeras med någon religion, och att nu bli kallad för Ali och 

påstås tacka Gud för sitt liv gick emot allt detta och han blev förvandlad till en stereotyp som 

inte kunde tala och tänka själv, i stället för att vara någon som oskyldigt hade skadats svårt. 

Medan Khosravi har lyckats lägga lasermannen bakom sig utan att ha några psykiska besvär 

av händelsen, känns det faktum att man gjorde våld på hans identitet fortfarande jobbigt. 

 

Khosravi försökte flera gånger komma i kontakt med Richard Aschberg för att framföra sina 

klagomål. Han vill veta varför det var en påhittad historia som publicerats, varför ingenting av 

deras samtal kommit med. Men Aschberg svarade aldrig på hans meddelanden. Efter den 

händelsen tog Khosravi avstånd från kvällspressen och har aldrig lagt en krona på en tidning, 

och han bestämde sig också för att aldrig mer ställa upp på en intervju. Han läste ingenting 

om vad som hänt eller vad som hände i tidningarna, utan försökte som sagt lägga allting 

bakom sig. Jag frågade om han hade reflekterat över den övriga nyhetsrapporteringen kring 

lasermannen, vilket han inte hade gjort eftersom han tagit avstånd från det hela. Den enda 

gång han minns att han läste om händelserna var då han vid ett tillfälle en längre tid efter 

attentatet tittade i en tidning på en restaurang, och läste om en man som blivit beskjuten och 

som avlidit. I artikeln fanns en koppling till hans fall, vilket förvånade honom.  

 

4.2 Textanalys 
 

4.2.1 Artikel 1. 

Expressen, 1991-10-22, sid 10 

Författare Liza Marklund 

 
1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 

Artikeln handlar om en 25-årig student som blivit beskjuten natten till den 22/10. 

Studenten, som kommer från Iran, attackerades när han var på väg hem till sitt rum vid 

Stockholms universitet. Han har inget kriminellt förflutet och har ingen förklaring till 

attentatet. 

 
2. Schematisk struktur 

a) Vad förmedlas i rubrik och ingress? 
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Rubrik: ”Student sköts i Stockholm” 

Ingress: En student blev i natt skjuten i huvudet. Han hittades svårt blödande av en 

förbipasserande man och opererades under natten på Karolinska sjukhuset.  
b) Vilka aktörer förekommer i texten? 

Jag urskiljer tre olika aktörer i texten. Huvudaktören är studenten som kommer från Iran 

och som till synes utan anledning besköts när han var på väg hem till Lappkärrsberget. 

Han har under natten opererats och har därför inte kunnat höras förutom att mycket kort 

säga att han inte har någon förklaring till attentatet. Han beskrivs som en 25-årig student 

från Iran, hur länge han levt i Sverige nämns inte. Vidare figurerar en man som hittade 

studenten och som kallade på hjälp. Han ägnas inte många rader. Den  tredje aktören är 

kommissarie Bengt Karlsson som förklarar att man varken har vittnen eller gärningsman, 

och att det är omöjligt att säga om skottet avfyrades på långt eller kort håll. Han 

kommenterar händelsen för Expressen. 
c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? 

Författaren beskriver på ett enkelt sätt vad som hänt: när och var det inträffade, vem som 

blev skjuten fast utan att publicera namn, vad polisen säger och hur läget för den skadade 

för tillfället är. Inga kopplingar görs till andra händelser utan allt fokus är på den aktuella 

händelsen. 
d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och      

orsak/verkan förhållanden? 

Det är polisen som får kommentera händelsen och förklara vad man har för uppgifter. Det 

är journalisten själv som har vänt sig till polisen för att få uppgifter. När inga spår finns, 

blir denna rapportering knapphändig, eftersom ingen tycks veta någonting. Polisen 

konstaterar att studenten inte är kriminell och att han inte är politiskt aktiv. Eftersom han 

kommer från Iran har man även försökt undersöka om det finns rasistiska motiv. 
e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

Artikeln rymmer endast två kommentarer, från kommissarie Bengt Karlsson, och dessa 

riktas direkt till journalisten. 
f) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

Offret beskrivs som en 25-årig student, och först senare i artikeln påtalas att han kommer 

från Iran. Mitt intryck blir då att han i första hand beskrivs som en ung oskyldig student. 

Den man som fann studenten beskrivs mycket kortfattat, och har tydligen ingen större 

betydelse i sammanhanget. Kommissarie Bengt Karlsson beskrivs i neutrala ordalag och 

fokus ligger på vad man vet och på vad Bengt kan säga om händelsen.  
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g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna    

kring den aktuella händelsen? 

Artikeln avslutas med en kommentar från Bengt Karlsson, som sammanfattar läget när 

han säger att det är omöjligt att uppskatta skottets avstånd. Med den avslutningen 

sammanfattar författaren att det inte finns några spår efter gärningsmannen och att man 

ingenting vet om motiv till dådet. 

  
3. Tematisk struktur 

Huvudhändelsen är att en student har blivit beskjuten, vilket sammanfattas i rubriken. På 

den händelsen följer en beskrivning av var och när det hände, vart han blev skadad och 

hur han hittades och att han under natten blivit opererad. I artikelns andra stycke sägs att 

studenten kommer från Iran och att han inte har något kriminellt förflutet, vilket jag tolkar 

som sekundära händelser. Författaren beskriver också här mer ingående på vilken 

gångväg det hände, och att den förbipasserande funnit honom blödande på marken och 

sprungit iväg för att hämta hjälp. I tredje stycket sägs att han troligtvis kommer att 

överleva. Huvudhändelsen knyts till de sekundära händelserna, som alla handlar om det 

aktuella fallet, genom att härigenom tydliggöras och förklaras mer ingående.   

 
4. Mikroanalys 

a) Lokal koherens och frånvarande information 

Artikeln är väldigt tydlig i beskrivningen av händelsen, vem som blivit beskjuten och var 

det hände. Utöver de två kommentarerna av polis Bengt Karlsson är det journalisten som 

talar i texten. Det framgår dock inte varifrån hon fått uppgifter om själva 

händelseförloppet, vilket beskrivs med att studenten gick på gångvägen när han plötsligt 

kände en stöt i huvudet och sjönk ihop. Antingen kommer uppgifterna från den hjälpande 

förbipasserande eller från polisen eftersom inga fler aktörer kan ha den vetskapen, och 

journalisten har sedan föreställt sig hur det hela upplevdes av studenten. Genom att skriva 

att studenten kommer från Iran, att han inte har något kriminellt förflutet och inte är 

politiskt aktiv, och att inga rasistiska hot framförts mot honom, får läsaren insikt i vad 

polisen hittills har för uppgifter och vad de utgått från. Härigenom görs en outtalad 

koppling till rasism och kriminalitet, och även om offret inte direkt har med det att göra 

sätts han i samband med detta bara genom att det tas upp i artikeln. 
a) Närvarande implikationer 

Inga sådana hittades i texten. 
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b) Lexikal stil 

I beskrivningen av den skjutne används ord som ”svårt blödande”, ”chockskadad”, 

”förtvivlad” och att han inte ”hade någon som helst förklaring till attentatet”. Med hjälp 

av detta ordval får man som läsare en bild av svårt skadad och förtvivlad student som är 

helt oskyldig till ett hemskt attentat.  

 
5. Sammanfattning/fördjupning 

Artikeln är deskriptiv och inte speciellt omfattande. Syftet för författaren är att på ett 

relativt litet utrymme sammanfatta vad som hänt. Min tolkning är att alla faktauppgifter är 

hämtade från polisen, som författaren själv varit i kontakt med, även de som saknar direkt 

källa. Detta eftersom det endast förekommer tre aktörer i texten. En bit in i artikeln 

påpekas att studenten kommer från Iran och i detta sammanhang sägs att man inte funnit 

något rasistiskt eller kriminellt motiv. Detta är endast en spekulation som polisen 

undersökt, och det görs inte till någon huvudhändelse. Jag tror att en liknande koppling 

skulle ha gjorts oavsett vem som blivit beskjuten. Att skriva att studenten kommer från 

Iran blir nödvändigt om journalisten vill ha med polisens konstaterande att inga rasistiska 

hot funnits. Man kallar inte studenten vid något namn, vilket heller inte behövs för att 

skapa förståelse för händelsen. Ingen djupare analys görs och författaren tar inte upp 

samhällsklimat eller liknande. Min slutsats blir att artikeln skulle ha haft en liknande 

utformning även om offret skulle ha varit en student med svenskt ursprung.  

 

4.2.2. Artikel 2. 

Aftonbladet, 1991-11-02, sid 6 

Författare Niklas Bodell 

 
1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 

Artikeln handlar om en musiker som den 1 november besköts när han stod och packade 

upp sina instrument inför en spelning. Tony, som musikern kallas, träffades av två skott 

och skadades svårt men inte livshotande. Trots stora polisinsatser har polisen ännu inga 

spår eller något motiv. 

 

 
2. Schematisk struktur 

a) Vad förmedlas i rubrik och ingress? 
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Rubrik: ”Musiker sköts ned före konserten” 

Underrubrik: ”Gevärsman öppnade eld i festlokalen” 

Ingressen sammanfattar att Tony stod och packade upp trummor när han blev träffad av 

två gevärsskott. Hans bandkamrat säger att det hela är oförklarligt. 
b) Vilka aktörer förekommer i texten? 

Huvudpersoner är den skjutne Tony och den okände ”gevärsmannen”. Polisens arbete 

beskrivs och en polis ger vid ett tillfälle en kommentar till journalisten.  En koppling görs 

till den såkallade Gorbyrånaren, en misstanke som i nästa mening avskrivs av polisen. Sju 

personer greps vid en razzia mot en spelklubb där gärningsmannen misstänktes vara, men 

dessa personer släpptes senare. 
c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? 

Journalisten beskriver vad som hänt, var det inträffade och vem som blev träffad. 

Musikerns bandkamrater uttalar sig och säger att det hela är oförklarligt och att de är 

chockade. Vid ett tillfälle uttalar sig en polis som säger att det hela är mystiskt och att 

motiv saknas. Tony såg gärningsmannen och har berättat hur han såg ut. Journalisten har 

byggt sin berättelse kring dessa uppgifter och lagt till information om det exakta 

händelseförloppet. Varifrån de uppgifterna kommer framgår inte. 
d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan 

förhållanden? 

Händelsen sätts inte i samband med liknande händelser och det görs inga kopplingar till 

samhällsklimat eller liknande. Ingen vet vad som kan ligga bakom dådet och den enda 

spekulation som görs handlar om misstankar mot Gorbyrånaren, något som senare 

avskrivs av polisen. Polisen gör ett tillslag mot en illegal spelklubb i vars närhet man 

iakttagit någon som liknade gärningsmannen, men utan resultat. Två kopplingar görs 

alltså; en till Gorbyrånaren och en till en spelklubb. Båda visar sig vara felaktiga. 
e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

Samtliga kommentarer riktas till journalisten. 
f) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

Musikern kallas Tony och beskrivs med ålder, ingenting annat. Tony stod och packade 

upp sina instrument när dörren slets upp och någon besköt honom, och han hann uppfatta 

att det var ”en högrest man i 30-årsåldern”, som det står i artikeln. Tony har också 

beskrivit hur mannen var klädd och att han bar på en ishockeybag. Journalisten skriver att 

rockbandet träffats under eftermiddagen för att förbereda spelningen, och de var ganska 
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spända när de höll på att plocka upp sina instrument. Men Tony var ensam i lokalen när 

han attackerades. Bandmedlemmarna beskrivs vara mycket chockade. 
g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den 

aktuella händelsen? 

Polisen sammanfattar att det hela är omgärdat med mystik och att inga spår finns. Det ges 

inga indikationer på eventuella spekulationer, och man får veta ytterst lite om deras 

arbete. Bandmedlemmarna sammanfattar sina känslor med repliken: ”Vi är chockade. 

Fattar det bara inte”. Journalisten avslutar artikeln med att jakten på gevärsmannen 

fortsätter.  

 
3. Tematisk struktur 

Huvudhändelsen att en musiker skjutits sammanfattas i rubriken. I ingressen beskrivs 

musikerns ålder och vad han gjorde när det inträffade, vilket kan ses som sekundära men 

viktiga uppgifter då de kommer tidigt i texten. I tredje stycket kommer polisen in, utan att 

nya uppgifter läggs till. En koppling görs också till Gorbyrånaren, men den misstanken 

avskrivs i nästa mening. På det följer uppgifterna om razzian mot en spelklubb, och 

polisens kommentar om att det hela är mystiskt och att man saknar motiv. De sekundära 

händelserna är direkt kopplade till huvudhändelsen och inga kopplingar görs till andra 

händelser eller ämnen. 

 
4. Mikroanalys 

a) Lokal koherens och frånvarande information 

Det är lätt att begripa artikeln utan att ha några specifika förkunskaper. Artikeln är 

lättskriven och blandar inte in något som ligger utanför händelsen förutom att nämna 

Gorbyrånaren, som man inte får veta något om. 
b) Närvarande implikationer 

Inga sådana hittades i artikeln. 
c) Lexikal stil 

Genom att beskriva gärningsmannen som ”gevärsmannen”, och knyta an till 

Gorbyrånaren och en illegal spelklubb som polisen spanat på, byggs det upp en bild av en 

mycket kriminell person som kan förekomma i skumma sammanhang. Ord som ”mystik”, 

”chockade” och ”skadade” beskriver känslorna och tankarna hos de inblandade 
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3. Sammanfattning/fördjupning 

Överhuvudtaget verkar man veta väldigt lite om orsaker och motiv, varför rapporteringen 

endast handlar om händelseförlopp, polisens insatser och hur Tonys bandkompisar känner 

sig. Det görs inga spekulationer eller analyser, och inga kopplingar till saker som ligger 

utanför själva händelsen. Man har heller inga andra att intervjua än polis och 

bandmedlemmar, som inte vet så mycket och som inte kommer med egna spekulationer. 

Den beskjutne musikern kallas Tony, ett neutralt namn, men det påpekas i slutet av 

artikeln att Tony egentligen heter något helt annat. Den enda beskrivningen av honom är 

att han är 22 år gammal. Gärningsmannen kallas för ”gevärsmannen”, eftersom polisen 

inte vill säga mer om vilket vapen som använts. Överhuvudtaget är informationen 

knapphändig, vilket kan vara en orsak till att inga analyser görs eller diskussioner förs om 

eventuella orsaker och kopplingar. 

Det som blir intressant för sammanhanget är att det inte skrevs något om att ”Tony”, som 

egentligen heter Heberson Vieira da Costa, ursprungligen kommer från Brasilien (Tamas 

2002). Ingen koppling till hemland görs och man använder ett vanligt och neutralt namn. 

 

 

4.2.3 Artikel 3. 

Dagens Nyheter, 1991-11-07, sid 18 

Författare Bengt Falkkloo 

 
1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 

Artikeln handlar om att tre personer har beskjutits av vad polisen tror samma person. En 

man skadades den 21 oktober, veckan därpå besköts en uteliggare och fredagen den första 

november en musiker. Vid två tillfällen har offren sett en röd prick på kroppen precis 

innan de träffats, vilket kan tyda på att en laserpistol använts. Vidare beskrivs 

signalementet på gärningsmannen. 

 
2. Schematisk struktur 

a) Vad förmedlas i rubrik och i ingress? 

Rubrik: ”Laserskytt skadade tre”  

Ingressen beskriver att tre personer har beskjutits och att samtliga offer uppger att de sett 

en röd ljusprick innan skottet. Polisen tror att det är samma gärningsman och antar att han 

använder ett lasersikte. 
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b) Vilka aktörer förekommer i texten? 

Tre personer har beskjutits: en man vid universitetet, en uteliggare i Vasaparken och en 

musiker. Ulf Sjöberg vid våldsroteln säger att de två senare offren sett en röd ljusprick på 

kroppen. Gärningsmannen förekommer i beskrivningen av hans signalement och en annan 

person som har trätt fram och sagt att han under sommaren siktat på personer runt Gärdet 

med lasersikte.  
c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? 

Författaren går kortfattat igenom vilka personer som har blivit attackerade och var det 

skett. De faktauppgifter som ges handlar om den röda ljuspricken som tyder på att 

lasersikte använts, och om det signalement som finns. En som kan ge ytterligare uppgifter 

är uteliggaren som fortfarande går runt med kulan i magen och som vägrar tala med 

polisen. Detta ger sammantaget bilden av att det inte finns några direkta spår och att 

polisen vet mycket lite. Allting handlar ännu om spekulationer, och det görs ingen 

koppling mellan de olika offren. 
d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan 

förhållanden? 

Artikeln bygger på polisens antagande om att det är en laserpistol som använts, och det är 

således polisens kommentarer av läget som får ta mest plats. Journalisten tar upp den 

person som under sommaren belyst folk med en laserstråle, vilket kan tolkas som om 

gärningsmannen skulle agera på liknande sätt. Hade man fått mer information om dem 

som blivit beskjutna hade man kanske kunnat få ett bättre sammanhang och förståelse. Nu 

är allting väldigt öppet och journalisten spekulerar inte om motivet.  
e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

Den enda kommentar som förekommer i artikeln är från kriminalinspektör Ulf Sjöberg, 

och jag tar för givet att den riktas direkt till journalisten.  
f) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

De tre offren beskrivs kortfattat och neutralt: ”en man”, ”en uteliggare” respektive ”en 

musiker”. Polisen som kommenterar beskrivs med yrkestitel och mannen som belyst folk 

med laserstråle beskrivs som ”en person”. 
g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den 

aktuella händelsen? 

Det är genomgående journalisten som sammanfattar. Han skriver att uteliggaren skulle 

kunna komplettera med upplysningar, och han framstår därför som ganska betydande för 
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utredningen. Journalisten sammanfattar också artikeln med att man med ett lasersikte kan 

stå i mörkret och sikta mycket noga mot ett mål.  

 
3. Tematisk struktur 

Huvudhändelsen är att en laserskytt har skadat tre personer. Huvudhändelsen skulle också 

kunna vara misstanken att en laserpistol använts, och de tre skadade utgör sekundära 

händelser, det vill säga någonting som har inträffat och som förbinds med den aktuella 

rapporteringen om laserpistolen. Men om man ser till textens hierarkiska struktur kommer 

de tre personerna först i rapporteringen och sedan följer en beskrivning om laserstråle och 

laserpistol. Signalementet räknas till en sekundär händelse liksom den person som lyst 

med lasersikte på folk. Detta kompletterar dock artikeln och man får en uppfattning om 

gärningsmannen och vad man kan göra med ett lasersikte. På så sätt binds de sekundära 

händelserna samman med huvudhändelsen. 

 
4. Mikroanalys 

a) Lokal koherens och frånvarande information 

Alla händelser har ägt rum i Stockholm, och journalisten beskriver inte närmre de aktuella 

områdena och skriver heller inte att det handlar om Stockholm. Det skulle kunna var 

vilken stad som helst med ett universitet, en Vasapark och ett Gärde. 
b) Närvarande implikationer 

Inga sådana hittades i texten. 
c) Lexikal stil 

Journalisten använder genomgående ett enkelt språk utan blodiga och känsloladdade 

beskrivningar om skador och händelser. Språkvalet är vardagligt och ganska informellt. 

 
5. Sammanfattning/fördjupning. 

Det är en lättläst och relativt kort artikel som tar upp de huvudsakliga faktauppgifter som 

hittills finns om de tre händelserna. Fokuseringen ligger på ”laserskytten” som man tror 

använder en laserpistol. I ingressen står att alla tre offer sett en röd ljusprick innan de 

beskjutits, men i texten står sedan att två av de tre sett det röda ljuset. Det kan vara en 

felskrivning, eller ett sätt att förstärka slutsatsen att det rör sig om en laserpistol, eftersom 

det inte finns många andra slutsatser att dra. Inte heller i denna artikel får man veta några 

namn och de tre beskjutna beskrivs inte med ålder eller nationalitet. Det görs heller inga 

kopplingar till liknande händelser eller till någon samhällsdebatt. 
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4.2.4 Artikel 4. 

Aftonbladet, 1991-11-07, sid 6  

Författare Richard Aschberg 

 
1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll. 

Artikeln handlar om lasermannen, som hittills har skjutit fyra personer. Fakta blandas med 

uttalanden från ”Ali” och från en etiopier som också blivit skjuten. De två andra som 

blivit attackerade beskrivs också. 

 
2. Schematisk struktur 

a) Vad förmedlas i rubrik och i ingress? 

Rubrik: ” ’Han kommer att skjuta ännu fler’ ”. Rubriken är ett citat som relaterar till 

ingressen, och man tror därför att det är Ali som citeras. 

Underrubrik: ”Ali, 25, sköts i ansiktet av mannen med lasersiktet” 

Ingress: den handlar om Alis rädsla och om att skräcken lyser i hans ögon. Ali tror att 

lasermannen kommer att skjuta ännu fler. Min tolkning är att ingressen syftar till att 

förmedla den rädsla som lasermannen skapar och hur utlänningar fruktar hans attentat. 
b) Vilka aktörer förekommer i texten? 

Ali, ett fingerat namn, är huvudaktör och citeras flera gånger. Först i sista stycket står det 

att Ali kommer från Iran, men man har redan tidigt förstått att personen inte har ett 

svenskt ursprung eftersom ”Ali” inte är ett svenskt namn och då man har en bild på hans 

ögon, och man kan även läsa om sambandet mellan lasermannen och utlänningar. En 

etiopier som också blivit beskjuten beskrivs också, men han omnämns inte med något 

namn, vilket kan bero på att han inte har lika mycket utrymme i texten. Vidare beskrivs 

det tredje offret, en grekisk uteliggare som besköts i Vasaparken, och hur en brasiliansk 

man besköts den första november. Polisen omtalas endast då de konstaterar att 

lasermannen inte känner någon av de fyra personerna. 
c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? 

Journalisten varvar Alis kommentarer om vad som hände honom med sina egna 

beskrivningar och faktauppgifter, för att på så vis skapa en enhetlig bild. Han gör på 

samma sätt med kommentarerna från etiopiern, och beskrivningar av de andra två 

attackerna följer sedan kronologiskt. Kort nämns också att det finns ett signalement på 

lasermannen. 
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d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan 

förhållanden. 

Framförallt presenteras ett förhållande mellan lasermannen och ”utlänningar”, som 

journalisten skriver. Detta förstärks i berättelsen om Ali och om etiopiern som båda är 

rädda och chockade, och etiopiern påstås tacka Gud för att han lever. Man får inte veta 

mer om de fyra offren än deras nationalitet, och det är tydligt att journalisten tror att det är 

rasistiska brott. 
e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

Samtliga kommentarer riktas till journalisten, och man förstår att journalisten personligen 

har träffat Ali men inte etiopiern, som det står att ”Aftonbladet har talat med”. 
f) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

Aktörerna beskrivs som ”icke-svenska”, bland annat genom att använda namnet Ali, som 

är ett vanligt muslimskt namn och lätt förknippas med islam, och genom att samtliga 

aktörer beskrivs med sin ursprungsnationalitet. Trots att dessa personer kan ha levt och 

bott i Sverige länge, och är svenska medborgare. Förutom denna beskrivning görs inga 

mer detaljerade eller djupare beskrivningar. 
g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den 

aktuella händelsen? 

Artikeln avslutas med en kommentar av etiopiern och en från Ali. Etiopiern säger att han 

har sömnsvårigheter och drömmer mardrömmar om hur hans vänner beskjuts och dör. 

Slutligen säger Ali att han flydde från krig och terror i Iran och så skjuts han i Sverige. 

Detta får sammanfatta det absurda i händelsen, att vara en oskyldig som beskjuts på grund 

av sitt utseende. Här ställs också kriget i Iran mot Sverige, ett land utan krig men där man 

ändå kan utsättas för enorma övergrepp. 

 
3.   Tematisk struktur 

Huvudhändelsen är lasermannen, vars handlingar förkroppsligas genom framförallt 

personen som kallas Ali som är ett av lasermannens offer. Men även genom att beskriva 

vad som hänt de andra tre offren får man som läsare hjälp att skapa sin bild av 

händelserna, och av lasermannen. Trots att det inte uttalat sägs att det handlar om 

rasistiska brott, får man den vetskapen redan från början tack vare namnet Ali och genom 

att han säger att lasermannen kommer att skjuta fler utlänningar. Att Ali kommer från Iran 

sägs inte förrän i sista stycket och skulle därför kunna tolkas som en obetydlig sekundär 

uppgift. Men jag ser det i stället som en bekräftelse på att det handlar om rasistiska brott, 
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då denna uppgift binder ihop hela artikeln som börjar med att beskriva vad som hänt Ali 

och slutar med att bekräfta att Ali kommer från ett muslimskt land.  

 
4. Mikroanalys 

a) Lokal koherens och frånvarande information 

 Texten är väldigt lätt att förstå med ett deskriptivt innehåll och utan någon diskussion, 

varför inga egentliga förkunskaper behövs för att förstå texten. 
b) Närvarande implikationer 

Inga konkreta sådana hittades i texten. Dock skulle man kunna tolka vissa beskrivningar 

och kommentarer som överflödiga, till exempel etiopiern som säger att han tackar Gud för 

att han överlevde, vilket egentligen inte tillför någonting till texten förutom att det hjälper  

till att skapa ett sammanhang om hur människor med annat ursprung och religion beskjuts 

av en galen man med lasersikte. Men det kan mycket väl vara så att han uttryckligen har 

tackat Gud och har sagt det till journalisten, som tog med citatet eftersom det är rimligt. 

Varken för läsaren eller för journalisten behöver det inte vara något märkligt med att tacka 

Gud, vilket är ett uttryck många använder. Däremot fick det en helt annan innebörd för 

Shahram.  
c) Lexikal stil 

Journalisten skriver att skräcken lyser i Alis ögon, att svetten rinner i pannan och att han 

blir rädd och nervös bara genom att tänka på lasermannen. Men man förstår inte vad 

journalisten grundar dessa beskrivningar på, förutom att han träffat Ali och troligtvis 

upplevde situationen på det sättet. Det är högst personliga tolkningar. Flera gånger skrivs 

det om chocken och rädslan som de inblandade känner. De inblandade beskrivs som 

”Ali”, ”etiopiern”, ”grekisk uteliggare” och ”brasiliansk musiker”. 

 
5. Sammanfattning/fördjupning 

Artikeln baseras på två intervjuer med två personer som blivit beskjutna av lasermannen. 

Den ena personen är Shahram, som kallas för Ali, medan den andra inte kallas vid namn 

utan enbart för ”etiopiern”. Det kan hänga ihop med att journalisten endast har träffat Ali 

och därför kan skapa en bättre bild av personen vilket han vill förmedla till läsarna: han 

har kommit nära denna person och vet vad han tänker och hur han känner sig. Detta 

förstärks med journalisten beskrivningar av Ali. Artikeln handlar genomgående om hur 

rädda offren är och hur tacksamma de är över att de har överlevt, och det framgår 

härigenom att lasermannen är en farlig man. Genom att låta Alis citat angående att 
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lasermannen kommer att skjuta igen vara rubrik för artikeln, sätts händelserna i ett större 

perspektiv som redan involverat ett flertal personer och som troligtvis kommer att 

involvera ännu fler, det vill säga ännu fler kommer att skadas. Det är första gången 

gärningsmannen benämns som ”lasermannen”, vilket kan tolkas som att gärningsmannen 

nu har fått ett namn och därigenom kommer närmare läsarna genom att blir en person. Det 

är som sagt endast två personer som citeras i artikeln, och deras citat kommer om 

varandra. På så vis binds de samman och skapar en enhetlig berättelse i stället för att vara 

två olika berättelser, och man kan som läsare få uppfattningen att det handlar om samma 

person, speciellt eftersom endast den ena har ett namn. Att det är lätt att få denna 

uppfattning blir uppenbart då till och med han som medverkar i artikeln har den; Shahram 

påpekar vid upprepade tillfällen hur upprörd han blev då han läste att han skulle tacka gud 

för att han lever, något som han aldrig antydde och som han aldrig skulle göra. I själva 

verket handlar det inte om honom utan om etiopiern. Denna skillnad spelar dock ingen 

större roll för journalisten och hans text, och han kan medvetet ha syftat till denna 

tolkning genom att endast benämna en person vid namn. Men det visar samtidigt hur 

mångtydig en berättelse eller en artikel är och hur många olika innebörder som ligger 

inbäddade i den. 

 

4.2.5 Artikel 5. 

Aftonbladet, 1991-11-10, sid 6  

Författare Oisin Cantwell 

 
1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll. 

Artikeln handlar om Jimmy Ranjbar, som sköts till döds av lasermannen den 8 november. 

En vän till Jimmy berättar om honom och man får också veta vad som hände när Jimmy 

blev skjuten. 

 
2. Schematisk struktur 

a) Vad förmedlas i rubrik och i ingress? 

Rubrik: ”Han mördade min bästa vän” 

Ingress: Det beskrivs hur Nasrin, en god vän till Jimmy, tittar på marschaller som brinner 

för Jimmy, och han talar om sin skräck för att bli skjuten. Polisen tror att lasermannen 

kommer att slå till igen.  
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I två storstilta stycken i texten står: ”Jimmy hade flytt från terrorn i Iran”, och ” ’Vem ska 

han skjuta nästa gång?’ ”. Dessa meningar sammanfattar egentligen innehållet i artikeln, 

genom att framhäva personen Jimmy och sedan ta ett citat från någon, Jimmys vän, som 

beskriver vad många tänker: vem blir nästa offer? 
b) Vilka aktörer förekommer i texten? 

Artikelns syfte är att komma nära personen Jimmy Ranjbar, som är huvudaktör i texten. 

Genom att intervjua en av hans bästa vänner, Nasrin, ska läsaren få en bild av Jimmy för 

att kunna få en relation till det som hänt. I slutet av artikeln förekommer ”en blond tjej” 

och ”en mörk man”, som kommer förbi brottsplatsen där journalisten står, och 

kommenterar händelsen. 
c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? 

Genom intervjun med Nasrin får man veta lite om vad Jimmy var för en person, hur länge 

han varit i Sverige och var han kom ifrån, att han hade en fru och två barn. Nasrins 

kommentarer är varvade med ytterligare information om Jimmys bakgrund och om vad 

han gjorde innan han blev skjuten på fredagskvällen.  
d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan 

förhållanden?  

Genom Nasrins kommentarer och den övriga informationen i artikeln förstår man att 

Jimmy var ett oskyldigt offer som inte begått något brott, han var inte politiskt aktiv och 

hade inte utsatts för några hot. Uttryckligen sägs att det inte finns något motiv, men man 

förstår den starka kopplingen mellan lasermannen och invandrare då Nasrins rädsla för 

lasermannen flera gånger påpekas. Genom att redan i fetstilt skriva att Jimmy hade flytt 

från Iran gör att utgångspunkten blir en invandrare som blivit beskjuten. Genom 

beskrivningen ”en blond tjej” och ”en mörk kille” förstärks bilden av ett brott som handlar 

om människors utseenden, annars skulle det vara helt irrelevant med sådana 

beskrivningar. 
e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

Samtliga kommentarer utom en riktas till journalisten, som personligen träffat aktörerna. 

Artikeln avslutas med att ”en mörk man” säger ”Ni måste stoppa honom”. Det sägs 

visserligen till journalisten, men det handlar inte om att journalisten själv ska stoppa 

mördaren, utan det är snarare en allmän uppmaning till alla om att lasermannen måste 

stoppas, och att hela samhället måste arbeta för det. Detta är första gången jag stöter på en 

kommentar av mer allmän karaktär, det vill säga som inte handlar om att förse journalist 

och läsare med fakta om händelserna.  
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f) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

Jimmy, Nasrin och mannen som kommenterar händelsen, beskrivs alla som utländska. 

Jimmy eftersom han kommer från Iran, Nasrin genom hans namn och genom hans 

uttalade rädsla för att själv bli beskjuten av lasermannen, som bara attackerar mörka män, 

och slutligen den man som kommer förbi och som beskrivs som ”en mörk man”. En mörk 

man kan vara vem som helst som är mörkhårig, men i detta sammanhang förknippas han 

med en person med utländsk bakgrund eftersom han beskrivs just som mörk. 
g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna. 

Den tjej som kommer förbi och frågar sig vad dessa människor har gjort för ont, 

sammanfattar det obegripliga i situationen att någon oskyldig blir beskjuten och mördad. 

Hon ställer en fråga som antagligen många läsare frågar sig, och genom att använda ett 

citat från en privatperson får man bekräftat att man inte är ensam. Artikeln slutar med 

mannens kommentar om att ”ni måste stoppa honom”, vilket också sammanfattar 

situationen som ohållbar och oförståelig, och att det hela måste få ett slut. Denna 

kommentar bjuder även in alla att delta i jakten på lasermannen, inte bokstavligt men 

frågan får härigenom större spridning och det blir en berättelse som involverar alla och 

inte bara invandrare. 

 
3. Tematisk struktur 

Artikeln inleds med att beskriva hur rädd Nasrin är för lasermannen, och han säger att 

nästa gång kan han vara offret. Denna rädsla präglar hela artikeln, och beskrivningen av 

Jimmy Ranjbar gör att läsaren kommer närmre honom och förstår att han var en helt 

vanlig kille som oskyldigt har skjutits till döds av en okänd galning. Genom den insikten 

förstår man Nasrins rädsla. Den detaljerade beskrivningen av Jimmy Ranjbar, hur han 

levde, vad han pluggade, om hans fru och två barn, blir sekundära berättelser som skapar 

förståelse för huvudberättelsen, det vill säga rädslan för lasermannen. 

 
4. Mikroanalys 

a) Lokal koherens och frånvarande information 

Det behövs egentligen inga förkunskaper alls för att förstå texten, eftersom artikeln på ett 

enkelt sätt beskriver vad det handlar om. Genom intervjun med Nasrin tillsammans med 

journalistens berättelse får man den bakgrundsförståelse som behövs. 
b) Närvarande implikationer 
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Inga sådana hittades. 
c) Lexikal stil 

Både journalisten och de intervjuade använder ett vardagligt språk som är lätt att förstå. 

Journalisten beskriver inblandade personer som ”invandrare”, ”en ung, blond tjej” och ”en 

mörk man”. 

 
5. Sammanfattning/fördjupning 

I artikeln görs en tydlig uppdelning mellan invandrare och andra människor, som ser mer 

svenska ut. Denna uppdelning görs framförallt genom att beskriva invandrare som mörka, 

och man skulle kunna säga att det handlar om en uppdelning mellan mörka och ljusa 

människor. Uttryck som ”svensk” eller ”svensk medborgare” används aldrig, och man får 

heller aldrig veta om de inblandade är svenska eller inte. Slutsatsen blir därför att det helt 

enkelt handlar om människors utseenden, och att utseendet avgör vilka lasermannen 

skjuter på. Detta förstärks genom att beskriva kvinnan och mannen som ger varsin 

kommentar som ”blond” respektive ”mörk”, vilket egentligen är helt irrelevant. Det 

naturliga skulle ha varit att beskriva de två som exempelvis ”ung tjej” respektive ”man”, 

vilket skulle ha passat i sammanhanget. Men journalisten har haft som syfte att beskriva 

några av de människor som lasermannen skulle kunna beskjuta med hjälp av en enkel 

indelning mellan invandrare och ”mörka män” och andra, vilket förenklar hans 

rapportering då det räcker att gå efter utseende för att dra slutsatser. Min uppfattning är att 

artikeln skulle ha kunnat vara lika innehållsrik och beskrivande utan denna indelning 

mellan människor. Det som den unga kvinnan och mannen säger sammanfattar också det 

meningslösa i händelsen och att det inte får fortsätta, ett budskap som man förstår utan att 

veta vad de två har för hårfärg. Det beskrivs att Jimmy Ranjbar flydde undan terrorn i Iran 

i slutet av 1970-talet, och att han träffade sin fru i Sverige som även hon var flykting från 

Iran. Denna uppgift korrigeras dagen efter, då man i en liten ruta kan läsa att både Jimmy 

och hans fru kom till Sverige som gäststudenter. Med andra ord hittade troligtvis 

journalisten Oisin Cantwell på att de båda kom hit som flyktingar, eller så kontrollerade 

han inte uppgiften och tog för givet att de var flyktingar. En uppgift som passade i 

sammanhanget och som antagligen ingen utomstående skulle reagera över, eftersom 

iranska flyktingar inte är något ovanligt. 
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4.2.6 Artikel 6. 

Dagens Nyheter, 1991-11-11, sid 5 

Författare Bengt Lindström 

 
1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll 

Reportern står utanför bostadshuset på samma plats där Jimmy Ranjbar mördades. Han talar 

med några förbipasserande boende i huset, framförallt med en kvinna och en man. De 

resonerar kring vad våldsdåden kan bero på, och talar om attityder och samhällsklimat i 

Sverige. 

 
2. Schematisk struktur 

a) Vad förmedlas i rubrik och i ingress? 

Rubrik: ”Oron växer efter dådet” 

Det finns ingen ingress, då artikeln ingår i ett flertal artiklar om lasermannen på samma sida. 
b) Vilka aktörer förekommer i texten? 

En kvinna som kallas ”Bettina” står i porten och tar emot sin mamma, syster och två barn. 

Hon säger att hon sett människor skjutas ihjäl framför sina ögon i Iran, men att hon inför de 

aktuella våldsdåden känner en sorg hon aldrig känt tidigare. Hennes mor gråter och säger på 

persiska att hon är rädd, för barnens skull. Barnen tittar under tiden nyfiket på de utbrända 

marschallerna och blommorna på marken. Under tiden att Bettina talar passerar folk ut och in 

i huset, journalisten talar inte med dem men de beskrivs som ”välartade par av alla 

nationaliteter”, ”svenskar i joggingdresser eller med tennisracketar”, ”asiater på väg ut på 

söndagspromenad”, ”iranier med småbarn och äldre släktingar”. Journalisten talar också med 

”Saddam” som var nära vän med Jimmy Ranjbar. Han säger att han bott länge i Sverige och 

kommit in i det svenska samhället, men att han nu känner sig rädd då främlingsfientligheten 

blivit påtaglig och mer eller mindre en accepterad del av samhället. 
c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? 

Artikeln handlar inte så mycket om själva händelsen utan mer om att dådet är ett resultat av 

en växande främlingsfientlighet och vad det kan bero på. Innehållet och diskussionen i 

artikeln baseras helt och hållet på aktörerna och journalisten gör inga egna analyser och drar 

själv inga slutsatser.   
d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan 

förhållanden. 
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Genomgående handlar artikeln om främlingsfientlighet. Både Bettina och Saddam resonerar 

kring orsaker med utgångspunkten att det beror på en utveckling i Sverige där attityder mot 

invandrare har förändrats och där en främlingsfientlighet har utvecklats och slagit rot. 
e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

Kommentarerna riktas till journalisten, men kommentarerna handlar om mer än att för 

journalisten förklara ett händelseförlopp. Man kan tolka kommentarerna som om de riktas till 

samhället och dess invånare i försök att förklara och förstå vad som händer. Genom att  

beskriva hur man har upplevt den nya kulturen och svenskarna och sedan belysa förändringar 

blir också den svenske läsaren inblandad i det som sägs. Saddam säger ”Vi är inte här för att 

utnyttja Sverige, vi är en del av befolkningen. Vi känner lika mycket för Sverige som de 

svenskar som är födda här. Politikerna talar i siffror om oss. Kvoter, socialbidrag, bostadsköer 

är viktigare än frågorna: hur lever de? Varför lämnade de sina hem och familjer? Hur ska vi 

öka förståelsen för de olika grupperna?”,  ”Vi är inte siffror i statistiken. Vi är människor med 

ambitioner”. Han uttrycker en ilska som säkert många med honom känner, och han riktar sina 

ord lika mycket till journalisten som till samhället och läsarna, för att förklara att det måste 

till en djupare förståelse för att komma till rätta med den växande främlingsfientligheten. 
f) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

Genom journalistens beskrivningar förstår man att Bettina och Saddam inte ursprungligen 

kommer från Sverige, men att de bott här tillräckligt länge för att vara integrerade i samhället 

och veta vad de talar om. Genom att använda utländska namn får man en första vetskap om att 

de har utländsk bakgrund, och man får sedan också veta hur länge de bott i Sverige. Andra 

aktörer beskrivs efter utseende och nationalitet, det vill säga som ”svensk”, ”asiat” eller 

”iranier”. Man vet inte om detta är antaganden av journalisten, eller om han har tagit reda på 

det. 
g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den 

aktuella händelsen? 

Saddam gör detta när han talar om den ökande främlingsfientligheten som sprids bland annat 

då främlingsfientliga partier tillåts agera i valen, och han förutspår att framtiden kan bli svår. 

När han går blir han stoppad av poliser som ännu en gång ska förhöra de boende i huset, för 

att om möjligt finna pusselbitar som passar i detta komplicerade pussel. 

 
3. Tematisk struktur 

Huvudhändelsen är Jimmy Ranjbar som skjutits till döds av lasermannen. Dock handlar inte 

artikeln om själva händelsen utan om vad detta dåd och de övriga fyra kan bero på. Bettinas 
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och Saddams teorier är sekundära händelser som underbygger huvudhändelsen och som 

försöker ge en förklaring till den. 

 
4. Mikroanalys 

a) Lokal koherens och frånvarande information 

Som läsare får man sambandet mellan lasermannen och invandrare klart för sig genom 

artikeln. Ingen förkunskap krävs för att förstå vad som sägs och skrivs, även om det förutsätts 

att man vet vad som har hänt då inte själva dåden beskrivs. Den beskrivningen görs i de 

övriga två artiklarna som finns på samma sida. 
b) Närvarande implikationer 

Beskrivningen av förbipasserande ger intryck av att baseras på journalistens förutfattade 

meningar om människor. Han skriver att unga välartade par passerar, och man undrar då hur 

ett sådant par ser ut? Han beskriver också att svenskarna har joggingdresser på sig eller bär på 

tennisracketar, vilket inte är speciellt intressant för sammanhanget. Dock sätts det i kontrast 

till de iranier som passerar, vilka beskrivs som ”iranier med småbarn och äldre släktingar”, 

vilket heller inte är speciellt intressant, men som blir en beskrivning av svenska som sportiga 

och iranier med stora familjer. 
c) Lexikal stil 

 Artikeln inleds med Bettinas ord: ”Jag har sett människor skjutas ihjäl framför ögonen på 

mig på gatorna i Teheran. Jag har sett och hört talas om ofattbara grymheter i mitt liv i Iran. 

Ändå känner jag en speciell smärta och sorg i dag och en rädsla som jag inte varit med om 

tidigare”. Genom att inleda artikeln på detta vis får man som läsare en inblick i vilken skräck 

lasermannen gett upphov till, och att det handlar om något som inte kan liknas vid krig eller 

liknande. Det är en annan känsla som sprider sig, och Bettina har dragit slutsatsen att 

”främlingsskräcken har förvandlats till främlingshat”, ”Misstänksamhet, fientlighet och 

aggressivitet har blivit allt vanligare. Invandraren får skulden för arbetslöshet, knarkbrott, 

bostadsbrist – ja till och med att det varit varmt och brist på snö på julafton”. Hon använder 

starka uttryck, vilket även Saddam gör, och genom att kombinera beskrivningen av dem med 

deras uttalanden, får man dels en inblick i två invandrares bakgrund och liv och dels i rådande 

samhällsklimat såsom de uppfattar det. 

 
5. Sammanfattning/fördjupning 

Det är en artikel med syfte att på ett djupare plan försöka förstå vad det är som händer, genom 

att återge tankar och analyser från två välformulerade personer som bott länge i Sverige men 
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som ursprungligen kommer från andra länder. Härigenom får man en förståelse för deras 

bakgrund och genom deras beskrivningar av Sverige och svenskarna förstår man att det skett 

en förändring och att lasermannens härjningar troligtvis är ett resultat av det. Bettina och 

Saddam uttrycker sig som sagt väldigt kraftfullt när de talar, och man skönjer ett stort 

missnöje över att invandrare inte ses som vilka individer som helst utan numera ofta 

förknippas med olika problem och bidragssystem. Journalisten framställer detta på ett vad jag 

tycker bra sätt, men diskussionen tar en konstig riktning när han plötsligt beskriver de 

”välartade par” som passerar, som delvis består av ”sportiga svenskar”. I nästa stycke skriver 

han också att ”svenskarna bevärdigar oss inte en blick, de övriga skyndar förbi rädda för att 

hamna i tidningen (...)”. Det verkar härigenom som om det är ett problem som inga svenskar 

ids bry sig om, eftersom det rör invandrare. Med andra ord sker en godtycklig uppdelning 

mellan människor och journalistens förutfattade meningar och slutsatser lyser igenom. I 

sammanhanget passar dock hans generaliseringar, eftersom det handlar om klyftan mellan 

invandrare och svenskar och ett hårdare klimat, som speglas i de förbispringande svenskarna, 

asiaterna och iranierna. Genom att använda sig av stereotyper, såsom att svenskar är 

friluftsmänniskor och iranier har stora familjer, förstärker han skillnaderna mellan grupperna. 

 

4.2.7 Artikel 7. 

Aftonbladet, 1991-11-14, sid 8 

Författare Tomas Sjöman 

 
1. Redogörelse för rapporteringens huvudsakliga innehåll. 

Artikeln är en intervju med Jimmy Ranjbars syster, som talar om rasism och klyftan mellan 

invandrare och svenskar, om förutfattade meningar och om olika möten hon varit med om. 

Hennes två barn leker på golvet. 

 
2. Schematisk struktur 

a) Vad förmedlas i rubrik och i ingress? 

Rubrik: ” ’Besvara inte hatet med våld’ ” 

Underrubrik: ”Hennes bror blev mördad – nu vädjar hon om besinning” 

Ingress: Fariba Ranjbar sörjer sin mördade bror, men hon är inte arg och har inga 

hämndkänslor. Hon känner bara oro och vädjar till alla invandrare att inte besvara hatet med 

våld. 
b) Vilka aktörer förekommer i texten?  



   43

Förutom Fariba, vars berättelse artikeln handlar om, medverkar hennes två barn som leker på 

golvet.  
c) Enligt vilket mönster redogörs för den historiska bakgrunden? 

Fariba säger att hon lämnade Iran för sex år sedan och att hon då fick veta att Sverige var ett 

tryggt och fredligt land. Men genom att tala om olika brott och om mobbing av invandrare 

förstår man att det inte är så tryggt att leva som invandrare i Sverige. Hon talar om vänner 

vars lärare har gett lägre betyg till invandrare bara för att de är invandrare, och en lärare som 

högt sa att han/hon hatade svartskallar som kommer hit och pluggar och får socialbidrag. 

Fariba menar att rasism är en ideologi som måste bekämpas, men med fredliga medel. Ett av 

hennes barn är fött i Sverige men hon berättar att han ofta visar att han känner sig otrygg. Det 

förekommer med andra ord ingen beskrivning av själva mordet utan man ska som läsare få 

inblick i den svenska rasismen, som tar form genom Faribas berättelse om egna och andras 

erfarenheter. 
d) Hur konstruerar nyheterna uppfattningar om konsekvenser och orsak/verkan 

förhållanden? 

Genom att ta med de delar av intervjun där Fariba berättar om situationer där invandrare blivit 

mobbade och orättvist behandlade, får man en bild av rasismen i Sverige som sätts i relation 

till lasermannen. Genom att vädja till alla invandrare om att inte ta till våld som hämnd, görs 

en tydlig uppdelning mellan invandrare och svenskar. En uppdelning som förstärks av att ett 

av barnen frågat: ”Mamma, vem är jag egentligen? Är jag svensk eller iransk”? Sverige 

framställs inte som det fredliga och trygga land som Fariba trodde att hon kommit till, utan 

mer eller mindre som dess motsats. 
e) Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 

Kommentarerna riktas till journalisten, men de kan även vara riktade till läsarna och 

svenskarna, för att skapa förståelse för invandrare. Hon frågar sig vad svenskarna tror om 

dem egentligen, att de är ociviliserade och inte kan tänka själva? Hon säger att de svenskar 

som känner dem väl vet att de är välutbildade, och att hon vill leva i det svenska samhället 

utan fruktan. 
f) Hur kommenteras och beskrivs aktörerna av den aktuelle journalisten? 

Man får veta hur länge Fariba bott i Sverige och vilka hennes tankar var om Sverige då hon 

kom hit. Man får också veta att hon är dagbarnvårdare och att hon studerar ekonomi. Barnen 

beskrivs med ålder och de går på svenska dagis och talar bra svenska 

 
g) Vilken aktör tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den 
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aktuella händelsen? 

Fariba gör detta genom att avsluta mötet med att säga ”Sverige är inte mitt land, men jag har 

bestämt mig för att leva i det här samhället. Ett alldeles vanligt liv. Men jag vill kunna göra 

det utan fruktan”. Hon vill leva som en vanlig medborgare med den självklara rättigheten att 

inte behöva vara rädd. Men nu är hon rädd, och det finns en rasism som inte alltid handlar om 

konkreta brott utan om mobbing och särbehandling, och något måste göras för att förändra 

situationen. 
 

3. Tematisk struktur 

Huvudhändelsen är även i denna artikel mordet på Jimmy Ranjbar, men det handlar om den 

rasism och främlingsfientlighet som finns i samhället och som ligger till grund för mordet. 

Genom intervjun med Fariba får man klart för sig vad som faktiskt försiggår i Sverige, och 

dessa sekundära berättelser eller händelser skapar en bakgrundsbild till dådet. 

 
4. Mikroanalys 

a) Lokal koherens och frånvarande information 

Trots att man inte får veta mycket om lasermannen eller om själva mordet på Jimmy, förstår 

man att artikeln handlar om en person som blivit mördad för att han såg utländsk ut och att 

dådet var rasistiskt. Inga förkunskaper om tidigare händelser krävs alltså. 
b) Närvarande implikationer 

Egentligen är det inte relevant att veta att Fariba jobbar och studerar ekonomi, eller att hon 

bär en svart schal som hon enligt iransk tradition ska bära i fyrtio dagar. Detta tillför inget i 

diskussionen om rasism och främlingsfientlighet, men genom att påpeka dessa saker visar 

journalisten att Fariba anpassar sig till det svenska samhället, men att hon följer sin egen 

religion. 
c) Lexikal stil 

Ord som rasism, invandrare, svenskar, mobbing och hat används. Det är Fariba som uttalar 

dessa ord, medan journalisten beskriver hennes bakgrund, hennes kläder och barn. Det är en 

mörk bild som Fariba beskriver, om svenskar som öppet uttrycker sitt främlingshat, men 

bilden ljusnar något när journalisten i slutet beskriver det stöd som Fariba fått från både 

invandrare och svenskar. 

 

 
5. Sammanfattning/fördjupning 
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I artikeln får Fariba representera invandrarna. Ingen annan uttalar sig i artikeln varför det blir 

en väldigt entydig bild som presenteras. Det förs ingen egentlig diskussion kring samtalet 

utan Faribas kommentarer blir nästan påståenden om situationen, och hennes subjektiva 

tankar och kommentarer ges fritt spelrum. Hon delar själv upp invandrare och svenskar och 

man får intrycket att hon försöker anpassa sig till det svenska samhället, men att hennes hjärta 

är kvar i Iran. Journalistens uppgift är endast att förmedla intervjun till läsarna, till vilka 

Fariba talade, och han har troligtvis valt ut delar som handlar om just främlingskapet eftersom 

artikeln ingår i en artikelserie om det. Faribas röst blir härav en röst i denna debatt, och det 

lämnas till läsarna att själva analysera hennes berättelse. 
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5. Resultatredovisning 
I denna del sammanställer jag de olika artiklarna för att försöka se olika mönster, likheter och 

olikheter i rapporteringen samt försöka förstå vad som gjorde de olika händelserna till nyheter 

och vilket nyhetsformat som användes. Detta för att slutligen urskilja medielogiken. 

 

5.1 Sammanfattning av textanalys  
Artikel 1 och 2 handlar båda om händelser som skett under föregående kväll och man har inte 

mycket material att gå efter. Händelserna blir nyheter då de inte är för nya och journalisterna 

känner igen dem som nyheter: att en person blir skjuten har hänt tidigare och en sådan 

händelse blir ofta en nyhet. Dessutom har händelserna ägt rum under en kort och begränsad 

tid, de har med människor att göra och de är negativa. Med andra ord uppfylls principerna för 

vad som blir till nyheter, enligt Lundgren, Ney och Thurén. Det handlar dock om en 

deskriptiv beskrivning av ett händelseförlopp utan några paralleller till andra händelser, på 

grund av bristen på fakta. Man kan helt enkelt inte sätta händelserna i relation till någonting, 

och jag kan inte i artiklarna utläsa något om de rådande samhällsdiskurser jag relaterar till. 

 

I artikel 3 har ingenting nytt inträffat, förutom att polisen kopplar ihop de båda fallen med ett 

tredje då alla offer sett en röd ljusprick på kroppen innan de beskjutits, vilket är en ny teori. 

Man har dessutom ett signalement på gärningsmannen, och eftersom den röda ljuspricken 

tyder på att lasersikte använts kallar man gärningsmannen för ”laserskytt”. Offren beskrivs 

kortfattat som en student, en uteliggare och en musiker och det görs inga kopplingar mellan 

dem. Artikel 4 publiceras samma dag som artikel 3, men i en annan tidning. Artikel 4 handlar 

om ”Ali” som är den 25-årige studenten som blev beskjuten. Om jag ser de olika artiklarna 

som en debatt om människor som oskyldigt skjutits ner i Stockholms innerstad, har debatten 

hittills handlat om just tre personer utan koppling till varandra. Men genom artikel 4 tar 

debatten en ny riktning: fyra personer har blivit beskjutna och man sätter personerna i relation 

till varandra eftersom det vid samtliga tillfällen rört sig om en laserpistol och eftersom alla 

fyra har utländskt ursprung. Nu handlar det om en etiopier, en brasiliansk musiker, en grekisk 

uteliggare och så om Ali, en iransk student. Genom Ali får man ett ansikte och en mer 

personlig relation till ett av offren, och genom fokuseringen på invandrare blir det tydligt att 

det handlar om rasistiska brott. Ali får bli invandraren som representerar de övriga tre som 

blivit beskjutna. Man kallar gärningsmannen för första gången för ”lasermannen”, och man 

förstår att det handlar om en och samma gärningsman vilket underlättar i rapporteringen kring 

de olika fallen. 
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Jag ser artikel 4 som grundläggande för kommande rapportering kring lasermannen, på grund 

av den tydliga parallellen till människor med utländskt ursprung och genom att beskriva 

gärningsmannen som ”lasermannen”. Tidigare artiklar var inte lika entydiga och hade inte 

samma tydliga sammanhang, utan handlade mer om tre olika beskjutningar och en okänd 

gärningsman. Artikel 5, 6 och 7 handlar alla om Jimmy Ranjbar på ett eller annat sätt. Artikel 

5 beskriver händelseförloppet och det framgår att även Jimmy var invandrare, och det 

rasistiska motivet framgår tydligt. De människor som kommer till tals i artikeln beskrivs 

antingen som svenskar eller som invandrare, genom beteckningen ”ljus” eller ”mörk”. 

Människors utseenden blir från och med nu betydelsefullt, något som märks tydligt även i 

artikel 6 där beskrivningen handlar om sportiga svenskar, rädda asiater och iranier med stora 

familjer. I artikel 6 intervjuas två anonyma personer som får utländska namn, trots att det 

framgår att de bott och levt i Sverige i många år och med andra ord är lika svenska som 

exempelvis journalisten. Men genom de utländska namnen förstår man lätt att de har 

utländskt ursprung och därför kan de kommentera händelserna utifrån två invandrares 

perspektiv. Nu görs för först gången också kopplingar till den främlingsfientlighet som råder i 

samhället, och man antar att dåden är ett uttryck eller ett resultat av denna 

främlingsfientlighet som sprider sig. I artikel 7 har detta utvecklats till den grad att Jimmys 

syster öppet vädjar till alla invandrare att inte besvara hatet med våld. Nu är det med andra 

ord definitivt att det handlar om en person som beskjuter människor som ser utländska ut, det 

vill säga som ”är mörka”, och debatten handlar om invandrare och svenskar och om 

främlingsfientligheten i Sverige. 

 

Från början gjordes alltså inga kopplingar till andra händelser eller till samhällsklimat, och 

ingen speciell diskurs verkade figurera. Man kan likna denna rapportering vid en trattmodell, 

då allting från början var väldigt brett och öppet och inget speciellt spår följdes, men efter 

hand smalnade rapporteringen av och kom att handla om ett enda ämne som hade starka 

relationer till rådande samhällsklimat; invandrare och främlingsfientlighet. 

 

5.2 Teman och vinklar 
Artikel 1 och 2 handlar alltså om två personer som blivit beskjutna, och syftet med artiklarna 

är att beskriva händelserna. Temat skulle därför kunna vara själva händelserna som står 

oberoende till övrigt material i tidningen, då det inte refererar till andra händelser eller 

aktuella diskussioner som skulle kunna förekomma i tidningen. Överhuvudtaget förekommer 
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inga tydliga eller betydelsefulla teman eller vinklar i artiklarna, vilket beror på att händelserna 

än så länge verkar oberoende av varandra och på att man har väldigt lite material. Artikel 3 tar 

upp misstanken att en laserpistol har använts vid beskjutningen av tre personer. Artikeln 

bygger på rena faktauppgifter från polisen och journalisten beskriver hur en laserpistol kan 

användas för att träffa avlägsna mål. Artikeln avslutas med att journalisten på detta sätt 

föreställer sig händelseförloppet, men han drar inga slutsatser. Tratten är således fortfarande 

öppen och vid. I artikel 4 har spåret däremot smalnat av ordentligt, och journalisten utgår 

genomgående från faktumet att det är invandrare som beskjutits. För att tydliggöra detta har 

han intervjuat och fotograferat ”Ali”, en intervju som visar sig vara starkt vinklad för att passa 

in i journalistens berättelse om en ung, oskyldig och skräckslagen iranier. Egentligen handlar 

det om Shahram som mest talade om polisens agerande, vilket skulle kunna utgöra en 

diskussion om rasism och främlingsfientlighet både i samhället i stort och inom poliskåren. 

Men journalistens tema är att på ett dramatiskt sätt skriva om fyra invandrare som har 

beskjutits, men det skulle kunna handla om endast en person då de inblandade inte särskiljs på 

ett tydligt sätt och då endast en kallas vid namn. Temat blir härav invandrare, och inte fyra 

skjutna personer. Artikel 5, 6 och 7 använder sig också av temat invandrare. Artikel 5 gör 

detta genom att, felaktigt, beskriva hur Jimmy Ranjbar som flykting kom till Sverige och hur 

han har arbetat sig fram i samhället. I artikel 6 intervjuas två personer och det förs en 

diskussion om orsaker och samhällsklimat, men i artikeln görs ändå en tydlig uppdelning 

mellan svenskar och invandrare och journalisten  generaliserar grovt i beskrivningen av 

människor. Hans fördomar om både svenskar och iranier  blir synliga. Artikel 7 handlar 

genomgående om invandrare och om den rasism som finns i  Sverige, och artikeln ger intryck 

av att det finns en djup klyfta mellan invandrare och svenskar i Sverige. Intervjun med  

Jimmy Ranjbars syster handlar om mobbing och hat och det verkar vara oerhört svårt att  

komma in i och bli accepterad av det svenska samhället.  

 

Genom att temat i artiklarna 4-7 är invandrare, rasism och främlingsfientlighet, finns en nära 

koppling till samhällsdebatten och rådande samhällsklimat, då det runt den aktuella 

tidpunkten inträffade många händelser med främlingsfientlig anknytning. Mordbränder med 

rasistiska motiv, vandalisering av  flyktingförläggningar, Ny Demokratis omdebatterade och 

uppmärksammade valturné och sedermera inträde i riksdagen, är några exempel på dessa 

händelser. Detta tema utvecklas inte förrän fyra människor har blivit beskjutna, tidigare hade 

som sagt inte fallen kopplats ihop på ett tydligt sätt utan det rapporterades kring dem som om 
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de var fyra isolerade händelser. Men när väl ett tema fanns att utgå från blev rapporteringen 

mer omfattande och man kunde bland annat intervjua människor som kunde stå i relation till 

temat och händelserna.  

 

Härigenom förstår man vilken betydelse teman och vinklar har för nyhetsrapporteringen; 

finns ingenting att gå efter kan inte rapporteringen bli särskilt omfattande och inga eller 

endast ett fåtal för en djupare debatt, om till exempel samhälleliga orsaker. Nyhetskontexten 

är sådan att inga slutsatser eller samband görs om det inte finns en rad händelser som kan 

knytas an till varandra. Men när väl någon sätter ett likhetstecken mellan olika händelser, och 

det handlar om ett tema som är tacksamt att använda, använder sig flertalet medier detta som 

utgångspunkt.  

 

5.3 Medieformat och medielogik 
Altheide & Snow menar att varje medium har sitt speciella format, vilket skulle innebära att 

de tre tidningar som jag har utgått från alla har olika och unika format,  vilket troligtvist 

stämmer. Dagens Nyheter är en morgontidning medan Expressen och Aftonbladet är 

kvällstidningar, vilket gör att även deras format skiljer sig åt. Vidare finns skillnader mellan 

Aftonbladet och Expressen, trots att de båda är kvällstidningar, vilket gör att deras format 

säkerligen skiljer sig åt. Mitt syfte är dock inte att urskilja vad respektive tidning har för 

format och logik, utan att se till den sammanlagda rapporteringen för att undersöka hur 

medieformatet såg ut generellt och vilken logik som användes i rapporteringen kring 

lasermannen och som läsarna fick ta del av. Jag koncentrerar mig med andra ord på själva 

texten, och inte på olika tidningars rapportering och arbete.  

 

Av de sju artiklar jag har analyserat handlar två om att beskriva två specifika och plötsliga 

händelser (artikel 1 & 2), en handlar om spekulationer och beskrivning av vapnet (artikel 3),  

tre är uppbyggda kring intervjuer med någon i relation till dåden (artikel 4, 5 & 7) och en 

handlar om att försöka se en förklaring till det som hänt (artikel 6). Huvudhändelse i samtliga 

artiklar är att någon blivit beskjuten av lasermannen, men genom olika sekundära händelser 

och teman sätts huvudhändelsen i olika perspektiv. Den stora skillnaden är dock att de tre 

första artiklarna inte alls behandlar faktumet att de beskjutna inte kommer från Sverige, 

medan de fyra senare artiklarna alla har detta som utgångspunkt att skriva och resonera kring. 

Den 7/11 handlade en artikel i DN om vapnet och ingenting nämndes om de skjutnas 

nationaliteter, samtidigt som en artikel i Aftonbladet samma dag var starkt fokuserad på detta. 
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Efter artikeln i Aftonbladet handlar all rapportering om invandrare på ett eller annat sätt. Jag 

ser det som om Richard Aschberg med artikeln i Aftonbladet satte igång debatten och valde 

riktning, och efter det blev det legitimt att beskriva människor i termer av invandrare eller 

svensk, som mörk eller ljus/blond. Att ingen tidigare antog denna form beror på just 

medieformatet. De tre första artiklarna har alla olika utgångspunkter och olika format, medan 

de fyra senare har antagit samma form, samma utgångspunkt och liknande teman. Från början 

fanns inga slutsatser, analyser eller någon diskussion om främlingsfientlighet, detta var en 

debatt som  medierna själva formade och kunde därför sedermera börja rapportera utifrån den. 

Man kan säga att medierna konstruerade debatten, och använde varandra för att utforma sitt 

eget material; när någon väl började fortsatte man eftersom det verkade realistiskt och då det 

fanns ett tydligt samband mellan de som blivit beskjutna. Då utgick man från samma format 

och man kunde göra nyheter på ämnet, det vill säga det var inte nödvändigt att någon blev 

beskjuten utan man kunde rapportera om själva ämnet främlingsfientlighet, och göra 

intervjuer om detta med utgångspunkt i det som hänt. Man hade kommit över den tröskel som 

händelser måste passera för att kunna bli nyheter, och man kunde luta sig tillbaka på ett säkert 

format. Detta visar på hur journalister påverkas av varandra och antar andras och varandras 

format. Man kan fråga sig hur rapporteringen sett ut om journalisterna varit ensamma och inte 

kunnat ta del av andras material? 

 

Genom den tematiska strukturen framgår att samtliga artiklar har samma huvudhändelse, som 

är att någon eller några har blivit beskjutna. Mikroanalysen visar också att artiklarna var 

relativt deskriptiva och inga förkunskaper krävdes för att förstå dem, och det fanns inga 

direkta ”hål” i texterna som läsarna själva behövde fylla med tolkningar. I beskrivningen av 

de som blivit attackerade används starka ord, såsom ”svårt chockad”, ”svårt blödande”, 

”livrädd”, ”förtvivlad”, men i övrigt används ett enkelt och relativt neutralt språk. Det handlar 

heller inte om att läsaren ska tolka olika frågor, kommentarer och liknande utan allting 

beskrivs ingående av journalisterna själva eller av någon inblandad, till exempel någon av de 

intervjuade. Slutsatsen blir att det som presenteras läsaren, det reella, är starkt präglat av ett 

format och det lämnas lite utrymme för läsaren att göra egna tolkningar om det som skrivs. 

Min uppfattning är att det presenteras färdiggjorda lösningar, och genom att journalisten inte 

själv reflekterar speciellt mycket över dessa ”lösningar” och för en egen debatt med olika 

vinklar och utgångspunkter, blir det svårare för läsaren att i sin tur göra egna tolkningar av 

texten. Genom att förbinda händelserna med vissa samhällsdiskurser på ett specifikt sätt, 
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bland annat genom att endast intervjua människor som inte kommer från Sverige, presenteras 

en entydig bild. Om läsarna förstår och delar ett eller flera mediers bilder, eller logik, 

utvecklar publiken slutligen det som Altheide & Snow kallar mediemedvetande. Det vill säga 

läsarna anammar medielogiken och använder denna i sociala ickemediala sammanhang, och 

medier och publik delar således en logik. Exempelvis kan läsarna genom rapporteringen kring 

lasermannen anta att det är så enkelt som att alla mörka är invandrare. Trots att man vet att det 

inte är så blir det lättare att anamma den uppfattningen och generalisera lika grovt som 

medierna i sin uppfattning och beskrivning av människor. Risken att läsarna anammar och 

utgår från mediernas logik blir än större om Fairclough har rätt i sitt resonemang om att 

medvetenheten om språk och diskurser än så länge är låg. Om vi inte reflekterar nämnvärt 

över olika diskurser i samhället är det troligt att vi tar till oss den diskurs som presenteras i 

medierna, om det inte där förs en diskussion som grundar sig på olika diskurser. Därför är det 

viktigt att frångå principen om att nyheter ska vara entydiga för att läsarna lättast ska förstå 

nyheterna. Entydighet lämnar lite utrymme för läsarnas egna reflektioner och därför blir lätt 

mediernas berättelser och de diskurser som behandlas och presenteras, även läsarnas. 

 
5.4 Shahram Khosravi 
Niklas Luhmann menar att samhället är uppbyggt av olika stängda och självständiga system, 

och anser att medierna ingår i ett eget mediesystem. För att förstå systemen krävs det att man 

befinner sig i dem. Shahram Khosravi befann sig aldrig i mediesystemet, och Richard 

Aschberg befann sig aldrig i vad som kan sägas utgjorde Khosravis system; att vara ett offer 

som inte bott så länge i Sverige och som häpnar och chockas över den främlingsfientlighet 

som verkar finnas i Sverige. Richard Aschberg utgår från ett medieformat och vill att artikeln 

om Shahram Khosravi ska passa i formatet, medan Khosravi vill berätta om hur han har blivit 

kränkt av både sjukvård och polis. Eftersom det är journalisten som har makten att forma sitt 

material blir det en artikel om en livrädd invandrare som heter Ali, en artikel som är 

främmande för Khosravi. Jag tror inte att Shahram Khosravi skulle ha haft större förståelse 

för artikeln om han hade befunnit sig i Richard Aschbergs värld där händelser ska passa i ett 

format, det vill säga i mediesystemet. Dock hade han kanske tolkat artikeln på ett annorlunda 

sätt om han varit medveten om formatets betydelse för medier, och sett till konstruktionen och 

dess orsaker i stället för att uppleva att han blivit bestulen på sin identitet. Genom att använda 

ett visst format, vissa vinklar och speciella teman formar journalisten sin artikel för att läsas 

på ett speciellt sätt och det krävs en noggrann läsning för att förstå struktur och upplägg. Som 

läsare gör man inte alltid denna noggranna och ofta tidsödande läsning, utan man följer 
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journalistens format och tolkar därefter. Hur Khosravi skulle ha kunnat tolka artikeln är 

endast spekulationer, men jag tror att Richard Aschberg från början hade en bild av vad han 

skulle skriva och när Khosravis berättelse handlade om någonting helt annat som inte skulle 

passa i artikeln valde han helt enkelt bort det eftersom det inte passade i formatet. Den stora 

skillnaden i deras utgångspunkter och tankar om vad som var betydelsefullt gjorde att de båda 

berättelserna var varandras motsatser, av vilka givetvis journalistens berättelse publicerades. 

För läsaren blir det därför viktigt att förstå att det ofta är journalisten som formar sin artikel 

för att passa i sitt eget och i mediets format, det vill säga att man som läsare försöker förstå att 

det är Richard Aschberg som berättar, och inte han som kallas Ali. 

 

Här framstår det hur utelämnad läsaren är, för hur ska man veta att ”Ali” aldrig har sagt det 

som står och hur ska man kunna tolka artikeln annorlunda och räkna bort den stereotypa och 

stelbenta bilden av invandrare? Vi kan förstå att det som skrivs är falskt, men vi kan inte få 

reda på vad som är rätt såvida vi inte gör egna efterforskningar. Därför står man som läsare 

eller aktör i en artikel helt i journalistens makt. Precis som Lippmann skrev 1922, formar 

journalisten sin artikel för att väcka läsarens intresse och det är då viktigt att läsaren kan 

relatera till vad som står i artikeln (Lippmann 1922/1998). Det kan resultera i att man som 

aktör inte alls känner igen sig i beskrivningen av sig själv eller av händelsen. Och tyvärr är 

man nog ofta maktlös i det läget, eftersom artikeln redan är tryckt och journalisten som i 

Khosravis fall inte går att nå. Lika maktlös kan alltså läsaren vara, då man inte alltid kan 

kontrollera sanningshalten i det som skrivs. 
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6. Sammanfattning 
Rapporteringen kring lasermannen kan liknas vid en trattmodell när man ser till hur formatet 

kring rapporteringen formades och utvecklades. Till en början förekom inga specifika teman 

och vinklar, det drogs inga slutsatser eller paralleller till några samhällsdiskurser. Allting 

verkade öppet, och tratten var vid. Med artikel 4 sker dock en förändring och tratten smalnar 

av betydligt, och nu framträder den form som kommer att användas genom hela 

rapporteringen: fokuseringen på invandrare och beskrivningar av dem i olika former. Temat 

invandrare kommer nu att användas av medierna, och man kallar gärningsmannen för 

lasermannen. Dessa båda faktorer gör det relativt lätt för journalisterna att arbeta eftersom de 

nu har klara utgångspunkter att arbeta ifrån. Olika artiklar använder givetvis olika vinklar, 

men genomgående framställs invandrarna som svaga och rädda och det verkar finnas en djup 

klyfta mellan svenskar och invandrare. Denna klyfta beskrivs dels av de intervjuade, som 

genomgående är invandrare, som beskriver något som kan liknas vid utanförskap, och dels av 

journalisterna som gör tydliga skillnader mellan svenskar och invandrare. Det kan vara fel av 

mig att påstå att klyftan beskrivs av de intervjuade eftersom det är journalisten som i 

slutändan bestämmer vad som kommer med av en intervju. Och genom att intervjuerna 

framställs som om de handlar om främlingsfientlighet och utanförskap, tror man att detta var 

huvudtemat i intervjuerna.  Shahram Khosravi berättade under min intervju med honom att 

det han berättade för Richard Aschberg inte kom med i artikeln. Jag drar mina slutsatser av 

detta, men kan inte veta om det egentligen stämmer gällande alla artiklar. Det blir tydligt hur 

utelämnade vi läsare är, när vi bara har journalistens ord att gå efter. 

 

De som intervjuas i artiklarna är genomgående invandrare, vilket förstärker formatet att 

skildra endast invandrare. Den klyfta mellan invandrare och svenskar som framträder, hade 

möjligtvis blivit mindre tydlig om händelserna och spekulationerna hade kommenterats av 

både svenskar och invandrare. Man hade helt enkelt fått en mer mångtydig bild utan så stora 

kontraster mellan människor. Khosravi upprördes bland annat över att han i Aftonbladet 

reducerades till att bara vara invandrare, utan några andra personliga egenskaper. En liknande 

”reducering” sker med Jimmy Ranjbar då han i första hand beskrivs som invandrare från Iran. 

Dock ges en något mer mångtydig bild då man får veta mer om hans bakgrund både i Iran och 

i Sverige, men beskrivningen handlar alltid om honom som invandrare på ett eller annat sätt. 

 

Det förekommer diskurser i artiklarna, främst är det journalisten som reproducerar dessa i sitt 

språk och sina beskrivningar men även hos övriga aktörer syns olika diskurser. Uppdelningen 
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mellan invandrare och svenskar är den mest påtaliga, och denna görs av alla inblandade. Jag 

ser det som att denna tydliga uppdelning underlättade det journalistiska arbetet då de inte 

behövde fördjupa sig i komplicerade beskrivningar av människor och händelser, utan enkelt 

kunde använda ett på förhand givet format. Genom att flera personer blev skjutna och man 

såg vissa samband, utvecklades en diskussion om främlingsfientlighet och rasism. 

Diskussionen fanns sedan tidigare men medierna kom nu in och påverkade debatten genom 

att dels koppla till den tidigare debatten och dels föra in nytt innehåll och nya riktningar. Min 

upplevelse är att det delvis är journalisterna som formar denna debatt, genom att använda en 

redan pågående diskussion. Genom att formulera en skillnad mellan invandrare och svenskar 

och endast skildra invandrare får man som läsare uppfattningen att detta handlar enbart om 

invandrare. Att använda denna logik kan vara farlig, då vissa problem blir ”invandrares” och 

andra ”svenskars”. Genom att man som läsare kan anamma mediernas logik och använda 

denna i det sociala livet, blir slutsatsen att människor kan ta till sig denna åtskillnad mellan 

människor och formulera sin kunskap och sina föreställningar om andra människor baserade 

på mediernas bilder. Således kan medierna forma olika diskurser som tas upp av människor 

och som påverkar deras uppfattningar om händelser, människor, omgivning med mera.  

 

Hur man uppfattar skulle enligt Luhmann bero på vilket system man befinner sig i, och 

troligtvis är det så att om jag befinner mig i till exempel mediesystemet påverkas jag av detta 

system till den grad att jag formulerar mitt språk och mina artiklar så att det passar formatet. 

En utomstående kan ha svårt att förstå detta eftersom han eller hon inte själv befinner sig i 

systemet och förstår vilka regler och principer som förekommer. Enligt Fairclough skulle 

förståelsen öka om vi blev mer medvetna om olika diskurser, och således om olika system, 

och kunde reflektera över dessa. Frågan är dock hur till exempel Khosravi skulle ha uppfattat 

artikeln om honom, om han skulle ha befunnit sig i och arbetat i mediesystemet? Hade han 

framställts på samma sätt skulle hans reaktion troligtvis varit densamme, eftersom det trots 

allt handlar om att hans berättelse inte kommer med och att han framställs som någon han inte 

känner. Däremot hade han nog inte framställts på samma sätt om han befunnit sig i 

mediesystemet, om han ens skulle ha varit intressant då. Journalistens mål var ju att beskriva 

någon i relation till lasermannens dåd, och eftersom det handlade om invandrare blev det 

naturligt att tala med någon som kunde representera just invandrare. Om personen sen inte 

kunde identifiera sig med den bilden var mindre viktigt.  
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I inledningen skrev jag att en av mina ambitioner var att undersöka huruvida medierna följde 

lasermannens indelning av människor eller inte. Hans helt godtyckliga indelning. Och ja, jag 

anser att de gjorde det. Krasst kan man säga att lasermannen underlättade för medierna genom 

att ha ett så tydligt motiv, vilket var tacksamt och relativt lätt att rapportera om. Om sedan de 

som blev beskjutna bara var mörka spelade ingen roll. De blev ändå invandrare i tidningarna. 

Men i denna bedömning vill jag också se till mediernas sida, och kan då förstå varför de 

gjorde denna bedömning. Framförallt finns det tyvärr inte alltid utrymme och tid till längre 

förklaringar och då blir det lätt att använda schabloner och stereotyper, som ofta finns sedan 

tidigare både i medieformatet och i samhället, vilket innebär att både medier och läsare 

troligtvis förstår dem. Jag menar inte att detta gör det mer legitimt, utan snarare att jag genom 

denna vetskap kan läsa och tolka artiklar på ett visst sätt, och tar inte beskrivningarna som 

sanningar. Samtidigt ställer jag mig kritisk till detta arbetssätt då andra kan ta exempelvis 

beskrivningar av grupper av människor på allvar och tro att det är så enkelt som att vissa är 

mörka och invandrare med stora familjer, och andra är blonda och svenskar. 

 

6.1 Avslutningsvis 
Med denna uppsats har jag velat undersöka hur medierna konstruerar sina berättelser utifrån 

det medieformat och den medielogik som finns inom medierna, mot bakgrund av Shahram 

Khosravis berättelse om vad han upplevde när han skildrades i medierna. Man kan fråga sig 

varför det inte kunde vara så enkelt att medierna helt enkelt skildrar det som händer, så att 

man som läsare inte behöver tänka på huruvida det som skrivs är sant eller falskt, vinklat eller 

inte? Enligt konstruktivisterna är svaret att eftersom det inte finns någon objektiv sanning, 

utan snarare lika många sanningar som individer, går det helt enkelt inte att skildra 

”sanningen”. Det skulle innebära att vi aldrig kommer komma till en punkt när vi kan lita på 

medierna, eftersom medierna alltid skildrar sin sanning som inte behöver överensstämma med 

min. Dessutom handlar nyhetsrapportering om nyhetsvärdering, som bestämmer vad som blir 

till nyheter och inte. En händelse ska således passa i ett mönster som formar händelsen till en 

viss typ av nyhet, och vissa händelser har större chans att bli till nyheter än andra. Denna 

beskrivning av medierna kan verka lite väl trist, och det finns faktiskt tröst. Genom 

upplysning och medvetenhet kan vi bättre förstå medierna och de nyheter de sänder, en 

medvetenhet som enligt Fairclough i dag är låg men som kan hjälpa oss i vår förståelse av 

olika diskurser som finns i samhället, och i medierna. Jag tror att man kan hjälpa sig själv i 

sin förståelse av medier genom att försöka se till båda sidor, det vill säga dels till den sidan 

som skildrar någonting och dels till den sidan som skildras. Om jag gör detta när jag läser 
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artiklarna om de personer som blivit beskjutna av lasermannen, kan jag bättre förstå hur de 

människor som förekommer i artiklarna har skildrats av journalisten, i stället för att snabbt dra 

mina slutsatser om människorna och händelserna som grundar sig helt på journalisten. Om jag 

vet att det handlar om ett visst format och en medielogik, kan min förståelse bli på ett djupare 

plan. Samtidigt är det sant att det finns lika många sanningar som det finns individer, vi gör ju 

alla våra egna observationer och drar våra egna slutsatser. Men det handlar om att försöka 

förstå dessa olika sanningar för att forma sin egen sanning.  Slutligen måste vi vara medvetna 

om att det är journalisten som formar sin egen artikel efter sina förutsättningar, och att det kan 

förekomma vinklar och teman som påverkar vår uppfattning om händelsen. Dessutom kan det 

vara bra att ha Luhmanns blinda fläck i åtanke när man tar del av medier, så att vi inte 

glömmer att det är journalistens blick som förmedlas och att den aldrig kan se allting, precis 

som med alla blickar. Vi måste komma ihåg att det är en berättelse som berättas för oss, vars 

författare om möjligt har som syfte att skildra någonting på ett objektivt sätt men som aldrig 

kan representera sanningen.  
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