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Förord 

Denna uppsats har författats av Linnea Eriksson och Sofia af Trolle. Under hela studiens gång 

har alla uppsatsens delar utförts och skrivits i närvaro av båda författarna. Eftersom vi inte gjort 

någon uppdelning vad gäller ansvarsområden är vi lika ansvariga för alla uppsatsens delar och 

innehåll.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Joanna Mellquist. Dina råd och synpunkter har varit 

av stor betydelse för oss.  

  



 

  

Abstract  

This study examines how criminal gangs are constructed in the swedish newspaper Aftonbladet 

using qualitative text analysis, in order to understand the discursive power reproduced on 

criminal gangs. The empirical data consists of 59 debate and news articles from Aftonbladet. It 

is analyzed on the basis of discourse theory, framing theory and dehumanization theory. The 

result shows that criminal gangs are constructed as a homogeneous group, special from other 

citizens. The distinction creates an idea of "us and them" where criminal gangs are objectified 

and attributed to traits such as constantly violent and with their own cultural values which can 

be understood as a way of dehumanizing them. They are constructed as strategic in their 

execution of criminal acts, which is a reason for the great political commitment about them. 

The linguistic selections politicians and media choose about criminal gangs frame them in 

particular ways, therefore politicians and the media possess power to describe them in certain 

ways which can lead to real consequences. Some political actions, like strict law policies have 

been more highlighted. It is framed as a solution to this kind of criminality. 

 

 

Sammanfattning  

Den här studien undersöker hur kriminella nätverk konstrueras i tidningen Aftonbladet med 

hjälp av kvalitativ textanalys, för att därigenom förstå den diskursiva makt som reproduceras 

om kriminella nätverk. Det empiriska materialet består av 59 debatt- och nyhetsartiklar från 

Aftonbladet som analyseras utifrån diskursteori, gestaltningsteori samt avhumaniseringsteori. 

Resultatet visar att kriminella nätverk konstrueras som en homogen grupp, särskilda från andra 

medborgare. Särskiljandet skapar ett “vi och dem” där kriminella nätverk objektifieras och 

tillskrivs attribut såsom ständigt våldsamma och egna kulturella värderingar vilket kan förstås 

som ett sätt att avhumanisera dem. De konstrueras som strategiska i sina utföranden av 

kriminella handlingar, vilket är en anledning till det stora politiska engagemanget. Hur politiker 

och media gestaltar kriminella nätverk, genom de språkliga val som görs, innebär en makt att 

beskriva dem på vissa sätt vilket kan leda till reella konsekvenser. Vissa politiska åtgärder har 

därför varit mer aktuella än andra, såsom strängare rättspolitik, vilket ofta konstrueras som en 

lösning på denna typ av kriminalitet.  

  



 

  

Populärvetenskaplig sammanfattning  

Studien undersöker hur kriminella nätverk framställs i Aftonbladet med hjälp av metoden 

kvalitativ textanalys, för att därigenom förstå den diskursiva makt som reproduceras. Diskursen 

kriminella nätverk innebär att språket formar och begränsar mentala föreställningar om 

kriminella nätverk för att vissa aspekter i Aftonbladet lyfts fram medan andra trängs undan. 59 

artiklar från Aftonbladet har analyserats med hjälp av diskursteori, gestaltningsteori och 

avhumaniseringsteori. Resultatet visar att Aftonbladet framställer kriminella nätverk som en 

likartad grupp, särskild och exkluderad från andra medborgare. Särskiljandet skapar ett “vi och 

dem”-tänk där kriminella nätverk objektifieras, vilket innebär att de fråntas individuella 

egenskaper och ses som objekt i relation till andra människor. De tillskrivs även attribut såsom 

ständigt våldsamma och att de har egna kulturella värderingar. Kriminella nätverk framstår som 

strategiska i sina utföranden av kriminella handlingar vilket är en anledning till det stora 

politiska engagemanget om dem. Hur politiker och media gestaltar kriminella nätverk, genom 

de språkliga val som de gör, innebär en makt att beskriva dem på vissa sätt, och utesluta andra 

beskrivningar. Det kan få konsekvenser, exempelvis att vissa politiska åtgärder har varit mer 

aktuella än andra, såsom strängare rättspolitik, vilket föreslås som en bättre lösning på denna 

typ av kriminalitet.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under hösten 2019 presenterade regeringen (under ledning av Socialdemokraterna, med stöd 

av Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna) ett program med 34 åtgärder som ska motverka 

gängkriminalitet. Enligt den socialdemokratiska inrikesministern Mikael Damberg är 

programmet det hittills största initiativet mot gängkriminalitet i Sverige någonsin (Regeringen 

2019). Regeringen (2019) motiverar åtgärdsprogrammet enligt följande:  

 

“I Sverige ska alla vara trygga, oavsett var man bor. Kampen mot det grova våldet och 

nyrekryteringen till gäng- och nätverksmiljöer måste intensifieras.” 

 

34-punktsprogrammet är uppdelat i fyra ämnesområden som behandlar olika former av 

lösningar på gängkriminalitet. De benämns som: verktyg i brottsbekämpningen, påföljder, bryt 

tystnadskulturen och förebyggande av brott. De flesta punkterna handlar om att förändra 

lagstiftningen för att underlätta för polisens och andra delar av rättsväsendets arbeten för att 

lagföra kriminella handlingar. Det finns även punkter som handlar om sociala åtgärder som 

bland annat omfattar förändringar med socialtjänst och skola för att komma åt problem i tidigare 

skeden och därmed förebygga brott (Regeringen 2019). Programmet innebär många förslag på 

åtgärder både inom rättsväsendet och välfärdssektorn. Därför är programmet ett tydligt exempel 

på hur stora problem och hur stort engagemang gängkriminalitet anses ha skapat. Det var under 

förhandling med flera partier som programmet togs fram (Knutsson 2019). Moderaternas 

rättspolitiska talesperson, Tobias Tobé, beskrev situationen med gängkriminalitet i december 

2018, under den då pågående regeringsbildningen, enligt följande:  

 

“Sverige har väldigt stora problem med gängkriminalitet oavsett vem som bildar 

regering. Jag tror att vi ganska snabbt behöver få till ny lagstiftning och få tillbaka 

kontrollen i utsatta områden” (Sartori 2018). 

 

Diskussionerna om gängkriminalitet har fått stort politiskt och medialt utrymme och anses vara 

ett stort politiskt problem i Sverige. Under hösten 2019 har tidningen Aftonbladet frekvent 
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rapporterat om det politiska läget gällande gängkriminalitet och händelser som anses ha att göra 

med gängkriminalitet, såsom skjutningar och sprängningar. Både gängkriminalitet och 

kriminella nätverk förekommer som begrepp i nyhetsrapportering. Begreppen används i 

nyhetsrapportering som synonymer, i denna studie kommer hädanefter endast begreppet 

kriminella nätverk att användas.  

 

Bland svenska tidningar når Aftonbladet ut till flest läsare mätt i räckvidd (Orvesto 2019). I det 

avseendet är Aftonbladet Sveriges största tidning. Aftonbladet gestaltar huvudsakligen nyheter 

i text, därför kan det vara viktigt att studera deras texter för att de kan bära på antaganden, 

föreställningar och fördomar om olika samhällsgrupper. Texter har makt att påverka 

människors uppfattningar om samhället (Boréus 2015), på så sätt kan Aftonbladet ha makt att 

påverka diskursen om kriminella nätverk. Genom att undersöka hur konstruktionen av 

kriminella nätverk gestaltas i Aftonbladet söker vi förståelse för vilka eventuella konsekvenser 

som finns med medias gestaltning av olika samhällsgrupper.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att förstå hur konstruktionen av kriminella nätverk gestaltas i Aftonbladet och förstå 

den diskursiva makt som reproduceras. Syftet har konkretiserats genom följande 

frågeställningar: Hur konstrueras framställningen av kriminella nätverk? Hur ser den politiska 

debatten ut om kriminella nätverk i Aftonbladet? Hur konstruerar Aftonbladet föreställningar 

om “vi och dem” i förhållande till kriminella nätverk? 

 

1.3 Studiens disposition 

Föregående avsnitt som behandlade bakgrund, syfte och frågeställningar gav ett underlag till 

varför denna forskningsfråga är relevant att undersöka. I nästkommande kapitel kommer 

tidigare forskning att presenteras, som handlar om hur media konstruerar kriminalitet i syfte att 

dels ge läsaren en överblick över vilken forskning som finns, dels att ge läsaren en förståelse 

för den forskning som präglat studien. Därefter presenteras studiens teoretiska referensram som 

utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv. De teorier studien utgår från är diskursteori, 

gestaltningsteori och avhumaniseringsteori. Teorierna kommer i resultat- och analyskapitlet 

samt diskussionskapitlet att möjliggöra en analys av och förstå studiens empiriska material. 
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Därefter följer metodkapitlet där den valda metoden, kvalitativ textanalys, beskrivs. I 

metodkapitlet redogörs även vilka etiska överväganden som gjorts samt hur vi praktiskt gått 

tillväga genom studiens gång. Metodkapitlets främsta syfte är att som författare förhålla sig 

transparent i sitt tillvägagångssätt gentemot läsaren för att öka studiens trovärdighet. I resultat- 

och analyskapitlet analyseras det empiriska materialet utifrån den tidigare forskning som 

presenterats och utifrån studiens teoretiska referensram. Resultat- och analyskapitlet är således 

studiens centrala innehåll som utgör grunden för att närma sig svar på studiens frågeställningar. 

I diskussionskapitlet som följer av resultatet förs en diskussion om studiens viktigaste 

upptäckter samt konkreta svar på frågeställningarna. Diskussionskapitlet avslutas med 

reflektioner om textens makt och möjliga politiska konsekvenser med mediegestaltning samt 

förslag på framtida forskning.  

 

2. Tidigare forskning 

2.1 Inledning 

I detta kapitel kommer ett urval av tidigare forskning, som på olika sätt studerat medias roll i 

att framställa kriminella grupper och illegala händelser, att presenteras. Kapitlet inleds med att 

redogöra dels för svensk forskning om kriminella nätverk och skjutningar, dels forskning om 

mediegestaltning. I samband med att den svenska forskningen redogörs, presenteras även 

kunskapsluckan som denna studie ämnar bidra med kunskap till. Därefter presenteras 

internationell forskning som har fokuserat på medias roll i framställningen av kriminella 

nätverk och våldsbrott. Denna internationella forskning är uppdelad i följande två teman: 

uppfattningar om kriminalitet och egenskaper som förstärks av media. Utifrån dessa teman 

diskuteras artiklarnas resultat och relevans i förhållande till studiens syfte. 

 

2.2 Tidigare forskning i Sverige 

Flera svenska studier har undersökt ökningen av kriminella nätverk och skjutningar över tid 

samt gjort internationella jämförelser med Sverige (Khosnood 2017; Rostami 2017; Sturup, 

Rostami, Mondani, Gerell, Sarnecki & Edling 2018). Vi har dock inte funnit någon studie som 

undersökt gestaltningen av kriminella nätverk i masskommunikationen i en svensk kontext. Vi 
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vill hävda att den svenska kontexten skiljer sig mot andra länder, främst på grund av politiska 

skillnader. Narkotikapolitik, rättspolitik och vilka regler som finns för vapentillstånd är 

exempel på områden som kan skilja sig mellan länder. Genom dessa politiska skillnader menar 

vi att den svenska kontexten i sin tur kan påverka hur svensk media gestaltar kriminella nätverk 

och de aktiviteter som kriminella nätverk ägnar sig åt. Dessutom kan den svenska kontexten 

rimligtvis påverka hur människor som inte tillhör kriminella nätverk förhåller sig till debatten 

och vilka eventuella fördomar som finns. Därmed kan studien bidra med kunskap om fältet 

genom att belysa ett ämne som inte tidigare berörts, i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) som 

menar att forskning bland annat innebär att söka ny kunskap som inte tidigare belagts.  

 

Även om vi inte funnit svenska studier om mediegestaltning av kriminella nätverk finns 

däremot svenska studier om mediegestaltning av politik och politiker samt vilken betydelse 

som medierna och journalistiken har för människors uppfattningar om politiker. Resultat har 

visat att journalistiken till viss del kan hållas ansvarig för medborgares misstro till politiker, 

men sambandet är inte enkelriktat i att journalistiken påverkar medborgare. Det är snarare en 

dynamisk process där medborgare, journalister och politiker i högre och lägre grad påverkar 

varandra i skapandet av misstro mot politiker (Strömbäck 2001).  

 

2.3 Uppfattningar om kriminalitet  

Forskning har visat att nyhetsrapportering är en betydande faktor för hur brott och kriminalitet 

uppfattas av medborgare (Baranauskas & Drakulich 2018; Gushue, Leel, Gravel & Wong 2018; 

Julios-Costa 2017). En studie med ett kvantitativt tillvägagångssätt undersökte vilka faktorer 

som haft större inverkan än andra på människors uppfattningar om kriminalitet. Resultatet 

visade att konsumtion av lokala nyheter, jämfört med rikstäckande nyheter, hade ett starkare 

samband med tron att brottsligheten ökade både lokalt och nationellt. Dessa nyhetskonsumenter 

tenderade även att ha en mer positiv inställning till striktare lagstiftning vad gäller straff. 

Resultat visar även att tv-nyheter ofta framställer brottslighet på ett sätt som går i linje med 

polisens eller rättssystemets perspektiv (Baranauskas & Drakulich 2018). Artikeln är relevant 

för att den visar att medierapportering kan påverka medborgare i uppfattningen om brottslighet. 

Om framställningen av kriminella nätverk i media ofta är den enda källan medborgare har att 

utgå från, såsom forskning framhåller (Baranauskas & Drakulich 2018; Gushue et al. 2018), är 

det sannolikt att uppfattningarna hos medborgare påverkas mer av medias innehåll. Vilka 
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aspekter som lyfts fram, likväl vilka som inte lyfts fram blir därmed av betydelse för 

nyhetskonsumenternas uppfattningar. Även om media ofta är enda källan till information om 

kriminalitet påverkar andra faktorer såsom egna erfarenheter, andra människors berättelser och 

institutioners interaktion med individen (Surette 2007). Forskning framhåller att det inte finns 

en tydlig definition av benämningen “gäng” vilket leder till att tolkningen av vad “gäng” 

innebär skapas hos läsaren. Risken med att lämna definitionen till läsaren kan bli att 

nyhetskonsumenter skapar en bild utifrån tidigare erfarenheter av gängkriminalitet som 

förmedlas genom populärkultur i film, tv-serier och böcker, som ofta har ett underhållande syfte 

som präglar framställningen. Framställningen av kriminella nätverk riskerar därmed att inte 

alltid grundas på fakta (Gushue et al. 2018).  

2.4 Egenskaper som förstärks av media   

Resultat från tidigare forskning har visat att nyhetsrapportering om socialt utsatta grupper har 

en benägenhet att rapportera mer frekvent om vissa egenskaper än andra. Det kan exempelvis 

handla om att kriminella aktiviteter får större medialt utrymme än andra aktiviteter och 

egenskaper som utmärker gruppen (Gushue et al. 2018; Julios-Costa 2017). En studie belyste 

det genom en textanalys av en kanadensisk tidning som rapporterade om tre bröder som har 

ägnat sig åt kriminella aktiviteter. Resultatet visade att tidningen emellanåt skrev felaktigheter 

vilket upprätthöll en uppseendeväckande och problematisk helhetsbild av familjen. Det 

påvisades även att medier ofta beskriver kriminella gäng som mycket våldsamma och att medier 

har en benägenhet att överdriva våldet (Gushue et al. 2018). En annan studie som genomförde 

en kvantitativ textanalys av en uruguayansk tidning, handlade om att ungdomar i Uruguay ofta 

gestaltades som kriminella. Att tidningen valde att skriva om ungdomarna i förhållande till 

kriminalitet och inte andra aktuella ämnen om ungdomarnas situation såsom hälsofrågor och 

utbildning, gestaltade en mycket förenklad bild av en komplex situation (Julios-Costa 2017). I 

båda fallen fick nyhetsrapporteringen konsekvenser av att negativa egenskaper tillskrivs hela 

gruppen när det är få eller enstaka personer som skulle stå till svars för enskilda händelser. De 

negativa egenskaper som tillskrivs gruppen kan få konsekvenser för hur nyhetskonsumenterna 

tänker och talar om gruppen (Gushue et al. 2018; Julios-Costa 2017). Att nyhetskonsumenter 

mer eller mindre medvetet accepterar gestaltningen av kriminella nätverk som förmedlas av 

media är en relevant aspekt i vår studie då vi ämnar undersöka hur konstruktionen av kriminella 

nätverk gestaltas i Aftonbladet och förstå den diskursiva makt som reproduceras. 
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I en jämförande textanalys om en skolskjutning i Virginia i USA 2007 påvisas att 

nyhetsrapporteringen hade en betydande roll i att normalisera en föreställning om att 

gärningsmannens etnicitet var en del av orsaken till skolskjutningen (Park, Holody & Zhang 

2012). Resultatet visar att orsaken till skolskjutningen delvis förklarades genom 

gärningsmannens etnicitet på grund av tidningarnas sätt att lägga vikt vid en aspekt som inte 

kunde ha med händelsen att göra, eftersom kriminella händelser inte kan förklaras utifrån 

förövarens etnicitet. Studien är av relevans för att den undersöker vilka aspekter som får 

utrymme i nyhetsaktörens konstruktion av framställningen av en nyhet, samt vilka 

konsekvenser det finns med att bara ge vissa aspekter utrymme. Vilka aspekter som får 

utrymme och vilka som inte får det är av vikt i konstruktionen av kriminella nätverk och är av 

relevans för vår studie eftersom vår studie ämnar undersöka hur Aftonbladet konstruerar 

framställningen av kriminella nätverk och förstå den diskursiva makt som reproduceras.  

 

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning  

Tidigare forskning har i huvudsak handlat om att medier väljer ut vissa aspekter i beskrivningen 

av brottslighet och inte andra. Nyckelpersonerna i nyhetsrapporteringarna, som studierna har 

undersökt, har blivit tillskrivna egenskaper och attribut som inte nödvändigtvis motsvarat en 

realistisk bild av varför något inträffat och vad som hänt. När mediernas gestaltningar har 

granskats har det i flera studier visat sig att gestaltningarna inte alltid överensstämde med de 

faktiska omständigheterna och därför vill vi undersöka en medieaktörs konstruktion av 

kriminella nätverk i en svensk kontext. Medias påverkan kan antas ha liknande betydelse i olika 

nationella kontexter trots att varje kontext skiljer sig åt. Med utgångspunkt i att ämnet 

kriminella nätverk och mediegestaltning inte är helt utforskat i en svensk kontext finns det skäl 

att vidare undersöka ämnet.  

 

3. Teoretisk referensram 

3.1 Inledning  

Följande kapitel kommer att handla om studiens teoretiska utgångspunkter vilka är diskursteori, 

gestaltningsteori och avhumanisering. Först kommer diskursteori att redogöras för i syfte att 
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förstå maktdimensionerna i konstruktionen av kriminella nätverk i Aftonbladet. Därefter 

förklaras gestaltningsteorin översiktligt och sedan presenteras gestaltningsteorins mest 

relevanta begrepp för studien mer ingående, vilka är spelgestaltning och nyhetsstereotyper.  

Slutligen presenteras en teori om avhumanisering och dess begrepp mekanisk och animalisk 

avhumanisering samt psykologisk distans och objektifiering.  

 

3.2 Diskurser och makt  

Språket är ett av människans kommunikationsmedel. Det finns flera sätt att framföra ett 

budskap på med tanke på språkets många valmöjligheter i att formulera ett budskap, exempelvis 

vad gäller ordval, formuleringar, betoningar och narrativ. Beroende på vilket av alla sätt en 

väljer att framföra sitt budskap på kan valet påverka mottagarens uppfattning om budskapet, 

därför är det inte heller möjligt att återge en objektiv verklighet. En konstruktivistisk syn på 

språket innebär att språket formar både vad vi tänker och vad vi gör (Bergström & Boréus 

2012). Med det konstruktivistiska synsättet innebär språk även makt i avseendet att påverka 

andras uppfattning och sättet de tänker om en händelse. Lukes (2005 i Bergström & Boréus 

2012: 18–19) teori om makt innebär att det finns ett problem med att vissa aspekter framhävs i 

budskapet medan andra inte nämns, men som kan vara av lika hög relevans för att förstå 

händelsen. Att alla aspekter inte nämns kan resultera i att medier språkligt konstruerar vissa 

aspekter av en företeelse som mer centrala och betydelsefulla. Det kan i sin tur bidra till att 

forma opinionens uppfattning om, i den här studien, kriminella nätverk (Lukes 2005 i 

Bergström & Boréus 2012: 18–19). 

 

Med utgångspunkt i att språket innebär makt är mediernas beskrivningsmakt något som är 

relevant att beakta. Medan verkligheten är obegränsad är information genom 

nyhetsrapportering betydligt mer begränsad. Nyhetsrapportering präglas av att 

nyhetsredaktioner har makt att bestämma hur de rapporterar om nyheter, ur vilket perspektiv 

det berättas, vilka källor informationen baseras på och vad som bör betraktas som fakta. På så 

sätt kan gestaltningar av händelser vara strategiska (Strömbäck 2014). Eftersom Aftonbladet 

konkurrerar med andra medier om läsare, kan deras nyhetsgestaltningar påverkas av 

bakomliggande strategier för att nyheterna ska locka läsare. Genom att analysera en större 

mängd text kan mönster, som reproducerar föreställningar om samhället, urskiljas och ge en 

förståelse för textens makt (Boréus 2015). Eftersom studiens syfte är att förstå hur 
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konstruktionen av kriminella nätverk gestaltas i Aftonbladet och förstå den diskursiva makt 

som reproduceras, är diskursteori relevant eftersom det är språkanvändningen i Aftonbladet 

som ska undersökas. 

 

3.3 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin (eng. framing theory) är ursprungligen en teori som studerar social 

interaktion genom hur vi framställer oss själva samt andra människor, fenomen och ting. Det 

innebär att gestaltningar av verkligheten förekommer varje gång människor kommunicerar med 

varandra (Strömbäck 2014). Det gäller både kommunikationen i det fysiska mötet mellan 

människor och genom andra kommunikationskanaler, såsom medier. Robert Entman, forskare 

i kommunikation och media, sammanfattar gestaltning väl på följande sätt:  

 

“Framing essentially involves selection and salience. To frame is to select some aspects 

of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a 

way as to promote a particular problem definition, casual interpretation, moral 

evaluation, and/or treatment recommendation for the item described” (Entman 1993: 

52). 

 

I citatet framhävs att gestaltning alltid innebär att vara selektiv. Människan är i sin 

kommunikation begränsad av selektionen och kan inte återge en exakt beskrivning av något. 

Gestaltningsteorin är användbar i att granska mediegestaltning för att den kritiskt tolkar och 

begripliggör gestaltningens olika beståndsdelar och dimensioner. Gestaltningsteorin handlar 

om de effekter som medier i sin kommunikation, i egenskap av att vara avsändare, kan ha på 

mottagaren. Mediernas gestaltningar av nyheter och fenomen påverkar människors 

uppfattningar om verkligheten. Medierna besitter även en makt att gestalta nyheter och fenomen 

på vissa sätt, men inte andra, vilket reproducerar och upprätthåller vissa sätt att betrakta 

verkligheten på. Ofta reproduceras privilegierade gruppers maktpositioner genom att nyheter 

gestaltas på ett omedvetet sätt när det gäller maktstrukturer (Strömbäck 2014).  

 

Media kan påverka människors uppfattningar om sociala händelser, fenomen och problem. I 

och med att människors främsta informationskälla till sociala händelser, fenomen och problem 

i samhället är medier, blir bilden av verkligheten begränsad utifrån vad medier förmedlar. 
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Begränsningen beror dels på det urval som medierna gestaltar av omvärlden, dels själva 

gestaltningen i fråga om språkliga val. Människors uppfattningar präglas inte bara av media. 

Andra gestaltningar såsom självupplevda erfarenheter eller berättelser av andra kan i högre eller 

lägre grad ha påverkat den enskilda personen (Surette 2007). Media kan således påverka 

människors uppfattningar, dock kan även media påverkas av omgivningen. Kollektiva attityder 

hos medborgare och politik präglar hur media uttrycker sig om nyheter. Förhållandet mellan 

medier, medborgare och politiker kan därför ses som en dynamisk och komplex process 

eftersom det råder ett beroendeförhållande mellan dem (Strömbäck 2001). Med anledning av 

att gestaltningar är en dynamisk och komplex process har viss kritik mot gestaltningsteorin 

framförts då det varit svårt att mäta de exakta effekterna av mediegestaltningar (Strömbäck 

2014).  

 

3.3.1 Spelgestaltningar 

Spelgestaltningar är aktuella att tala om när politik gestaltas i media. Politik kan skildras i sak 

eller som ett spel. Spelgestaltningar förekommer när politik gestaltas som en fråga om makt. 

Det kan handla om hur politiker ska öka väljarförtroendet och vilka strategier som ska användas 

för att nå högre förtroende bland väljare. Spelgestaltning riktar fokus mot det dikotomiska 

förhållandet att det finns vinnare och förlorare i politiska situationer jämfört med 

sakgestaltningar som istället riktar fokus mot politikens innehåll och politikernas sakliga 

argument. Det leder till att politiken framstår som lösningsorienterad i fråga om att bemöta 

samhällsproblem. Då är relationen mellan politiker och medborgare den väsentliga att tala om 

medan spelgestaltningar innebär att fokus riktas mot relationen mellan politiker. (Strömbäck & 

Nord 2017). Eftersom en av studiens frågeställningar handlar om hur den politiska debatten om 

kriminella nätverk ser ut kan främst spelgestaltning men även sakgestaltning bli meningsfulla 

analysverktyg för att förstå den politiska debatten och maktdimensionerna som kan förekomma. 

 

3.3.2 Nyhetsstereotyper 

Nyhetsstereotyper är språkliga konstruktioner som förekommer i nyhetsartiklar för att reducera 

behovet av ytterligare information samtidigt som de tillför tillräcklig information för att 

framföra ett budskap. Citatet nedan illustrerar hur nyhetsstereotyper kan användas och vad det 

får för effekter: 
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“Genom att exempelvis beskriva en konflikt som en kamp mellan David och Goliat 

behöver journalisten inte veckla in sig i beskrivningar av styrkeförhållandena mellan 

parterna som är i konflikt. [...]. Samtidigt förstår läsarna hur styrkeförhållandena ser ut 

eftersom “David och Goliat” existerar i en form av gemensam minnesbank.” 

(Strömbäck 2001: 181).  

 

Beroende på vilka ord, berättelser eller metaforer som används i gestaltningen kan det sannolikt 

påverka hur nyheten uppfattas (Strömbäck 2001). Med tanke på de olika valmöjligheter som 

finns i framförandet av ett budskap och hur det kan påverka mottagarens uppfattning kan 

nyhetsstereotyper därmed bli relevanta i analysen av hur konstruktionen av kriminella nätverk 

gestaltas. 

 

3.4 Avhumanisering 

Avhumanisering är ett begrepp som kan förstås som att förneka en person eller en grupp full 

mänsklighet, när avhumanisering sker avskrivs således unika mänskliga egenskaper. Personen 

eller gruppen blir genom avskrivandet objektifierad. För att förstå avhumanisering enligt 

Haslam (2006) måste en förstå vad mänsklighet definieras som. Mänsklighet kan delas upp i 

två dimensioner. Den ena dimensionen inbegriper grundläggande, mänskliga egenskaper och 

den andra dimensionen handlar om de mänskliga egenskaper som skiljer människor från djur.  

 

3.4.1 Mekanisk och animalisk avhumanisering 

Eftersom det finns två dimensioner av mänsklighet finns även två typer av avhumanisering, 

mekanisk avhumanisering och animalisk avhumanisering. Vid avskrivandet av grundläggande, 

mänskliga egenskaper sker mekanisk avhumanisering. Den avhumaniserade personen tillskrivs 

oönskade egenskaper såsom: tröghet, kallhet, stelhet, utbytbarhet och ytlighet. Utbytbarheten 

avser att avhumaniserade personer som anses tillhöra samma grupp är utbytbara i bilden av den 

avhumaniserade personen. Vid avskrivandet av egenskaper som skiljer människor från djur sker 

animalisk avhumanisering. Då tillskrivs följande egenskaper den avhumaniserade personen: 

grovhet, brist på moral, irrationalitet, barnslighet och avsaknad av kulturella värderingar där 

barnsligheten avser irrationaliteten och skamlösheten som barn kan tillskrivas i jämförelse med 

vuxna.  
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3.4.2 Psykologisk distans och objektifiering 

Psykologisk distans är grundläggande i avhumaniseringsteorin. Det innebär att objektifiering 

av andra grupper sker genom oförmåga att relatera till andra utifrån en föreställning om att de 

inte tillhör normgruppen eller innehar samma moraliska värderingar som en själv. 

Distanseringen och objektifieringen gör att ett känslomässigt samband och moraliskt ansvar till 

gruppen försvinner. I kontexten kriminella nätverk och våld såsom skjutningar och 

sprängningar kan det betyda att distanseringen till kriminella nätverk gör att medkänslan för de 

som blir utsatta för våld minskar. Förövarnas våldsamma beteende ifrågasätts inte lika starkt 

om det är någon i en avhumaniserad grupp som utsätts (Haslam 2006). Avhumaniseringsteorin 

kommer användas i denna studie för att ha möjlighet att förstå vilka mekanismer som ligger 

bakom och upprätthåller eventuella distanser och föreställningar om “vi och dem” i relation till 

kriminella nätverk i Aftonbladets konstruktioner. 

 

3.5 Motivering till studiens valda teorier 
 

Eftersom syftet är att förstå hur kriminella nätverk konstrueras är språket centralt att undersöka. 

I diskursteori och gestaltningsteori granskas språket, dessutom kan teorierna användas för att 

kritiskt granska makt. Granskning av språk och makt gör teorierna relevanta för studien. 

Diskursteori som teoretiskt fält och gestaltningsteorin är även väletablerade inom 

samhällsvetenskaplig forskning (Bergström & Boréus 2012; Strömbäck 2014). 

Avhumaniseringsteori kommer utgöra en del av analysverktyget för att förstå hur 

konstruktionen av ett “vi och dem” skapas i relation till kriminella nätverk och upprätthålls, 

samt konsekvenser av det. Studiens syfte är utformat i relation till det konstruktivistiska 

perspektivet och därmed fungerar teorierna för att undersöka konstruktionen av kriminella 

nätverk i Aftonbladet. 

4. Metod 

4.1 Inledning  

Metodkapitlet är uppdelat i fyra avsnitt. Det första avsnittet handlar om kvalitativ textanalys. I 

det andra avsnittet redovisas studiens urval och de begränsningar och avvägningar som är 
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relevanta att diskutera. Det tredje avsnittet handlar om vilka etiska reflektioner som gjorts. I det 

fjärde avsnittet redogörs det praktiska genomförandet. I slutet av det fjärde avsnittet presenteras 

de teman som analysen kommer att utgå ifrån. 

 

4.2 Kvalitativ textanalys 

Varför har kvalitativ textanalys valts som metod i studien? Slumpmässigt ihopsatta ord skapar 

inte en text. Det är budskapet och tanken bakom texten som skapar ett innehåll som är 

meningsfullt för mottagaren. Texter har makt att gestalta en verklighet för läsaren, på så sätt är 

studier av texter betydelsefulla genom att texter har makt i avseendet att påverka människors 

föreställningar om samhället. Det är dock först när flera texter analyseras som mönster kan 

urskiljas och ge en bild av vilka föreställningar som är mer framträdande (Boréus 2015). Med 

tanke på att Aftonbladets artiklar når flest människor av alla tidningar, mätt i räckvidd (Orvesto 

2019), är det rimligt att hävda att Aftonbladets språkbruk i framställningen av nyheter är viktigt 

då det kan påverka människors uppfattningar i enlighet med diskursteori och gestaltningsteori, 

samt tidigare forskning (Park, Holody & Zhang 2012; Baranauskas & Drakulich 2018; 

Strömbäck 2001). Genom att Aftonbladet når flest läsare och på grund av att texter innebär 

makt har Aftonbladet en makt att påverka läsarnas uppfattningar om kriminella nätverk. 

Eftersom vi är intresserade av hur kriminella nätverk konstrueras i text är kvalitativ textanalys 

ett relevant val av metod för studiens syfte.  

 

4.3 Urval 

Syftet med studien är att förstå hur konstruktionen av kriminella nätverk gestaltas i Aftonbladet 

och förstå den diskursiva makt som reproduceras. Det har undersökts genom att analysera 

artiklar från Aftonbladets webbsida med hjälp av kvalitativ textanalys. Aftonbladet har flera 

typer av artiklar såsom låsta webbartiklar, tryckt material och digitala artiklar. Vi har valt att 

avgränsa studien till att enbart beröra digitala artiklar dels för att digitala artiklar genererade 

mer material jämfört med de andra artikeltyperna, dels för att statistik visar att de digitala 

artiklarna når betydligt fler. Aftonbladets digitala material når drygt 3.6 miljoner och det tryckta 

materialet når knappt en halv miljon läsare. Jämförelsevis är Expressens digitala material är 

näst störst som når knappt 2.7 miljoner läsare. Eftersom Aftonbladet är Sveriges största tidning 
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mätt i räckvidd och därmed hur många som nås av deras texter (Orvesto 2019), spelar 

Aftonbladet en central roll i hur nyheter förmedlas.  

 

För att komma fram till ett lämpligt urval behövde flera avvägningar göras. Vi valde mellan att 

använda mediedatabasen Retriever och Aftonbladets egna ämnesindelning Kriminella nätverk. 

Båda valen innefattar ett bortfall av artiklar som är av relevans för studiens syfte. Vid 

användning av Retriever måste alla sökord förekomma i artikeln. Det leder till att artiklar som 

innefattar exempelvis ett eller två sökord försvinner. På Aftonbladet finns andra 

ämneskategorier såsom “Våldsbrott” och “Vapenbrott” vilka innehåller artiklar som är av 

relevans för studiens syfte men som inte inkluderas under ämneskategorin Kriminella nätverk. 

Efter en jämförelse av Retriever och Aftonbladets ämnesindelare som urvalskälla valdes 

Retriever därför att de sökord som valdes genererade ett tillräckligt urval för studiens syfte och 

omfattning.  

 

I Retriever användes sökorden “skjut*”, “krim*” och “gäng*”. Asterisken efter varje sökord 

gör att sökordens ändelser kan variera. Exempelvis inkluderas skjutning, skjutningar och 

skjutvapen under sökordet “skjut*” och kriminella nätverk och kriminalitet under sökordet 

“krim*”. Efter att ha testat olika varianter valdes dessa tre sökord för att sökorden tillsammans 

ger mycket information om kriminella nätverk och lämpar sig därmed för att förstå hur 

kriminella nätverk gestaltas i Aftonbladet. Sökningen resulterade i 67 artiklar. Artiklarna 

publicerades mellan 2019-09-17 och 2019-11-12. Anledningen till den valda tidsperioden var 

att det kunde noteras att kriminella nätverk har varit ett vanligt förekommande ämne i media 

under hösten 2019. Denna studie påbörjades under hösten 2019, således genererade den valda 

tidsperioden mycket material som även fortfarande var aktuellt. Efter en genomgång av 

samtliga artiklar togs 8 artiklar bort på grund av irrelevant innehåll. Artiklarna som valdes bort 

var bland annat fotbollsreportage, filmrecensioner och generella artiklar om narkotikapolitik. 

Resterande 59 artiklar, som utgör det empiriska materialet, handlar alla om kriminella nätverk. 

Materialet innehåller information om kriminella nätverk ur olika perspektiv, såsom politiskt 

och journalistiskt. Det är därför rimligt att hävda att sökorden lämpar sig utifrån studiens syfte. 

Exempelvis eftersom en av frågeställningarna är: Hur ser den politiska debatten ut om 

kriminella nätverk i Aftonbladet? 
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Varför vi har valt att enbart undersöka en tidning är att syftet inte är att jämföra olika 

gestaltningar av kriminella nätverk, utan istället göra en djupare analys av konstruktionerna i 

gestaltningen hos en medieaktör. Aftonbladets nyhetsredaktion är inte politisk präglad medan 

ledarsidan beskrivs som oberoende socialdemokratisk (Aftonbladet 2019g). I det empiriska 

materialet är 19 av 59 artiklar debattartiklar. Dessa är skrivna av Aftonbladets skribenter, 

utomstående skribenter och politiker från olika partier. Tio av debattartiklarna är signerade av 

politiker. I den kommande analysen förekommer citat bland annat tagna ur dessa politiska 

debattartiklar. Vilket parti som politikerna tillhör kommer att lyftas fram för att vi anser att det 

ger ett sammanhang för läsaren till vad citatet innebär. Däremot kommer ingen analys att göras 

av politikernas partitillhörighet i förhållande till hur de uttrycker sig men innehållet kommer att 

analyseras utifrån vad de uttalar sig om. Aftonbladets skribenter och utomstående debattörer, 

där deras politiska partitillhörighet inte framgår, kommer i analysen att refereras till med enbart 

efternamn. Eftersom syftet är att förstå hur kriminella nätverk konstrueras i Aftonbladets 

gestaltningar anser vi att det inte är av vikt vem som har skrivit debattartiklarna utifrån 

argumentet att gestaltningarna förekommer i Aftonbladet och Aftonbladet har gjort ett urval av 

vilka som fått publicera sina debattartiklar och vad debattartiklarna innehåller. Därmed är 

Aftonbladet ansvariga för gestaltningarna i deras tidning.  

4.4 Etiska reflektioner 

Vetenskapsrådet beskriver forskning som ett systematiskt sökande efter ny kunskap 

(Vetenskapsrådet 2017). Omfattningen på kandidatuppsatser är begränsad men ett originellt 

ämne gör att även små studier kan bidra med ny kunskap. Varför vi valt att undersöka hur 

framställningen av kriminella nätverk konstrueras i Aftonbladet är för att vi inte funnit någon 

studie med ett liknande syfte med samma metodval och därför kan studien bidra till nya 

upptäckter i ett, vad vi kunnat finna, outforskat fält.  

 

Att genomföra en kvalitativ textanalys av tidningsartiklar innebär färre etiska principer att 

förhålla sig till än i till exempel en intervjustudie, där forskaren måste ta hänsyn till de 

forskningsetiska kraven i individskyddskravet (Vetenskapsrådet 2017). I och med att 

Aftonbladets webbsida är tillgänglig för alla med tillgång till internet krävs inte samtycke från 

Aftonbladets skribenter (Bryman 2011). Syftet är inte heller att kritisera enskilda skribenters 

arbete. Även om individskyddskravet inte är av relevans i kvalitativ textanalys finns det andra, 

viktiga etiska krav att förhålla sig till. Det handlar främst om vår egen tolkning av empirin samt 
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vårt språkbruk. För att genomföra en studie som kan anses trovärdig framhäver Vetenskapsrådet 

(2017) att det är viktigt att inte övertolka empiri och resultat för att det ska ge intryck av ett mer 

nyskapande resultat. Alla människor bär på fördomar och antaganden och en kvalitativ analys 

inbegriper således alltid på tolkningar och antaganden i någon grad (Layder 1998). Det 

empiriska materialet kommer analyseras med hjälp av analysfrågor (Boréus 2015: 172) och de 

underlättar för att kunna förhålla oss konsekventa till materialet och minskar risken för att 

irrelevanta tolkningar görs och slutsatser dras. Det är även fördelaktigt att vi är två studenter 

för att kunna jämföra våra tolkningar av empirin. Till exempel tas citat ur det empiriska 

materialet ur sina sammanhang. Eftersom vi är två som tillsammans analyserar minskas risken 

för att materialet skulle övertolkas i någon riktning eller att viktiga detaljer skulle missas.  

 

Vi är medvetna om att det kan förekomma problem med vårt språkbruk i uppsatsen för att vi 

kan vara delaktiga i att upprätthålla och reproducera föreställningar om människor. Vi 

eftersträvar ett neutralt språkbruk men eftersom språket i Aftonbladet sannolikt inte alltid 

förhåller sig neutralt till ämnet kriminella nätverk förstår vi att vårt språkbruk kan komma att 

påverkas av Aftonbladets formuleringar. Som tidigare nämndes bär människor på fördomar 

(Layder 1998) och det innebär att det finns risker i att reproducera föreställningar om människor 

genom språk för att språket ofta förenklar verkligheten.  

 

4.5 Praktiskt genomförande 

För att öka trovärdigheten i resultatet och slutsatser i kvalitativa studier krävs ett systematiskt 

förhållningssätt till datamaterial och analysmetod samt transparent presentation av 

tillvägagångssätt och resultat (Vetenskapsrådet 2017). För att underlätta kodningsarbetet skrevs 

alla artiklar ut på papper innan kodningen påbörjades.  För att dra nytta av att vara två 

dubbelkodades alla artiklar. Varsin artikel kodades och därefter bytte vi artiklar med varandra. 

På så sätt kunde svaren jämföras och diskuteras efter varje artikel, vilket möjliggjorde en mer 

utförlig analys för att vi uppmärksammade olika aspekter i vissa artiklar. Jämförelsen och 

diskussionen av svaren bidrog till en mer nyanserad analys samt systematik i genomförandet.  
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4.5.1 Kodning  

Kodningsarbetet har satts i relation till flera grundläggande regler, såsom att läsa igenom 

materialet flera gånger, markera intressanta aspekter och vara konsekvent i genomförandet 

(Bryman 2011; Boréus 2015). Kodningsarbetet genomfördes enligt följande: i den första 

genomläsningen markerades ord och meningar som vi ansåg antingen förstärkte ett budskap 

eller skapade förvirring i texten. I nästa genomläsning kodades artiklarna som antingen en 

nyhetsartikel eller debattartikel. Skillnaden mellan dem är att kategorin debattartikel innebär att 

skribentens syfte är att framföra åsikter eller perspektiv medan nyhetsartiklarnas syfte är att 

framföra information på ett till synes neutralt sätt. Därefter kodades artiklarna i förhållande till 

gestaltningsteorins begrepp: sakfrågegestaltning eller spelgestaltning. Efter att artiklarna kodats 

utifrån olika gestaltningar kodades artiklarna utifrån åtta textanalytiska frågor för att bryta ner 

texterna. Det var fördelaktigt att koda artiklarna utifrån analysfrågor för att kunna förhålla sig 

systematiskt till ett omfattande material (Boréus 2015; Lune & Berg 2017). Följande 

analysfrågor har fungerat som analysverktyg (Boréus 2015: 172):  

 

1. Hur försöker man övertyga? 

2. Vad är underförstått?  

3. Vilka kategorier av människor omtalas i texten? 

4. Hur framställs de?  

5. Hur framställs relationerna mellan människor, kategoriserade på olika sätt?  

6. Vad trängs undan eller görs legitimt?  

7. Vilka framstår som auktoriteter?  

8. Vilka centrala ord och uttryck används?  

 

Analysfrågorna valdes ut för att de lämpar sig för att ifrågasätta artiklarnas innehåll och 

eventuella underliggande budskap. De bidrog till att upptäcka och identifiera aspekter i texterna 

som inte var uppenbara. För att visa på hur frågorna bidrog till analysen är fråga sju “vilka 

framstår som auktoriteter?” ett exempel. Genom att diskutera auktoritet i artiklarnas olika 

kontexter skapades diskussioner om vilka maktförhållanden som kunde förekomma. De mest 

tydliga och uppenbara auktoriteterna var ofta politiker och polisväsendet. Ur diskussioner om 

textens innehåll kunde även kriminella nätverk tolkas som en auktoritet. Genom deras 

handlingar, såsom skjutningar, har det skapats reaktioner från olika samhällsaktörer vilket i sin 
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tur har lett till samhällsdebatter där bland annat politiker, poliser och åklagare blivit engagerade. 

Flera analysfrågor kunde på liknande sätt lyfta andra diskussioner som inte var uppenbara vid 

de första genomläsningarna.  

 

Genom att ha förhållit oss till studiens teoretiska utgångspunkter i kodningsarbetet har teori 

kunnat genomsyra analysarbetet. Teorierna har således varit en integrerad del i 

forskningsprocessen, vilket är fördelaktigt för att teorin inte ska förlora sin roll i 

forskningsprocessen (Layder 1998). Kodningen är abduktiv dels eftersom teoristyrda koder 

såsom nyhetsstereotyper och spel- och sakgestaltning har väglett analysen, dels för att det i 

materialet kunde urskiljas mönster som krävde andra teoretiska utgångspunkter för att kunna 

analyseras. Avhumaniseringsteorin (Haslam 2006) lades därför till under arbetets gång. De 

teoristyrda och empiristyrda koderna genererade slutligen fyra övergripande teman, genom 

vilka vi kan analysera det empiriska materialet. De teman vi väljer att lyfta är:  

 

● Kriminella nätverk och våld.   

● Kriminella nätverk och makt.  

● Avhumanisering och oskyldiggörande.   

● Föreställningar om “vi och dem”.  

 

Den teoretiska utgångspunkten avhumanisering lades till under kodningsarbetet för att särskilt 

kunna analysera Avhumanisering och oskyldiggörande samt Föreställningar om “vi och dem”. 

Dessa två teman innehåller en del material som vi ansåg inte kunde analyseras tillräckligt 

utförligt med diskursteori och gestaltningsteori. 

5. Resultat och analys  

5.1 Inledning  

Studiens syfte är att förstå hur konstruktionen av kriminella nätverk gestaltas i Aftonbladet och 

förstå den diskursiva makt som reproduceras. Tidigare forskning inom ämnet har visat att 

medier kan påverka nyhetskonsumentens föreställningar om brottslighet genom att lyfta fram 

vissa aspekter och utelämna andra (Baranauskas & Drakulich 2018; Gushue et al. 2018; Julios-

Costa 2017). Det har även påvisats att medier har en benägenhet att rapportera frekvent om 

vissa egenskaper hos en grupp när det gäller kriminalitet. Det kan bidra till att förstärka och 
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upprätthålla föreställningar om människor som inte överensstämmer med omständigheterna 

(Park, Holody & Zhang 2012; Gushue et al. 2018; Julios-Costa 2017). Medier har en tendens 

att överdriva våldsbenägenheten hos kriminella nätverk och kriminella nätverk har i generell 

bemärkelse beskrivits som mycket våldsamma (Gushue et al. 2018). Denna forskning kommer 

att underbygga analysen som utgår från följande frågeställningar: Hur konstrueras 

framställningen av kriminella nätverk? Hur ser den politiska debatten ut om kriminella nätverk 

i Aftonbladet? Hur konstrueras föreställningar om ”vi och dem” i Aftonbladet i förhållande till 

kriminella nätverk? 

 

Studiens resultat och analys presenteras under fyra teman. Kapitlets första tema är: Kriminella 

nätverk och våld. Avsnittet kommer att redogöra för hur Aftonbladet gestaltar de kriminella 

nätverken som våldsamma och hur utvecklingen av våldsbrott gestaltas. Det andra temat: 

Kriminella nätverk och makt analyserar Aftonbladets gestaltning av kriminella nätverk som en 

grupp som besitter makt och hur deras metoder för att genomföra olagliga aktioner gestaltas. 

Det tredje temat är: Avhumanisering och oskyldiggörande. Temat kommer behandla 

Aftonbladets konstruktioner om vilka som anses mer eller mindre oskyldiga att utsättas för våld. 

Resultat- och analyskapitlet avslutas med det fjärde temat: Föreställningar om “vi och dem”. I 

temat problematiseras Aftonbladets gestaltning av kriminella nätverk som en grupp som inte 

tillhör andra samhällsmedborgare och möjliga konsekvenser av det.  

5.2 Kriminella nätverk och våld  

Det första temat i analysen handlar om att kriminella nätverk gestaltas som att deras 

våldsutövning eskalerar med tiden. Följande citat illustrerar hur Aftonbladet, som är ansvarig 

utgivare och därmed ansvarig för gestaltningen, gestaltar våldsutvecklingen bland kriminella 

nätverk som oroväckande:  

 

“Det är orimligt att tillföra mer pengar till friår och familjeveckor än till polisen när 

kriminaliteten är grövre än någonsin förr. [...] Med det akuta läget i Sverige där 

gängens brottslighet blir allt grövre tvingas polisen att prioritera. Mord, skjutningar 

och sprängningar tar enorma polisiära resurser.” (Tegnhammar [Moderaterna, 

hädanefter M] & Dousa [M] 2019). 
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“För det andra fortsätter regeringen att titta åt ett annat håll än mot de delar av Sverige 

som befinner sig i kris på grund av de kriminella gängens växande makt och 

våldskapital” (Forsell [M] 2019b). 

 

I Aftonbladet gestaltas kriminella nätverk och deras våld som att det blir värre och underförstått 

som att omfattningen av problemet inte har funnits tidigare. Hur Aftonbladet gestaltar våld 

bland kriminella nätverk kan därför påverka läsares uppfattningar om konstruktionen av 

våldsutvecklingen och omfattningen av våldet. Beskrivningsmakten innebär att medier besitter 

en makt i och med att vara en av få källor att gestalta händelser som anses utgöra en verklighet 

(Strömbäck 2014). När Aftonbladet lyfter fram de kriminella nätverkens ökande 

våldsbenägenhet istället för att exempelvis framhäva bakomliggande faktorer till 

våldsutvecklingen är det sannolikt att Aftonbladet bidrar till att upprätthålla och reproducera 

förenklade föreställningar av komplexa omständigheter, vilket är ett resonemang som är i 

enlighet med Julios-Costas (2017) studie och Lukes maktbegrepp (2005 i Bergström & Boréus 

2012:18–19).  

 

I studiens empiriska material ingår 59 artiklar från Aftonbladet publicerade under en 

tvåmånadersperiod. I 47% (n=28) av dessa artiklar finns indikationer på att kriminella 

nätverkens våldsutövning ökar. Nedan följer flera exempel som gestaltar kriminella nätverk 

som en grupp som utövar allt mer våld:  

 

”50 kriminella gäng är verksamma i Stockholmsområdet - och de blir allt 

våldsammare.” (Jeppsson 2019)  

 

“Att i ett läge där dödsskjutningarna har nått rekordnivåer [...]” (Forsell [M] 2019b) 

 

”Våldet eskalerar och oron är stor efter helgens dåd i Malmö.” (Aftonbladet 2019e)  

 

Forskning har visat att nyhetsrapportering har en betydande roll för hur brottslighet och 

kriminalitet uppfattas av nyhetskonsumenten (Baranauskas & Drakulich 2018; Gushue et al. 

2018). Nyhetsrapportering har dessutom en benägenhet att rapportera frekvent om vissa 

egenskaper som utmärker gruppen och inte andra attribut (Gushue et al. 2018). I det empiriska 

materialet antyddes ofta att våldet ökar. Det fanns inga indikationer på att våldet minskar. Det 

kan tolkas som att det underbygger konstruktionen av kriminella nätverk som ständigt 
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våldsamma. Resultat från forskning har visat att medier ofta beskriver kriminella nätverk som 

mycket våldsamma och dessutom har en tendens att överdriva bilden av våldet bland kriminella 

nätverk (Gushue et al. 2018). Även om det utifrån studiens material inte går att dra några 

slutsatser om våldsutvecklingen bland kriminella nätverk är en över- eller underdrift, går det att 

konstatera att kriminella nätverk konstrueras som våldsamma i Aftonbladet och att våldet 

eskalerar. 

 

5.2.1 Våldet och konsekvenser av tolkningsutrymme  

Flertalet gånger när våldsutvecklingen bland kriminella nätverk omnämns görs det i form av 

nyhetsstereotyper. Nyhetsstereotyper reducerar behovet av ytterligare information samtidigt 

som det tillför tillräckligt med information för att kunna förstå kontexten, vilket är ett enklare 

sätt att framställa nyheter på för att detaljer kan uteslutas (Strömbäck 2001). I en artikel från 

det empiriska materialet beskrivs vapenvåldet som en av de största politiska utmaningarna i 

nutid samt att uppgörelser med skjutvapen och sprängämnen blivit så många att de ofta inte 

orsakar några större rubriker (Persson 2019). Att beskriva uppgörelserna som så många att de 

inte orsakar större rubriker kan tolkas som en nyhetsstereotyp. Genom den formuleringen är det 

sannolikt att meningen är att läsaren ska förstå att uppgörelserna blivit så många att de inte 

längre får lika stort medialt utrymme. Även rubriken till den nämnda artikeln: ”Floden av 

skjutvapen till gängen måste stoppas” kan tolkas som en nyhetsstereotyp. Genom ordet floden, 

får läsaren tillräckligt med information för att förstå att det verkar finnas en stor vapentillgång 

i kriminella nätverk, samtidigt som rubrikens avslutning: måste stoppas, gör att läsaren kan 

förstå att vapentillgången sannolikt kommer att skapa konsekvenser om det fortsättningsvis 

finns en stor vapentillgång inom kriminella nätverk.  

 

En artikel går under rubriken “Polisens larm: 50 gäng härjar i Stockholm” (Granlund 2019), 

som är ytterligare ett exempel på en nyhetsstereotyp. Genom att använda ordet larm antyds dels 

att antalet gäng ökat i antal, utan att det i texten framkommer hur situationen tidigare har sett 

ut, dels indikerar ordet larm på att siffrorna är oroväckande höga. Även ordet härja tillför 

tillräckligt med information om att de 50 kriminella nätverk som åsyftas både är aktiva och att 

aktiviteterna är problematiska. Sammantaget säger rubriken mycket - information behöver 

varken tilläggas eller reduceras för att läsaren ska förstå budskapet. Polisen uppskattar att det 

finns 50 kriminella nätverk som är aktiva i Stockholmsområdet, vilket gestaltas som en 

oroväckande siffra, och att nätverken ägnar sig åt oegentliga aktiviteter.  
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Det vi anser är problematiskt med nyhetsstereotyper är att det i exemplen används uttryck som 

överlämnar tolkningen till läsaren. Floden av skjutvapen skulle kunna vara vilken mängd vapen 

som helst, polisens larm ger läsaren utrymme för att bedöma situationens allvar och vad som 

innebär att de kriminella nätverken härjar är upp till läsaren att konstruera i tankarna. Floden, 

larm och härja är uttryck som rimligen används för att övertyga läsaren. När läsaren tolkar 

nyhetstext spelar dock inte endast medierapporteringen in. Även erfarenheter, andra 

människors berättelser och institutioners interaktion med medborgare spelar in (Surette 2007). 

Beroende på vem som läser Aftonbladets artiklar kan således flera olika tolkningar göras när 

diffusa uttryck såsom floden, larm och härja används, vilket kan leda till olika föreställningar 

om samma problem. Att uttryck inte är helt tydliga kan leda till olika föreställningar och 

tolkningar av samma problem är i enlighet med Bergström och Boréus (2012) som menar att 

textens utformning påverkar människor både vad gäller tanke och handling. Enstaka ord i text 

kan således påverka kontexten (Bergström & Boréus 2012). Hur diskursen kriminella nätverk 

formas i media, genom bland annat nyhetsstereotyper, och hur det generellt talas om gruppen 

påverkar föreställningarna om vad kriminella nätverk är och vad de gör (Boréus 2015).  

 

5.2.2 Sammanfattning av Kriminella nätverk och våld  

I knappt hälften av artiklarna i studiens empiriska material framställs våldet som att det ökar 

bland kriminella nätverk. Aftonbladet konstruerar dessutom våldet bland kriminella nätverk 

som att det blir grövre. Det kan konstateras att förstärkande och diffusa uttryck ofta används i 

form av nyhetsstereotyper för att gestalta våldet och våldsutvecklingen. Förstärkande och 

diffusa uttryck skapar tolkningsutrymme som lämnas till läsaren, vilket vi vill hävda är 

problematiskt i och med att det kan leda till missbedömningar av våldets omfattning och 

situationens allvar. I slutet av temat diskuterades Aftonbladets makt gällande att gestalta 

kriminella nätverk. Aftonbladets gestaltning kan, i enlighet med tidigare forskning, ge en 

förenklad bild av en komplex situation.  

 

5.3 Kriminella nätverk och makt  

Det andra temat handlar om att kriminella nätverk i vissa avseenden gestaltas som att de har en 

maktposition i samhället. Vi menar att det inte handlar om en erkänd, allmänt accepterad makt 
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som till exempel politiker besitter, utan att kriminella nätverk konstrueras som att deras 

maktinflytande ökar på grund av vad de gör, att de ökar i antal och att medlemmar i kriminella 

nätverk har undgått att bli gripna av polis och därmed kommit undan straff. Även hur 

omgivningen beskrivs reagera på kriminella nätverk och deras handlingar underbygger 

konstruktionen av att kriminella nätverk besitter makt i vissa avseenden. Här följer ett exempel 

på det:  

 

“Folk är kanske inte rädda att någon ska spränga den lokala pizzerian i luften. Men 

vågar man skicka ungarna till affären? Får dottern gå hem själv från träningen? Kan 

man ställa bilen på gatan? Jag tror svaret för allt fler i dag är nej. Vardagen upplevs 

inte längre lika trygg som den en gång var” (Lindberg 2019).  

 

Citatet antyder tanke- och beteendeförändringar hos folk på grund av kriminella nätverk. 

Genom att benämna subjektet som folk är det inte tydligt vem som avses, men läsaren kan 

identifiera sig med folk för att de retoriska frågorna om barn och bil är relaterbara för somliga. 

Att vardagen inte längre upplevs lika trygg kan tolkas som en reaktion på vad som diskuterades 

under det första temat om ökningen av våld över tid. Vardagen konstrueras som att den var 

tryggare förr för att kriminella nätverk gestaltas som att de blir mer våldsamma över tid.  

 

Kriminella nätverk gestaltas i det empiriska materialet som en grupp med makt som kan påverka 

andra delar av samhället. Det står sällan i klartext att kriminella nätverk besitter en 

maktposition. I de flesta fallen är det underförstått i texten att andra samhällsaktörer, i synnerhet 

politiker och polisväsendet, måste förhålla sig till de kriminella nätverkens makt. I några fall 

anser vi att det dock är uppenbart uttalat att kriminella nätverk anses ha makt, såsom:  

 

“Det finns även en trend söderut med mer kopplingar mellan kriminella gäng och 

religiösa extremistmiljöer, vilken framförallt gör att de kan bli en större maktfaktor i 

lokalsamhället” (Aftonbladet 2019b).  

 

“Gängkriminaliteten regerar allt mer [...]” (Kazinic et al. [Socialdemokraterna, 

hädanefter S] 2019).  
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I det empiriska materialet gestaltas kriminella nätverk som att de besitter makt i samhället, 

vilket underförstått utgör ett hot mot det andra medborgare, som i flera artiklar benämns som 

allmänheten (Granlund 2019; Aftonbladet 2019f; Aftonbladet 2019h). I materialet har det av 

politiker föreslagits ett flertal rätts- och socialpolitiska åtgärder och omfördelning av polisiära 

resurser för att exempelvis minska antalet skjutningar och rekryteringar till nätverken, vilket 

underförstått kan tolkas som reaktioner på vad politikerna gestaltar som de kriminella 

nätverkens makt.  

 

5.3.1 Makten konstrueras som ett politiskt spel  

När politiker skriver debattartiklar i Aftonbladet om hur de ska hantera kriminella nätverk kan 

det förstås utifrån spelgestaltning. Spelgestaltning innebär att den politiska frågan gestaltas som 

en fråga om makt och fokus riktas mot ett dikotomiskt förhållande där det finns vinnare och 

förlorare i den politiska kontexten (Strömbäck & Nord 2017). De riksdagspolitiker som har 

skrivit debattartiklar om kriminella nätverk framhåller ofta svagheter i lösningarna hos deras 

politiska opponenter, i förhållande till både att de kriminella nätverkens våld och rekryteringen 

till nätverken verkar ha ökat. Politiker hävdar att Sverige skulle bli ett tryggare land med hjälp 

av just deras politik. De försöker hävda sin makt genom att beskriva att deras politik är mer 

handlingskraftig än de politiska motståndarnas men även bäst för att hantera de kriminella 

nätverkens olagliga handlingar. Vad som i synnerhet gör att många av debattartiklarna är 

spelgestaltade är på grund av fokus inte ligger på de olika politiska ståndpunkternas sakinnehåll. 

Kritik riktas istället mot enskilda riksdagspolitiker eller partier och sällan med tillräckligt 

sakinnehåll i kritiken som skulle kunna förklara varför just den politikern eller det partiet inte 

har nått framgångar i frågorna om kriminella nätverk. Följande citat är exempel på när enskilda 

personer eller ett enskilt parti ges skulden:  

 

“Moderaterna har ingen trovärdighet kvar när det gäller att bekämpa det gängvåld vi 

ser på våra gator” (Kazinic [S], Monsalves [S] & Österberg [S] 2019). 

 

“Att försöka vinna partipolitiska poäng när 15-åringar skjuts ihjäl vid pizzerior och 

termosbomber blivit en del av den svenska verkligheten är osmakligt. Det är dessutom 

ett oansvarigt agerande som tydligt visar att Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson 

struntar i både Sverige och Malmö. De sätter istället det egna partiet och väljarstödet i 
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centrum” (Wennberg 2019). 

 

Enligt Strömbäck och Nord (2017) kan spelgestaltningar av politik bidra till att minska 

medborgares intresse för politik samt minska tilltron till politiker. Det förekommer även 

spelgestaltningar om kriminella nätverk som tyder på att politiker ser dem som motståndare 

som ska övervinnas genom påståenden såsom:  

 

“Vi kommer dock fortsätta vara pådrivande för att få fler effektiva åtgärder på plats 

mot gängkriminaliteten. Det innebär att vi välkomnar alla politiska förslag som syftar 

till att knäcka gängen” (Kristersson & Forsell [M] 2019).  

 

“Den senaste tidens skjutningar i Sverige fick stort utrymme i Annie Lööfs 

[Centerpartiet] stämmotal. Hon riktade sig direkt till de kriminella gängen. Vi kommer 

jaga er och knäcka er. [...] Vedervärdiga händelser som gör mig så oerhört förbannad. 

Som visar på en total avsaknad av människolivet, men också på en sällan skådad 

feghet. Att ge sig på oskyldiga människor, det är ett bevis på mänsklig ynkedom, sa 

Lööf” (Karlsson 2019). 

 

Det är mer resurseffektivt för medier att skapa nyheter som gestaltas i spel istället för i sak för 

att det kräver mer efterforskning för att gestalta nyheter sakligt. Spelgestaltning av nyheter har 

även visat sig dra mer uppmärksamhet till sig vilket innebär fler läsare (Iyengar et al. 2004). 

Därför kan citaten förstås utifrån det dynamiska perspektivet om att politiker, medier och 

medborgare påverkar varandra i vad de gestaltar för att det råder ett beroendeförhållande mellan 

dem (Strömbäck 2001).  

 

5.3.2 Framgångsrika metoder och tillskrivning av makt 

Ett mönster som har kunnat urskiljas i det empiriska materialet är ett samband i hur kriminella 

nätverkens metoder gestaltas och att det finns en koppling till makten som de konstrueras att 

ha. Exempel som tyder på detta är:  

 

“Bara 6 av 38 gängmord har klarats upp i Malmö” (Enn Henricsson 2019b). 

 



 

 25 

“Bomb med fjärrutlösare hittad i gängmiljö - ingen åtalas” (Enn Henricsson 2019a). 

 

“Våldsamma skjutningar, spektakulära stölder och ett upplägg som kan liknas vid ett 

företag” (Jeppsson 2019).  

 

Med betoning på att bara ett antal mord har klarats upp, att ingen åtalas för ett brott, att vi lär 

få se mer av illegala medel och att upplägget kan liknas vid ett företag implicerar att 

omständigheterna är organiserade på sätt som inte är lätta att hantera för polisen. Det kan tolkas 

som att kriminella nätverkens metoder och tekniker därför är framgångsrika för deras del. Det 

är sannolikt att gestaltningen av att kriminella nätverk har makt i samhället och att makten ligger 

i våldsamma metoder skapar föreställningar hos läsare som påverkas av hur våld och makt 

gestaltas i nöjeskultur såsom i film och spel (Gushue et al. 2018). Det empiriska materialet 

gestaltar medlemmar i kriminella nätverk som svåra att gripa till exempel genom att uttrycka 

att ingen åtalas för ett brott. Kriminella nätverk gestaltas även som svåra att spåra i och med 

att de har använt sig av tekniskt avancerade vapen såsom fjärrutlösare till bomber, vilket gör 

att förövaren kan befinna sig på en annan plats än där bomben ska detoneras. Sveriges 

nuvarande inrikesminister Mikael Damberg (S) uttrycker sig enligt följande i en debattartikel i 

Aftonbladet när han beskriver problematiken med att kunna beslagta vapen och gripa 

kriminella:  

 

“Om ett vapenmagasin påträffas i en kriminell miljö måste det till exempel kunna 

befaras att vapenmagasinet kan komma till brottslig användning för att polisen ska 

kunna beslagta det. [...] De kriminella gängen är pålästa kring var lagens gränser går. 

De väljer ofta att inte förvara vapenmagasinen tillsammans med skjutvapnen, och har 

istället vapenmagasinen förvarade hemma för att kunna undgå att få dem 

beslagtagna.” (Damberg 2019). 

 

Något som underbygger konstruktionen av att kriminella nätverk besitter makt kan således 

förstås mer konkret utifrån hur deras metoder för att genomföra en olaglig handling gestaltas i 

Aftonbladet. Metoder, operationer och tillvägagångssätt som kriminella nätverk har använt sig 

av gestaltas som svåra för polisen att hantera, och underförstått att de kriminella nätverken är 

strategiska och listiga. 
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Artiklar som handlar om de kriminella nätverkens metoder innehåller ofta kommentarer eller 

underbyggande resonemang av polisen. Det finns ett mönster i det empiriska materialet som 

tyder på att polisen ofta är rösten som kommer till tals (n=24). Det innebär att kriminella nätverk 

i Aftonbladet gestaltas helt eller delvis genom polisens synvinkel vilket ur ett konstruktivistiskt 

perspektiv är en tolkning av verkligheten och inte en representativ berättelse om verkligheten 

(Strömbäck 2014). Att polisen får utrymme att gestalta den här typen av händelser i media kan 

även ge dem möjligheten att rikta bort fokus från sina eventuellt tidigare kritiserade insatser 

och istället uppmärksamma de kriminella nätverkens beteenden (Gushue et al. 2018). Polis och 

politiker kan förstås som auktoriteter i frågan om kriminella nätverk för att de ges utrymme i 

media att konstruera vad de anser är sant i frågan (Boréus 2015). Tidigare forskning visar att 

polisen kan framställa kriminella nätverk på sätt som gynnar förtroendet för poliser hos 

nyhetskonsumenter genom att strategiskt välja hur de talar om kriminella nätverk (Gushue et 

al. 2018).  

 

5.3.3 Sammanfattning av Kriminella nätverk och makt  

Vår analys visar att Aftonbladet framställer kriminella nätverk som motståndare till politiker 

och poliser, vilket uttrycks likt ett spel i Aftonbladet.  Kriminella nätverkens metoder för att 

utföra kriminella handlingar gestaltas underförstått som strategiska för att politiker lägger fram 

lagförslag som ska kunna hindra kriminella nätverks handlingar. Kriminella nätverk ställs emot 

det som kallas allmänheten och kriminella nätverken gestaltas som att de har en viss makt över 

allmänheten. Sannolikt identifierar sig läsare med vad som benämns som allmänheten för att 

kriminella nätverk och allmänheten konstrueras som en dikotomi. Eftersom media ofta är den 

enda källan till information om kriminalitet (Baranauskas & Drakulich 2018; Gushue et al. 

2018), är det rimligt att hävda att hur Aftonbladet gestaltar kriminella nätverk och att politiker 

och polis får stort utrymme i gestaltningen av dem påverkar läsarens föreställningar om i vilken 

utsträckning kriminella nätverk besitter makt. Flera av Aftonbladets gestaltningar präglas av ett 

polisiärt perspektiv som påverkar vilka aspekter som framhävs och vilka som trängs undan. 

 

5.4 Avhumanisering och oskyldiggörande  

Temat Avhumanisering och oskyldiggörande skapades för att det i det empiriska materialet 

kunde noteras att vissa personer som utsatts för våld bland kriminella nätverk konstruerades 
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som mer oskyldiga. Gestaltningen av vilka som kan tolkas som mer oskyldiga och vilka som 

kan tolkas som mindre oskyldiga när de utsätts för våld sker både på ett direkt och indirekt sätt. 

En central del i att gestalta kriminella nätverk som en grupp som är mindre oskyldiga när de 

utsätts för våld är att de ofta konstrueras som en separerad grupp från andra 

samhällsmedlemmar. Citatet nedan visar hur kriminella nätverk särskiljs från andra 

medborgare:  

 

“Fungerar hårdare straff? Det beror på, är svaret. Gängkriminella med svag koppling 

till samhället och starka relationer i en kriminell subkultur fungerar det dåligt” 

(Lindberg 2019). 

 

I citatet ovan gestaltas kriminella nätverk som en grupp med egna kulturella värderingar och 

regler som är frånskilda övriga medborgare. Nästa citat gestaltar dels att kriminella nätverk 

särskiljs från andra medborgare, dels att det finns en indirekt antydan till att medlemmar i 

kriminella nätverk är mindre oskyldiga när de utsätts för våld:  

 

“Av rapporten framgår att de kriminella gängen under senare tid blivit allt mer 

våldsbenägna. ”Fler nätverk bedöms nu inneha ett högt eller mycket högt 

våldskapital”, skriver man. Dessutom har skjutvapenvåldet ökat och skördat fler 

dödsoffer. [...] våldsbenägenheten riskerar att i ökande grad drabba allmänheten” 

(Granlund 2019).   

 

Citatet ovan visar hur personer som ingår i kriminella nätverk särskiljs från andra medborgare 

och det finns dessutom indikationer på att det är ett större problem att någon från allmänheten 

drabbas, än att någon som ingår i ett kriminellt nätverk utsätts för våld. I de tre nästkommande 

citaten framgår på ett mer direkt sätt att unga personer och kvinnor är mer oskyldiga när de har 

utsatts för våld:  

 

”15-åringar ska inte skjutas ihjäl.” (Wennberg 2019)  

 

”Vi har sett en helg i Malmö som är oacceptabel med ett avrättningsliknande mord på 

en 15-årig kille.” (Aftonbladet 2019f)  
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”Efter kvinnomorden i Malmö och Vällingby pratar man om en ny gränslöshet bland 

kriminella, där även en ung tjej eller småbarnsmamma kan vara i skottgluggen” (Rapp 

2019).  

  

Eftersom kontexten är skjutningar bland kriminella nätverk är det underförstått att medlemmar 

i kriminella nätverk konstrueras som mindre oskyldiga eftersom exempel på vilka som inte 

borde skjutas står uttryckta: unga pojkar och kvinnor. Det går att argumentera för att det formar 

diskursen om vilka som ingår i kriminella nätverk skulle vara vuxna män.  

 

5.4.1 Skuldbeläggning av en hel grupp  

I forskning där specifika grupper har studerats visar resultatet att grupper blivit tillskrivna 

negativa egenskaper trots att hela gruppens medlemmar inte varit inblandade i händelsen 

(Gushue et al. 2018; Julios-Costa 2017). Ett liknande mönster har kunnat urskiljas i den här 

studien. I en artikel i det empiriska materialet framgår att polisen uppskattar antalet aktiva 

personer i kriminella nätverk i Stockholm till 1500 personer (Granlund 2019). Det finns ingen 

information om hur många som uppskattas vara aktiva i hela Sverige, det är dock rimligt att 

hävda att alla sannolikt inte varit lika delaktiga i de skjutningar, sprängningar och andra 

våldsbrott som enligt Aftonbladet kan knytas till kriminella nätverk. Trots att alla med största 

sannolikhet inte kan ha varit lika delaktiga i våldsbrott gestaltas kriminella nätverk som en 

homogen grupp där alla bär ansvaret för det våld som utövas bland kriminella nätverk. Utifrån 

det empiriska materialet läggs ingen vikt vid att förklara att enskilda personer varit ansvariga 

för enskilda händelser. I konstruktionen av kriminella nätverk som en homogen grupp gestaltas 

även kriminella nätverk på ett sätt som kan tolkas som att de är mindre oskyldiga att utsättas 

för våld jämfört med andra. Följande exempel antyder att det vore ett problem om en person 

som inte ingår i ett kriminellt nätverk drabbas av våld, vilket kan tolkas som att problemet vore 

mindre om en person i ett kriminellt nätverk istället hade drabbats: “När det här våldskapitalet 

används ute i samhället riskerar även tredje man att drabbas” (Granlund 2019). Uttalandet går 

att tolka som att det inte är våldet i sig som är problemet, problemet är vem som kan drabbas 

av våldet. 
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5.4.2 Avhumanisering av kriminella nätverk  

I citaten som tidigare lyftes fram gavs exempel på hur kriminella nätverk gestaltades som en 

grupp separerad från andra medborgare. Genom att personer som inte ingår i kriminella nätverk 

bland annat omnämndes som vanliga, ansvarstagande medborgare och allmänheten i en 

kontext där det antyddes vara ett problem om dessa personer skulle drabbas av våld, kunde 

gestaltningen av kriminella nätverk tolkas som att de är mindre oskyldiga när de utsätts för våld. 

Detta kan tolkas som ett exempel på att objektifiera och därigenom avhumanisera kriminella 

nätverk. Objektifiering sker när det råder brist på ett känslomässigt band till en grupp och när 

det inte går att relatera till gruppen. Det innebär en psykologisk distans hos den som 

avhumaniserar till den avhumaniserade gruppen. Våld som drabbar en avhumaniserad grupp 

ifrågasätts därför inte i lika stor utsträckning som till en grupp där det finns ett känslomässigt 

samband (Haslam 2006).  

 

Animalisk avhumanisering är en specifik typ av avhumanisering och sker när en grupp blir 

avskriven de egenskaper som är unika för människor, men som djur saknar. Det innebär att 

beskriva människor som att de saknar normativa kulturella värderingar och beskriva dem som 

grova, omoraliska, irrationella och barnsliga (Haslam 2006). Hittills har exempel givits på hur 

kriminella nätverk gestaltas som en särskild grupp med egna kulturella värderingar jämfört med 

andra medborgare, vilket därigenom kan tolkas som det första tecknet på animalisk 

avhumanisering. Citatet som beskrev en skjutning som ett avrättningsliknande mord på en 15-

årig kille gestaltar kriminella nätverkens medlemmar som grova och omoraliska, vilket är 

ytterligare tecken på animalisk avhumanisering. Kommande citat gestaltar kriminella nätverk 

som irrationella och impulsstyrda, vilket ytterligare stärker argumentet om att Aftonbladets 

gestaltning av kriminella nätverk innehåller flera aspekter av animalisk avhumanisering: ”De 

som skjuter saknar empati och styrs helt av impuls [...]” (Aftonbladet 2019c). 

Sammanfattningsvis finns således flera exempel från det empiriska materialet som indikerar på 

animalisk avhumanisering i Aftonbladets gestaltning av kriminella nätverk.  

  

5.4.3 Möjliga konsekvenser av att konstruera en grupp som mindre oskyldiga 

Forskning har visat att nyhetsrapportering kan ha en roll i att normalisera föreställningar om att 

vissa egenskaper hos människor såsom etnicitet är en förklaringsmodell till ett problem, trots 

att det inte kan orsaka problemet (Park, Holody & Zhang 2012). Vi vill hävda att det är 

problematiskt att Aftonbladet konstruerar kriminella nätverk som mindre oskyldiga när de 



 

 30 

utsätts för våld eftersom svensk lag inte stödjer dödsstraff, således är ingen mindre oskyldig att 

dö. Det gör särskiljandet av kriminella nätverk från andra medborgare och de antydningar om 

att kriminella nätverk är mindre oskyldiga när de utsätts för våld problematiska. Särskiljandet 

och de antydningar om att kriminella nätverk är mindre oskyldiga upprätthåller och 

reproducerar sannolikt både föreställningar om att vissa personer är mer oskyldiga när de utsätts 

för våld och att kriminella nätverk är en grupp som bör särskiljas från andra medborgare. Vi 

hävdar att det är irrelevant att framhäva egenskaper och attribut hos offer som exempelvis ålder, 

kön eller om personen ingick i ett kriminellt nätverk om alla står lika inför lagen och ingen är 

skyldig att dö. 

 

5.4.4 Sammanfattning av Avhumanisering och oskyldiggörande  

Temat inleddes med en diskussion om att medlemmar i kriminella nätverk ibland gestaltas som 

mindre oskyldiga när de utsätts för våld, eller om de skulle utsättas, än andra samhällsgrupper. 

Flera exempel i det empiriska materialet lyftes fram som indikerade att kriminella nätverk 

gestaltas som mindre oskyldiga att utsättas för våld, medan andra grupper såsom kvinnor och 

unga pojkar konstrueras som mer oskyldiga. Liknande mönster som visats i tidigare forskning, 

att media skuldbelagt hela grupper trots att ansvaret ligger på en eller några personer (Gushue 

et al. 2018; Julios-Costa 2017), har även kunnat urskiljas i vårt resultat. Kriminella nätverk 

gestaltas ofta som en homogen grupp, särskilda från andra medborgare, vilket leder till en 

skuldbeläggning av hela gruppen och inte bara den eller de personer som bär ansvaret. Avsnittet 

avslutas med att diskutera den makt Aftonbladet besitter i att konstruera en bild av kriminella 

nätverk och möjliga konsekvenser med det.  

 

5.5 Föreställningar om “vi och dem” 

I det empiriska materialet omnämns kriminella nätverk som en homogen grupp, separerad från 

samhället. Följande två citat är exempel på särskiljandet:  

 

“[...] vanliga, ansvarstagande medborgare som respekterar de regelverk som finns för 

vapen, jakt och skytte” (Damberg [S] 2019)  
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“[...] antalet personer som ingår i kriminella nätverk ska reduceras, antalet beslag av 

vapen och sprängämnen ska öka och som en konsekvens ska ‘allmänhetens trygghet 

öka’ ” (Aftonbladet 2019f).  

 

Kriminella nätverk ställs emot vanliga, ansvarstagande medborgare och det är centralt att 

allmänhetens trygghet ska öka, där det är inbyggt att kriminella nätverk inte ingår. Det är 

underförstått att kriminella nätverk frånskiljs samhället i en mental föreställning snarare än i en 

fysisk, bokstavlig mening. Genomgående i materialet konstrueras en bild av kriminella nätverk 

som “de andra”. “Vi och dem” är en dikotomi, vilket innebär att ett “vi” alltid förutsätter ett 

“dem” och vice versa. Trots att det sannolikt finns flera egenskaper som skiljer enskilda 

personer åt tillskrivs alla i kriminella nätverk egenskaper som våldsamma och farliga samt 

saknar de gemensamma värderingar och den gemensamma kulturen som andra 

samhällsmedborgare konstrueras att ha.  

 

“De som nu skjuter och spränger går inte att stoppa, förklarar han. De är som han var 

då. Indragna i en ond spiral av våld och gängregler som ingen rår på” (Aftonbladet 

2019a).  

 

Citatet indikerar att konstruktionen av kriminella nätverk inte bara är en grupp som har 

avvikande åsikter och ägnar sig åt kriminella aktiviteter. De konstrueras som kriminella 

människor från en annan värld med egna regler, värderingar och en egen kultur. Citatet nedan 

är ett exempel från det empiriska materialet som illustrerar gestaltningen av kriminella nätverk 

som en grupp med andra värderingar, särskilda från övriga samhället:   

 

“Eller ska de som utför våldet och knarkförsäljningen få fortsätta vara våra ungdomars 

förebilder om 20 år, där ett människoliv är inget värt, eller ska vi förändra denna 

snedvridna, ojämlika människosyn och prioritera annorlunda nu?” (Kazinic et al. [S] 

2019).  

 

Citatet kan tolkas som att kriminella nätverk avhumaniseras eftersom de gestaltas som en 

särskild grupp från andra medborgare med en inhuman inställning till människolivet, vilket 

avskriver dem mänskliga värderingar. Enligt avhumaniseringsteorin är mänskliga värderingar 

något som är unikt för människor. Det sker en objektifiering av hela gruppen och inte enskilda 

kriminella personer. När en grupp objektifieras skapas en psykologisk distans hos den som 
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avhumaniserar (Haslam 2006). Genom uttrycket våra ungdomar är det underförstått att det 

finns ett “vi”. Det är således rimligt att hävda att det är genom objektifieringen som 

föreställningar om “vi och dem” skapas och avhumaniseringen blir möjlig.  

 

Genom uttrycket våra ungdomar i citatet gestaltas kriminella nätverk som ett “dem” som 

ungdomar måste skyddas från. När ungdomar gestaltas som att de är “våra”, är det underförstått 

att de tillhör ett “oss”. Det skapar distans till kriminella nätverk för att ägandet implicerar att 

vad som är “vårt”, kan samtidigt inte vara “ert”. Särskiljandet görs genom att avskriva dem 

mänskliga, moraliska värderingar för att våld och knarkförsäljning inte ingår i vad som 

underförstått är “våra” värderingar - som är de “goda” värderingarna. Att tillskriva dem andra 

värderingar är ett exempel på animalisk avhumanisering (Haslam 2006). I och med att 

kriminella nätverk är stigmatiserade tillhör ungdomarna ett “oss” tills dess att de eventuellt 

värvas till kriminella nätverk. När ungdomar har en koppling till kriminella nätverk konstrueras 

dem som att de tillhör kriminella nätverk och är därmed inte längre är en del av ett “vi”. 

Användningen av ord som vår och våra förekommer i debattartiklar och kan tolkas som att det 

har en effekt jämfört med att exempelvis enbart skriva ungdomar/ungdomarna. Följande tre 

exempel kan tolkas som att de skapar ett “vi” och ett “dem”:  

 

“[...] alarmerande siffror kring antalet gängkriminella i vår stadsdel [...]” (Dousa [M] 

2019).  

  

“[...] när det gäller att bekämpa det gängvåld vi ser på våra gator.” (Kazinic [S], 

Monsalves [S] & Österberg [S] 2019). 

 

“För tyvärr talar det mesta för att regeringen fortsätter stå handfallen när människor 

skjuts ihjäl och bomber detonerar mitt i våra bostadsområden” (Forsell [M] 2019a).   

 

Vår och våra kan tolkas som att de används för att förstärka och reproducera en föreställning 

av ett “vi” för att distansera sig mot “dem”. Dessa tre citat är hämtade från debattartiklar i 

Aftonbladet som är signerade av svenska politiker. Eftersom kriminella nätverk har blivit en 

politisk fråga går det att förstå politikernas konstruktion av vår stadsdel, våra gator och våra 

bostadsområden, som underförstått inte tillhör “dem”, genom spelgestaltning för att politikerna 

kan ha en avsikt att vinna partipolitiska poäng genom att använda uttryck som “vårt” och “ert” 
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för att läsaren ska känna samhörighet med partiet i fråga (Strömbäck 2001). Som det 

diskuterades under det andra temat, Kriminella nätverk och makt, konstrueras kriminella 

nätverk som motståndare till politiker som politiker ska vinna över genom att sätta in åtgärder 

som menas ska begränsa den kontroll kriminella nätverk gestaltas att ha. Genom att formulera 

sig som att gator och bostadsområden är “våra”, men där skjutningar och sprängningar utförda 

av “dem” har inträffat, framställs kriminella nätverk som att de inte tillhör “oss”.  

 

5.5.1 Möjliga konsekvenser av att konstruera “vi” och “dem”. 

Vi hävdar att det finns ett genomgående problem i gestaltningarna av kriminella nätverk i 

Aftonbladet. Det kan bero på att det inte finns en definition inom journalistik vad ordet “gäng” 

innebär när tidningar skriver om det. Nyhetskonsumenters föreställningar riskerar därmed i 

större utsträckning att präglas av generaliseringar (Gushue et al. 2018). Det kan innebära att 

enskilda människor tillskrivs egenskaper som är stereotypiska för föreställningarna om 

kriminella som grupp. Det är rimligt att hävda att tillskrivningen av egenskaper kan leda till att 

alla som är förknippade med ett kriminellt nätverk konstrueras som personer som skulle vara 

lika farliga oavsett position eller grad av delaktighet i nätverket. Det finns dock inga entydiga 

svar om hur media påverkar nyhetskonsumenternas föreställningar men det har i forskning 

påvisats samband som pekar på att media påverkar (Baranauskas & Drakulich 2018).  

 

5.5.2 Sammanfattning av Föreställningar om “vi och dem” 

Kriminella nätverk benämns som en tydligt avgränsad grupp från andra medborgare. När de 

separeras från samhällsgemenskapen tillskrivs de egenskaper såsom att de är våldsamma, 

farliga och skapar otrygghet i Sverige. Det konstrueras en distans främst mot det som gestaltas 

som allmänheten men även mot annan kriminalitet genom att benämna den här typen av 

kriminalitet för gängkriminalitet. Objektifierandet av kriminella nätverk som sker genom att de 

avgränsas från andra medborgare och tillskrivs egenskaper har analyserats med hjälp av 

avhumaniseringsteorin. I slutet av temat diskuterades avsaknaden av definition av kriminella 

nätverk/gäng och vilka möjliga konsekvenser som finns av att konstruera ett “vi och dem”. 

Genom avsaknaden av definition lämnas ett tolkningsutrymme över till läsaren om vad “gäng” 

innebär. Det är rimligt att hävda att en problematisk aspekt med att konstruera ett “vi och dem” 

är att alla medlemmar i kriminella nätverk, oavsett position och delaktighet, tillskrivs 
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egenskaper som baseras på stereotypa föreställningar och fördomar som reproduceras.  

 

6. Diskussion 

6.1 Inledning  

I följande kapitel kommer en avslutande diskussion att föras. Inledningsvis återknyter vi till den 

kunskapslucka som identifierades i kapitlet om tidigare forskning, vilket legat till grund för 

både studiens syfte och de frågeställningar som ämnas att besvaras. Därefter kommer vi att lyfta 

fram studiens huvudsakliga resultat samt besvara frågeställningarna. Diskussionen avslutas 

med reflektioner om resultatet, en metoddiskussion samt förslag på framtida studier.  

 

Kunskapsluckan vi har identifierat inom forskningsområdet är att det möjligtvis ännu inte finns 

studier som undersökt konstruktionen av kriminella nätverk i masskommunikation i en svensk 

kontext. Den svenska kontexten skiljer sig mot andra länder främst genom politiska skillnader 

såsom till exempel narkotikapolitik, rättspolitik och lagar om vapentillstånd. Därför är studiens 

syfte att förstå hur konstruktionen av kriminella nätverk gestaltas i Aftonbladet och förstå den 

diskursiva makt som reproduceras i en svensk kontext. Syftet konkretiserades till tre 

frågeställningar som besvaras nedan.  

 

6.2 Hur konstrueras framställningen av kriminella nätverk? 

Kriminella nätverk gestaltas i Aftonbladet som en grupp med stort våldskapital som utövar allt 

grövre våld samtidigt som våldet allt oftare förekommer. De konstrueras som en separerad 

grupp från andra medborgare och beskrivs som farliga och våldsamma. Ofta användes diffusa 

uttryck och nyhetsstereotyper (jfr Strömbäck 2001) för att gestalta kriminella nätverk såsom 

floden av skjutvapen (Persson 2019) och Polisens larm: 50 gäng härjar i Stockholm (Granlund 

2019). En möjlig konsekvens med att diffusa uttryck används är att tolkningen av hur 

omfattande och allvarlig situationen är överlämnas till läsaren vilket kan skapa föreställningar 

hos läsaren som inte överensstämmer med omständigheterna (Lukes 2005 i Bergström & 

Boréus 2012:18–19; Bergström & Boréus 2012). Aftonbladet besitter en beskrivningsmakt när 

de ofta gestaltar kriminella nätverk som en ständigt våldsam grupp med en icke erkänd 
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maktposition eftersom media ofta är den främsta källan till information om kriminella nätverk 

(Strömbäck 2014). Beskrivningsmakten kan leda till reella konsekvenser gällande människors 

attityder mot kriminella nätverk. 

 

6.3 Hur ser den politiska debatten ut om kriminella nätverk i 

Aftonbladet? 

Genom artiklar skrivna av politiker, journalister och andra skribenter konstrueras i Aftonbladet 

en bild av att kriminella nätverk besitter en icke erkänd maktposition. I den politiska debatten 

gestaltas de kriminella nätverken som strategiska för att de använder metoder i sina kriminella 

aktiviteter som gör det svårt att lagföra dem. I och med svårigheten med att lagföra personer 

från kriminella nätverk kan de fortsätta utföra kriminella aktiviteter utan att det alltid får 

konsekvenser för dem. Det har lett till omfattande politiska åtgärder vilket indikerar på en icke 

erkänd makt hos kriminella nätverk. Gestaltningen av kriminella nätverk som makthavare och 

motståndare till politiker uttrycks som ett politiskt spel. Spelgestaltningar av kriminella nätverk 

kan leda till att sakfrågor ges mindre uppmärksamhet, vilket exempelvis skulle kunna vara 

orsaker till att kriminella nätverks medlemsantal ökar samt förebyggande åtgärder (Strömbäck 

& Nord 2017). Gestaltningen av kriminella nätverk präglas av ett polisiärt perspektiv, vilket 

således innebär att vissa aspekter lyfts fram men inte andra, vilket i enlighet med Lukes (2005 

i Bergström & Boréus 2012:18–19) och Strömbäcks (2014) resonemang om makt kan innebära 

att läsarens föreställningar om kriminella nätverk påverkas av Aftonbladets och indirekt 

polisens gestaltningar.  

6.4 Hur konstruerar Aftonbladet föreställningar om “vi och dem” i 

förhållande till kriminella nätverk?  

I det empiriska materialet omnämndes ofta kriminella nätverk som särskilda från andra 

medborgare. Särskiljandet gör att Aftonbladets gestaltningar kan tolkas som en konstruktion av 

ett “vi och dem”, där kriminella nätverk tillhör “dem”. I konstruktionen av “dem” objektifieras 

kriminella nätverk och tillskrivs egenskaper såsom ständigt våldsamma och impulsiva, att de 

lever med egna kulturella värderingar och saknar empati vilket kan förstås som sätt att 

avhumanisera dem (Haslam 2006). Att konstruera egenskaper som tillskrivs kriminella nätverk 

upprätthåller ett särskiljande mot vad som konstrueras som allmänheten. Det finns sannolikt 

risker med att tydligt avgränsa människor från andra för att kollektiva fördomar kan förstärkas 
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och reproducera tanken om att “vi och dem” existerar. Utifrån dikotomin “vi och dem” 

konstrueras även en bild av kriminella nätverk som kan tolkas som att de är mindre oskyldiga 

än andra medborgare när de utsätts för våld genom att problemen i Aftonbladet gestaltas som 

större när någon från allmänheten drabbas, såsom kvinnor och pojkar. Konsekvenserna av att 

konstruera en bild av kriminella nätverk som mindre oskyldiga att utsättas för våld och bilden 

av ett “vi och dem” har diskuterats i förhållande till makten att gestalta kriminella nätverk på 

ett stereotypiskt sätt. Det innebär en makt att reproducera och upprätthålla stereotypiska 

föreställningar som inte nödvändigtvis stämmer överens med de faktiska omständigheterna 

(Strömbäck 2014; Lukes 2005 i Bergström & Boréus 2012:18–19; Bergström & Boréus 2012; 

Boréus 2015).  

6.5 Avslutande reflektioner 

För att kunna förstå hur kriminella nätverk konstrueras är det relevant att förstå att Aftonbladet 

besitter en makt att påverka människors föreställningar om kriminella nätverk då de kan 

bestämma hur mycket de rapporterar om kriminella nätverk samt ur vilket eller vems perspektiv 

de gestaltas (Strömbäck 2014). Makten att förmedla texter kan anses ha större betydelse för 

Aftonbladet eftersom det är en av Sveriges största medieaktörer och för att medier ofta är den 

enda, eller en av få källor som människor har att utgå ifrån när det gäller information om 

kriminella nätverk (Strömbäck 2014; Baranauskas & Drakulich 2018; Gushue et al. 2018). 

Samtidigt har läsare och politiker inflytande på Aftonbladets innehåll om kriminella nätverk. 

Dessa samhällsaktörer påverkar varandra, även om det är svårt att avgöra i vilken utsträckning. 

Det råder ett beroendeförhållande mellan medier, politiker och medborgare (Strömbäck 2001). 

Aftonbladets sakliga och språkliga innehåll påverkas därmed både av medborgares kollektiva 

attityder och politikers retorik om kriminella nätverk. Det här betyder att samtliga aktörer 

påverkar diskursen om kriminella nätverk på grund av beroendeförhållandet som råder mellan 

dem. Vi menar att det här är en orsak till reproduktionen av konstruktionerna av kriminella 

nätverk och att det är svårt att förändra den rådande diskursen. 

 

När kriminella nätverk konstrueras som en farlig, homogen grupp som inte tillhör 

“allmänheten” upprätthålls en distans. En distans i mental mening på grund av föreställningen 

om att det inte finns något gemensamt mellan “oss” och “dem”. Det är sannolikt att den mentala 

distansen skapar en vilja att även distansera sig fysiskt till “dem”. Segregerade områden är ett 

exempel på detta resonemang. Distansen som skapas genom beroendeförhållandet mellan 
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medier, politiker och medborgare innebär rimligtvis att det krävs en större förändring hos någon 

av aktörerna för att den aktören ska kunna påverka de andra i den grad att distansen, som har 

skapats och reproduceras, minskar samt att diskursen om kriminella nätverk förändras avsevärt. 

Det är således en fråga om språk och att språket får reella konsekvenser. Den oundvikliga 

selekteringen i gestaltningar gör att vissa politiska åtgärder har blivit mer aktuella än andra. I 

det empiriska materialet har det noterats att den politiska debatten snarare präglas av rättspolitik 

än socialpolitik. Det kan bidra till att skapa en konstruktion av att rättspolitiska åtgärder är de 

mest relevanta för att motverka denna typ av kriminalitet. Med dessa reflektioner om 

slutsatserna menar vi att studiens syfte har uppfyllts eftersom vi belyst hur konstruktionen av 

kriminella nätverk gestaltas i Aftonbladet samt försökt belysa den diskursiva makt som 

reproduceras. Genom detta har vi även kunnat fylla en del av den kunskapslucka som 

presenterades i kapitlet för tidigare forskning. 

 

Som avslutande ord har studien på flera sätt varit intressant att genomföra eftersom 

konstruktionen av kriminella nätverk som ett “dem” inte är unikt för kriminella nätverk. 

Konstruktionen av “vi och dem” gäller även andra grupper som konstrueras att vara avvikande 

i någon mån. Att människor distanserar sig mot andra är inte i sig ett problem. Däremot kan 

problem uppstå när distanseringen mot en särskild grupp blir systematisk på samhällsnivå och 

att gruppen tillskrivs egenskaper utifrån föreställningar andra har om dem i syfte att skapa större 

distans. Eftersom konstruktionen av ”vi och dem” är en mekanism som verkar i samhällen, är 

Aftonbladets gestaltningar av kriminella nätverk inte ett unikt problem. Socialt utsatta och 

stigmatiserade grupper riskerar att utsättas för felaktiga gestaltningar som påverkar 

medborgares uppfattningar om dem. Finns det ett “vi”, finns alltid ett “dem”.  

 

 

6.6 Metoddiskussion och framtida forskning  

Som det tidigare har påpekats är det först när en större mängd text analyseras som mönster kan 

urskiljas och ge en förståelse för textens makt (Boréus 2015). I denna studie har en stor mängd 

text analyserats och gett oss en förståelse för hur textens utformning kan påverka läsaren. Något 

som har påverkat studiens resultat och slutsatser är studiens valda sökord och den valda 

tidsperioden. Med andra sökord och en annan tidsperiod hade sökningen i databasen Retriever 

genererat ett annat empiriskt material. De mönster som identifierades i det empiriska materialet 

resulterade i studiens fyra teman. Vi kan inte säga om samma teman hade varit lika, eller mer 
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framträdande med ett annat empiriskt material. Något annat som har påverkat studiens resultat 

är de åtta frågor som användes som analysverktyg (Boréus 2015:172) eftersom frågorna styrde 

vårt fokus och därmed påverkade resultatet.  

 

Politik om och mediegestaltningar av kriminella nätverk är i nuläget (januari 2020) aktuellt i 

Sverige. Därför vore det meningsfullt att undersöka flera aspekter av mediers konstruktioner av 

kriminella nätverk. Exempelvis hade en studie där olika nyhetsaktörer jämförs varit intressant. 

Vid en jämförande studie hade objektifieringen av kriminella nätverk och konstruktionen av 

“vi och dem” kunnat undersökas mer ingående för att kunna identifiera eventuella skillnader 

och likheter i nyhetsaktörers sätt att konstruera ett “vi och dem”, där kriminella nätverk utgör 

“dem”. Hur genus och etnicitet uttrycks i mediers konstruktion av kriminella nätverk är 

ytterligare aspekter som vi fann intressanta men inte hade tillräckligt med material för att 

djupare gå in på, vilka hade varit intressant för vidare studier inom mediegestaltning. 
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