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Abstract 

Denna uppsats är en kvalitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen och opinionstexterna om 

upploppen i Husby i maj 2013. De undersökta tidningarna är The Guardian, Svenska Dagbladet och 

Aftonbladet, under tidsperioden 20 maj – 2 juni 2013. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka 

perspektiv som lyftes upp, vilka som fick komma till tals och hur de framställdes, vilken retorik som 

användes och vilken typ av våld som fick störst utrymme i artiklarna. Vi jämför även tidningarna 

sinsemellan för att se skillnader och likheter. Resultatet analyseras och jämförs sedan med teorier om ”vi 

och dem” av Stuart Hall från boken Representations, teorier om retorik från Martin Conboys bok The 

language of the news, teorier om våld av Slavoj Zizek från boken Violence, samt med tidigare forskning. 

 

Resultaten visar att hälften av de undersökta nyhetsartiklarna hade som huvudsaklig vinkel att beskriva 

våldet som skett och vilka som drabbats av det, och hälften hade som vinkel att förklara orsaker till 

upploppen. Alla sex undersökta opinionsartiklar hade som vinkel att förklara orsaker till upploppen.  

De som fick komma till tals mest i nyhetsartiklarna var boende i Husby som inte deltagit i upploppen, 

och den näst vanligast förekommande källan var polisen. Minst utrymme att komma till tals på fick 

deltagare i upploppen. Detta stämde överrens med tidigare forskning om vilka det var som fick uttala sig 

i medierna om upploppen.  

Det vanligaste retoriska greppet i nyhetsartiklarna var känsloargumentation, och det vanligaste retoriska 

greppet i opinionstexterna var logisk slutledning.  

Den typ av våld som fick störst utrymme i nyhetsartiklarna var det subjektiva våldet, vilket 

överrensstämde med tidigare forskning, samt med Slavoj Zizeks teorier om att subjektivt våld får mer 

uppmärksamhet än objektivt våld. I opinionsartiklarna fick det objektiva våldet störst utrymme och där 

hade journalisterna samma syn på våld som Slavoj Zizek, att subjektivt våld uppstår som en reaktion på 

det objektiva våldet.  
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”Sök på ‘Husby riots’, du får bilder på bilar som bränns. Som 

att bilen är offret, som att det är bilen det är synd om. Bilen 

brinner, den kommer sluta fungera sen, men problemen är 

kvar. Dom som brinner konstant, dagligen, dom som lever kvar. 

Ingen fotar deras sinnen.”
1
   

1. Inledning 

 

I slutet av maj 2013 utbröt upplopp i Stockholmsförorten Husby. Bilar sattes i brand, stenar kastades, 

och konfrontationer mellan polisen och invånare uppstod. Inom loppet av några dagar spred sig 

upploppen även till andra förorter i Stockholmsområdet samt till andra städer.  

Veckan innan hade en äldre man skjutits till döds i sin bostad i Husby av polisen, och denna händelse 

ansågs i flera artiklar och tv-reportage vara den utlösande faktorn för upploppen.  

  

Upploppen fick stor medial uppmärksamhet, både i svenska och internationella medier.  

Majoriteten av de svenska medierna valde att främst fokusera på det direkta våldet, utan att gå in på så 

många förklaringar till varför det skedde. Detta gav upphov till en debatt om mediernas bild av förorten, 

samt journalisternas brist på förankring i dessa områden. 

 

Den engelska tidningen The Guardian var en av de utländska medier som rapporterade mest om 

händelserna i Husby. De hade 2011 gjort rapporten Reading the riots i samarbete med London School of 

Economics som undersökte upploppen i London som ägde rum det året. Rapportens syfte var enligt 

tidningen att få en heltäckande och nyanserad bild av Londonupploppen och möjliga framkallande 

orsaker till dem. Under sommaren 2013 påbörjade tidningen en uppföljning på Reading the riots med 

fokus på Stockholm och Sverige, med anledning av Husbyupploppen. Vi tyckte därför att det kunde 

vara intressant att se om The Guardians rapportering skilde sig från de svenska tidningarnas och om de 

möjligtvis skulle ha fler analyser om orsakerna till upploppen.  Den engelska filosofen Nina Power 

skrev i en debattartikel i DN Kultur om hur journalister lättare tar till ett bredare perspektiv och ser fler 

förklaringar när det gäller upplopp och liknande som sker utanför det egna landet. Men ju närmare det 

egna landet upploppen sker desto mindre tenderar journalisterna att se de större perspektiven och istället 

fokusera på det synliga våldet, bilar som brinner och stenar som kastas, men utan att frågan varför 

ställs.
2
 Det vi är intresserade av att undersöka är vad som rapporterades om Husbyupploppen, vilka 

skillnader och likheter fanns mellan olika tidningar, vilka perspektiv lyftes fram och vilka fick komma 

till tals? 

                                                 
1
De los Reyes, Paulina et al. Bilen brinner…men problemen är kvar, Stockolm: Stockholmia förlag, 2014 sid. 58 

2
Nina Power,”Ilskan i förorten är inte bara svensk”, Dagens Nyheter 2013-05-27, Hämtad 2014-04-15, från 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ilskan-i-fororten-ar-inte-bara-svensk/ 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/ilskan-i-fororten-ar-inte-bara-svensk/
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2. Bakgrund 

 

Händelserna i Husby 

I forskningsartikeln Reading the Stockholm riots undersöker författarna Schierup, Ålund och Kings 

upploppen i Stockholm 2013 med utgångspunkt i andra ”urbana uppror” i socioekonomiskt 

missgynnade storstadsområden i bland annat Frankrike, Storbritannien och USA. Husby beskrivs som 

en socialt och ekonomiskt missgynnad stadsdel i Stockholm med 12 000 invånare. Artikeln slår fast 

polisens dödsskjutning av en 69-årig man i Husby den 12:e maj 2013 som den ”tändande gnistan” till 

upploppen som började den 19:e maj och pågick i fem dagar. Dödsskjutningen och polisens följande 

informationshantering av händelsen, menar författarna, gav upphov till misstankar om polisens övervåld 

och väckte invånarnas vrede som ”tände lågorna”. Under dessa dagar förekom skadegörelse mot bilar, 

skolor, ungdomsgårdar, lokala affärer, en förskola och en polisstation. Konfrontationer mellan poliser 

och invånare bröt även ut under dessa dagar i de nordvästra och södra delarna av Stockholmsområdet 

och mindre incidenter förekom i andra städer i Sverige. Författarna beskriver även hur 

våldsanvändningen och rasismen inom poliskåren blev märkbart synliga under upploppen 2013. 

Schierup, Ålund och Kings pekar på att en övervägande andel internationella medier tolkade upploppen 

som ett avslöjande för en djup kris i den ”svenska modellen” till följd av de nyliberala reformer 

(avregleringar, privatiseringar och nedskärningar i offentlig sektor) som landet genomgått. Författarna 

lyfter fram att denna kris handlar mer om ekonomisk snedfördelning än invandring, om social 

ojämlikhet snarare än kulturella skillnader. De betonar även, till skillnad från tidigare upplopp i Sverige, 

de nya urbana rörelsernas (förortsrörelsen) roll i Sverige som tonsättande för debatten kring upploppen. 

Dagen efter upploppen bröt ut anordnade förortsorganisationen Megafonen en presskonferens i Husby 

som besöktes av Sveriges dags- och kvällspress samt nationell radio och tv. Författarna menar att 

organisationer som denna har bidragit till att producera alternativa tolkningar av upploppen utifrån en 

kontext av social orättvisa. Upploppen som började i Husby, menar författarna, synliggör en berättelse 

om diskriminering, fattigdom, stigmatisering samt sociala- och politiska klyftor – i en stad och ett 

samhälle som ”slits isär”.
3
   

 

Megafonen 

Megafonen är en organisation som arbetar med förankring i Stockholms förorter. Den bildades i Husby 

2009 och är idag verksam i fyra delar i Stockholmsområdet (Husby, Tensta-Hjulsta, Hässelby-Vällingby 

samt Norra Botkyrka). Organisationen bedriver sociala verksamheter som läxhjälp, skrivarkurser, 

                                                 
3
 Schierup, Ulrik, Carl, och Aleksandra Ålund och Lisa Kings. ”Reading the Stockholm riots” Race & Class 2014 55:1, sid. 

2-3 
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stödkurser för körkort och högskoleprovet, medborgarcafét “Harakat”, kulturevenemang med mera. 

Organisationen har även bedrivit opinionsbildande verksamhet i sakfrågor som påverkar förortsbors 

socioekonomiska utsatthet och marginalisering såsom brist på lokal demokrati, strukturell rasism, 

utförsäljningen och ombildningar av bostadshus samt polissatsningar. Megafonen har under senare år 

varit kritisk mot Stockholms stads satsning Järvalyftet och mot utförsäljningen av allmännyttan i 

Botkyrka. 
4
   

 

3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika morgontidningar och en kvällstidning - The 

Guardian, Svenska Dagbladet och Aftonbladet - rapporterade och diskuterade om händelserna i Husby i 

nyhetsartiklar och opinionsmaterial. Vilka perspektiv lyftes upp och försökte man förklara några orsaker 

till upploppen? Vi vill också undersöka om det finns skillnader och likheter i dessa tidningars 

framställning av händelserna. Anledningen till att ha med en engelsk tidning är för att vi är intresserade 

av att se om perspektiv och vinkel blir annorlunda när händelsen rapporteras utanför Sverige. Vi har 

använt oss av kvalitativ innehållsanalys som metod eftersom vi vill kunna göra en djupare textanalys av 

de artiklar vi väljer ut.  

 

Våra frågeställningar (och delfrågor) är:  

 

1. Vilka perspektiv har artiklarna? Vem eller vilka får komma till tals i artikeln och hur framställs 

de? 

2. Vilken retorik används för att övertyga läsaren? 

3. Vilken typ av våld får störst utrymme i artikeln, subjektivt eller objektivt ?  

(Subjektivt våld = fysiskt våld, objektivt våld = strukturellt våld. För ytterligare 

begreppsförklaring, se teoriavsnittet om Slavoj Zizek) 

4. Vilka skillnader och likheter finns mellan de olika tidningarnas perspektiv, retorik och 

beskrivning av våld?  

 

 

 

 

                                                 
4
 Megafonen, Orter,Hämtad 2014-05-15 från  http://megafonen.com/ 

http://megafonen.com/
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4. Tidigare forskning 

 

Bilen brinner…men problemen är kvar är en tvärvetenskaplig forskningsrapport från Stockholms 

universitet skriven av Paulina de los Reyes m.fl. som kom ut i maj 2014. Rapporten har fokuserat på att 

undersöka hur Husbyborna upplevde upploppen och deras förståelse angående vilka de utlösande 

faktorerna till upploppen var. Forskarna kom fram till att det fanns fem återkommande teman, och dessa 

var: 

Ett demokratiskt underskott – De boende i Husby upplever att de aktivt försökt påverka områdets 

utveckling men att de ständigt körs över av politikerna, som istället driver utvecklingen i motsatt 

riktning. 

 

Plats, gemenskap och motstånd – En stark gemenskap bland de boende i området har skapats genom alla 

nedläggningar av offentliga verksamheter och upplevelsen att endast kunna lita på egna lösningar. Detta 

i kombination med de gemensamma erfarenheterna av rasism, diskriminering och utestängning från 

samhället har skapat en känsla av samhörighet bland Husbyborna. 

 

Polisens roll – Den vardagsrasism som de boende i Husby utsätts för, som till exempel omotiverade 

identitetskontroller, samt polisens ovilja att kommunicera under upplopen har skapat ett utbrett missnöje 

och en låg tilltro till polisen. 

 

Tillhörighet och berättigande – De intervjuade i rapporten har bestämda uppfattningar om vad de har rätt 

till i samhället, men när deras förväntningar sällan infrias skapas frustration, och därför har de stor 

förståelse för ungdomarnas protester. 

 

Våldet och mediebilden – Känslan av att inga journalister bryr sig om Husby förutom när det sker 

våldsamheter. Husbyborna anser att den bild av Husby som målades upp i medierna var överdrivet 

negativ. Husbyborna kände sig även tvungna att ta avstånd från våldet för att kunna få en plats i det 

offentliga samtalet.
5
 Undersökningen kom också fram till att det våld som i huvudsak diskuterades i 

medierna var ungdomarnas våld mot poliser och föremål. Polisens våld mot ungdomarna diskuterades 

nästan inte alls.
6
 

 

                                                 
5
 De los Reyes et al. Bilen brinner…men problemen är kvar, sid. 20-21 

6
 De los Reyes et al. Bilen brinner…men problemen är kvar, sid. 75 
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Miljonprogram och media – Föreställningar om människor och förorten är en forskningsrapport skriven 

av Irene Molina och Urban Ericsson i ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och 

Integrationsverket, som handlar om mediebilden av förorten och de människor som bor där. Författarna 

till rapporten menar att förorter ofta beskrivs som problemområden och i överdrivet negativa ordalag. 

Dessutom är det sällan de boende i förorterna som uttrycker dessa åsikter, utan forskare, journalister och 

olika experter. Detta skapar en fixerad bild av förorten som en dålig plats att leva på och alternativa 

åsikter eller bilder får svårt att tränga igenom. 
7
 

 

I stundens hetta är en kandidatuppsats i Journalistik skriven av Jonatan Loxdal och Louise Åström som 

undersökte Aftonbladet och Expressens rapportering av Husbyupploppen. Uppsatsen undersökte i 

huvudsak hur mycket medieutrymme olika grupper som till exempel polisen och Megafonen fick i 

egenskap av källor. De kom fram till att polis och myndigheter var de som fick störst utrymme. 
8
 

 

Världens bästa välfärd - En studie om välfärdsstaten som skapare av urban ojämlikhet är en 

kandidatuppsats av Agnes Scott och Karima Benali i ämnet Socialt arbete som undersöker livsvillkoren 

bland förortsbor i den svenska välfärdsstaten, med utgångspunkt i förorten Husby och upploppen 2013. 

Studien pekar på en förändring som den svenska välfärdsstaten genomgår - ett paradigmskifte från en 

socialdemokratisk modell till en nyliberal modell, med fokus på privatisering av allmän välfärd och en 

ansvarsförskjutning från stat till individ. Författarna menar att denna förändring skapat en 

marginalisering i urbana områden, i studiens fall Husby, där den växande marknaden exkluderat stora 

grupper av invånare som är ekonomiskt utsatta.
9
       

 

Reading the riots är en forskningsrapport av tidningen The Guardian i samarbete med The London 

School of economics and political science skriven av Paul Lewis m.fl. Rapporten undersöker orsakerna 

bakom upploppen i London 2011 och bygger på intervjuer med människor som själva deltog i 

upploppen. De kom fram till att en mängd strukturella problem låg bakom upploppen, bland annat 

arbetslöshet, ekonomisk ojämlikhet och ett utbrett missnöje med polisen på grund av deras respektlösa 

behandling av ungdomar i förorten.
10

 

 

                                                 
7
 Ericsson, Urban, och Irene Molina, Miljonprogram och media, Trelleborg: Riksantikvarieämbetet, Integrationsverket, 2000 

8
 Åström, Louise, och Jonatan Loxdal. (2013) I stundens hetta. Hämtad från http://www.diva-

portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:689025 
9
Benali, Karima, och Agnes Scott. (2013), Världens bästa välfärd - En studie om välfärdsstaten som skapare av urban 

ojämlikhet. Hämtad från http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:690085&searchId=1 
10

 The Guardian, Reading the riots, London: Guardian books ,2011 
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Reading the Stockholm riots – a moment for social justice? är en forskningsartikel skriven av Lisa 

Kings, Alexandra Ålund och Ulrik Schierup som publicerades i tidningen Race & Class. Artikeln 

undersöker upploppen i Husby 2013. Författarna diskuterar i artikeln konsekvenserna av det utanförskap 

människor i socialt utsatta områden utsätts för, polisbrutalitet, institutionell rasism och den ökande 

ojämlikheten i Sverige.
11

 De jämför de svenska upploppen med andra upplopp som skett i europeiska 

länder som genomgått nyliberala reformer de senaste åren, och ser många likheter.  

De menar att upploppen ska ses som ett krav på social rättvisa, att upploppen är en slags urbana 

rättviserörelser. De lyfter också upp de mer organiserade lokala rättviserörelser som uppstått i Sverige 

de senaste åren, såsom Megafonen. De menar att upploppen inte enbart ska ses som en reaktion på den 

krossade svenska välfärdsdrömmen, utan som en början på en ny våg av organisering bland unga för 

ökad rättvisa och demokrati. 
12

 

Deras förståelse av upploppen kan sammanfattas med det citat av Stefan Jonsson som författarna valt ut 

som avslut på artikeln. 

 

That we live in the age of riots means that we do no longer – or still do not – live in the age of 

democracy. Therefore it is also not meaningful to combat or to crush rebellions. The best to do is 

to leave them space in politics, so that the silence and the noise can be converted in to words. 
13

 

 

5. Teori 

 

Vi har valt att ha tre olika teoretiska perspektiv till vår textanalys. Stuart Halls teorier om 

skillnadsskapande, ”vi och dem”, Martin Conboys teorier om retorik i tidningstexter samt Slavoj Zizeks 

teorier om våld.  

 

Sociologen Stuart Hall har skrivit ett kapitel i boken Representations som heter The spectacle of the 

other som handlar om hur skillnader skapas. Han beskriver bland annat hur skillnad mellan människor 

med olika etniska bakgrunder skapas i populärkulturen och om uppdelningen som ofta görs mellan ”vi ” 

och ”dem”. 
14

 

 

                                                 
11

 Schierup, Ulrik, Carl, och Aleksandra Ålund och Lisa Kings. ”Reading the Stockholm riots”, sid. 1 
12

 Schierup, Ulrik, Carl, och Aleksandra Ålund och Lisa Kings. ”Reading the Stockholm riots”, sid. 3-4 
13

 Schierup, Ulrik, Carl, och Aleksandra Ålund och Lisa Kings. ”Reading the Stockholm riots”, sid. 18. 
14

 Stuart Hall, Representations, Cultural representations and signifying practices (London: SAGE Publications Ltd, 2013), 

sid. 215 
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Stuart Hall har fyra förklaringsmodeller till varför skillnad mellan till exempel män och kvinnor och 

svarta och vita görs. Han menar att vi kan förstå fascinationen att skapa en ”annorlundahet” på grund av 

fyra orsaker.  

 

1. Skillnad görs för att skapa mening, utan åtskillnad skulle inte mening kunna skapas. Vi förstår 

vad svart betyder, genom att det sätts i kontrast till vit. Mening är beroende av skillnad mellan 

motsatser. I detta skillnadsskapande mellan två motpoler, menar Hall, finns nästan alltid en 

maktbalans.  Den ena har oftast ett högre värde, mer makt eller inflytande än den andre.
15

 

 

2. Vi behöver skillnad för att det enda sättet vi kan konstruera mening är genom dialog med ”den 

andre”.  Allt vi säger och menar förändras i interaktionen med en annan person. Den ena parten 

kan inte på egen hand definiera mening, utan mening uppstår först i interaktionen mellan 

deltagarna i en dialog. 
16

 

 

3. Den tredje förklaringen är antropologisk. En mänsklig kultur är beroende av att ge saker och ting 

mening genom att placera in dem i olika positioner i ett klassifikationssystem. 

Skillnadsskapandet är grunden i den symboliska ordning som vi kallar kultur. Tydliga skillnader 

mellan saker och företeelser är nödvändiga för att kunna klassificera dem. Det som i en kultur 

räknas som ”annorlunda” eller ”perifert” blir ofta stigmatiserat av majoriteten. Men denna 

stigmatisering eller tabubeläggning skapar också en viss lockelse och attraktion eftersom det är 

förbjudet. Därigenom får det annorlunda en viss makt. 
17

 

 

4. Den fjärde förklaringen är psykoanalytisk och menar att ”den andre” är en nödvändighet för 

individen för att kunna särskilja oss som subjekt, ett eget jag. Hall refererar detta resonemang till 

Freuds teori om hur människor skapar sin identitet i relation till andra människor.  

 

Hall menar att skillnad är ambivalent. Den är å ena sidan nödvändig för meningsskapande i vårt språk 

och kultur, och för att kunna särskilja oss som individer. Å andra sidan kan den också ge upphov till 

rädsla för eller fientlighet mot ”den andre” eller ”det annorlunda”.
18

 Hall skriver vidare om hur 

stereotyper bildas. Det är när man reducerar människor eller företeelser till några få enkla essentiella 

egenskaper, som överdrivs och framställs som av naturen givna. Stereotypisering fungerar som ett 

                                                 
15

 Hall, Representations, sid. 224-225 
16

 Hall, Representations, sid. 225 
17

 Hall, Representations, sid 226 
18

 Hall, Representations, sid. 228 
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inkluderande och exkluderande av olika människor, genom att skapa en symbolisk gräns mellan 

”normalt” och ”onormalt” eller ”vi” och ”dem”. Stereotypisering tenderar att ske oftare i sammanhang 

där stor skillnad i maktbalans finns.
19

  

 

För att förstå hur tidningars retorik fungerar har vi använt oss av Martin Conboys teorier om detta i 

boken Language of the news. Retorik i nyhetsspråket syftar till att övertyga läsaren om en speciell 

ståndpunkt eller ett visst synsätt. Retoriken fungerar som ett verktyg för att stärka den delade allmänna 

åsikten och de samlade erfarenheterna som tidningen antar att dess läsare har.
20

 

Argument är de påståenden och strategier som en skribent använder för att övertyga läsaren om 

trovärdigheten i sin ståndpunkt. Conboy menar att det finns fyra faktorer som spelar in när det gäller att 

övertyga läsaren om sina argument. Dessa är: dialektik, logik, känsla och rykte. Dialektik innebär att 

flera olika motsägande ståndpunkter presenteras, men en av ståndpunkterna betonas som den rätta. 

Logik handlar om att med hjälp av logiska slutledningar och resonemang leda läsaren fram till rätt åsikt. 

Känsloargumentation innebär att genom att trycka på känslor som rädsla, lycka, sorg, och så vidare, 

övertyga läsaren om sin ståndpunkt i frågan. Rykte handlar om att stärka sin ståndpunkt genom att 

använda välkända, högt uppsatta eller auktoritära personer som källor, eller att skribenten själv besitter 

hög trovärdighet och status genom sin erfarenhet.
21

 

 

Andra strategier för att övertyga läsaren om en viss ståndpunkt är till exempel: valet av källor, 

vokabulär, överdrifter och val av metaforer. Conboy tar också upp att eftersom tidningar är 

vinstdrivande organisationer tenderar de att oftast inta en fördömande attityd när det kommer till att 

rapportera om protester som utmanar kapitalismen, som till exempel demonstrationerna mot G8-

mötena.
22

 

 

För att undersöka hur tidningarna rapporterar om våld, och vilken typ av våld som får störst utrymme i 

artiklarna har vi utgått ifrån Slavoj Zizeks teorier om våld i boken Violence.  

Zizek delar upp begreppet våld i två kategorier, objektivt våld och subjektivt våld. Objektivt våld är det 

strukturella våld som finns till exempel inom det kapitalistiska systemet, den maktobalans som skapas 

mellan fattiga och rika, exploatering av dem med mindre makt och kapital, eller hot om våld. Subjektivt 

våld är det direkta fysiska våld som personer utför mot andra människor eller föremål, slagsmål, uppror 

och så vidare. Zizek menar att subjektivt våld är ett resultat av och en reaktion på det objektiva våldet. 
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20

 Martin Conboy, The language of the news, (Abingdon: Routledge, 2007), sid.73 
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Subjektivt våld uppstår aldrig utan anledning, utan beror oftast på att någon eller några gör uppror mot 

det objektiva våldet de är utsatta för. Den typ av våld som vanligtvis får störst uppmärksamhet är det 

subjektiva. Men Zizek anser att alla former av våld hänger ihop och att det är viktigt att inte enbart 

fokusera på den typ av våld som är det mest synliga – det subjektiva våldet.
23

 

 

6. Material och urval 

 

Vi har valt att undersöka en stor svensk dagstidning: Svenska Dagbladet och en svensk kvällstidning: 

Aftonbladet, samt en engelsk dagstidning: The Guardian.  

Anledningen till att vi valt Svenska Dagbladet är att det är en av de största svenska morgontidningarna, 

som dessutom har sin största läsekrets och målgrupp i Stockholmsområdet. Tidningen är en av 

Stockholms största lokaltidningar.  

Aftonbladet är intressant för att se om rapporteringen ser annorlunda ut i kvällstidningar jämfört med 

dagstidningar. Aftonbladet är också intressant för att den är Sveriges mest lästa kvällstidning och därför 

når ut till väldigt många. 

Anledningen till att vi valt att ha med The Guardian, en engelsk dagstidning är att de under upploppen i 

London 2001 i rapporten Reading the riots ägnade sig åt att försöka förstå varför upplopp sker, och 

därför antog vi att de möjligtvis hade mer förförståelse för bakomliggande faktorer än vad svenska 

medier hade. Vi ville se om det skulle vara någon skillnad mellan The Guardians rapportering och de 

svenska mediernas rapportering. 

 

Det hade kunnat vara intressant att undersöka någon lokaltidning som till exempel Norra Sidan, eller 

någon tidning med annan politisk färg, som exempelvis Fria Tidningen. Vi har dock valt att inte göra det 

på grund av brist på material i dessa tidningar. Vi hade från början även tänkt analysera artiklar från 

Dagens Nyheter, men på grund av utrymmesbrist i uppsatsen valde vi bort dessa artiklar.  

 

Vi har valt att analysera både nyhetstexter och opinionstexter, eftersom vi dels vill se hur tidningarnas 

nyhetsvärdering skiljer sig åt, och dels vilka röster och åsikter som får komma till tals i 

opinionsmaterialet. Som opinionstext räknar vi ledare, krönikor på kultursidorna och debattartiklar.  

 

För att välja ut vilka artiklar vi skulle analysera har vi gjort ett tvåstegsurval. Det första urvalet är en 

tidsmässig avgränsning till de två första veckorna efter att upploppen brutit ut. Denna period är mest 
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intressant eftersom upploppen började den 19e maj, och det var under de två efterföljande veckorna som 

majoriteten av artiklarna om upploppen skrevs. Från den första veckan (20-26e maj 2013) har vi valt ut 

två nyhetsartiklar från vardera tidning.  

Från den andra veckan (26e maj-2 juni) valde vi ut två opinionsartiklar från vardera tidning.  I denna 

period hade den direkta nyhetsrapporteringen minskat och de artiklar som skrevs om Husby var i 

huvudsak opinionstexter. För att välja ut vilka artiklar vi skulle analysera inom de båda tidsperioderna 

valde vi att räkna antalet tecken i alla artiklar och välja ut de med flest antal tecken. För att hitta våra 

artiklar gjorde vi sökningar i mediearkivet Retriever. Det sökord vi använde var ”Husby” tillsammans 

med vår tidsmässiga avgränsning på de två första veckorna efter att upploppen skett, 20 maj-2 juni. Vi 

har senare googlat efter de svenska artiklarna för att få fram de direkta länkarna till tidningarnas 

webbsidor, istället för retrieverlänkar. I vissa fall fanns artikeln enbart som en pappersversion, och i 

dessa fall har vi kvar retrieverlänken. 

 

När vi sökte på The Guardian i Retriever fick vi inte några träffar, så artiklarna därifrån hittade vi 

genom att söka på The Guardians hemsida. Även där använde vi sökordet ”Husby” och plockade sedan 

ut alla artiklar inom vår tidsperiod om Husbyupploppen, samt valde de med flest antal tecken.  

 

7. Metod 

 

Som metod för vår textanalys har vi valt en kvalitativ innehållsanalys. Vi utgår ifrån en mall för 

textanalys från boken Nyheter – att läsa tidningstext av Kristina Lundgren, Birgitta Ney och Torsten 

Thurén. Utifrån denna mall har vi valt ut frågor som är applicerbara på vår undersökning och som kan 

hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. Vi har även lagt till en ytterligare egenformulerad fråga om 

vilken typ av våld som fick störst utrymme i artikeln, då detta är en av sakerna vi vill ta reda på med 

våra frågeställningar.  Anledningen till att vi valt en kvalitativ metod är att vi vill gå in på djupet in i de 

texter vi analyserar och undersöka ordval, vinkel, retorik med mera. Kvalitativ innehållsanalys innebär 

att man kritiskt granskar språk, fakta, retorik och berättarstruktur i de artiklar man analyserar. Varje 

nyhetstext är unik, och därför måste analysmodellen och frågorna vara så pass öppna och flexibla att de 

går att anpassa till varje enskild text.
24

  

 

De frågor vi har valt ut till analysen av nyhetstexter är:  

                                                 
24
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1.Vad handlar artikeln om? 

2.Hur är materialet vinklat, vilka aspekter av händelsen tas upp? 

3.Vem får komma till tals med egen röst och vem beskrivs eller omtalas -  finns skillnader i vem som får 

komma till tals beroende på klass, status, etnicitet eller ålder? 

4. På vilket sätt framställs de olika aktörerna? 

5.Vem har huvudroll och biroll i texten? 

6.Vilka retoriska grepp används? Vilka metaforer används och hur? 

7. Vilken typ av våld läggs störst fokus på i texterna, subjektivt eller objektivt? Om subjektivt 

våld förekommer, är utföraren a) polisen eller b) civilpersoner? Är våldet riktat mot a) person eller b) 

föremål? 

 

Till analysen av opinionstexter har vi plockat bort några av frågorna från nyhetstextanalysen, som ej var 

aktuella för opinionstextanalys. Då har vi dessa frågor: 

 

1.Vad handlar artikeln om? 

2. Hur är materialet vinklat? 

3.Vilka retoriska grepp används? Vilka metaforer används och hur? 

5. Vilken typ av våld läggs störst fokus på i texterna, subjektivt eller objektivt? Om subjektivt 

våld förekommer, är utföraren a) polisen eller b) civilpersoner? Är våldet riktat mot a) person eller b) 

föremål? 

 

7.1 Metodkritik  

 

Att vi har med en engelsk tidning skulle kunna medföra att vi missat underförstådda kulturella 

referenser eller ironi på grund av att engelska inte är vårt modersmål.  

 

Vi är medvetna om att vi inte kommer kunna dra några generella slutsatser om våra undersökta 

tidningars perspektiv, för att kunna göra detta hade vi behövt analysera långt många fler artiklar. Vi har 

enbart gjort ett nedslag utifrån tid och längd på artiklar, och det är detta urval vi har djupdykt i.  
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7.2 Genomförande 

Analysarbetet delade vi upp genom att vi analyserade sex artiklar var, det vill säga lika många artiklar 

var. Vi analyserade en nyhetsartikel från varje tidning var, och tre opinionstexter var. För att undvika att 

analyserna gjordes på olika sätt gjordes de första fyra analyserna tillsammans. Vi har även läst och 

kompletterat varandras analyser och artiklar.  Vi är medvetna om att alla opinionstexter inte är skrivna 

av tidningens egna journalister, utan av exempelvis forskare, professorer och liknande. Men vi har ändå 

valt att analysera dem, eftersom det säger någonting om tidningen, vilka åsikter som lyfts upp på 

opinionsplats. 

När vi har analyserat vilken typ av våld som får störst utrymme i artikeln, subjektivt eller objektivt, har 

vi helt enkelt räknat antal gånger som respektive typ av våld nämns.  

 

8. Analys 

  

I detta avsnitt har vi gjort en kvalitativ innehållsanalys av våra utvalda nyhetstexter, med hjälp av 

metodfrågorna ifrån Nyheter – att läsa tidningstext. Först analyserar vi nyhetstexterna och sedan följer 

analyserna av opinionstexter. 

 

8.1 Analys av nyhetstexter 

En förort i chock, Karin Östman – Aftonbladet 22/5 -13 

Antal tecken: 4131 

Den här artikeln handlar om upploppen och hur de har påverkat de boende i Husby. Några av de 

ungdomar som deltagit i upploppen intervjuas också.  

Både människor som fördömer upploppen och de som deltagit i dem får komma till tals, men störst 

utrymme i artikeln får de som är kritiska till upploppen. Rubriken “En förort i chock” förstärker vinkeln 

att det är synd om Husbyborna, de är chockade över att upplopp kan ske i Sverige. Ingen av personerna i 

artikeln använder dock själva ordet “chock” eller att de känner sig “chockade”. I nedryckaren till 

rubriken “Husbyborna är skärrade efter upploppen: Jag trodde aldrig det kunde hända i Sverige” märks 

också att vinkeln är rädslan över och fördömandet av upploppen. Genom att skriva ”Husbyborna är 

skärrade” gör journalisten en särskiljning mellan “Husbyborna” och de som är med i upploppen, trots att 

stenkastarna säkerligen också är Husbybor. “Husbyborna” blir i den här artikeln enbart de oroliga offren 

för upploppen, medan de Husbybor som deltar i upploppen framställs som unga arga män som förstör. 
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Alla intervjuade i artikeln som på något sätt är “offer” för upploppen, de är rädda, oroade, har tvingats 

bo någon annanstans under tiden eller liknande, nämns med för- och efternamn. Även polisen som 

intervjuas nämns med för- och efternamn. Däremot får ingen av de intervjuade som själva deltagit i 

upploppen, eller hamnat i konfrontationer med polisen komma till tals med namn. De omnämns istället 

som anonyma “unga” och “uppretade” män eller pojkar. Det är svårt att veta om detta är ett medvetet 

val av journalisten, eller om tidsbrist eller andra faktorer spelat in. Konsekvensen av att porträttera 

stenkastarna som en anonym uppretad massa, medan de som fördömer upploppen är personer med för- 

och efternamn, blir att igenkänning och sympatisering med de upploppskritiska ligger närmare till hands 

än att sympatisera med stenkastarna. Meningen “De allra flesta vuxna vi pratar med fördömer 

stenkastningen och de senaste dagarnas upplopp.” förstärker känslan av att det är de vuxna och kritiska 

som är de seriösa källorna i sammanhanget. 

 

 Journalisten har även valt att intervjua en gravid kvinna som får berätta om sin rädsla för upploppen och 

de problem de inneburit för henne och hennes man, att de har behövt flytta tillfälligt till en annan plats. 

Deras berättelse förstärker ytterligare vinkeln att upploppen drabbar en massa ”vanliga husbybor”. 

 

Ett antal unga män intervjuas i artikeln och berättar om hur de blivit trakasserade och utsatta för våld av 

polisen. I ett av citaten där en pojke berättar om sina skador används orden ”enligt egna uppgifter”, 

vilket skulle kunna indikera att journalisten inte ser pojken som en helt tillförlitlig källa. Genom att 

tydliggöra att det är pojken som säger att det gick till på detta sätt frånsäger sig journalisten ansvaret för 

sanningshalten i händelsen. Ingen av de män och pojkar som blivit utsatta för polisvåld får framträda 

med namn, utan framställs enbart som “unga män och pojkar”. Det är som tidigare nämnts svårt att veta 

om detta är ett medvetet val av journalisten eller inte.  

 

När upploppsdeltagarna beskrivs används upprepade gånger ord som förstärker bilden av dem som 

aggressiva, farliga och arga. Till exempel: “Jag tar en sten och kastar, säger en uppjagad ung man”  

Samma sak i meningen “Samtidigt försöker en ung man jaga upp sina kamrater: - Vi vill ha en 

förändring. Måste någon dö? Kanske.”  

 

Några av de “offer” som intervjuas i artikeln drar paralleller mellan upploppen och sina krigsdrabbade 

hemländer: “Vi flydde från Bagdad 2008 och nu blir det så här i Sverige”. Att journalisten valt att ha 

med flera citat där jämförelser med krig görs är ett retoriskt grepp som hjälper till att förstärka 

dramatiken i artikeln, man får uppfattningen att det är väldigt farligt och kaosartat i Husby. 
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Störst utrymme i texten får det subjektiva våldet, och då i första hand det subjektiva våld som 

upploppsdeltagarna står för i form av bilbränder och stenkastning. Det subjektiva våldet av poliser mot 

civila tas också upp, men inte i lika stor utsträckning. Objektivt våld tas också upp i form av förklaringar 

till upploppen såsom arbetslöshet och trakasserier från polisen.  

 

Polisen knäcks av kravallerna, Anders Johansson, Britt Peruzzi, Karin Östman – Aftonbladet 22/5 

-13 

Antal tecken: 3601 

 

Texten handlar om polisernas upplevda utsatthet vid kravaller. Om hur upploppen påverkar dem 

negativt och att det är ett “omfattande arbetsmiljöproblem”. Artikelns vinkel är hur polisen upplever 

upploppen, den arbetsbelastning samt psykiska och fysiska påfrestningar de utsätts för. Det är enbart 

poliser som får komma till tals i texten.  

 

En av de intervjuade poliserna i texten uttrycker en stereotyp föreställning om att förortsbor är 

kriminella, vilket syns i detta citat: “Risken finns att kravallerna i sig skymmer de verkliga problemen, 

menar det fackliga huvudskyddsombudet...Det finns anledning att tro att det finns kriminella grupper 

som vill utmana samhället. Det är oerhört viktigt att ta dessa signaler på allvar. Vilka står bakom? Hur 

sker rekryteringen?”  

 

I texten förekommer det retoriska grepp som förstärker vinkeln. Ingressmeningen “tvärtom utsätts 

polisen för ständiga angrepp...” är ett konstaterande som stärker tesen om polisernas utsatthet.  

Dramatiserande ordval används också som retorisk metod, till exempel i meningen “Sedan 2012 har 

angreppen mot polisen i Västerort exploderat” . Ordet “explodera” är en värdeladdad metafor som 

förstärker intrycket av en okontrollerbar kedjehändelse. Retoriken i texten och polisernas citat antyder 

en slutsats om vem som är offret och vad som är problemet. I detta fall är det polisen som yrkeskår som 

är offret och problemet är kriminaliteten i förorten.  

 

Störst fokus ligger på det subjektiva våldet av civila riktat mot poliser. Objektivt våld nämns inte alls. 

Swedish riots rage for fourth night, Okänd skribent – The Guardian 23/5 -13 

Antal tecken: 4803 
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Den första delen av artikeln handlar om upploppen i Husby, en kort beskrivning av vad som hänt och 

hur upploppen har spridit sig till flera orter i landet. Sedan övergår artikeln till att handla om vad som 

skulle kunna vara orsakerna till upploppen. Sveriges misslyckade flyktingpolitik, nedmontering av 

välfärden, arbetslöshet, rasism, klasskillnader och andra problem tas upp. Även den ökade 

främlingsfientligheten, polisens kontroller av invandrares id-handlingar på tunnelbanan och 

sverigedemokraterna nämns. Vinkeln är att bilden av Sverige som det perfekta välfärdssamhället har 

raserats, Sverige har uppenbara problem, och upploppen är ett resultat av detta. Man får intryck av att 

journalisten är väl insatt i Sveriges politik och problem. Redan i ingressen nämns två strukturella orsaker 

till upploppen, ungdomsarbetslöshet och fattigdom.  

 

Artikeln lämnar en del utrymme för läsaren att tolka orsakerna till händelserna, genom att nämna flera 

potentiella utlösande faktorer. Lite senare i artikeln beskrivs dödskjutningen av den 69-årige mannen 

som den tändande gnistan till upploppen. “The disturbances appear to have been sparked by the police 

killing a 69-year-old “ Ordet “appear to” anger dock att detta inte är en självklar orsak, utan bara verkar 

vara en anledning. 

 

De som får komma till tals i artikeln är en polis, en som arbetar på en ungdomsgård i Hagsätra, en av 

grundarna av Megafonen, en journalist på Norra sidan och justitieministern. Ungdomarna som deltagit i 

upploppen intervjuas ej, utan omtalas. Personer med anknytning till Husby har huvudrollen i artikeln. 

De får komma till tals mest. Alla som får uttrycka sig med pratminus i texten, förutom polisen, ger 

någon typ av förklaring till upploppen. En man som arbetar på en ungdomsgård i Hagsätra tror att ilska 

mot polisen, arbetslöshet och bostadsbrist ligger bakom upploppen. Även journalisten på tidningen 

Norra sidan tror att arbetslöshet, bostadsbrist och brist på respekt från polisen ligger bakom ilskan. Han 

ser även dödskjutningen av den 69-årige mannen som den tändande gnistan.  En av grundarna till 

organisationen Megafonen som intervjuas ser också strukturella problem som orsak till upploppen. Han 

nämner ökande ekonomiska klyftor och institutionaliserad rasism som bakomliggande orsaker.  

Även justitieministern uttrycker förståelse till varför upploppen uppstått. "I understand why many 

people who live in these suburbs and in Husby are worried, upset, angry and concerned," said the justice 

minister, Beatrice Ask. "Social exclusion is a very serious cause of many problems, we understand that." 

 

“Swedish riots rage for fourth night” lyder rubriken, och att journalisten valt att beskriva att upploppen 

“rasar” är ett retoriskt grepp som ökar dramatiken. Upprepning används också i texten som ett retoriskt 

grepp, och det är ordet misslyckats som används upprepade gånger när Sveriges försök att lösa 

arbetslöshet, fattigdom och invandrarpolitik beskrivs. Ordet misslyckats är ett definitivt konstaterande, 
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Sverige har inte bara brister, utan har misslyckats totalt: “A country that[…]failed to solve youth 

unemployment and resentment among asylum seekers.” eller: “...successive governments have failed to 

substantially reduce long-term youth unemployment and poverty...” 

 

Den typ av våld som får störst utrymme i artikeln är det objektiva våldet, i form av arbetslöshet, 

bostadsbrist, rasism, misslyckad integration med mera, som tas upp som orsaker till upploppen. Det 

subjektiva våldet av civila mot föremål eller personer tas också upp, men får lite mindre plats än det 

objektiva. Polis som utför subjektivt våld mot civila tas upp en gång.  

 

Swedish riots spark surprise and anger, Richard Orange – The Guardian 25/5 -13 

Antal tecken: 8114 

 

Vinkeln på artikeln är att upploppen och problemen i förorten till största delen beror på invandrarna 

själva, och att Sverige har haft en för generös flyktingpolitik. Journalisten säger inte detta rakt ut, men 

genom att låta ett flertal människor boende i Husby få uttrycka dessa åsikter i citat. En stor del av de 

intervjuade personerna ställer sig oförstående till varför upploppen sker, och menar att invandrarna är 

otacksamma och lata som inte ser alla fördelar och möjligheter som Sverige ger dem. Som en man 

uttrycker det: "These people, they should integrate in this society and just try a little bit more to be like 

Swedish citizens." Samma person anser också att förortsborna är otacksamma för allt de får, och tar upp 

ett nybyggt bibliotek i området som exempel. Han tycker att invandrarna fokuserar för mycket på det 

negativa istället för att se vad de har. Denne mans uttalanden förstärks av journalisten som efter citaten 

påstår att dessa åsikter delas av de flesta svenskar om man skrapar under ytan. I ett annat citat, som 

uttrycks av en lokal moderat politiker, framkommer åsikten att människor i förorten är lata och själva 

väljer att befinna sig i en sämre ekonomisk situation. “It's nonsense, this leftwing propaganda that the 

schools are bad and there's no jobs. Some people are too lazy.” Användningen av intervjupersonernas 

citat är ett retoriskt grepp för att stärka vinkeln och som möjliggör för journalisten att skapa en bild av 

opartiskhet. Citaten stärker tesen om att problemet huvudsakligen kretsar kring invandring och 

invånarna i Husby och inte bristen på resurser och välfärd.   

 

I texten används även statistik på antalet invandrare Sverige tagit emot de senaste åren, och journalisten 

kallar Sverige för landet med ”världens mest generösa flyktingpolitik”. Precis efter statistiken låter 

journalisten en intervjuperson uttrycka åsikten att Sverige är ett av de länder som behandlar invandrare 
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bäst. Detta stärker ytterligare vinkeln om att upploppen är omotiverade och att invandrare i Sverige inte 

borde ha något att klaga på.  

 

Försök till att se strukturella orsaker till upploppen görs, och det är främst segregation och 

arbetslösheten bland unga i Husby som lyfts upp. Men direkt efter fakta om arbetslösheten kommer ett 

citat av en läkarstudent i Husby som menar att ungdomar inte saknar möjligheter, utan att problemen 

ligger i invandrarnas inställning. Det blir återigen tydligt att journalisten anser att problemen ligger hos 

invandrarna själva. Artikeln avslutas med att en äldre invandrad man får uttrycka sin kärlek och 

tacksamhet över att få bo i Sverige.  

 

Texten fokuserar mest på det subjektiva våldet som civilpersoner utfört mot föremål eller tjänstemän 

under upploppen. Även polisens användning av subjektivt våld mot civila tas upp, som till exempel 

dödskjutningen av den 69-årige mannen eller att de ibland omotiverat kroppsvisiterar människor i 

förorten. Texten lyfter även upp objektivt våld i flera meningar, som till exempel ojämlikhet, minskad 

välfärd, arbetslöshet och skillnaden i kvalitén på utbildning mellan Husby och Stockholm. 

 

Nya oroligheter i Husby i går kväll, Josefin Pehrson, Fredrik Robertsson – Svenska Dagbladet 21/5 

Antal tecken: 5139 

 

Artikeln är en faktaartikel om vad som hänt i Husby sedan sist tidningen rapporterade från upploppen. 

Den handlar om bilar som bränts, stenkastning mot polisen och att polisen använt övervåld och kallat 

ungdomar för glåpord och rasistiska benämningar. Vinkeln, eller huvudtemat för artikeln är precis som 

rubriken “Nya oroligheter i Husby igår kväll” antyder, att det skett mycket “oroligheter” i Husby senaste 

dygnet. Stenkastning mot polis, bilar som satts i brand och allmänt orolig stämning beskrivs.  Att 

polisen har använt övervåld och glåpord mot ungdomarna tas också upp. Störst fokus läggs på 

oroligheterna som ungdomarna står för och vad de olika intervjuade har att säga om detta. Inga försök 

till att förklara upploppen görs, polisens dödskjutning av den 69-årige mannen nämns, men anges inte 

som en orsak.  

 

De som får komma till tals i artikeln är tre poliser, en journalist, en boende i Husby, en medborgarvärd, 

organisationen Megafonen, integrationsministern, en forskare samt en grupp människor som benämns 

som “flera boende i området” som får uttala sig anonymt angående polisens användning av övervåld och 

glåpord mot ungdomarna. Ungdomarna som deltagit upploppen omtalas, men får ej komma till tals 

själva. Huvudroll i artikeln har polisen, eftersom de får uttrycka sig mest om vad som skett. 
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I texten tar journalisten upp händelser som inte har med upploppen att göra. “Samtidigt kom rapporter 

om oro på flera håll i området. Bland annat ska en person ha rånats.”  

Rån är en företeelse som kan ske när som helst, och som inte har någon som helst koppling till 

Husbyupploppen. Man kan anta att journalisten nämner detta för att spä på intrycket att upplopp och oro 

sprider sig i landet och för att stärka bilden av bilden av ungdomar som laglösa och farliga. Ordet 

“oroligheter” repeteras flitigt i hela artikeln. Detta är ett retoriskt grepp som förstärker dramatiken. 

Läget framstår som rörigt och inte under kontroll, nästan farligt. 

 

Den typ av våld som får störst utrymme i artikeln är civilas synliga våld mot föremål eller personer som 

exempelvis bilbränder och stenkastning. Men även polisens synliga och strukturella våld mot civila 

beskrivs i form av övervåld och att de uttryckt sig rasistiskt mot upploppsmakarna. Tydligt är att fokus 

läggs på det synliga våldet, tidningen har gjort nyhetsvärderingen att det synliga våldet är det mest 

intressanta. Ingen strukturell förklaring till det subjektiva våldet nämns. 

 

Det finns ingen utväg härifrån, Duraid Al-Khamisi – Svenska Dagbladet 26/5  

Antal tecken: 5307 

 

Rubriken ”Det finns ingen utväg härifrån” sammanfattar vad texten handlar om, känslan av hopplöshet 

bland ungdomar i socioekonomiskt utsatta områden. Texten tar in flera synvinklar, främst i form av 

journalistens egna frågor till huvudpersonen. Huvudvinkeln i texten utgår ifrån intervjupersonen Omar, 

en ung man boende i Husby som deltagit i upploppen. Omar får representera unga människor i förorten 

som lever under liknande omständigheter som honom - med brist på utbildning, arbete och framtidstro. 

 Enligt Omar är upploppen en tydlig klasskamp, en reaktion på förortsbors utsatta sociala och 

ekonomiska situation. Aspekterna som tas upp i artikeln fokuserar på att förklara orsakerna bakom 

upploppen: “Orsaken till kravallerna är enkel att lista ut. Lösningen likaså, anser Omar. – Ta vilken 

tidningsrubrik du vill, till exempel: ”40 aggressiva ungdomar kastar sten”. Byt ut ordet ”aggressiva” mot 

”arbetslösa” så får du svaret på problemet, säger Omar.” Frågorna som journalisten ställer till Omar i 

texten används som ett retoriskt grepp. De skapar interaktivitet med läsaren och ökar närvaron i texten. 

Dessa retoriska frågor vänder sig till läsaren, som får svar genom Omars citat. Exempelvis: ”Men att ni 

bränner bilar, krossar fönsterrutor, skrämmer våra mammor och förstör våra gårdar – är det rätt väg att 

gå?”  
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” Vad är det du inte fattar med att folk skiter i allt det där? Vadå bilar och fönsterrutor? Ge folk 

ungdomsgårdar. Ge folk utbildning, jobb. Inte fler poliser som patrullerar på gatorna och leker snäll-

polis-dum-polis.” Det retoriska i denna metod är att ett potentiellt motargument eller ifrågasättande 

presenteras i texten och får svar av huvudpersonen, den texten handlar om och som läsaren följer. 

Eftersom det är Omar som är subjektet i texten så är det hans berättelse som väger tyngst.  Men även om 

journalisten genom att låta en av stenkastarna ha huvudrollen i berättelsen visar förståelse för ilskan, så 

problematiserar han ändå våldet. 

 

Journalisten är närvarande i texten och beskriver vissa händelser utifrån egenupplevda erfarenheter. 

“[…] jag har också sett polisens provokationer, aggressivitet, knytnäves- och batongslag, visitationer 

och kontroller i Husby. Jag har hört deras förolämpningar och glåpord under kravallerna.” Detta 

förstärker trovärdigheten i händelserna och sympatin för de människor som utsätts för polistrakasserier.  

 

Det subjektiva våldet nämns flest gånger i texten. Våldet utförs i de flesta fallen av civilpersoner 

(ungdomar) och är riktat mot föremål eller tjänstemän (polisen).  Det subjektiva våldet av polisen mot 

civila nämns också. Det subjektiva våldet som utförs av de olika parterna varvas i texten med det 

objektiva våldet som antingen beskrivs av journalisten eller intervjuobjektet. Det objektiva våld som tas 

upp är främst arbetslöshet och ojämlikhet.  

 

 

8.2 Analys av opinionstexter 

 

Här analyseras texter som räknas som opinionsmaterial, ledare, debattartiklar och krönikor från 

tidningarnas kultursidor.  

 

Husby vet bäst vad Husby behöver, Ledarkrönika av Daniel Swedin – Aftonbladet 31/5 -13 

Antal tecken: 3979 

 

Artikeln handlar om den sociala nedrustningen som drabbat förorterna, med fokus på utbildning och 

arbete. Den lyfter upp aspekter om hur den politiska representationen är närmast obefintlig utanför 

tullarna - att de politiska besluten som rör förorten inte har förankring bland dess invånare och att detta 

är ett demokratiskt problem: “Stockholm är en stad där befolkningen i ytterstaden är dubbelt så stor som 

den i innerstaden. Samtidigt bor över hälften av Stockholms styrande, borgerliga politiker innanför 

tullarna. Bara fyra av de 101 politikerna i Stockholms kommunfullmäktige bor i Rinkeby-Kista.” 
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Skribenten använder sig av statistik för att lyfta upp sitt resonemang. I retorisk mening är det en form av 

logos där skribenten vänder sig läsarens rationella tänkande. 

 

Texten pekar på avsaknaden av långsiktiga politiska lösningar: “Var finns egentligen de politiska 

lösningarna, bortom uppmaningarna att unga killar ska sluta kravalla.” Texten tar även upp olika sociala 

och politiska faktorer som bakomliggande orsaker till upploppen, exempelvis dåliga skolresultat 

(gymnasiebehörighet) och ungdomsarbetslöshet. Swedin använder sig av retoriska frågor för att stärka 

sitt argument att beslut fattas över förortsbornas huvuden: 

I riksdagshuset står politiker och levererar sina förslag om vad som ska göras och hur det ska 

göras. Men var är Husbyborna? Hur använder man den demokratiska styrkan som under veckan 

visat sig finnas kring Järvafältet. Hur ser vägen framåt ut? 

 

Swedin anser att en lösning på problemet skulle vara att politikerna startar en dialog och ett samarbete 

med de lokala organisationerna som till exempel Megafonen, och de boende i området. Han anser att 

politikerna måste ge invånarna i Husby ett lokalt ägarskap över frågor som rör det egna området. 

 

Swedin lägger störst fokus i artikeln på det objektiva våldet, som lyfts upp i form av ökade klassklyftor, 

social nedrustning, försämrade skolresultat, ojämlik kunskapsfördelning och avsaknad av förtroende för 

samhällsinstitutioner och politik: 

Den sociala nedrustningen har sitt pris, och det är i huvudsak de unga som får betala. 

Svenska 15-åringar mår sämre än jämngamla i andra västländer och allt fler 16–24-åringar får vård 

på grund av psykisk ohälsa. I Husby är det 38 procent av alla 20-25–åringar som varken pluggar 

eller jobbar. 

Det subjektiva våldet av civila eller poliser nämns inte alls.  

 

Reinfeldt är blind för den nya Sverigebilden, Ledarkrönika av Katrine Kielos – Aftonbladet 2/6 -

13 Antal tecken: 4697 

 

Artikeln handlar om att ökade sociala och ekonomiska klyftor i Sverige ligger till bakgrund för 

upploppen. Den belyser även regeringens ovilja att prata om dessa faktorer. Kielos anser att utländska 

medier beskrivit upploppen utifrån en social och ekonomisk kontext medan de svenska medierna och 

politikerna inte tycks förstå händelserna på detta sätt: 
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Sveriges förändring till det land inom OECD där klyftorna ökar snabbast är alltså ett samtalsämne i den 

internationella affärspressen, bland vampyrerna i True Blood och en självklar komponent i de mest 

prestigefyllda internationella tidningarnas analyser av upploppen i Stockholm. Men inte i Sverige. 

 

De orsaker hon ser till upploppen är ökade sociala klyftor, arbetslöshet och bristande utbildningsnivå 

som konsekvens av nedmontering av välfärden. Kielos vädjar till läsarens förnuft och hänvisar till 

utländska tidningar för att stärka sitt resonemang. Det är ett slags logos i retorisk mening, då tidningarna 

är utomstående källor som utgår från samma problemformulering som skribenten.   

Den brittiska prestigetidningen Financial Times skrev förra söndagen att det är dags för Sverige att 

börja ifrågasätta de senaste årens privatiseringar och marknadslösningar. De verkar ha gått för 

långt...Upploppen i Husby var ett symptom, mästrade affärstidningen. 

 

Skribenten stärker sitt argument genom en ytterligare en utländsk källa: ”Upploppen i Sverige sätter 

fokus på de ökande ekonomiska klyftorna”, skrev samtidigt den amerikanska högertidningen Wall Street 

Journal. Ja, högertidningen.” Det retoriska greppet i detta stycke är att skribenten refererar till en tidning 

som i andra fall antas vara en politisk meningsmotståndare till Kielos. Meningen “Ja, högertidningen” 

antyder att Kielos har sina politiska sympatier åt vänster och “till och med” högertidningen Wall Street 

Journal förstår vad problemet gäller. Att Kielos använder sina politiska motståndares resonemang till sin 

fördel stärker skribentens trovärdighet. Ytterligare ett citat från en politisk meningsmotståndare används 

för att bekräfta argumentet i texten: 

 

De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare, Sverige håller på att bli som USA” berättade International 

Herald Tribune, inte direkt känd som Vänsterpartiets inofficiella buktalare, snarast som en tidning 

internationella affärsmän ögnar i flygplatsloungen mellan möten i den globala kapitalismens tjänst. 

 

Ordvalet “inte direkt känd som Vänsterpartiets inofficiella buktalare” är en metafor som ironiserar 

faktumet, i Kielos mening, att det är en högertidning “i kapitalismens tjänst” som skriver ett uttalande 

om ökade ekonomiska klyftor i Sverige.   

Kielos använder sig av olika metaforer i texten. Dessa har en märkbar betydelse som retoriska grepp för 

argumentationen.  Genom följande uttryck inom taoismen bygger skribenten upp sitt resonemang:  “Det 

finns ett uttryck på kinesiska. Wei-wu-wei, det betyder att medvetet och principfast bestämma sig för att 

inte göra någonting alls. Det är en av taoismens grundläggande begrepp men i Sverige verkar vi ha fått 

en perverterad variant, en Tao enligt Reinfeldt.” Metaforen används av skribenten för att symbolisera 

regeringens handlande. “Tao enligt Nya Moderaterna” är en överdrift som används sarkastiskt för att 
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förlöjliga partiet och regeringen. En annan metafor finns i rubriken “Reinfeldt är blind inför den nya 

Sverigebilden”. ”Blind” syftar inte på statsministerns eventuella synfel, utan får i detta sammanhang 

betydelsen att han inte vill se det som skribenten menar är uppenbart. Att Reinfeldt inte vill se de 

verkliga problemen som skribenten menar får även uttryck i följande mening: “Men det sitter en 

gigantisk flodhäst mitt på soffbordet i det svenska folkhemmet. Och den verkar bara vara synlig från 

utlandet.” Den gigantiska flodhästen är i detta fall en variant på metaforen om den vita elefanten i 

rummet som Ernest Hemingway skriver om i novellen “Hills like white elefants”. Det vill säga det man 

“inte pratar om”, det tabubelagda. Ytterligare metaforer används i följande mening för att beskriva 

konsekvenserna av regeringens politik: “Och detta fel är såret som nu blottas, luften som går ur den 

ljusblå ballongen, håren som alltmer oförlåtande faller ur finansministerns hästsvans.” 

 

Övervägande fokus i texten ligger på det objektiva våldet som en förklaring för upploppen. Skribenten 

lyfter upp ökande klassklyftor, sjunkande skolresultat och försämringar inom välfärden som bidragande 

faktorer. Detta antyds till exempel i meningen “Upploppen i Sverige sätter fokus på de ökande 

ekonomiska klyftorna”. Även privatiseringar och “marknadslösningar” lyfts upp som en typ av objektivt 

våld. Det subjektiva våldet av civila mot föremål nämns också. 

 

Sweden punishes its rioters and its police very differently, debattartikel av Jallow Momodou- The 

Guardian 27/5 -13 
Antal tecken: 4144 

 

Texten fokuserar mest på polisen och polisens övervåld. Artikeln strävar också efter att förklara 

orsakerna till upploppen, och att sätta dem i en politisk, ekonomisk och social kontext.  

Momodou menar att upploppen är ett resultat av Sveriges orättvisa lagsystem , ekonomiska klyftor 

mellan människor och polisens överdrivna våldsanvändning. Skribenten nämner även dödsskjutningen 

av en äldre man veckan innan som utlösande händelse för upploppen: “The incident might have worked 

as a trigger for the riots that followed, but it was certainly not an isolated instance of police brutality in 

contemporary Swedish society.” Momodou pekar också på systematisk användning av polisvåld i det 

svenska samhället, som denne kopplar till rasistiska strukturer inom polisväsendet: “[---] Harassment 

and racial profiling of non-white Swedes has become increasingly normal police work.” Olika exempel 

av polisvåld mot icke-vita används för att stärka påståendet om den systematiska rasism som finns inom 

poliskåren. Skribenten tar avstånd från båda sidor av den presenterade konflikten för att hävda sin 

opartiskhet. Syftet är att stärka sitt argument: att lagen borde straffa poliser som använder övervåld eller 

rasistiska metoder. En lösning som Momodou ser är införandet av en oberoende myndighet som 

http://www.theguardian.com/profile/jallow-momodou
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granskar polisens arbete. Han menar att statens förmåga att skydda sina medborgare tills dess kan 

ifrågasättas. 

 

Beträffande våldet så lyfter skribenten upp främst det subjektiva våldet i form av polisens övervåld mot 

personer. Även det subjektiva våldet av civila mot föremål under upploppen nämns. Det objektiva våldet 

nämns också då skribenten lyfter upp diskriminering, rasism, ungdomsarbetslöshet och nedmontering av 

sociala instanser som bidragande faktorer till social oro och upplopp: “Many of these young people live 

in segregated suburbs with a high unemployment rate. Many youth activity centres, clinics and schools 

have been closed down.” 

 

Swedish riots: if instability can happen here, what might unfold elsewhere?                    

Debattartikel av Aditya Chakrabortty - The Guardian 27/5 -13 

Antal tecken: 5073 

 

Artikeln handlar om de strukturella problem som Chakrabortty ser som orsaker till upploppen. 

Chakrabortty tar upp aspekter som ökade inkomstklyftor, nedskärningar i offentlig sektor och nyliberala 

reformer i den ekonomiska politiken. Han jämför Sverige och England och menar att Sverige har bättre 

välstånd bland dess invånare. Därför bör de svenska upploppen ses som en varning för ökade sociala 

motsättningar i England. Denna problemformulering kan ses i rubriken: “Swedish riots: if instability can 

happen here, what might unfold elsewhere?”. Denna fråga är ett retoriskt grepp som lyfter upp vinkeln i 

texten. Texten innehåller flera retoriska frågor som används i liknande syfte som ovan. Dessa skapar en 

förförståelse kring problematiken som skribenten presenterar i artikeln. Chakrabortty använder detta 

retoriska grepp för att ifrågasätta av de existerande myterna om Sverige som det ultimata välfärdslandet: 

 

Don't surveys repeatedly show Sweden as one of the happiest countries (certainly a damn sight cheerier 

than Britain)? Isn't it famous for its equality, its warm welcome to immigrants? Whatever happened to 

Stockholm, capital of progressivism, the Mecca towards which Guardianistas face for their daily five 

minutes of mindfulness? 

 

Enstaka metaforer förekommer i texten. I meningen “It's important not to overstate this: the country 

remains one of the most egalitarian in the world – but it is taking big steps in the wrong direction.” 

används “big steps” (stora steg) som en metafor för att stärka åsikten att Sverige har stora problem. 

 Skribenten använder även jämförelser som retoriska grepp. I följande meningar, “Prime ministers were 

supposed to live as modestly as school teachers. Compare that with the recent craze in for vaskning.“, 

används jämförelsen mellan det anspråkslösa livet och “vaskning” (företeelsen bland rika att köpa in 
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alkohol som direkt hälls ut i vasken) för att exemplifiera det ekonomiska paradigmskiftet som Sverige 

genomgått enligt skribenten. Vädjan till läsarens känslor samt en exemplifiering av inkomstklyftorna 

kan ses i meningen "Imagine being an unemployed teenager in Husby and hearing about such practices 

(vaskning)." 

 

Det objektiva våldet får störst utrymme i texten i form av arbetslöshet och ojämlikhet som orsaker till 

upploppen. Subjektivt våld av civila mot föremål och personer nämns också. 

 

Husby-kommission krävs för djup analys, debattartikel av ett flertal professorer – Svenska 

Dagbladet 1/6 -13 

Antal tecken: 7401 

 

I denna artikel har ett antal professorer från olika ämnen gått ihop och tillsammans skrivit en 

debattartikel där de uppmanar till att Husbykravallerna bör utredas ordentligt för att de ska undvika att 

upprepas. De vill att händelserna före och under upploppen utreds, polisens agerande i samband med 

dödskjutningen, samt att förortsbornas utsatta situation granskas. Författarna anser att det är en mängd 

strukturella problem som ligger bakom upploppen, som till exempel rasism, diskriminering och ökande 

inkomstklyftor. Författarna ser tydliga kopplingar till andra upplopp som skett i Europa, både när det 

gäller de bakomliggande problemen och polisens dödskjutning av 69-åringen: 

 

När rapporterna från händelserna i Husby nådde oss gick omedelbart tankarna till liknande 

händelser i Paris (2005), Aten (2008), London (2011). I samtliga fall var polisen involverad i 

dödsfall. Men likheterna ligger inte bara i den tändande gnistan, utan i en social situation som ger 

en mer grundläggande förklaring till de händelser som kallats upplopp, kravaller eller förortsrevolt. 

 

De anser också att förorten är utsatt för territoriell stigmatisering:  “Wacquant har kallat denna 

platsrelaterade diskriminering för ”territoriell stigmatisering”, det vill säga att det i offentlighet och 

vardagsliv etableras en terminologi som nedvärderar ett område och dess invånare.“ De menar att detta 

var en bidragande faktor till att reaktionerna på polisens dödskjutning blev så stora: 

 

När polisen skjuter en invånare på den stigmatiserade platsen och sedan smugglar ut hans kropp i 

en liksäck, samtidigt som man uppger för pressen att han avlidit på sjukhuset, kan det av områdets 

invånare upplevas som en officiellt sanktionerad kränkning. Den kan då rymma explosiviteten i 

alla de vardagskränkningar som de i år och i tysthet fått uthärda. 
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Författarna använder ordet “Janusansikte” som metafor för de ökande klyftorna i dagens Sverige. De 

menar att en mängd liberaliseringar som gynnar medelklassen i välmående områden gjorts, samtidigt 

som människorna i fattigare områden fått minskad frihet med sänkta bidrag och ökade skyldigheter i och 

med arbetslinjen. De anser att det är nödvändigt att politikerna börjar föra en dialog med organisationer 

som Megafonen, men att detta inte är den enda lösningen: “[…] ett erkännande av, och dialog med, 

organisationer i förorterna inte är tillräckligt. Om det stannar vid detta, och utlovade förändringar inte 

adresserar grundläggande strukturer kan dialogen öka den sociala frustrationen i ett område snarare än 

motsatsen.” Statistik används också som ett retoriskt grepp för att med hjälp av logik övertyga läsaren 

om orsakerna till förortsbornas missnöje:  

 

Regeringskansliets rapport om Urbana utvecklingsområden (2012) visar att mer än 40 procent av 

de unga mellan 20 och 25 år är arbetslösa. Mer än hälften av barnen här växer upp i familjer som 

lever under det forskningen definierar som gränsen för fattigdom. 

 

Rasism och diskriminering av invandrare tas också upp som en av anledningarna till att upploppen skett: 

“Det är numera väl belagt att vid lika meriter för ”Erik” och ”Muhammed” har den senares ansökan om 

arbete eller bostad alltid mindre chans. “ 

 

Fokus i artikeln ligger på objektivt våld i form av de strukturella problem som författarna ser som orsak 

till upploppen. Fattigdom, segregation, utförsäljning av hyresrätter, rasism, diskriminering av 

invandrare, skillnader i kvalitet mellan förortsskolor och innerstadsskolor, med mera tas upp som 

orsaker till upploppen. Även polisens subjektiva våld mot civila tas upp: “När polisen skjuter en 

invånare på den stigmatiserade platsen kan det upplevas som en officiellt sanktionerad kränkning.”’ 

Objektivt våld av polisen mot civila nämns också: “Från både Husby och Rosengård har vi hört 

vittnesmål om att förortsungdomar kallats ”apor” av polis.” 

Den enda gången författarna nämner de civilas våld mot föremål är: “När röken nu lagt sig efter 

förortsbränderna i Stockholm och andra delar av landet måste inte bara politiker utan hela det svenska 

samhället ställa sig frågan om det finns något viktigt att lära av dessa händelser. Vad kan göras för att de 

inte ska upprepas?“ 

När de goda människorna ingenting gör, ledare av Mauricio Rojas – Svenska Dagbladet 30/5 -13 

Antal tecken: 3158 
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I denna artikel skriver Mauricio Rojas om det utanförskap som de boende i förorten länge varit utsatta 

för, och han menar att det är en av de bakomliggande orsakerna till upploppen. Han beklagar sig över 

både nuvarande regeringens brister samt den föregående socialdemokratiska regeringen. Hans åsikt är 

att det har gjorts alldeles för lite från både höger och vänster för att förebygga att upploppen skulle ske 

eller för att lösa den nuvarande situationen. Vinkeln är att det är politikernas fel att upploppen sker. Det 

är de som har misslyckats med integration, sysselsättning, diskriminering och skolgång, och nu uppstår 

upploppen som en reaktion på detta. Sveriges politiker framställs som handlingsförlamade och 

oförberedda på upploppen: “Nu står vi där. Häpna och tomhämta, både höger och vänster.” Även i detta 

stycke: “Bristen på insikt och handlingskraft förklarar mycket men ursäktar ingenting. Här är det 

mångas ansvar som måste utkrävas: från skrattande stenkastare till ledande politiker som i årtionden lekt 

med utanförskapets eld.“ Här kritiserar Rojas även stenkastarna och menar att de också har sitt ansvar i 

detta. Rojas ser politikerna som de huvudsakliga bovarna i dramat, men tycker ändå inte att stenkastning 

är rätt väg att gå. Han kallar till och med upprorsmakarna för ”onda”: “Kanske har vi denna gång 

äntligen lärt oss att ”det enda som behövs för att det onda ska segra är att goda människor inte gör 

någonting”. Att Rojas delar upp upprorsmakare och politiker i kategorierna ”onda och ”goda” är en 

väldig förenkling av händelserna. Rojas anser att vissa ungdomar deltar i upploppen för att de får “en 

kick” av det och för att det är kul att “sätta makten på plats”. Men han ser även upploppen som en 

naturlig konsekvens av utanförskap. “Utanförskapets barn gör sig påminda som de kan: I brist på att bli 

älskade eller beundrade vill de åtminstone bli fruktade.” Utanförskapet är ett genomgående tema i 

artikeln och Rojas upprepar ordet ett flertal gånger. 

 

 Rojas lägger störst fokus i sin artikel på det objektiva våldet, de strukturella orsakerna till upploppen. 

De orsaker han ser är bland annat arbetslöshet, bidragsberoende och misslyckad skola. Han tar upp det 

subjektiva våldet av civila också, men alltid i direkt sammankoppling med en strukturell förklaring, att 

det beror på utanförskap. 

 

9. Sammanfattning och analys 

 

I detta avsnitt besvaras våra forskningsfrågor och resultatet av den kvalitativa innehållsanalysen kopplas 

till teori och tidigare forskning. Först presenteras sammanfattning och analys av nyhetsartiklarna och 

sedan följer sammanfattning och analys av opinionstexterna. 
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9.1 Sammanfattning och analys av nyhetsartiklar 

 

Vinkel 

De två dominerande perspektiven i de undersökta nyhetsartiklarna var att beskriva vilka som var offer 

för upploppen eller att förklara varför upploppen uppstått. När det gällde förklaringar fanns det fyra 

huvudförklaringar:  

Kriminella gäng – Det var framförallt polisen som hade denna förståelse av upploppen, de ansåg att 

kriminella gäng låg bakom upploppen och att syftet var att ”utmana samhället”.  

Strukturella problem – Journalisterna själva eller människor de intervjuade som ansåg att strukturella 

problem såsom ojämlikhet och arbetslöshet var orsaken och att upproren var en slags kamp mot social 

orättvisa.  

Missnöje med polisen – Vissa ansåg att upploppen var en reaktion mot polisens felaktiga agerande i och 

med dödskjutningen av den 69-årige mannen, i kombination med upprepade polistrakasserier som 

ungdomar i förorten varit utsatta för.  

Invandrarnas fel – Upploppen förklaras med strukturella problem som bland annat arbetslöshet, men 

problemen skylls på invandrarna själva, och upploppen fördöms som något ungdomar gjorde för att roa 

sig. 

 

 Att upploppen startade på grund av strukturella problem och polistrakasserier var två av de orsaker som 

författarna till rapporten Bilen brinner…men problemen är kvar också kom fram till i sin studie.
25

  

 

Den ena av Aftonbladets artiklar hade vinkeln att det är synd om alla invånare som drabbas av 

upploppen och våldet, medan den andra artikeln hade vinkeln att det är synd om polisen som utsätts för 

mycket psykiskt och fysiskt våld vid upplopp. Artikeln som handlande om polisen hade även 

perspektivet att det skulle kunna vara kriminella grupper som ligger bakom upploppen. 

 

Båda The Guardians nyhetsartiklar hade vinkeln att försöka förstå och förklara orsakerna till upploppen. 

Den ena artikeln fokuserade på arbetslöshet, rasism och ojämlikhet som orsaker, medan den andra lade 

störst skuld på invandrarna själva till de strukturella problemen. Den något invandrarfientliga artikeln 

hade intervjuat ett flertal personer som uttalade sig om att invandrare inte ansträngde sig tillräckligt för 

att integrera sig, att det visst fanns möjligheter till jobb, men att invandrare är lata och andra liknande 

åsikter. Detta är ett tydligt exempel på det som Stuart Hall kallar stereotypisering. Genom att klumpa 
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ihop invandrare till en homogen grupp och ge dem egenskapen ”lata” reduceras individernas egentliga 

egenskaper och olikheter till en enda stereotyp. Det blir på detta sätt enklare att särskilja ”vi” (de 

svenska män i artikeln som uttryckte dessa åsikter) och ”dem” (invandrarna som omtalades). Även 

Aftonbladets artikel som hade vinkeln att det potentiellt var kriminella gäng som låg bakom upploppen 

är ett exempel på stereotypisering. Poliserna i den artikeln uttryckte åsikten att när upplopp sker i 

förorten måste det vara kriminalitet inblandat. De förutsätter att förortsbor är mer kriminella än 

människor som bor någon annanstans och gör där ett tydligt särskiljande mellan vi och dem.
26

 Hall 

menar att stereotyper upprätthåller en social och symbolisk ordning då de sätter upp symboliska gränser 

för vad som är normalt och avvikande. Enligt Hall uppkommer stereotyper i samhällen som 

kännetecknas av ojämlik maktfördelning. Med hänvisning till Michel Foucault menar Hall att 

stereotyper i grunden handlar om makt. Indelningen och kategoriseringen av människor som avvikande 

från vithetsnormen, är en förtryckande maktutövning av rådande strukturer mot grupper som har låg 

social status i samhället.
27

 I en svensk kontext kan denna maktutövning härledas till mediebilden av 

förorten. 

 

 En av Svenska Dagbladets artiklar hade vinkeln att försöka förklara de strukturella orsakerna till 

upploppen, och det var främst arbetslöshet och ekonomisk ojämlikhet som togs upp. Den andra artikelns 

vinkel var att beskriva skadegörelsen och de sammandrabbningar som skett mellan civila och poliser.   

 

Tre av sex nyhetsartiklar hade som huvudsaklig vinkel att försöka förstå och förklara upploppen.  De 

resterande tre fokuserade i första hand på att beskriva det direkta våldet som skett. De som försökte 

förklara orsakerna till upploppen var The Guardians båda artiklar samt den ena av Svenska Dagbladets. 

Att The Guardians båda artiklar hade vinkeln att förklara upploppen och sätta in dem i ett större 

perspektiv, medan tre av fyra svenska artiklar fokuserade på det direkta våldet som skett stämmer 

överrens med Nina Powers tes i artikeln Ilskan i förorten är inte bara svensk, där hon menade att det blir 

lättare att se händelser ur större perspektiv när de sker utanför det egna landet. 
28

 

 

Vilka fick komma till tals och hur framställdes de? 

 

Endast två av sex nyhetsartiklar intervjuade människor som deltagit i upploppen. Fyra av sex artiklar 

intervjuade boende i Husby som inte deltagit i upploppen. Tre av sex artiklar intervjuade polisen. 
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Genomgående kan sägas att störst utrymme i artiklarna fick boende i Husby som kände sig ”drabbade” 

av upploppen eller ställde sig kritiska till dem. Samma slutsats kom författarna till Bilen brinner…men 

problemen är kvar fram till, att Husbybor kände sig tvungna att ta avstånd från våldet för att ha en chans 

att få uttala sig i medierna.
29

 Det är såklart möjligt att just dessa intervjuade Husbybor faktiskt var 

kritiska till våldet, men det finns också en möjlighet att de kände sig tvungna att fördöma upploppen för 

att få komma till tals.  

 

 Näst mest utrymme fick polisen, och de uttryckte sig övervägande i negativa eller oroade ordalag om 

upploppen och om Husby som plats. Detta stämmer överrens med vad Irene Molina och Urban Ericsson 

beskrev i sin rapport Miljonprogram och media – Föreställningar om människor och förorten, att de 

som uttalar sig negativt om förorten sällan är de människor som själva bor där, utan istället experter eller 

myndighetspersoner. Molina och Ericsson beskriver också hur den mediala beskrivningen av förorten 

som en skrämmande och mörk plats är ett tecken på journalisternas koloniala blick som befäster det 

koloniala förhållandet mellan medierna och förorten. Det koloniala förhållandet kännetecknas av att den 

överordnade alltid får ett tolkningsföreträde och att den andre, synonymt med invandraren eller 

förortsbon, isoleras och objektifieras.
 30

  

 

Minst utrymme att komma till tals på fick de som deltagit i upploppen. I den ena av Aftonbladets artiklar 

intervjuades människor som deltagit aktivt i upploppen, men de presenterades ej med namn. De 

beskrevs istället med sin nationalitet eller som anonyma ”arga unga män”. I några av de andra artiklarna 

anonymiserades även Husbybor som inte deltagit i upploppen, genom att benämnas som ”Husbybor” 

eller enbart vid förnamn. Poliser och personer som framträder med yrkestitel nämndes däremot i alla 

artiklar med för- och efternamn. Detta skulle kunna vara ett exempel på det skillnadsskapande mellan vi 

och dem som Stuart Hall skriver om i Representations. Förortsborna och de ”unga arga männen” blir 

något hotfullt och okänt, ”den andre”, de som särskiljer sig från ”oss”. Stuart Hall menar att det som av 

allmänheten betraktas som annorlunda och perifert ofta blir stigmatiserat av majoriteten, vilket detta 

skillnadsskapande mellan förortsbor och övriga intervjuade skulle kunna vara ett exempel på.
31

 En 

annan tendens i artiklarna var att skilja på Husbybor och upploppsdeltagare. Flera av deltagarna i 

upploppen bodde antagligen i Husby. Ändå är det bara offren för upploppen som kallas Husbybor, 

medan upploppsdeltagarna kallas arga unga män. Även detta är ett exempel på det skillnadsskapande 

som Stuart Hall beskriver.  
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I den ena av Aftonbladets artiklar fick upploppsdeltagare samt boende i Husby som ej deltog i 

upploppen komma till tals. I den andra av Aftonbladets artiklar fick endast polisen komma till tals. Både 

de boende i Husby som fick uttala sig samt polisen i den artikeln var kritiska och fördömande till 

upploppen. 

 

I den ena av The Guardians artiklar fick en polis, en som arbetar på en ungdomsgård i Hagsätra, en av 

grundarna till Megafonen, en journalist på Norra sidan och justitieministern komma till tals. I den andra 

fick boende i Husby som ej deltog i upploppen samt människor aktiva i olika lokala organisationer 

komma till tals. Störst utrymme fick i denna artikel de som uttryckte sig kritiskt om upploppen. Två 

personer nämndes enbart vid sitt förnamn och deras nationalitet betonades, att de är irakier och somalier. 

 

I den ena av Svenska Dagbladets artiklar fick tre poliser, en journalist, en boende i Husby, “flera boende 

i området”, en medborgarvärd, organisationen Megafonen, integrationsministern samt en forskare 

komma till tals. Ungdomarna som deltagit i upploppen omtalades, men fick ej komma till tals själva. 

I den andra artikeln var en ung man ifrån Husby som deltagit i upploppen den enda som fick komma till 

tals. Journalisten uttryckte även en del av sina egna åsikter i denna artikel. 

 

Retorik 

 

Det vanligast förekommande retoriska greppet i de undersökta nyhetsartiklarna var 

känsloargumentation. Fem av sex artiklar använde dramatiska ord och metaforer för att spä på 

dramatiken och spänningen i artikeln och för att väcka läsarens känslor.  

 

Den första artikeln i Aftonbladet intervjuar flera personer som använder metaforer med krigsdrabbade 

länder för att beskriva upploppen. Detta har en dramatiserande effekt. Båda Aftonbladets artiklar 

använde sig även av andra dramatiserande ordval som “Sedan 2012 har angreppen mot polisen i 

Västerort exploderat”, ”Polisen knäcks av kravallerna” och ”En förort i chock”. Även de båda artiklarna 

i The Guardian använder sig av dramatiserande ordval, som till exempel att upploppen ”rasar”. Martin 

Conboy beskriver i Language of the news hur skribenter med hjälp av känsloargumentation kan 

övertyga läsaren om en viss ståndpunkt eller vinkel. 
32

Att använda dramatiska och känslosamma ord 

som ”chock” eller ”knäcks” samt att låta intervjupersoner som gör jämförelser mellan upploppen och 
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krig komma till tals är exempel på känsloargumentation. Skribenterna tilltalar läsarens känslor och leder 

denne till att känna med personerna som anser sig drabbade av upploppen. 

 

Den ena av The Guardians artiklar använde upprepning som en retorisk metod, och upprepar ordet 

misslyckats med syftning på Sveriges flyktingpolitik, de försök som gjorts till att minska arbetslöshet 

med mera. Denna typ av retorik är vad Conboy skulle kalla logik. Läsaren får upprepade gånger 

förklarat för sig vad skribenten anser vara orsak till upploppen och lockas då till att med hjälp av logisk 

slutledning se samma orsak som skribenten. 
33

 

 

I den ena av Svenska Dagbladets artiklar används också upprepning som retoriskt grepp, det är då orden 

”oroligheter” och ”upplopp” som upprepas för att förstärka dramatiken. Denna upprepning är en typ av 

känsloargumentation, som syftar till att spä på känslan av oroligheter och dramatik till läsaren.  

I den andra av Svenska Dagbladets artiklar används reporterns retoriska frågor som grepp för att vinkla 

artikeln. De potentiella motargumenten till reportens vinkel presenteras i texten och får svar av 

huvudpersonen, den texten handlar om och som läsaren följer. Denna slags retorik är ett exempel på det 

Conboy kallar dialektik. Flera olika ståndpunkter presenteras, men en av dem betonas som den rätta.
34

 

 

Våld 

 

Störst utrymme i nyhetsartiklarna fick det subjektiva våldet. Fem av sex nyhetsartiklar gav mest 

utrymme i artiklarna åt det subjektiva våldet som civila utfört mot föremål eller poliser. Detta 

överrensstämmer med Slavoj Zizeks uppfattning om att det subjektiva våldet tenderar att hamna i 

förgrunden, utan att sätta in det i ett större perspektiv.
35

 Det överrensstämmer även med resultatet i 

rapporten Bilen brinner…men problemen är kvar som visade att störst fokus i medierapporteringen 

kring upploppen lades på ungdomarnas våld mot polis och föremål.
36

 

En av sex nyhetsartiklar, en av The Guardians artiklar, gav störst utrymme åt det objektiva våldet som 

orsak till upploppen. Anledningen till detta kan vara att journalisterna på The Guardian hade en större 

förförståelse av upplopp efter Londonkravallerna 2011, samt från rapporten Reading the riots som 

gjordes i anslutning till dessa. Två av sex artiklar nämnde inte objektivt våld alls, Aftonbladets och 

Svenska Dagbladets artiklar.  
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Båda Aftonbladets artiklar gav subjektivt våld utfört av civila störst utrymme i artikeln. Den ena nämnde 

även objektivt våld. Den ena av The Guardians artiklar hade störst fokus på det objektiva våldet i form 

av arbetslöshet, rasism med mera. Även subjektivt våld utfört av civila mot föremål nämndes. Den andra 

artikeln lade störst fokus på det subjektiva våldet av civila mot både föremål och poliser, men tog även 

upp objektivt våld. Båda Svenska Dagbladets artiklar lade störst fokus på det subjektiva våldet mot 

föremål och poliser som civila utfört. Bara den ena av dem nämnde objektivt våld som en orsak till 

upploppen.  

 

 

9.2 Sammanfattning och analys av opinionstexter 

 

Vinkel 

Alla sex opinionsartiklar hade vinkeln att försöka förklara varför upploppen uppstått, och vem eller vad 

som var syndabocken. De förklaringar som framkom var ekonomisk ojämlikhet och andra strukturella 

problem, en känsla av samhörighet hos Husbyborna efter gemensamma upplevelser av vardagsrasism 

och diskriminering, att det berodde på ett demokratiskt problem, att förortsborna inte känner sig 

lyssnade på eller representerade i politiken, samt irritation över upprepade polistrakasserier. Dessa fyra 

förklaringar överrensstämmer även med vad författarna till rapporten  Bilen brinner…men problemen är 

kvar såg som orsaker till upploppen.
37

 Ingen av skribenterna i våra undersökta opinionsartiklar 

fördömde upploppen, utan såg dem mer som en naturlig reaktion mot orättvisa, ett slags klassuppror. I 

opinionsmaterialet framkom fler förklaringar och orsaker till upploppen än i nyhetstexterna.  

 

Båda Aftonbladets artiklar har vinkeln att strukturella problem är bakomliggande orsaker till upploppen. 

Den första fokuserar på den sociala nedrustningen som drabbat förorterna, främst när det gäller 

utbildning och arbete. Även hur dåligt representerade förortsbor är i politiken lyfts upp. Den andra 

artikeln fokuserar på de ökade sociala och ekonomiska klyftorna i Sverige som bakgrund till upploppen. 

Artikeln tar även upp att utländska medier verkar ha lättare att se de strukturella orsakerna till upploppen 

än vad de svenska medierna och politikerna har.  

 

Den ena av The Guardians artiklar fokuserar på polisens användning av övervåld som orsak till 

upploppen. Skribenten anser att en myndighet som granskar polisens arbete behövs. Den andra artikeln 
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har vinkeln att nyliberala reformer, nedskärningar i offentliga sektorn och ökande inkomstklyftor är 

orsaken till upploppen.  

 

Den ena av Svenska Dagbladets artiklar har vinkeln är att det finns flera strukturella problem som är 

bakomliggande orsaker till upploppen. Som till exempel den sociala nedrustningen som drabbat 

förorterna, främst när det gäller utbildning och arbete. Journalisten lyfter även upp att det är ett 

demokratiskt problem att de politiska besluten som rör förorten inte har förankring bland dess invånare. 

Den andra artikeln har vinkeln att ökade sociala och ekonomiska klyftor i Sverige ligger till bakgrund 

för upploppen. Den belyser även regeringens ovilja att prata om dessa faktorer. Vinkeln är att utländska 

medier beskrivit upploppen utifrån en social och ekonomisk kontext medan svenska medier och 

politiker inte gjort det. 

 

Att alla sex undersökta opinionsartiklar, alltså även de svenska, letade samband och orsaker till 

upploppen motsäger Nina Powers tes om att det är svårt att se händelser ur ett större perspektiv när de 

sker i det egna landet.
38

 Men eftersom opinionsartiklars uppgift är att problematisera och analysera 

händelser mer djupgående än nyhetsartiklar är det kanske inte så konstigt ändå att de hade ett bredare 

perspektiv än nyhetsartiklarna.  

 

Retorik 

Det mest förekommande retoriska greppet bland opinionstexterna var logik, efterföljt av 

känsloargumentation. Aftonbladets ena artikel använder sig av statistik för att med hjälp av logisk 

slutledning stärka sitt resonemang. Även Aftonbladets andra artikel använder sig av logisk slutledning 

som retoriskt grepp, genom att ta upp exempel från vad andra tidningar skrivit för att stärka 

trovärdigheten i skribentens åsikt. I denna artikel används också dramatiserande metaforer för att 

förstärka spänningen i artikeln och för att tala till läsarens känslor med hjälp av känsloargumentation.
39

 

 

Även The Guardians första artikel använder sig av logisk slutledning som retoriskt grepp, samt 

upprepning. Skribenten tar upp flera exempel på polisens felaktiga användning av våld och 

diskriminerande behandling av invandrare och övertygar på detta sätt läsaren om att upploppen är 
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polisens fel. Denna upprepning är också ett exempel på vad Conboy kallar logik, läsaren leds genom 

upprepade exempel till att tycka likadant som skribenten.
40

 

Den andra av The Guardians artiklar använder sig av jämförelse mellan två extremer som retoriskt 

grepp, att vissa människor har råd att ”vaska” jämförs med de fattiga och arbetslösa människorna i 

Husby. Detta retoriska grepp skulle man kunna se som en typ av känsloargumentation, absurditeten i 

klyftorna blir tydliga, och sympati med de fattiga väcks.  

 

I den första av Svenska Dagbladets artiklar används förstärkande metaforer för att övertyga läsaren om 

skribentens argument. Logisk slutledning används också genom att nämna exempel med statistik. Den 

första artikeln som var skriven av ett flertal professorer från olika ämnen, har även vad Conboy kallar 

rykte, att artikelns trovärdighet automatiskt höjs på grund av att personer med hög status ligger bakom.
41

  

I den andra artikeln används upprepning som retoriskt grepp. Det är ordet utanförskap som upprepas för 

att understryka författarens åsikt om vad som ligger bakom upploppen och få läsaren att se samma orsak 

som skribenten.  

 

Typ av våld 

Fem av sex artiklar lade störst fokus på det objektiva våldet i form av exempelvis ökande klassklyftor, 

försämrade skolresultat, privatiseringar och arbetslöshet. The Guardians ”Sweden punishes it’s police 

and it’s rioters very differently” beskrev också det objektiva våldet, men lade störst fokus på polisens 

subjektiva våld mot civila. Ett fåtal av opinionstexterna nämnde subjektivt våld utfört av civila, men i de 

fall där det subjektiva våldet beskrevs, efterföljdes det alltid av en förklaring att det berodde på det 

objektiva våldet som förortsborna är utsatta för. Dessa skribenter har här samma förståelse av våld som 

Zizek, att subjektivt våld är en reaktion på det objektiva våldet.
42

 Det var alltså ingen större skillnad 

mellan vad som skrevs i svenskt och engelskt opinionsmaterial gällande vad som var orsaker till 

upploppen, alla undersökta skribenter såg olika former av objektivt våld som problemet.  

 

10. Diskussion  

I detta avsnitt diskuterar och sammanfattar vi våra resultat. 

 

Hälften av våra undersökta nyhetsartiklar hade som huvudsaklig vinkel att förklara orsakerna bakom 

upploppen. Vi hade förväntat oss att majoriteten eller kanske till och med alla texter skulle fokusera i 
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huvudsak på det fysiska våldet och upploppen, eftersom det enligt nyhetslogik borde vara det som ligger 

närmast till hands. Att så pass många av våra undersökta nyhetsartiklar hade vinkeln att förklara 

upploppen kan kanske bero på vårt urval, att vi valde att undersökta de artiklar med flest antal tecken.  

Att Aftonbladets båda nyhetsartiklar valde att fokusera på vilka som var offer för våldet, kan bero på att 

Aftonbladet är en kvällstidning som traditionellt brukar vilja locka läsare genom känslosamma och 

dramatiska artiklar.  

Att den ena av The Guardians artiklar hade valt att intervjua en mängd invandrarkritiska röster som fick 

uttala sig om upploppen förvånade oss något. Vi hade förväntat oss att The Guardian på grund av sin 

förförståelse av upplopp, efter tidigare års rapportering av upploppen i London, skulle peka på fler 

strukturella förklaringar av socioekonomisk karaktär, och inte reducera problemen till ett 

invandrarproblem. 

 

Alla opinionstexterna hade vinkeln att förklara orsakerna till upploppen, och att reda ut vems fel det var. 

Att alla opinionstexter fokuserade på detta är kanske inte så konstigt, eftersom opinionsmaterial är mer 

djupgående och analyserande än nyhetstexter. Opinionstexterna vi undersökte var dessutom skrivna en 

vecka senare än nyhetsartiklarna, och det har säkerligen bidragit till att fler bakomliggande orsaker och 

faktorer hunnit synliggöras. De orsaker till upploppen som diskuterades, både i nyhetstexterna och i 

opinionsmaterialet, stämde överrens med de orsaker som lyftes upp i rapporten Bilen brinner...men 

problemen är kvar.  

  

De som fick komma till tals mest i nyhetsartiklarna var boende i Husby som tog avstånd från upploppen. 

Näst mest utrymme i citat och som källor fick polisen, och minst utrymme fick upploppsdeltagare. Detta 

stämmer överrens med den tidigare forskningen, som också pekar på att polis och människor som var 

kritiska till upploppen fick uttala sig mest. Intressant att notera är hur vissa av journalisterna valde att 

beskriva de intervjuade personernas nationalitet, även fast det i sammanhanget var helt irrelevant. I vissa 

fall benämndes intervjupersonerna enbart vid sin nationalitet. Detta såg vi som tydliga exempel på att 

Stuart Halls teorier om vi och dem fortfarande är aktuella.  

Att de intervjuade Husbyborna och upploppsdeltagarna inte nämndes vid fullständiga namn, utan 

antingen enbart vid förnamn eller som “unga arga män” förekom också ibland. Den gestaltning av 

människor i förorten som Irene Molina och Urban Ericsson beskrev i Miljonprogram och media stämde 

till stor del överrens med hur våra undersökta artiklar gestaltade förortsbor, trots att 14 år har gått sedan 

deras rapport skrevs. Beskrivningen av förortsborna hade även stora likheter med Stuart Halls teorier om 

skillnadsskapande och “den andre”, och hans bok utkom för 17 år sedan. Inte mycket verkar ha 

förändrats på dessa år när det gäller synen på den andre.  
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Gällande retoriken i nyhetstexterna var det vanligast med känsloargumentation som retoriskt grepp. 

Detta stämmer överrens med vår bild av nyhetslogik sedan innan, att man genom dramatik och försök 

att nå läsarens känslor lockar till sig läsare. Det vanligast förekommande retoriska greppet i 

opinionstexterna var däremot logik, efterföljt av känsloargumentation. Detta är kanske inte så 

överraskande eftersom opinionstexter handlar om att övertyga, och då är övertygande med hjälp av 

logisk slutledning ett väldigt användbart grepp.  

 

Att nyhetstexterna gav störst utrymme åt det subjektiva våldet var något vi hade förväntat oss på grund 

av hur nyhetsvärdering brukar se ut. Detta resultat stämde även överrens med vad rapporten Bilen 

brinner…men problemen är kvar kom fram till. Rapporten slår fast att mediers fokusering på bilbränder 

och skadegörelse bidrog till stigmatiseringen av Husby och att de strukturella problemen osynliggjordes. 

En av The Guardians nyhetsartiklar nämnde objektivt våld fler gånger än subjektivt, och detta beror 

antagligen på deras förförståelse efter rapporten Reading the riots.  

Opinionstexterna gav störst utrymme åt det objektiva våldet, förutom den ena av The Guardians som 

fokuserade på polisens subjektiva våld mot civila. Författarnas syn på det subjektiva våldet var 

densamma som Slavoj Zizeks, att subjektivt våld sker som en reaktion mot objektivt våld.  Att 

majoriteten av opinionsartiklarna fokuserade på det objektiva våldet var inte så konstigt med tanke på att 

alla hade som vinkel att förklara upploppen. Att den ena av The Guardians artiklar fokuserade på det 

polisens subjektiva våld beror troligtvis på deras förförståelse av upplopp efter upploppen i London 

2011. 
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11. Förslag till vidare forskning 

 

Med hänsyn till kritiken från forskare, debattörer och boende i Husby, som har förts fram i den senaste 

rapporten kring revolten i Husby, gällande mediernas ensidiga bild av förorten och bristen av social 

representation inom de etablerade redaktionerna, kan det finnas ett värde i att göra en fördjupning i 

ämnet. Även i förhållande till resultaten i denna uppsats kan en fördjupning vara motiverad.   

 

Yrkesetik, maktstrukturer, social representation inom medievärlden och intersektionell analys av 

samhällsfrågor är ämnen som ofta lyfts upp i dagens journalistutbildningar i Sverige, i mer eller mindre 

aktiv form av lärare, kursplaner och studenter. Trots detta finns det tydliga tecken på att den verksamma 

journalistkåren i dagens etablerade medier gradvis har distanserat sig från ovanstående frågeställningar i 

praktiken.  

 

En del av kritiken som framförts mot journalistkåren angående bevakningen av socioekonomiskt 

missgynnade områden i urban miljö, “förorten”, bottnar i observationen av att journalister i deras 

yrkesroll reproducerar stereotypa och ensidiga bilder pga. stående praxis i redaktionerna. Detta till följd 

av ovan nämnd kritik som bl.a. brist på social representation och maktanalys.    

 

Det vore därför intressant att se forskning som undersöker hur journaliststudenter ser på denna 

komplexitet. Dels hur de ser på sin framtida yrkesroll i förhållande till frågor om social representation 

och maktstrukturer och i förhållande till deras framtida arbetsplats inom det redaktionella landskapet. 

Dels hur den faktiska sociala representationen ser ut på själva utbildningen. Vilka är det som väljer att 

söka sig till journalistutbildningarna? Vilka orsaker och syften finns bakom? Går det att se 

socioekonomiska samband? Varför finns det ett gap mellan vad som lärs ut och diskuteras i utbildningen 

och det som utövas i praktiken inom redaktionerna? 
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