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1. Introduktion och problemformulering 
Utgångspunkten för denna uppsats är västerländska mediers bildbevakning av kriser 

utomlands och då i synnerhet i tredje världen. Forskning har visat att denna 

bildbevakning ofta sker enligt stereotypa mönster som reproducerar en bild av tredje 

världen och dess befolkning som underutvecklad och annorlunda i förhållande till 

väst.1 Färre studier har emellertid undersökt hur den bildjournalistiska gestaltningen 

tar sig uttryck när krisen ifråga utspelar sig inte mer än nio tunnelbanestationer från 

bildjournalisternas egen hemredaktion.2  

 

Denna studie ska därför ses som en ambition att utifrån likartade referensramar sätta 

bildbevakningen av krisartade situationer i Sverige i relation till utlandsbevakningen av krig 

och katastrofer. I det avseendet är det fråga om en teoretiskt driven argumentation för att 

undersöka huruvida samma tendenser går att utläsa i bildbevakningen av kriser i 

västerländska bildjournalisters eget närområde. I första hand bör den emellertid ses som en 

studie av svenska dagstidningars bildbevakning av den specifika krisen Husbykravallerna.  

 

I studien avser jag därför att utifrån exemplet Husbykravallerna studera hur svenska 

bildjournalister gestaltar krisartade situationer i Sverige. Då Sverige inte befunnit sig i krig 

sedan början av 1800-talet är förstås en jämförelse med exempelvis Irakkriget omöjlig att 

göra. Det är emellertid av stort intresse att granska hur svenska bildjournalister framställer 

kriser och konflikter i sitt eget närområde, dels eftersom uppfattningen av dramatiska 

händelser i stor utsträckning påverkas av de etablerade mediernas rapportering3, dels eftersom 

kriser som Husbyhändelserna synliggör mönster i mediernas sätt att rapportera om olika 

samhällsgrupper och bostadsområden, vilket i förlängningen hänger ihop med den 

ideologiska betydelse som journalistiken har för mediepublikens uppfattning av viktiga 

samhälleliga händelser.4 

 

 

 
                                                
1 Jfr: Andén Papadopoulos (2000), Sontag (2004) och Sontag (1981).  
2 Siffran avser bildjournalister anställda på Schibstedägda Aftonbladet och Svenska Dagbladet beräknat på sträckan T-centralen–Husby. För 
anställda på Bonnierägda Expressen och Dagens Nyheter gäller åtta stationer inklusive byte på Fridhemsplan(sträckan Thorildsplan– 
Husby). Källa: reseplanerare.sl.se, hämtat 2015-01-13, kl. 16:45. 
3 Nord Lars (et al.), Efter Husbykravallerna: En studie av mediebilder och kriskommunikation, s. 20, DEMICOM rapport nr. 18, 
Mittuniversitetet, Sundsvall 2014, s. 66. Grandien Christina (et al.), Efter flodvågskatastrofen, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm 
2005, s. 49.  
4 Andén Papadopoulos Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm/Stehag 2000, s. 12. 
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1.2 Syfte och frågeställningar: 
Syftet med min studie är att besvara den övergripande frågan om hur den svenska 

dagspressens bildjournalister gestaltade upploppen i Husby våren 2013. Mitt centrala intresse 

är att utifrån exemplet Husbykravallerna studera hur kriser i de svenska mediernas eget 

närområde gestaltas i bildjournalistiken med fokus på att åskådliggöra gestaltningsmönster 

och tendenser i frågor som rör klass, kön, etnicitet och förhållandet mellan centrum och 

periferi (det vill säga förhållandet mellan innerstad och förort). Ovan nämnda tidigare 

forskning har visat att bildbevakningen av kriser i hög utsträckning är en produkt av 

förutfattade meningar och förväntningar på hur dramatiska händelser brukar ta sig uttryck i 

medierna.5 På samma sätt gestaltas förortsområden som Husby utifrån en uppsättning vanlig 

förkommande stereotyper6, vilket även kommer till uttryck i journalistikens bilder.7  

 

Att synliggöra dessa mönster är viktigt för att förstå varför bilderna från Husbykravallerna 

såg ut som de gjorde och vilken betydelse de kan tänkas ha för att skapa och befästa 

grundläggande uppfattningar om de inblandade aktörerna och Husby som område. För att 

göra detta har jag analyserat nyhetsbilder ur Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, 

Aftonbladet och Expressen utifrån följande frågeställningar: 

 

1. Vilka huvudsakliga motiv och aktörer förekommer i bilderna från Husby och i vilken 

utsträckning förekommer de? 

2. Vilka gestaltningsmönster går att utläsa i de olika tidningarnas totala bildbevakning 

av händelserna?  

3. Vilka uppfattningar om de inblandade aktörerna och Husby som område förmedlar 

dessa gestaltningsmönster? 

 

Den första frågan har besvarats med hjälp av en översiktlig innehållsanalys av materialet. De 

andra två frågeställningarna besvaras med hjälp av semiotiska analyser av åtta utvalda bilder, 

som sedan sätts i relation till mitt teoretiska ramverk.    

 

 

 
                                                
5Andén Papadopoulos (2000), Sontag (2004) och Sontag (1981).  
6Jfr bl.a. Ristilammi(1999) och Nygren (2005).  
7 Molina Irene, Förortsdiskursen i bilder, i: Ericsson Urban, Miljonprogram och media: Föreställningar om människor och förorter, 
Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet, Stockholm/Norrköping 2002. 
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1.3 Avgränsning  
I studien har jag avsett att studera bilderna från Husby som meningsbärande produkter 

uppstådda ur en kulturell kontext8, som utifrån tidigare forskning kan sägas vara en följd av 

hur tidningsredaktioner speglar sin omvärld9, och då specifikt dramatiska händelser i 

storstädernas miljonprogramsområden. Genom att först göra en översiktlig innehållsanalys av 

materialet och sedan bildanalyser utifrån den semiotiska modellen har jag dels kunnat 

identifiera de vanligast förekommande motiven och huvudaktörerna, dels kunnat urskilja 

bildernas beståndsdelar och få en uppfattning om vilken sammanlagd betydelse de ger till 

bilderna.   

 

Då jag är intresserad av att diskutera vad bilderna förmedlar på ett underliggande plan har det 

också varit bilderna som sådana som utgjort analysobjekten. Frågor som rör bildjournalistiska 

arbetsmetoder i krissituationer eller fotografernas intention med enskilda bilder överlåter jag 

till andra att besvara, då jag anser det mindre relevant för hur gestaltningen av händelserna 

faktiskt tog sig uttryck när bilderna publicerades.  

 

När allmänheten och mediepubliken mötte bilderna från Husby tolkades de enligt vissa 

kulturella mönster oavsett villkoren för deras tillkomst. Min studie ska därför ses som en 

ansats att sätta de redan publicerade bilderna i en vidare samhällelig och teoretisk kontext av 

hur mediegestaltningen av kriser och förortsområden utifrån tidigare forskning vanligen tar 

sig uttryck. För att förtydliga min utgångspunkt vill jag här citera den välkände 

fototeoretikern Susan Sontag: “Fotografens avsikter avgör inte fotografiets innebörd. Det 

seglar sin egen väg, fört av de vindar som utgörs av de nycker och lojaliteter som styr de 

skilda gemenskaper som kan ha användning för det.”10 

 

Då händelserna i samband med Husbykravallerna utspelade sig under en begränsad 

tidsperiod, en vecka i maj 2013, har avgränsningen varit relativt enkel att göra. Jag har 

koncentrerat mig på nyhetsbilder publicerade under upploppens mest intensiva skede, 20-25 

maj 2013. Det var under denna period som de mest dramatiska händelserna inträffade och de 

bilder som publicerades därefter är i stor utsträckning arkivbilder som används för att 

                                                
8 Andén Papadopoulos Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm/Stehag 2000, s. 13. 
9 Nygren Gunnar, Skilda medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm, Symposion, Stockholm/Stehag 2005, s. 134. 
10 Sontag Susan, Att se andras lidande, Brombergs Bokförlag, Falun 2004, s. 45. 
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illustrera den efterföljande debatten, snarare än nyhetsbilder i sin egen rätt. För en fullständig 

översikt av materialet hänvisar jag till bilaga 9.  

 

Jag har också valt att begränsa mig till de fyra rikstäckande stockholmstidningarna Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen. Även om samtliga har sina 

huvudredaktioner i Stockholm anser jag att de i första hand bör betraktas som riksmedier 

snarare än lokaltidningar. Denna definition går kanske att ha invändningar emot men när det 

gäller bevakningen av Husby och andra jämförbara förortsområden är bristen på lokalt 

perspektiv uppenbar. Ett exempel på forskning som stödjer min ståndpunkt är Gunnar 

Nygrens avhandling Skilda medievärldar som visar att frågor som rör Stockholms innerstad 

dominerar ovan nämnda tidningars nyhetsbevakning, samtidigt som förortsområdena i större 

utsträckning förknippas med negativa händelser än innerstaden.11 

 

Att jag har valt bort uttalade lokaltidningar som Norra Sidan, som bevakar stadsdelarna 

Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista där Husby ingår, beror dels på deras begränsade betydelse 

för den nationella debatten, och dels på att de oftast saknar daglig utgivning.12  

 

Tidningens dåvarande chefredaktör Rouzbeh Djalaie har vid ett flertal tillfällen riktat skarp 

kritik mot de etablerade mediernas rapportering från Husby, och kan i en intervju med 

medievärlden.se “inte komma på något exempel” på bra och nyanserad bevakning av 

händelserna. Han anklagar medierna för att spela upploppsmakarna i händerna och menar att 

“normalt är det som att bevaka vilken stadsdel som helst. Bortsett från att jag är den enda 

journalist som verkar här. Men just nu känns det surrealistiskt.”13  

 

Med det som bakgrund hade det varit intressant att studera vad Norra Sidan gjorde 

annorlunda, men beslutet är också fattat utifrån att detta inte ska ses som en jämförande 

studie, utan snarare som ett försök att identifiera gemensamma tendenser i bildbevakningen 

av förortsloppen som utgick från Husby våren 2013. 

 
                                                
11 Nygren Gunnar, Skilda medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm, Symposion, Stockholm/Stehag 2005, s. 162.  
12 http://www.direktpress.se/norra_sidan/Om-oss, hämtad 2015-01-08, kl. 14:44. 

13Marklund Mikael, ”Bevakningen av Husby har gått överstyr”, www.medievarlden.se, 2013-05-22, 
http://www.medievarlden.se/nyheter/2013/05/bevakningen-av-husby-har-gatt-overstyr, hämtad 2015-01-12, kl. 10:40.  
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
Mina teoretiska utgångspunkter består dels av forskning om bildjournalistik i samband med 

kriser och dels av teori och forskning om gestaltningsmönster i mediebevakningen av 

förortsupplopp och miljonprogramsområden. En användbar studie för teorikapitlets första del 

är Kari Andén Papadopoulos (2000) studie av bildjournalistik i samband med Vietnamkriget.  

 

Den andra delen behandlar forskning som dels rör mediegestaltningen av protester och 

förortsupplopp, dels mediegestaltningen av miljonprogramsområden. Här har jag använt mig 

av forskning av bland andra Laura Costelloe (2014) har studerat nyhetsrapporteringen från 

upploppen i Paris förorter 2005. Exempel på utgångspunkter utifrån mer specifikt svenska 

förhållanden är Gunnar Nygrens (2005) forskning om mediebilden av Stockholm och Ylva 

Brunes (2004) och Per-Markku Ristilammis (1999) forskning på hur miljonprogramsområden 

som Rosengård framställs i medierna. Denna litteratur har jag sett som användbar för att 

kunna föra ett teoretiskt resonemang kring generella tendenser i bevakningen av 

Husbykravallerna. En mer aktuell studie med fokus på just Husby är gjord av Lars Nord (et 

al.) (2014).  

 

2.1 Bildjournalistik i samband med kriser  
En välciterad studie av bildjournalistik i samband med kriser är Kameran i krig: Den 

fotografiska gestaltningen av Vietnamkriget i svensk press. Genom att studera en stor mängd 

bilder i svensk dagspress under åren 1965-1972 visar författaren Kari Andén Papadopoulos 

hur kulturella värderingar i synen på Vietnam uttrycks i svensk pressfotografi. Slutsatsen är 

att även om öppenheten gentemot journalister var större än någonsin tidigare i ett krig14, föll 

bildjournalisterna av ideologiska skäl tillbaka till olika former av stereotypiseringar som 

alltid präglat bildjournalistiken som genre. 

  
Andén Papadopoulos utgångspunkt är att pressfotografier är ett uttryck för fotografens 

världssyn lika mycket som en avbildning av motivet, vilket innebär att bilderna bygger på en 

symbolik som är grundläggande för det samhälle som vi lever i. Eftersom bilder av 

dramatiska, snarare än vardagliga, händelser starkt bidrar till hur vi i efterhand definierar en 

kris är det viktigt att ifrågasätta vem som egentligen avbildas i de dramatiska bilderna och det 

sätt varpå det görs. Då bildernas uppgift är att dra uppmärksamhet till ämnet får de också en 
                                                
14 Andén Papadopoulos Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm/Stehag 2000, s. 39. 
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framskjuten position och en avgörande betydelse för allmänhetens syn på den aktuella krisen.  

Hon lyfter fram bilderna av en munks självbränning, avrättningen av en FNL-soldat i Saigon 

och en napalmskadad flicka som särskilt betydelsefulla och beskriver dem som 

“Vietnamkrigets ikoniska bilder”, på så sätt att de lever kvar i många människors minne långt 

efter att kriget avslutats.15  

 

Andén Papadopoulos menar vidare att bildjournalistiken bygger på ett kontrasterande mellan 

oss och den Andre och därför behöver förstås i förhållande till hur sådana skillnader skapas i 

samhället i övrigt. De tendenser till objektifiering och passivisering som genom 

kulturhistorien kännetecknat skildringar av den andre är i hög grad närvarande även i den 

moderna bildjournalistiken. Denna ståndpunkt utgår från den postkoloniala teoribildningen, 

vilken av många forskare anses vara relevant även för förståelsen av mediebevakningen av 

svenska förortsområden.16  

 

Genom att fokusera på det bildmässigt tacksamma, såsom dramatiska händelser eller gråtande 

kvinnor, istället för att lyfta fram strukturella och bakomliggande orsaker, ges förvisso krisen 

ett ansikte men samtidigt berövas de avbildade personerna sin identitet och historia och 

förvandlas till ikoner i en mediegestaltning som kretsar kring det känslomässiga snarare än 

det politiska och samhälleliga.17  

 

Detta är också ett av bildjournalistikens grundläggande problem. När fotograferna i sin jakt 

på gripande bilder framhåller individuella livsöden snarare än gemensamma och slår an på 

emotionella egenskaper hos betraktaren stärker de med större sannolikhet rådande 

maktstrukturer än utmanar dem.18  

 

 

 

 

 

                                                
15 Andén Papadopoulos Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm/Stehag 2000, s. 125.  
16 Jfr exempelvis: Guibourg Clara, Den farliga förorten: En studie av Tenstas mediebild och hur den uppfattas av Tenstabor, C-uppsats vid 
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet 2010. 
17 Andén Papadopoulos Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm/Stehag 2000, s. 168. 
18Ibid. s. 170. Rosler Martha, “In, around and afterthoughts (on documentary photography) i: Bolton Richard (et al.) The Contest of 
meaning, Cambridge MA: MIT Press, Cambridge 1989.  
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2.2 Mediebilden av protester och förortsupplopp 

Ett centralt begrepp för att förklara hur journalistiken beskriver sin omvärld är framing.19 

Begreppet kan förklaras som en uppsättning idéer som definierar och ger mening åt 

samhälleliga och kulturella fenomen. Eftersom både journalister och mediepublik är en del av 

samma kulturella system, med ett i grunden gemensamt sätt att se på och tolka sin omvärld, 

använder sig medierna av gestaltningsmönster som överensstämmer med det av 

majoritetssamhällets etablerade synsätt på händelsen i fråga.20 

 

I en artikel i Mass Communication and Society utgår Laura M. Arpan (et al.) från begreppet 

för att förklara hur nyhetsrapporteringen av protester och upplopp påverkar allmänhetens syn 

på händelserna och bakomliggande sociala faktorer. Genom att gestalta upplopp som en 

kamp mellan upploppsmakarna och det etablerade samhället, snarare än som uttryck för 

sociala problem som behöver uppmärksammas, bidrar nyhetsrapporteringen till att skapa en i 

huvudsak negativ bild av händelserna hos allmänheten. Ett typiskt exempel på en sådan 

gestaltning är fokusera på en motsättning mellan polis och upploppsmakare.21  

 

Då journalistiken söker förenkling och dramatisering, inte minst i de visuella 

framställningarna, kan nyhetsrapporteringen av exempelvis Husbykravallerna beskrivas 

utifrån vad artikelförfattarna kallar för the protest paradigm, det vill säga en övergripande 

gestaltningsram där kontroversiella aspekter som våld och förstörelse blir mer synliga än den 

sociala kontext vari händelserna utspelar sig. Då dramatiska händelser är väldigt tacksamma 

bildmässigt har fotografierna också en stor betydelse för att våldet och förödelsen blir den 

övergripande ram som händelserna tolkas utifrån, även om de dramatiska händelserna i själva 

verket är av fotografer och redaktörer utvalda delar av ett mycket större händelseförlopp.22 

Då dramatiska bilder också ses som bevis för att något ligger till på ett visst sätt23 bidrar en 

sådan bevakning  

                                                
19Entman Robert M., Projections of Power: Framing News, Public Opinion, and U.S Foreign Policy, The University of Chicago Press, 
Chicago & London 2004, s. 5. Entman Robert M, Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, Journal of Communication nr. 
43,1993, kap. 4, s. 51-58.    
20Baylor Tim, Media framing of movement protests: The Case of American Indian protest, i: Social Science Journal, vol. 33, issue 3, 1996, 
s. 241.  
21Arpan Laura M., Baker Kaysee, Lee Youngwon, Jung Taejin, Lorusso Lori & Smith Jason, News coverage of social Protests and the 
Effects of Photographs and Prior Attitudes i: Mass Communication and Society, 9:1, 1-20, 2006, s. 2. 
22 Ibid.  
23 Dahmen Nicole Smith, Watchdog, Voyeur, or Censure?, I: Journalism Practice, 2014, s. 3.  
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i förlängningen till att upploppen framstår som en kamp mot den etablerade samhällsmakten, 

vilket sänker upploppsmakarnas legitimitet i allmänhetens ögon.24 

 

För att förstå varför den bildjournalistiska gestaltningen av Husbykravallerna såg ut som den 

gjorde måste bildbevakningen sättas i ett större perspektiv av nyhetsrapportering från 

storstädernas miljonprogramsområden. Även om vi i Sverige är vana vid nyheter om enstaka 

bilbränder i förorterna, har frågan om hur medierna rapporterar oroligheter i 

miljonprogrammen inte tidigare aktualiserats i samma höga grad som i fallet 

Husbykravallerna. Då rapporteringen var så omfattande spelade medierna också en 

avgörande roll för att forma opinionen kring händelserna.25 

 

Rosengårdskravallerna i Malmö 2008 fick visserligen stor medial uppmärksamhet, men i 

enighet med närhetsprincipen och händelsernas omfattning fick Husbykravallerna betydligt 

större plats i riksmedia.26  

 

Internationellt är forskningen på mediebevakningen av förortsupplopp omfattande. I Europa 

är det framförallt upploppen i London och Paris förorter 2011 respektive 2005 som tilldragit 

sig forskarnas intresse. Även om dessa resultat kanske inte är direkt applicerbara på svenska 

förhållanden finns det likheter i såväl mediebevakningen som i diskussionen om de 

bakomliggande samhälleliga faktorerna.  

 

I en debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet i Husbykravallernas kölvatten drar tio 

välkända sociologer och urbanforskare paralleller mellan Husby och förortsupploppen i 

London och Paris.27 Med utgångspunkt i den franske urbanforskaren Loic Wacquant 

argumenterar de för att händelserna ska ses som en inte oväntad följd av ökad segregation 

och “territoriell stigmatisering” där områden som Husby nedvärderas i den samhälleliga 

diskursen. Som en gemensam nämnare för den senaste tidens upplopp i de europeiska 

storstädernas förortsområden lyfter de fram de polisövergrepp som föregått 

                                                
24Arpan Laura M., Baker Kaysee, Lee Youngwon, Jung Taejin, Lorusso Lori & Smith Jason, News coverage of social Protests and the 
Effects of Photographs and Prior Attitudes i: Mass Communication and Society, 9:1, 1-20, 2006, s. 3. Shoemaker Pamela. J., The perceived 
legitimacy of deviant political groups: Two experiments on media effects, Communication Research, 9, 1982, s. 249–286.  
25 Nord Lars (et al.), Efter Husbykravallerna: En studie av mediebilder och kriskommunikation, DEMICOM rapport nr. 18, 
Mittuniversitetet, Sundsvall 2014, s. 10.  
26 En snabb sökning i databasen Mediearkivet (Retriever research) visar att det i första hand var de lokala nyhetstidningarna Sydsvenskan 
och Kvällsposten som bevakade händelseförloppet under dess mest intensiva dagar 18-20 december 2008. 
27Back Les, Dikec Mustafa, Gilroy Paul, Listerborn Carina, Molina Irene, Sernhede Ove, Slater Tom, Thörn Catharina, Thörn Håkan, Vradis 
Antonis, Husby-kommission krävs för djup analys, SvD Brännpunkt 01-06-2013, hämtad från: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/husby-kommission-kravs-for-djup-analys_8230682.svd, 2014-11-16, kl.13:05.  
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händelseutvecklingen (i Husbys fall handlade det om dödsskjutningen av en äldre man), 

vilket de menar kan uppfattas som en “officiellt sanktionerad kränkning” och tända en gnista 

för att ge utlopp för en under lång tid uppbyggd frustration över arbetslöshet och upplevd 

marginalisering.  

 

Med utgångspunkt i deras resonemang anser jag det därför relevant att tolka de svenska 

mediernas bildbevakning av Husbykravallerna med hjälp av resultaten från studier av hur 

medierna har beskrivit likartade händelser i de europeiska storstäderna.  

 

En annan studie är gjord av Laura Costelloe vid University of Limerick och publicerad i 

tidskriften Discourse & Society 2014.28 I studien har hon tittat närmare på hur nationell 

identitet och nationalism uttrycks i de franska mediernas gestaltning av Paris förorter, med 

fokus på upploppen i förorten Clichy-sous Bois 2005. Genom kritiska diskursanalyser av 

nyhetstexter publicerade i franska dagstidningar kan hon konstatera att medierna i hög grad 

bidrar till att reproducera en bild av de franska miljonprogramsområdena som stående utanför 

det franska samhället och att upploppen dels beskrivs som ett hot mot det franska 

majoritetssamhället och dels som ett resultat av en konstruerad “annorlundahet”29 snarare än 

en följd av nationella samhällsproblem, vilket bidrar till att upprätthålla den franska 

samhällshegemonin istället för att ifrågasätta de strukturer som förortsupploppen kan ses som 

en följd utav.30 

 

Costelloes utgångspunkt är att nyhetsmedierna är reproducenter av det franska 

majoritetssamhällets ideologiska värderingar, som i sitt dagliga nyhetsarbete exkluderar 

mindre inflytelserika samhällsgrupper som invandrare och låginkomsttagare bosatta i 

miljonprogramsområdena.31 Sitt resonemang lånar hon från den nederländske 

diskursanalytikern Teun van Dijk, som i sin tur menar att nyhetsmedierna i första hand 

rapporterar ur ett perspektiv som går hand i hand med samhällselitens värderingar.32 Centralt 

i de franska mediernas rapportering av händelser i förorterna är ordet banlieue, som används 

för att beteckna stadsdelar med en hög andel invandrare av blandad etnicitet, utbredd 

                                                
28 Costelloe Laura, Discourses of sameness: Expressions of nationalism in newspaper discourse on French urban violence in 2005, 
Discourse and Society, vol 25, 3, 2014, hämtad från: http://das.sagepub.com/content/25/3/315.  
29 Jfr även: Ristilammi Per-Markku, Rosengård och den svarta poesin: En studie av modern annorlundahet, Symposion, Stockholm/Stehag 
1999, s.147ff. 
30 Costelloe Laura, Discourses of sameness: Expressions of nationalism in newspaper discourse on French urban violence in 2005, 
Discourse and Society, vol 25, 3, 2014, hämtad från: http://das.sagepub.com/content/25/3/315, s. 20.  
31 Ibid., s. 2 
32 van Dijk Teun A., Ideology: A Multidisciplinary Approach, Sage, London 1998. 
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arbetslöshet och återkommande utbrott av oroligheter, som bilbränder.33 Även om jag 

personligen anser att man bör vara försiktig med att göra övriga jämförelser med svenska 

förhållanden bär ordet på ungefär samma konnotationer som Husby, Rosengård eller 

Skäggetorp. Sedan en tid tillbaka har den här typen av miljonprogramsområden, i såväl 

Frankrike som Sverige, förknippats med en negativ nyhetsrapportering.34 Denna rapportering 

tenderar att framställa förorterna som parallella samhällen förknippade med våldsamheter och 

andra samhällsproblem.35  

 

2.3 Mediebilden av svenska förorter 

En sådan beskrivning av mediegestaltningen av storstädernas miljonprogramsområden får 

stöd även i svensk medieforskning. En studie på området är Gunnar Nygrens Skilda 

medievärldar.36 I avhandlingen undersöker han mediebilden av Stockholm i bland annat 

tidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro, Aftonbladet och Expressen och kan 

konstatera att mediegestaltningen trots en relativt stor mångfald av medier ser ungefär likadan 

ut, vilket beror på att medierna har gemensamma principer för nyhetsvärdering.37  

 

Som exempel på händelser som lätt blir nyheter tar han konflikter, vilket han ser som ett 

centralt element i journalistiken. Konflikterna beskrivs utifrån välkända dramaturgiska 

mönster som makthavare mot den lilla människan eller faror som ska avvärjas av någon 

hjälte, vari de inblandade aktörerna tilldelas stereotypa roller.38 Ett centralt begrepp i Nygrens 

beskrivning av mediebevakningen av förorterna är medieskugga, vilket beskriver hur 

Stockholms innerstad står i centrum för nyhetsrapporteringen, samtidigt som nyheter från 

ytterområdena ses som för lokala för att plockas upp av riks- och regionala medier39, trots att 

majoriteten av stockholmarna faktiskt bor där.  

 

I Rinkeby-Kista som är det stadsdelsområde där Husby ingår bor exempelvis 48 300 

människor (2013).40 Trots det dominerar en mediebild där neutrala eller positiva nyheter 

                                                
33Costelloe Laura, Discourses of sameness: Expressions of nationalism in newspaper discourse on French urban violence in 2005, 
Discourse and Society, vol 25, 3, 2014, hämtad från: http://das.sagepub.com/content/25/3/315, s. 4. 
34 Jfr: Sedel Julie, Les Médias et la Banlieue Media and the Suburb, Le Bord de l`Éau, Latresne 2009, s. 38 och Nygren Gunnar, Skilda 
medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm, Symposion, Stockholm/Stehag 2005, s .177.  
35 Costelloe Laura, Discourses of sameness: Expressions of nationalism in newspaper discourse on French urban violence in 2005, 
Discourse and Society, vol 25, 3, 2014, hämtad från: http://das.sagepub.com/content/25/3/315, s. 4. 
36 Nygren Gunnar, Skilda medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm, Symposion, Stockholm/Stehag 2005.  
37 Ibid., s. 145.  
38 Ghersetti Marina, Sensationsjournalistikens mekanismer, I: Nord Lars och Strömbäck Jesper, Medierna och demokratin, Studentlitteratur, 
Lund 2004, s. 156f.  
39 Nygren Gunnar, Skilda medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm, Symposion, Stockholm/Stehag 2005, s. 166.  
40 http://www.statistikomstockholm.se/index.php/omradesfaktax, hämtat 2014-11-19, kl. 11:41.  
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härifrån anses ointressanta samtidigt som nyheter om brott och samhällsproblem tillåts 

dominera nyhetsrapporteringen, vilket är ett gestaltningsmönster som får stöd av flera andra 

forskare.41 Liksom i fallet med de franska medierna bidrar detta till att skapa en motsättning 

mellan människor boende i innerstaden (“stockholmare”/mediepubliken/det etablerade 

samhället) och boende i förorternas miljonprogram (“de andra”).42  

 

Att det verkligen ligger till på det här sättet stärks av att medier med redaktioner förlagda i 

ytterstadsområden ofta ger en helt annan bild av områdena ifråga. Ett exempel är den numera 

nedlagda Tidningen Rosengård (ägd av Sydsvenskan), en reklamfinansierad gratistidning 

som producerades och distribuerades på Rosengård i Malmö. En studie från Södertörns 

högskola visar att tidningens bevakning var betydligt mer nyanserad och fri från stereotyper 

än Dagens Nyheters Rosengårdsbevakning, vilket författarna tillskriver dess fysiska närvaro 

på området.43  

 

Detta kan emellertid också ha att göra med att Dagens Nyheter faktiskt har sin redaktion i 

Stockholm och att bevakningen av en Malmöstadsdel därför av naturliga skäl blir sämre och 

mindre omfattande, men även Gunnar Nygren ger stöd för att lokala gratistidningar genom 

sin regelbundna bevakning ger en helt annan, mer neutral eller positiv bild, av förorterna som 

de verkar i, även i de fall de rapporterar samma händelser som de regionala medierna.44  

 

2.3.1 Postkolonial teori 

Den av medierna konstruerade bilden av i synnerhet invandrartäta förorter som en slags 

“annorlundaheter”45 kan enligt Gunnar Nygren och flera andra medieforskare förstås med 

hjälp av den så kallade postkoloniala teoribildningen.46  

Detta teoretiska ramverk uppstod i slutet av 80-talet och förklarar hur (den “moderna och 

upplysta”) västvärlden positionerar sig gentemot (den “exotiska men efterblivna och ibland 

farliga”) “orienten”.47 Forskare inom den här traditionen intresserar sig för hur de 

                                                
41 Jfr exempelvis: Ristilammi Per-Markku, Rosengård och den svarta poesin: En studie av modern annorlundahet, Symposion, 
Stockholm/Stehag 1999 och Ericsson Urban (et al.), Miljonprogram och media: Föreställningar om människor och förorter, 
Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet, Stockholm/Norrköping 2002.  
42 Nygren Gunnar, Skilda medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm, Symposion, Stockholm/Stehag 2005, s. 165.  
43 Carreras Micael, Wrede Richard och Volny Sanna, Rosengård inifrån: Representationen av förorten och invandrare i Tidningen 
Rosengård och Dagens Nyheter, B-uppsats i journalistik, Södertörns högskola, Huddinge 2003.   
44 Nygren Gunnar, Skilda medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm, Symposion, Stockholm/Stehag 2005, s. 213.   
45 Begreppet är lånat från: Ristilammi Per-Markku, Rosengård och den svarta poesin: En studie av modern annorlundahet, Symposion, 
Stockholm/Stehag 1999.   
46 Nygren Gunnar, Skilda medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm, Symposion, Stockholm/Stehag 2005, s. 191. Jfr 
även: Ristilammi Per-Markku (1999), Brune Ylva (et al.) (2004:29–57), och Ericsson Urban (et al.) (2002).  
47 http://sv.wikipedia.org/wiki/Postkolonialism, (citationstecknen är mina egna).  
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maktstrukturer som formade kolonialtiden lever kvar i mer eller mindre förtäckt form än 

idag.48 Deras utgångspunkt är att den västerländska världssynen grundar sig på en 

positionering av vissa kulturer och människor, de Andra, som avvikande gentemot den egna, 

vilket i grund och botten är ett sätt att upprätthålla västvärldens ledande ställning. Genom att 

konsekvent framställa tredje världen som primitiv, underutvecklad, svag och sårbar framhålls 

det västerländska som den civiliserade norm som oundvikligen tränger undan andra sätt att 

leva.49 Därmed står stereotypa framställningar av den Andre i relation till västvärldens 

identitetsskapande50, och förvandlar henne till en byggkloss i västvärldens konstruktion av 

världen.51 

 

Enligt samma mönster, menar Gunnar Nygren med flera, bidrar medierna till att gestalta 

miljonprogramsområdena som antingen “en antisocial och ociviliserad rumslighet (...) med 

invånare som måste kontrolleras och läras upp, för att fås att nå samma nivå som resten av 

samhället” eller som en exotisk plats där man finner en “eftersträvansvärd ärlighet, friskhet 

och autenticitet.”52 När det gäller just den bildjournalistiska gestaltningen av förortsområden 

har kulturgeografen Irene Molina Vega i en studie av den mediala representationen av 

Järvafältet (varpå Husby, Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Kista och Akalla är uppbyggda) 

identifierat fyra vanligt förekommande stereotyper; förorten som “det enorma 

betongblocket”, “den skräpiga förorten”, “invandrarförorten” och “den gungande 

moderniteten”.53  

 

2.4 Mediebilden av Husbykravallerna 

Mitt teoretiska bollplank har hittills bestått av studier som inte rör Husbykravallerna 

specifikt, men däremot utgör centrala ingångsvinklar till min egen studie.  

En aktuell studie av mediebilden av just Husbykravallerna är gjord av Lars Nord (et al.) och 

utgiven av Demicom vid Mittuniversitetet.54 Till att börja med lokaliserar Lars Nord ett antal 

centrala aktörer som är återkommande i medierapporteringen genom att antingen används 

                                                
48 Lindgren Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser, Liber, Lund 2011, s. 177. 
49Andén Papadopoulos Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm/Stehag 2000, s. 120. 
50 Lindgren Simon, Populärkultur: teorier, metoder och analyser, Liber, Lund 2011, s. 180. 
51 Andén Papadopoulos Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm/Stehag 2000, s.124. 
52 Ericsson Urban (et al.), Miljonprogram och media: Föreställningar om människor och förorter, Integrationsverket och 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm/Norrköping 2002, s. 28-29.  
53 Molina Irene, Förortsdiskurser i bilder, s. 41-50, I: Ericsson Urban (et al.), Miljonprogram och media: Föreställningar om människor och 
förorter, Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet, Stockholm/Norrköping 2002.  
54 Nord Lars (et al.), Efter Husbykravallerna: En studie av mediebilder och kriskommunikation, DEMICOM rapport nr. 18, 
Mittuniversitetet, Sundsvall 2014.  
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som källa eller omnämnas i nyhetstexterna. Aktörerna delas in i ett antal kategorier utifrån 

vad de representerar i nyhetstexterna.55 Även om jag själv inte använt mig av alla dessa 

kategorier, är det intressant att ställa aktörernas förekomst och gestaltning i bild i relation till i 

vilken grad de förekommer som källor eller omnämns i nyhetstexterna.  

 

I studien redovisas hur ofta aktörerna förekommer som direkta källor, respektive omnämns i 

nyhetsartiklarna.56 I topp i båda tabellerna kommer polisen, men i övrigt kan man utläsa 

intressanta skillnader i huruvida aktörerna förekommer som källor eller omnämns. 

Kategorien upploppsmakare förekommer exempelvis i låg grad som källa, men är efter 

polisen den aktör som omnämns flest gånger. Detta förklarar författaren med att denna 

kategori hade låg vilja och möjlighet att uttala sig i medierna, samtidigt som händelsernas 

natur medförde att de ofta omnämndes av andra aktörer.  

 

En annan intressant kategori är boende i utsatta områden som i hög grad omnämns i texterna, 

men som används som källa i betydligt lägre utsträckning än polisen, trots att boende i utsatta 

områden är den näst mest förekommande källan.57 En delundersökning av hur aktörerna 

vinklas visar att såväl polis som upploppsmakare genomgående vinklas negativt, samtidigt 

som de stod mot varandra i såväl verkligheten som i mediegestaltningen58, vilket kan 

jämföras med Arpans (et al.) forskning som visar att upplopp ofta gestaltas som en kamp 

mellan poliser och upploppsmakare.59 I en sådan gestaltning hade det varit tänkbart att den 

ena parten vinklades mer positivt, men Lars Nords studie visar att så inte var fallet i samband 

med Husbykravallerna. Även om den negativa vinklingen av upploppsmakarna var mer 

omfattande, beskylldes samtidigt polisen för övervåld och rasism.60   

 

 
 

 
                                                
55 Ibid. s. 38.  
56 Ibid. s. 38 resp. s. 41.  
57 I 415 studerade nyhetstexter förekommer polisen 142 gånger, medan boende i utsatta områden förekommer 79 gånger, vilket får betraktas 
som en relativt låg siffra med tanke på att det i första hand var de som berördes av händelserna. Jfr Tabell 2, s. 38.  
58 Nord Lars (et al.), Efter Husbykravallerna: En studie av mediebilder och kriskommunikation, DEMICOM rapport nr. 18, 
Mittuniversitetet, Sundsvall 2014, s. 44.   
59Arpan Laura M., Baker Kaysee, Lee Youngwon, Jung Taejin, Lorusso Lori & Smith Jason, News coverage of social Protests and the 
Effects of Photographs and Prior Attitudes i: Mass Communication and Society, 9:1, 1-20, 2006, s. 2 
60Nord Lars (et al.), Efter Husbykravallerna: En studie av mediebilder och kriskommunikation, DEMICOM rapport nr. 18, Mittuniversitetet, 
Sundsvall 2014, s. 44.   
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3.1 Metod och material  
För besvara mina frågeställningar om bildernas huvudsakliga motiv och huvudaktörer och 

beskriva hur den sammantagna bildjournalistiska gestaltningen såg ut har jag genomfört en 

undersökning i två steg. I den inledande översiktliga innehållsanalysen har jag kartlagt 

bildernas motiv och huvudaktörer. Denna genomgång tjänar framförallt syftet att urskilja ett 

antal typiska bilder från Husby, vilket ligger till grund för urvalet av bilder till de fördjupade 

kvalitativa analyserna. Det är också ett överskådligt sätt att beskriva de huvudsakliga motiven 

och aktörerna, då frekvensen av exempelvis bilder på brinnande bilar rimligtvis har stor 

påverkan på allmänhetens syn på händelserna och Husby som område. I nästa steg har jag 

studerat bildernas underliggande betydelse och meningsproduktion genom att använda mig av 

den semiotiska modellen för bildanalys, vilket är en väletablerad metod för att plocka isär och 

tolka bilders meningsskapande innehåll.61  

 

3.1.1 Översiktlig innehållsanalys 

I första stadiet har jag gjort en genomgång av bildmaterialet i sin helhet under den aktuella 

perioden 20-25 maj 2013 med syftet att placera in bilderna i övergripande kategorier utifrån 

deras motiv. Jag har arbetat utan i förväg uppställda motivgrupper och istället skapat dem 

efterhand jag studerat materialet, vilket gör dem giltiga för just min studie.62 När jag 

lokaliserat mina motivgrupper har jag tittat närmare på vilka personer som får synas i 

bilderna och hur de framställs. Här har jag i första hand intresserat mig för vilken roll den 

avbildade spelar i sammanhanget, i egenskap av exempelvis polis, upploppsmakare, boende i 

området eller politiker.  

 

Resultaten från de övergripande kvantitativa studierna har sammanställts i tabellform och 

utgjort underlag för en senare diskussion om hur bildjournalisternas val av motiv och aktörer 

kan ha påverkat mediebilden av Husbykravallerna. Resultaten ligger också till grund för mitt 

val av bilder till de semiotiska analyserna.  

 

3.1.2 Semiotisk bildanalys 

Därefter har jag genomfört de kvalitativt orienterade analyserna, vilket också är denna studies 

tyngdpunkt. Här har jag analyserat åtta utvalda bilderna utifrån den semiotiska 

                                                
61Fogde Marinette, i: Ekström Mats, Larsson Larsåke (et al.), Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Ungern 2011, s. 181.  
62 Jfr: Andén Papadopoulos Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Symposion, 
Stockholm/Stehag 2000, s. 15 och 46.   
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analysmodellen med fokus på att dels identifiera bildernas betydelsebärande element på den 

rent uppenbara nivån, dels att beskriva vilka kulturellt betingade betydelser som skapas 

utifrån bildernas betydelsebärande element och deras förhållande till varandra.63 

Analysmodellen är framtagen av Roland Barthes och är ett väletablerat sätt att förstå den 

meningsproduktion som bilder skapar64 och har använts i bland annat Kari Andén 

Papadopoulos studie av bilderna från Vietnamkriget.65 Jag har därför bedömt den som en 

lämplig metod för att undersöka den bildjournalistiska gestaltningen av Husbyhändelserna 

och förstå varför den såg ut som den gjorde.  

 

I en semiotisk bildanalys studeras bildens tecken utifrån vad Barthes kallar en denotativ 

respektive konnotativ nivå. På denotativ nivå identifieras vad bilden innehåller på ett så 

objektivt plan som möjligt. Här beskrivs sådant som är direkt synligt i bilden och som de 

flesta betraktare kan vara överens om att bilden föreställer.66 På den denotativa nivån bör man 

för att undvika personliga tolkningar, försöka att inta ett allmänmänskligt förhållningssätt och 

koncentrera sig på sådant som alla betraktare kan se.67 På konnotativ nivå undersöks 

kulturellt betingade inläsningar och tolkningar av innehållet. Det är våra konnotationer som 

avgör vilken betydelse vi tillskriver ett specifikt bildelement och vad vi associerar till 

bilden.68  

 

3.2 Metodproblem 

Då kvalitativa metoder alltid innehåller inslag av tolkning är total objektivitet omöjligt att 

uppnå i den här typen av undersökning. Resultatet av de semiotiska bildanalyserna ska därför 

ses i ljuset av mina teoretiska utgångspunkter, som är avgörande för förståelsen av bilderna. 

Jag har strävat efter att vara så noggrann som möjligt i beskrivningen av hur jag tolkar 

bilderna. Genom mitt teoretiska ramverk och öppna analysmetod framgår det hur jag kommit 

fram till mina slutsatser och därmed anser jag min studies intersubjektivitet vara god, även 

om läsare med annan bakgrund än min egen kan dra andra slutsatser.  

                                                
63 Ekström Mats, Larsson Larsåke (et al.), Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Ungern 2011, s. 181f. 
64 Barthes, Roland, Mythologies, Éditions du Seuil, Paris, 1957. 
65 Andén Papadopoulos Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Symposion, 
Stockholm/Stehag 2000. 
66 Lindgren Simon, Populärkultur, Liber, Lund 2011, s. 83f. 
67 Drotner Kirsten (et al.), Medier och kultur: En grundbok i medieanalys och medieteori, Lund 2000, s. 203. 
68 Fogde Marinette i Ekström Mats, Larsson Larsåke, Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 2010, s. 183. 
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Därmed ansluter jag mig också till den vetenskapliga tradition som anser att intersubjektivitet 

i första hand är en fråga om öppenhet och transparens i tillvägagångssättet, snarare än en 

strävan efter att andra forskare ska kunna uppnå exakt samma resultat.69 

 

Viktigare än att försöka uppnå någon slags total objektivitet tror jag också är att sätta bilderna  

i en vidare teoretisk kontext för att kunna föra en underbyggd diskussion kring hur upploppen 

och området Husby gestaltades i bildjournalistiken, och vad det i förlängningen säger om 

svenska mediers sätt att rapportera om denna typ av händelser.  

 

Den översiktliga innehållsanalysen är en sammanställning där jag helt enkelt studerat vilka 

kategorier av motiv och huvudaktörer som förekommer i materialet och räknat i vilken 

utsträckning de förekommit. Mitt tillvägagångssätt här är därför inte så mycket att beskriva, 

men för att kunna bilda dig en uppfattning om innehållsanalysernas rimlighet hänvisar jag till 

den fullständiga förteckning över det studerade materialet som återfinns i bilaga 9. Det är 

också de generella tendenserna som är viktiga för min undersökning snarare än det exakta 

antalet bilder i varje kategori.   

 

3.3 Material 
Som tidigare beskrivet består det analyserade materialet av bilder hämtade ur Expressen, 

Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet publicerade under upploppens mest 

intensiva skede 20-25 maj 2013. För att ytterligare avgränsa mig har jag valt koncentrera mig 

på bilder publicerade på nyhetsplats och, i de fall bilder från upploppen utgjort det centrala 

visuella elementet, på tidningarnas förstasida (på journalistspråk kallad Ettan). Detta gäller 

även bilder publicerade på förstasidan till DN STHLM, som är en egen bilaga för tidningens 

Stockholmsbevakning.  

 

Antalet bilder per dag och tidning har därför varierat beroende på händelsernas karaktär och 

de enskilda tidningarnas dagliga nyhetsvärdering. Även om det totala antalet bilder varit 

betydligt större har jag valt bort bilder som illustrerar exempelvis ledar-, debatt- och 

kultursidor, då dessa bilder i hög utsträckning är arkiv- och genrebilder utan direkt 

anknytning till texten. Sammanlagt består det analyserade materialet av 31,5 uppslag och 9 

förstasidor. Bilderna har bedömts var för sig och det totala antalet bilder är 154 stycken, ur 

                                                
69 Eneroth Bo, Hur mäter man vackert? Grundbok i kvalitativ metod, Natur och Kultur 1987, s. 61.  
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vilket jag valt ut åtta bilder för mer djupgående semiotiska analyser. Se bilaga 9 för en 

fullständig förteckning över det material som ligger till grund för min undersökning. 

 

4. Den bildjournalistiska gestaltningen av Husbykravallerna  
Här följer först den översiktliga innehållsanalysen och därefter de semiotiska bildanalyserna 

av åtta utvalda bilder som jag utifrån innehållsanalysen bedömt som typiska bilder från 

Husby. Analyserna där jag sätter mina resultat i relation till tidigare forskning återfinns i 

anslutning till den översiktliga innehållsanalysen, respektive löpande under tiden jag 

genomfört de semiotiska analyserna.   

 

4.1 Översiktlig innehållsanalys 

I arbetet med att lokalisera mina motivgrupper har arbetat utifrån så kallad induktiv metod70, 

vilket innebär att jag arbetat förutsättningslöst och upprättat kategorierna efter hand de visat 

sig i bilderna.71 Ganska snabbt kunde jag urskilja ett antal återkommande motivgrupper vari 

bilderna placerades in i. För redovisningens skull har dessa motivgrupper sedan renodlats till 

mer övergripande kategorier som representerar samma sak.  

 

I nästa steg har jag studerat bilderna utifrån vilka de huvudsakliga aktörerna har varit i 

bilderna. Bilderna från Husby är genomgående tydliga och enkla i sin komposition och det 

har därför i de flesta fall gått snabbt att fastställa vem som varit bildens huvudsakliga aktör. I 

tveksamma fall har jag låtit bildtexterna varit avgörande. Om aktören ifråga förekommit som 

subjekt i bildtexten har den också räknats som bildens huvudsakliga aktör.  

Nedan följer sammanställningar av motivgrupper och huvudaktörer i tabellform tillsammans 

med mer detaljerade beskrivningar av mitt tillvägagångssätt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
70Eneroth Bo, Hur mäter man vackert? En grundbok i kvalitativ metod, Natur och Kultur 1987, s. 50f.  
71 Jfr: Andén Papadopoulos Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Brutus Östlings 
Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag 2000, s. 15. 
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Tabell 1. 

Motivgrupper 
Huvudsakligt motiv       Antal bilder 
Bilbrand:          40 
Boende i området:         38 
Polis:          20 
Politiker:          13 
Upploppsmakare:         7 
Företrädare för organisation:       7 
(ej myndighet eller Megafonen)        
Megafonen:          6 
Vandaliserad byggnad:        5 
Manifestation mot våldet:        4 
Näringsidkare i området:        4 
Journalist:          3 
Bärgare/vaktmästare/lärare:       2 
(arbetande i området)         
Representant myndighet:        2 
Expert:          1 
Området Husby:         1 
Annan:          1 

Summa antal bilder: 154 
 

 
I Tabell 1 har jag lokaliserat ett antal övergripande motivgrupper utifrån vad jag bedömer 

vara de bildernas huvudsakliga motiv. Samtliga analyserade bilder har placerats i varsin 

kategori. Några motivgrupper är sammanslagna av två närliggande motivgrupper. Detta gäller 

kategorin bilbrand där både brinnande och utbrända bilar har fått ingå i en gemensam 

motivgrupp.  

 

Andra sådana grupper är arbetande i området som rymmer flera olika yrkeskategorier, samt 

gruppen vandaliserad byggnad som rymmer polisstationer, butiker och skolor. Kategorien 

boende i området rymmer människor som bor i Husby och andra områden som drabbades av 

förortsupploppen. Detsamma gäller näringsidkare i området. Däremot har jag valt att skilja 

dessa två kategorier åt, då näringsidkare inte nödvändigtvis behöver bo i samma område som 

de arbetar i. Företrädare för organisation anses vara personer som i bildtexten representerar 

en ideell organisation som arbetar för att öka tryggheten i området. Dessa är exempelvis 
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Järva föräldranätverk eller tillfälliga sammanslutningar av nattvandrare. Företrädare för 

Megafonen redovisas däremot separat då de i ett inledande skede var tongivande i debatten 

kring upploppen.72 

 
   
Tabell 2. 

Huvudsakliga aktörer: 
Huvudaktör:         Antal bilder: 
Boende i området:         41 
Polis:           25 
Räddningstjänst:         18 
Politiker:          13 
Företrädare för organisation:       8 
(ej myndighet eller Megafonen)     
Upploppsmakare:         7 
Megafonen:          5 
Bärgare/vaktmästare/lärare:       5 
(arbetande i området)         
Näringsidkare i området:        4 
Journalist:          3 
Representant myndighet:        2 
Deltagare i manifestation:        2 
Expert:          1 
    

Summa antal bilder: 134 
 
 

I Tabell 2 sammanställs huvudsakliga aktörer i de analyserade bilderna. Här ingår endast 

bilder där människor antingen är det huvudsakliga motivet eller förekommer som 

huvudsaklig aktör. En bild som exempelvis ingår i motivkategorien bilbrand har ingått i 

analysen om en människa förekommer som huvudsaklig aktör. Bilder som föreställer 

exempelvis bilbränder utan att innehålla människor har lämnats utanför analysen. Därför är 

också det totala antalet analyserade bilder något lägre. I många fall går bildernas 

huvudaktörer under samma benämning som deras huvudsakliga motiv. Det tydligaste 

undantaget är räddningstjänst som i många fall förekommit som huvudaktör medan det 

huvudsakliga motivet varit framförallt bilbrand.  

                                                
72Nord Lars (et al.), Efter Husbykravallerna: En studie av mediebilder och kriskommunikation, DEMICOM rapport nr. 18, Mittuniversitetet, 
Sundsvall 2014, s. 39.  
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I de fall flera aktörer förekommer i samma bild har bildtextens subjektspositionering varit 

avgörande. Flera personer av samma kategori av huvudaktör har bara räknats en gång.  

 

4.2 Resultat och analys Översiktlig innehållsanalys 

Av den översiktliga innehållsanalysen framgår det att de i särklass vanligaste motivområdena 

från Husby är bilbränder och boende i området (40 respektive 38 bilder). Därefter är det ett 

relativt stort steg till det tredje vanligaste motivet polis (20 bilder). Politiker förekommer 13 

gånger, upploppsmakare 7 gånger och företrädare för organisation 7 gånger. Av dessa sex 

vanligaste motivgrupper är det alltså bilbränder, boende i området och polis som i störst 

utsträckning bidrar till att skapa den sammanlagda mediebilden av Husbykravallerna. De sex 

vanligaste kategorierna av huvudsakliga aktörer är också de som förekommer i eller 

associeras med dessa motivgrupper.  

 

Den höga frekvensen av bilder föreställandes brinnande bilar går i linje med Arpans (et al.) 

(2006) forskning som visar att bilder av våld och förödelse ofta blir den övergripande ram 

utifrån vilken händelser som Husbykravallerna definieras. Då bilderna genomgående är enkla 

i sin framställning är det också svårt att hitta bilder som nyanserar denna övergripande 

gestaltningsram. Detta ska ses i relation till att kritiker som Rouzbeh Djalaie menar 

bevakningen var överdrivet dramatisk och “gick över styr”.73 Ändå är det just denna typ av 

dramatiska bilder som har fått dominera spaltutrymmet, vilket Andén Papadopoulos (2000) 

också menar är ett grundläggande problem för bildjournalistiken.  

 

I hög utsträckning förekommer emellertid också de boende i området som huvudsakligt motiv 

och huvudsaklig aktör. I min genomgång upptäckte jag att den absoluta majoriteten av dessa 

bilder är tagna i intervjusituationer, och att de boende ifråga i de flesta fall står rakt upp och 

ned och tittar in i kameran. Det är alltså fråga om ett slags porträtt och hänger troligtvis ihop 

med en ambition från journalisternas sida att ge sig ut och prata med de som berörs av 

händelserna. Detta motsäger delvis ovan nämnda forskning som säger att dramatiska bilder 

lyfts fram i den här typen av sammanhang. 

                                                
73 Marklund Mikael, ”Bevakningen av Husby har gått överstyr”, www.medievarlden.se, 2013-05-22, 
http://www.medievarlden.se/nyheter/2013/05/bevakningen-av-husby-har-gatt-overstyr, hämtad 2015-01-12, kl. 10:40.  
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Som mina semiotiska analyser visat är det i mångt och mycket en fråga om att porträttera de 

boende i området som passiva offer för upploppsmakarnas framfart, och i förlängningen de 

samhällsproblem som sociologerna och urbanforskarna Les Back med flera (2013) ser som 

utlösande för händelserna. Detta kan jämföras med resultaten av Lars Nords (2014) studie 

som visar att de boende i området citeras i betydligt lägre utsträckning än vad de omnämns i 

nyhetstexterna, vilket även det är ett sätt att passivisera denna av händelserna direkt 

påverkade grupp.  

 

Enligt Lars Nord både omnämns och citeras Polisen i hög utsträckning i nyhetstexterna. Detta 

återspeglas delvis i bilderna men Polisen förekommer i betydligt lägre utsträckning som 

huvudaktör än boende i området (i 25 respektive 41 bilder), vilket är något förvånande i ljuset 

av hur mycket oftare Polisen omnämns och citeras.  

 

Upploppsmakare förekommer däremot som huvudsaklig aktör i få bilder (7 stycken) och då 

sällan samtidigt som Polisen. Sådana bilder förekommer förvisso men i det avseendet är 

Arpans (et al.) gestaltningsram där polis ställs mot upploppsmakare inte så uppenbar i fallet 

Husbykravallerna. Däremot gestaltas Polisen nästan uteslutande i relation till konsekvenserna 

av upploppsmakarnas framfart, fullt kravallutrustade eller under utryckning med bilder 

föreställandes brinnande bilar i direkt anslutning (som i Aftonbladet 2013-05-21, ettan och 

sidorna 8-9).  

 

4.3 Semiotiska bildanalyser    
När jag nu har gått vidare med de mer ingående semiotiska bildanalyserna har jag använt de 

kvantitativa analyserna som utgångspunkt för att välja ut ett antal typiska bilder som 

representerar centrala mönster i bildbevakningen av händelserna. Liksom Kari Andén 

Papadopoulos har identifierat ett antal ikoniska fotografier från Vietnamkriget74, har jag i min 

genomgång upptäckt, om än inte enskilda ikoniska bilder från Husby, så i alla fall ikoniska 

modeller för hur centrala fenomen gestaltas i bildbevakningen av händelserna.  

 

Jag har lokaliserat ett antal bilder som är så lika i motiv och framställning att de oavsett 

fotograf och tidning hade kunnat ersättas av en och samma bild. Detta gäller i första hand 

bilder inom motivgrupperna bilbrand, polis, boende i området och upploppsmakare.  

                                                
74Andén Papadopoulos Kari, Kameran i krig: den fotografiska iscensättningen av Vietnamkriget i svensk press, Brutus Östlings Bokförlag 
Symposion, Stockholm/Stehag 2000, s. 125. 
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Dessa bilder är så pass lika varandra att man skulle kunna prata om dem som en slags 

“Husbykravallernas ikoner”.75 

 

I de följande semiotiska analyserna har jag utgått från dessa typiska modeller för att välja 

mina analysobjekt. I övrigt har arbetat utan i förväg uppställda riktlinjer, utan valt bilder 

utifrån de fenomen och gestaltningsmönster som jag vill belysa med varje enskild bildanalys. 

Då dagspressens bilder alltid presenteras i ett sammanhang med omgivande rubrik, bildtext 

och andra bilder har jag valt att väga in dessa i analyserna i de fall de tillfört något för 

tolkningen av bilderna.76 Däremot lämnas brödtexterna utanför denna studie. Valet av varje 

enskild bild har motiverats ytterligare efter hand som de har analyserats.  

 

Nedan följer det som jag ser som min studies huvudsakliga tyngdpunkt, nämligen de mer 

närgående analyserna av åtta typiska bilder från Husby. Som beskrivet under rubriken metod 

utgår jag från en tillämpad modell av Roland Barthes semiotiska metod för bildanalys. 

Analyserna har genomförts i tre steg: först en beskrivning av bildens kontext med motivering 

av bildval, sedan en beskrivning av bildinnehållet på denotativ nivå där jag beskriver bildens 

innehåll på en rent uppenbar plan och slutligen en beskrivning av de konnotationer, det vill 

säga underliggande kulturellt betingade betydelser, som bilden bär på. Då jag inte använt mig 

av någon i förväg uppställd frågemall är istället beskrivningarna av hur jag tolkat bilderna 

avgörande för att bedöma analysernas rimlighet.  

 

Denna öppna arbetsmetod har även använts av väletablerade forskare som Kari Andén 

Papadopoulos, och jag ser den därför inte som någon brist för min undersöknings 

intersubjektivitet. Då jag varit noggrann i min beskrivning av det teoretiska perspektivet och 

mitt sätt att tolka bilderna anser jag också att läsarna av denna studie har god insyn i hur jag 

kommit fram till mina slutsatser.  

 

Förutom att bilderna är valda utifrån att de representerar centrala fenomen i bildbevakningen 

har jag strävat efter att bilder från samtliga fyra tidningar ska ingå i analysen. Däremot anser 

jag inte att en jämn representation av alla tidningar har varit nödvändig, vilket innebär att 

vissa tidningars bilder förekommer fler gånger i urvalet än andras.  

 
                                                
75 Jfr: Ibid.  
76Jfr: Fogde Marinette i: Ekström Mats, Larsson Larsåke (et al.), Metoder i kommunikationsvetenskap, Studentlitteratur, Lund 2011, s. 186ff. 
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4.3.1 Bilbrand  
Aftonbladet 21 maj, bilaga 1 

Då bilbränder visat sig vara det vanligaste förekommande motivet från Husby är det också en 

sådan bild som är först ut i min semiotiska analys. Bilden ifråga är publicerad i Aftonbladet 

tisdagen den 21 maj (sida 8-9), vilket var en av de första dagarna som tidningen rapporterade 

om händelserna. Bilden utgör uppslagets huvudsakliga visuella element (dragarbild), och 

omges av rubrikerna “Två greps i kaoset” och “Husby i lågor när våldsamma ungdomsgäng 

gick till attack mot polisen”, en mindre bild föreställandes en kravallutrustad polispatrull, en 

enkel karta över Stockholms nordvästra förorter (Västerort) samt brödtext. Bildtexten lyder: 

“Förorten brinner: För andra natten i rad drabbade ungdomsgäng samman med 

kravallutrustad polis i Stockholmsförorten Husby. Minst elva bilar sattes i brand. Vid ett 

tillfälle försökte några gärningsmän stjäla räddningstjänstens brandslangar när de skulle 

släcka en av bilbränderna.” Övriga element på uppslaget är ett antal bylinebilder, samt en 

krönika med rubriken “Det finns inga enkla lösningar”. Överst på varje sida syns en svart 

banderoll med texten “extra” i versaler.  

 

Denotativ nivå 

Då bilden är väldigt enkel i sin framställning går det snabbt att konstatera att bilden 

föreställer två bilar i full brand. Även om ingenting i övrigt direkt händer i bilden är den 

dramatisk med stora eldslågor och mörk rök. Bilden tonas ut till svart i överkant, vilket 

förstärker den dramatiska stämningen. I förgrunden syns andra bilar, vilket antyder att 

branden utspelar sig på en parkeringsplats. Även om det fortfarande brinner kraftigt ser 

bilarna sotiga ut vilket antyder att de brunnit ett tag när bilden togs. I övrigt är det bara 

bildtext och rubrik som ger kontexten. Då bilden har få beståndsdelar och röken hindrar oss 

från se omgivningen hade den egentligen kunnat vara tagen var och när som helst.  

 

Konnotativ nivå 

Här används en enskild dramatisk bild för att illustrera ett större händelseförlopp, trots att de 

brinnande bilarna är helt plockade ur sitt sammanhang. Bara genom rubriker och bildtexter 

förstår vi att händelsen utspelar sig i Husby. Samtidigt får vi genom bildens koncentrerade 

komposition och uttryck som “kaoset”, “förorten brinner” och “Husby i lågor” intrycket av 

att hela Husby eller den vagt definierade “förorten” står i lika full brand som bilarna på 

parkeringsplatsen. Denna känsla förstärks av att en bild på en utryckande polispatrull 
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återfinns längre ner på uppslaget och att kartan där Husby är markerat med en eldslåga är 

väldigt översiktlig. Uppslaget är också det enda nyhetsuppslaget för dagen och därför erbjuds 

vi ingen chans till nyansering genom att exempelvis få se hur det ser ut i resten av området 

eller möta några som bor där. De enda människor som återfinns på uppslaget de 

kravallutrustade poliserna, men eftersom vi som betraktare varken får kontakt med dem eller 

kan urskilja deras identiteter blir de snarare till symboler för polismyndigheten eller det 

“etablerade samhället.” På samma sätt blir de brinnande bilarna symboler för upploppen och 

bilden bidrar därför inte till att nyansera vår förståelse för vad som händer. Istället är bilden 

just ett specifikt utvalt ögonblick som tillåts representera ett betydligt större sammanhang. 

 

Detta stämmer väl överens med Arpans (et al.) och Andén Papadopoulos forskning men är 

också en vanlig förekommande bild i den övergripande negativa mediebild av förorterna som 

beskrivits av såväl Costelloe (2014) som Nygren (2005). Nu var förvisso händelserna av sin 

natur negativa, men det är också, vilket Ristilammi (1999) påpekar, den här typen av massivt 

medieintresse när något negativt inträffar som konstituerar bilden av förorterna som en slags 

“annorlundaheter” där det vardagliga sällan anses vara värt att rapportera om.  

 

Med tanke på det stora antalet enkelt framställda bilder av brinnande bilar är det också lätt att 

förstå att journalister som Rouzbeh Djalaie, som dagligen arbetar i området, tycker att 

medierapporteringen är överdriven. Det går också i linje med det intresse för konflikter som 

Ghersetti (2004) och Nygren menar är grundläggande för journalistiken. Samtidigt skulle nog 

många bildjournalister hävda att dramatisering och förenkling är nödvändigt för att väcka 

mediepublikens intresse för ämnet. Medieforskarna brukar också kritiseras av yrkesutövarna 

för att inte förstå de premisser utifrån vilka bilderna uppstår och används, vilket sju välkända 

bildjournalisters attack på Andén Papadopoulos forskning är ett talande exempel på.77 Enligt 

min mening är emellertid denna typ av kritik höjden av inskränkt antiintellektualism som 

anmärkningsvärt nog delvis kommer från en person som själv innehaft en professur vid ett 

akademiskt lärosäte. 

 

 

 

                                                
77Adlercreutz R, Brådhe U, Engman A, Forsell J, Johansson B, Lindström P, Olsson R, Hon försöker smula sönder pressfotografins rykte, 
Fotografisk tidskrift, 1999, s. 25.    
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4.3.2 Boende i området  
Aftonbladet 22 maj, bilaga 2 

Näst vanligaste motivet är boende i området. Som första bild i min analys av denna kategori 

har jag valt en bild publicerad i Aftonbladet onsdagen den 22 maj (sida 10-11). Även denna 

bild utgör uppslagets dragarbild och är omgiven av rubrikerna “En förort i chock” och 

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

mindre bilder föreställandes boende och arbetande i området och en polis. Till höger finns en 

tvåspaltsartikel illustrerad av en fullt brinnande bil med rubriken “Männen kända av polisen”. 

Bildtexten lyder: “Rädda: ‘Jag tycker att det är ganska otäckt faktiskt’, säger Kåvan 

Jahanmahan, 10, här tillsammans med sin mormor Prsing Ahmed, 58. Bilen som syns i 

bakgrunden blev totalförstöd under upploppen.” Längst ned presenteras statistik över 

befolkningsmängd, arbetslöshet osv. i Husby och högst upp på uppslaget finns en svart 

banderoll med texten “ upploppen i Husby” i versaler.  

 

Denotativ nivå 

I bilden syns en ung pojke tillsammans med en äldre kvinna, båda av annan etnicitet än 

svensk, stående framför resterna av en totalt utbrunnen personbil. I bakgrunden syns sotsvarta 

fläckar av vad som ser ut att ha varit två andra utbrunna bilar, men som nu blivit bortforslade. 

Pojken har ett oroat eller bekymrat ansiktsuttryck och kvinnan ser ut att stå och blunda med 

händerna knäppta framför sig, men bilden kan också vara tagen i exakt samma ögonblick som 

hon råkat blinka. Bilens färg är helt bortbränd, rutorna krossade och i taket finns ett stort 

kvadratiskt hål. I förgrunden till höger i bilden syns de oskarpa konturerna av en hand som 

håller i något som troligtvis är en svart kamera med en monterad blixt ovanpå. Övriga 

bildelement är en väg som leder ut ur bilden och en brandsvedd gräsmatta längs med vägen. 

 

Konnotativ nivå 

Även i detta fall får enstaka händelser och människor stå som representanter för upploppen. 

Här är fokus dock lite annorlunda än i föregående bild. Istället för skildra de pågående 

upploppen är det nu de materiella konsekvenserna och de drabbade boende i området som 

illustreras. Båda rubrikerna bidrar till uppfattningen att bilden symboliserar hela “förorten” 

och de “skärrade Husbyborna”. Bilden är ett uppställt porträtt och man kan därför anta att 

fotografen har arrangerat den för att få de utvalda intervjupersonerna att stå framför den 
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utbrända bilen. Av den oskarpa handen i bildens högerkant att döma finns det även fler 

fotografer eller journalister på plats.  

 

Här finns annars den personliga kontakt som saknades i den förra bilden och som betraktare 

känner vi sympati för en liten pojke och en äldre kvinna som råkar bo i det utsatta området. 

Deras ansiktsuttryck och citatet “jag tycker det är ganska läskigt faktiskt” låter oss förstå att 

de är bekymrade över det som händer omkring dem. Även om ingenting säger det explicit får 

vi intrycket av att bilen tillhör dem eller deras familj. Både pojken och kvinnan är av utländsk 

etnicitet och tillsammans med övriga bilder på uppslaget får vi känslan av att de drabbade 

boende i området framförallt är av annan etnicitet än svensk. Bilden är tagen något ovanifrån 

och innehåller få beståndsdelar, vilket förstärker känslan av utsatthet och bidrar till att bilden 

talar ett enhetligt språk om oro och förödelse. Även denna bild är enkel i sin framställning 

och därmed är även den tagen ur sitt sammanhang då vi inte får se något av omgivningen. 

Bilden påminner om bilder från krig eller liknande händelser i utlandet och tillsammans med 

den ena rubrikens “jag trodde aldrig det kunde hända i Sverige” associeras den till andra, 

betydligt mer dramatiska händelser i andra delar av världen. Den bidrar därmed till att skapa 

eller reproducera en bild av Husby som ett problemdrabbat område med bekymrade och 

drabbade invånare med rötter i andra länder än Sverige, vilket Ericsson (et al.) m.fl. 

framhåller som ett vanligt gestaltningsmönster.  

 

Dagens Nyheter 23 maj, bilaga 3 

Som kontrast till denna typ av bild där de boende i området i mångt och mycket framställs 

som offer för upploppen vill jag emellertid lyfta fram ett annat sätt att gestalta de boende i de 

drabbade områdena. Denna typ av bilder och artiklar problematiserar visserligen händelserna, 

men fokuserar istället på positiva insatser mot våldet och framtidstron hos de utsatta 

förorternas, i bilderna mestadels unga, invånare. En typisk sådan bild återfinns i Dagens 

Nyheters Stockholmsbilaga torsdag den 23 maj (sida 6-7). Bilden är dragarbild och placerad 

mitt på uppslaget med två mindre bilder föreställandes skolelever/boende i området och en 

detalj av ett “framtidscollage” som eleverna gjort i skolan. Runt bilden finns artiklar med 

rubrikerna “Kravallerna får inte krossa drömmen”, “Nya polislarm i andra förorter” och “Det 

är en form av gerillakrig”. Bildtexten lyder: “Coacherna är bra på att få oss att förstå att vi 

kan kämpa för att nå våra drömmar, säger Raiso Duran. Här med Sharmarke Abdulah i 

förgrunden.” Uppslaget toppas av en svart banderoll med texten “Upploppen i förorterna”.  
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Denotativ nivå 

Denna bild föreställer istället en flicka av annan etnicitet som ler och tittar in i kameran eller 

på den mörkhyade pojken i bildens förgrund. Flickan är klädd i en slöja som täcker hår, 

panna och hals och sitter på eller står lutad mot ett bord. I kompositionen är hon centrerad. 

Pojken avtecknar sig som en oskarp siluett mot den ljusare bakgrunden, skrattar och ser ut att 

vara sysselsatt med något. Omgivningen är en typisk skolmiljö med skolbänkar, stolar och 

skåp och hyllor innehållandes böcker. I förgrunden nere till vänster sticker ytterligare en hand 

in, vilket antyder att en tredje person finns utanför bildytan.  

 

Konnotativ nivå 

I denna bild finns inget som uppenbart knyter de boende i området till Husby eller 

förortsupploppen och rubrikerna och bildtexten är därför helt avgörande för vår förståelse för 

sammanhanget. Fokus för bilden och artikeln är inte heller att gestalta de boende i området i 

direkt förhållande till händelserna utan snarare i relation till hur upplopp och liknande 

händelser påverkar omvärldens syn på miljonprogramsområdena och de människor som lever 

i dem på ett mer strukturellt plan. Vinkeln i både bild och artikel är positiv och det är 

framtiden som står i fokus, snarare än pågående eller tidigare negativa händelser. Skolmiljön 

hjälper att förstärka bildens positiva känsla genom att konnotera lärande och framtidsutsikter.    

 

Eftersom inget direkt händer kan bilden ses som ett porträtt av den unga kvinnan, men på ett 

symboliskt plan också som ett porträtt över en större grupp av just denna kategori av boende i 

området, nämligen ungdomar som i motsats till sina bostadsområdens dåliga rykten lever ett 

bra liv och ser ljust på framtiden. Även om detta på många sätt är ett “positivt” 

gestaltningsmönster är det också stereotypt på så sätt att det måste stå i kontrast till ett mer 

utbrett “negativt” sätt att gestalta storstädernas miljonprogramsområden på. Utan en sådan 

övergripande negativ diskurs skulle bilden också förlora sin symboliska laddning, och istället 

begränsas till att bli en bild som representerar hoppfulla skolungdomar i allmänhet, och som 

sådan hade dess betydelse i sammanhanget gått förlorad.  

 

Att den unga kvinnan bär slöja ger också bilden en religiös och kulturell inramning som är 

typisk i gestaltningen av boende i invandrartäta förortsområden. Detta är förvisso en 

nedtonad detalj i porträtteringen av en ung kvinna med framtidstro, men inte desto mindre 

viktig för bildens gestaltning av de engagerade och framåtblickande boende i området från 
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andra kulturer än den svenska, som med hjälp av sin handlingskraft har förmågan att ta sig ur 

ett sammanhang som ofta gestaltas med negativa förtecken. Även i rubrikerna kontrasteras 

“kravallerna” och “förorterna” med “drömmen som inte får krossas” vilket är att ställa 

upploppen och förorten mot drömmen om en bättre tillvaro någon annanstans.  

 

I gestaltningen av de boende i området förekommer därmed två övergripande 

gestaltningsmönster. I den första typen av bild är det i mångt och mycket fråga om att 

framställa de boende i området som passiva offer som inte kan göra något åt sin egen 

situation. I fallet Husbykravallerna tenderar också denna typ av bilder att helt överskugga det 

relativt låga antalet bilder där de boende i området städar upp efter upploppen eller deltar i 

manifestationer mot våldet. I princip samtliga bilder i denna kategori föreställer människor av 

annat ursprung än svenskt och tillsammans med den passiva framställningen bidrar de till att 

skapa en typiskt stereotyp bild av boende i invandrartäta förorter som enligt Ericsson (et al.) 

(2002) och Brune (et al.) (2004) kan förstås utifrån den postkoloniala teoribildningen. Den 

bekymrade äldre kvinnan är också fotograferad utifrån samma konvention som Andén 

Papadopoulos gråtande kvinna.  

 

Det motsatta gestaltningsmönster som återfinns i Dagens Nyheter är troligtvis också ett 

medvetet försök från journalisternas sida att nyansera en sådan negativ förortsdiskurs. Risken 

är emellertid stor att denna typ av “positiva” bilder faller in under postkolonialismens andra 

gestaltningsmönster där den andre beskrivs med exotiska förtecken i evig relation till den 

oftare förekommande negativa mediebilden. (Jfr: Ericsson, Brune, Ristilammi m.fl.) 

 

4.3.3 Polis 

Dagens Nyheter 21 maj, bilaga 4 

Efter boende i området är polis den vanligaste förekommande kategorien av huvudsakliga 

aktörer. Liksom räddningstjänst och upploppsmakare har poliser många gånger varit svåra att 

identifiera då de bär hjälmar och annan kravallutrustning. Däremot kan jag genom de följande 

semiotiska analyserna belysa andra tendenser i hur polisen framställs bildmässigt. Min första 

utgångspunkt i det här fallet är hämtad från Dagens Nyheters Stockholmsbilaga tisdagen den 

21 maj (sida 4-5). Bilden ifråga täcker större delen av uppslagets högra sida och omges av 

rubriken “Bilar och en färdtjänstbuss brändes upp i går kväll”, mindre bilder föreställandes en 

presskonferens arrangerad av Megafonen, boende i området och en interiörbild från 
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Megafonens lokal där budskapet “En enad förort kan aldrig besegras” står att läsa. Till höger 

om bilden finns en krönika med rubriken: “Maria Crofts: När slagen haglar håller sig 

Reinfeldt borta.” Bildtexten lyder: Oroligheterna i Husby fortsatte i går kväll, och en stor 

polisinsats var på plats i området.” I bilden finns en faktaruta med rubriken “Detta har hänt” 

och webbpuffar med rubrikerna “Polisen: Ordet ‘neger’ är inte acceptabelt” och “Filmklipp: 

Här sparkar de ner en ensam polis”. Uppslaget toppas av två intervjuer med Rami Al-

Khamisi, Megafonen, respektive Jörgen Karlsson, Polisen, samt en svart banderoll med 

texten “Upploppen i Husby”.  

 

Denotativ nivå 

På denotativ nivå föreställer bilden en uniformerad polis iklädd hjälm med visiret nedfällt 

framför ansiktet. Under hjälmen bär polisen en svart huva som gör det svårt att se polisens 

ansikte ordentligt, vilket gör kön och etnicitet svårt att avgöra. Bildtexten ger oss inte heller 

någon hjälp att fastställa polisens identitet. Kroppshållningen och kroppsformen ger dock 

intrycket att det rör sig om en man. Uniformen täcker hela kroppen och polisens händer är 

täckta med svarta handskar. I höger hand bär polisen en vit batong och runt midjan ett bälte 

med föremål som ser ut att vara en pistol, handbojor och andra typiska polisattiraljer. Två 

tygmärken med texten “polis” försäkrar oss om att det verkligen är en representant för 

polismyndigheten vi har framför oss. Polisen går eller springer rakt mot kameran och har i 

fotoögonblicket blivit fångad i en bredbent position med armarna en bit från kroppen. Polisen 

ser ut att befinna sig nära kameran och täcker en relativt stor del av bildytan. Bakom polisen 

syns en utspridd grupp av mestadels unga män av utländsk etnicitet, varav några ser ut att stå 

och titta på polisen eller fotografen. Bildens fond utgörs av fyra höghus med vitmålade 

fasader, balkonger och parabolantenner. 

 

Konnotativ nivå 

I den här bilden finns det mer av det sammanhang som saknas i många andra bilder från 

Husby. Även om polisen är det uppenbara huvudmotivet får vi genom husen och 

folksamlingen i bakgrunden en känsla av var vi befinner oss och vad som pågår. Även om 

inget direkt dramatiskt händer förstår vi med hjälp av rubriker och bildtexter att bilden är en 

illustration av pågående oroligheter i ett miljonprogramsområde. Polisens uniform, hjälm och 

kroppsspråk med den dragna betongen bidrar liksom i fallet med upploppsmakarna till att 

skapa en hotfull och dramatisk stämning i bilden. Samtidigt bär polisen på helt andra 
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konnotationer och är för många en positiv samhällskraft som bringar ordning i kaotiska 

situationer eller samhällskriser. Initialt fick dock polisen mycket kritik för att använda 

övervåld i mötet med upploppsmakarna78, och hade det inte varit för polissymbolerna hade 

troligtvis även de flesta andra betraktare tolkat polisen som en annalkande fara på väg rakt 

emot betraktaren. I och med att vi inte heller kan utläsa någon identitet eller några känslor 

hos polisen som person blir bilden också en symbol för en, om inte hotfull så i alla fall 

auktoritär, samhällsmakt med uppgiften att bringa ordning i ett stökigt förortsområde. De 

mestadels unga männen av utländsk etnicitet i bakgrunden fyller funktionen att dels antyda 

vilka som bor i området, dels att ge en förklaring till varför polisen befinner sig där. Unga 

män som passivt driver runt i sina bostadsområden i väntan på att något ska hända är också 

en vanligt förekommande beståndsdel i en typisk mediegestaltning av förortsområden, vilket 

antyder att området i fråga till stor del befolkas av sysslolösa ungdomar utan större hopp om 

framtiden.   

 

Svenska Dagbladet 21 maj, bilaga 5 

Även om ovanstående sätt att framställa polisen på är det absolut vanligaste vill jag även lyfta 

fram en annan typ av bild som återfinns i Svenska Dagbladet tisdagen den 21 maj (ettan). 

Bilden är förstasidans bärande bild och de omgivande elementen som rör Husby är rubriken 

“Ökad oro i Husby” och bildtexten “Polisen Rissa Seidou pratade med Husbybon Wrya Rasol 

i Husby centrum i går”.       

 

Denotativ nivå  

I den här bilden ser vi istället en fullt identifierbar polis i samtal med tre män av utländsk 

etnicitet. Genom både bilden och bildtexten förstår vi att det rör sig om en kvinnlig polis av 

utländsk etnicitet. Polisen bär uniform med korta ärmar och en matchande mössa täcker 

hennes huvud. Ansiktet är emellertid fullt synligt. Av ansiktsuttrycket och kroppshållningen 

att döma är polisen djupt involverad i ett samtal. De omgivande männen är alla i övre 

medelåldern och ser ut att delta i samtalet genom att lyssna eller skratta. De bär alla kavaj och 

rutiga skjortor. Miljön ser ut att vara ett typiskt stadsdelscentrum med affärer, ett kafébord 

med pappersmuggar på och en papperskorg. I bakgrunden syns en utspridd skara människor 

som jag identifierar som boende i området av utländsk eller oklar etnicitet. En ung man står 

bakom polisen och ser ut att delta i samtalet lite på avstånd. I bakgrunden kan man också 
                                                
78 Nord Lars (et al.), Efter Husbykravallerna: En studie av mediebilder och kriskommunikation, DEMICOM rapport nr. 18, 
Mittuniversitetet, Sundsvall 2014, s. 55.  
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urskilja två andra uniformerade poliser, vilket antyder att mer händer runtomkring än vad vi 

direkt kan utläsa ur bilden.  

 

Konnotativ nivå 

Här är det istället tveklöst polisen som en positiv samhällskraft i dialog med de boende i 

området som gestaltas. Genom den kvinnliga polisens och de manliga boende i områdets 

kroppsspråk får vi intrycket att en ömsesidig och positiv dialog pågår. De tre männen ser ut 

att lyssna på vad polisen har att säga och mannen längst till vänster ser ut att skratta. Polisens 

klädsel och fullt synliga ansikte ger ett ledigt och informellt intryck, samtidigt som uniformen 

fortfarande uttrycker att hon är en representant för en samhällsmakt. De tre männen är elegant 

klädda och framstår som ansvarsfulla och engagerade i vad som händer i deras 

bostadsområde. Denna gestaltningsmodell för de boende i området återkommer även i bland 

annat bilderna i motivgruppen manifestation mot våldet, vilken av utrymmesskäl lämnats 

utanför denna del av studien.  

 

Även i det här fallet gestaltas dock de boende i området enligt ett vanligt förekommande 

mönster bestående av äldre män som tillbringar det mesta av sin tid sittandes i sitt 

bostadsområdes centrum i samtal med varandra. I en sådan mediebild är också 

ansvarstagandet och engagemanget framförallt förbehållet äldre män, medan kvinnor i 

samma ålder oftare får spela en roll som mer passivt oroade eller drabbade, utan att 

egentligen kunna påverka sin situation (jämför exempelvis kapitel 4.2.2 Boende i området i 

denna studie).  

 

Omgivningen och människorna i bakgrunden för tankarna till ett typiskt stadsdelscentrum en 

fin vårdag, och det egentligen bara de tre polisernas närvaro som antyder att något 

anmärkningsvärt pågår eller har inträffat.  

 

Också i det här fallet är det tidigast beskrivna gestaltningsmönstret som är vanligast 

förekommande i bilderna från Husby. Polisen spelade en central roll och tycks ha varit 

enklast för bildjournalisterna att närma sig. Bilden av en i första hand auktoritär polis som 

skildras i förhållande till de omgivande oroligheterna är ett exempel på hur Arpans (et al) 

protest paradigm där polisen ställs i motsats till upploppsmakarna, kommer till uttryck i 

bildbevakningen av Husbyhändelserna. Huruvida polisen gestaltas negativt i samma 

utsträckning som de enligt Lars Nord (et al.) vinklas negativt i nyhetstexterna är nog en 
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tolkningsfråga men oavsett hur man ser det gestaltas Polisen mestadels i egenskap av en 

samhällsmakt som griper in och städar upp snarare än ger sig in i dialog med 

upploppsmakana och de boende i området. Då poliserna bär kravallutrustning och avbildas i 

aktion får vi heller ingen uppfattning om dem som personer.  

 

Undantag är emellertid bilden från Svenska Dagbladet som gestaltar Polisen i interaktion med 

de boende i området. Detta uppfattas som ett positivt gestaltningsmönster och därmed avviker 

den från Lars Nords (et al.) studie som visar att Polisen mestadels vinklades negativt. Bilden 

är långt ifrån de beskyllningar om rasism och övervåld som riktades mot Polisen under 

upploppens inledande stadie.  

 

4.3.4 Räddningstjänst 
Svenska Dagbladet 21 maj, bilaga 6 

Ytterligare en vanlig kategori av huvudaktörer är räddningstjänst. Aktörerna i den här 

kategorien utgör ofta en mindre del av bildytan men är ofta den enda huvudaktören i de fall 

de förekommer i bild. Mitt analysobjekt i det här fallet är publicerat på Svenska Dagbladets 

förstasida tisdagen 21 maj (edition 2) och omges av rubriken “Ökad oro i Husby” och 

bildtexten “Räddningstjänsten ryckte ut för att släcka bilbränder i Husby i går kväll”.  

 

Denotativ nivå 

Bilden föreställer tre utbrända bilar stående på taket av vad som ser ut att vara ett 

parkeringshus, omgivna av stora mängder rök och brandsläckningsskum. Vit rök stiger uppåt 

och täcker nästan helt bakgrunden, som består av gröna träd och en husfasad med balkonger, 

fönster och parabolantenner. Bilden är troligtvis tagen på håll med teleobjektiv och därför 

utgör huvudaktören räddningstjänst en liten, men viktig, del av bildytan. De två personerna 

som vi på grund av deras slangar, hjälmar och tuber på ryggen identifierar som brandmän står 

vända emot kameran, vilket gör att kön och etnicitet är omöjligt att avgöra. Bildtexten ger 

heller ingen vägledning, men bekräftar att det är räddningstjänsten som spelar huvudrollen. 

Då branden redan är släckt verkar brandmännens aktivitet bestå i att inspektera 

släckningsarbetet. På så sätt är de relativt passiva, men omgivningen och deras klädsel 

antyder ändå att de arbetar.                  
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Konnotativ nivå  

I den här bilden är huvudaktören räddningstjänst, liksom i de flesta andra bilder, helt omöjlig 

att identifiera. Dess funktion blir därmed snararast att representera de sidor av det etablerade 

samhället som rycker ut för att skapa ordning i kaoset och minimera de materiella och 

mänskliga skadorna, utan att för den sakens skull utgöra en pådrivande part i 

händelseförloppet (vilket däremot polisen kan sägas göra).  

 

Även denna bild är relativt isolerad, men den bakomliggande husfasaden ger oss en 

uppfattning om omgivningen och för med sina balkonger och paraboler tankarna till en typisk 

miljonprogramsförort. Trots det är den fortfarande en symbolbild för det större 

sammanhanget. Speciellt huvudaktören räddningstjänsten blir i mångt och mycket en symbol 

för vad jag skulle vilja kalla det ingripande samhället. Genom brandmännens arbetsklädsel 

och position mitt i havet av skum och rök förs tankarna till en slags samhällets hjälte som 

arbetar hårt för att återställa ordningen i den kaotiska och våldsamma förorten.  

 

Vad gäller tidigare forskning kan gestaltningen av räddningstjänsten i stor utsträckning 

tolkas utifrån samma referensramar som bilbrand och polis. Även i bilderna föreställandes 

brandmän är det är de dramatiska händelserna och följderna av upploppsmakarnas agerande 

som lyfts fram och får symbolisera händelserna(jfr: Arpan et al.). Då de heller aldrig avbildas 

som personer utan alltid i egenskap av sin yrkesutövning och som representanter för 

samhällsmakten och därmed en viktig motpol i den övergripande negativa mediebilden av 

förorten(jfr: Nygren, Ristilammi, Brune m.fl.).  

 

4.3.5 Upploppsmakare 

Expressen 21 maj, bilaga 7 

Statistiskt sett förekommer upploppsmakare relativt sällan som huvudsakligt motiv eller 

huvudaktör i bilderna från Husby. Med tanke på deras centrala roll för händelserna och det 

stora antalet bilder av deras våldsverkningar fann jag det något förvånande. Några tänkbara 

förklaringar kan emellertid vara att det inte ligger i deras intresse att bli igenkända, att 

tidningarna av integritetskäl inte velat publicera dessa bilder och att upploppsmakarna 

saknade en gemensam företrädare som ville uttala sig och ställa upp på bild i tidningarna.79 

När upploppsmakare förekommer i bild är de genomgående maskerade, bortvända från 
                                                
79 Jfr: Nord Lars (et al.), Efter Husbykravallerna: En studie av mediebilder och kriskommunikation, DEMICOM rapport nr. 18, 
Mittuniversitetet, Sundsvall 2014, s. 39.  
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kameran eller anonymiserade av tidningarna i efterhand. Den pressetiska och källkritiska 

problematiken i att låta maskerade påstådda våldsverkare oemotsagda få uttrycka saker som 

att de “hoppas att en polis blir skadad” på nyhetsplats80 ska inte diskuteras så ingående i 

denna studie, däremot hur deras sätt att framställas i bild påverkar den sammantagna bilden 

av Husbykravallerna.  

 

Ett talande exempel återfinns i Expressen tisdagen den 21 maj (sida 10-11). Bilden är dragen 

över hela uppslaget och omges av rubrikerna “Ledarna: Vi vill hämnas” och “Expressen har 

träffat männen som påstår sig ligga bakom upploppen: Vi känner oss trakasserade”, två 

mindre bilder föreställandes en bilbrand och en polispatrull, en grafik över Husby med 

rubriken “Oroligheterna i Husby” och en stillbild hämtad från ett Expressen TV-inslag. 

Bildtexten lyder: “Känner sig kränkta. Expressen har träffat två av de män som säger sig ha 

varit med att starta upploppet i Husby. ‘Det finns en anledning till att folk kastar sten på 

polisen. Det här är ett sätt för oss att visa att vi finns och hur vi har det här. Vi gör det för att 

polisen kränker oss’, säger de.“ I bilden finns även ett ryckcitat från brödtexten: “Jag var en 

av dem som startade hela grejen. Och det handlar mest om hur polisen beter sig mot oss, 

folket här.” 

 

Denotativ nivå  

I bilden möts vi av två personer som i bildtexten identifieras som två manliga 

upploppsmakare. Mycket mer beträffade upploppsmakarnas identitet går inte att utläsa ur 

bilden, då de båda är effektivt maskerade med sjalar, som döljer deras ansikten utom ögonen, 

kepsar och luvor. Texten på den vänstra upploppsmakarens sjal har hamnat upp och ned, men 

lyder “Comviq � Kistaloppet”. Den ena mannen är klädd i en vit långärmad tröja och den 

andra i en jacka som ser ut att tillhöra en träningsoverall. Båda tittar rakt in i kameran och 

den högra upploppsmakaren har armarna korsade över bröstet. Bakgrunden är en gul 

tegelvägg som isolerar upploppsmakarna från omgivningen och gör att de uppfattas som 

plockade ur sitt sammanhang. Som betraktare är vi därmed helt utelämnade till Expressens 

uppgifter i rubrik och bildtext om att bilden verkligen föreställer två upploppsmakare i 

Husby.  

 

 

                                                
80 Hämtat ur brödtexten, Expressen 21/5 2013, s. 11.  
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Konnotativ nivå  

På konnotativ ger denna bild ett lite skrämmande och hotfullt intryck. Utifrån bilden, 

bildtexten och rubrikerna är upploppsmakarna unga maskerade män som agerar som de gör 

på grund av att de upplever sig illa behandlade av polisen och i förlängningen samhället som 

helhet. Upploppen är ett sätt att “hämnas” och “visa att vi finns och hur vi har det här”, vilket 

antyder att upploppsmakarna själva bor i de utsatta områdena. Att mobiloperatören Comviq 

förmodligen sponsrar Kistaloppet har knappast någon relevans i sammanhanget, däremot är 

Kista ett område som gränsar till Husby och som också drabbades av upploppen, vilket kan 

bidra till att stärka bilden att upploppsmakarna själva bor i de drabbade områdena. Denna 

uppfattning nyanserades senare i bland annat en artikel i Svenska Dagbladet där Säpo menar 

att de som ligger bakom upploppen är “lokala ungdomar, kriminella och en liten klick 

yrkesaktivister”, huvudsakligen från den autonoma vänstern.81 

 

Sättet som bilden är framställd på är på många sätt typisk för hur våldsverkare eller 

kriminella brukar gestaltas i medierna. Maskeringarna, posen med händerna knäppta över 

bröstet och den raka kompositionen bidrar till känslan av att de avbildade mycket väl kan 

vara hotfulla upploppsmakare. Det är förmodligen också precis så här som aktörerna ifråga 

själva vill bli framställda, helt anonyma på grund av maskeringarna, fotograferade på ett sätt 

som inger respekt samtidigt som de får chans att rättfärdiga sitt agerande i en av Sveriges 

mest lästa tidningar. Förmodligen var det också det ända sättet att få dem att ställa upp, men 

som betraktare har vi ingen som helst möjlighet att bedöma deras och Expressens 

trovärdighet i att de verkligen är vad de utger sig att vara. Detta är också det kanske mest 

uppenbara exempel på vad Rouzbeh Djalaie syftar på när han påstår att medierna går de 

inblandade aktörernas ärenden. Upploppsmakarna i bilden vill uppenbarligen synas i 

tidningen och tillåts göra det helt och hållet på deras egna premisser.  

 

Här är det alltså i ännu större utsträckning en fråga om att låta ett isolerat fall representera ett 

betydligt större antal människor. Sammanhanget saknas helt och de avbildade skulle kunna 

vara vilka unga män som helst som vill ha lite medieutrymme för sina åsikter om polisen och 

samhället. Men om vi utgår från att Expressens uppgifter stämmer fyller bilden, på grund av 

anonymiseringen och framställningen i övrigt, ingen egentligen funktion förutom att 

reproducera ett stereotypt manligt våldsideal, bekräfta fördomar om de boende i de utsatta 

                                                
81Holmström Mikael, Eidevall Mårten, Polisen misstänker “yrkesaktivister”, Svenska Dagbladet 2013-05-25, s. 6. 
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områdena och utgöra ett “bevis” på att Expressen verkligen pratat med två personer som 

enligt egen utsaga ligger bakom upploppen. Om och hur Expressen har kontrollerat deras 

identiteter och uppgifter redovisas överhuvud taget inte.  

 

Som beskrivet tidigare avbildas sällan upploppsmakarna i samma bild som polisen, vilket 

bidrar till att tona ner motsättningarna dem emellan. Här är det istället rubriker och citat som 

antyder att de befinner sig i konflikt med varandra. I kombination med de hotfulla 

maskeringarna är det en negativ gestaltningsram (jfr Lars Nord), samtidigt som 

upploppsmakarna får en chans att legitimisera sitt agerande. Samtidigt fyller hela uppslaget 

syftet att polarisera upploppsmakarna gentemot polisen, vilket är ett tydligt exempel på hur 

Arpans (et. al) protest paradigm kommer till uttryck. Genom detta förstärks också bilden av 

att upploppsmakarna för en kamp mot det etablerade samhället, vilket enligt Costelloe (2014) 

tar fokus från bakomliggande strukturella samhällsproblem och stärker den etablerade 

samhällsmakten.  

 

Upploppsmakarna gestaltas också som unga män som själva bor i de utsatta områdena vilket 

står i motsättning till det stora antalet kvinnor som förekommer som boende i området. Det är 

alltså fråga om ytterligare en stereotyp bild av förortens invånare där i synnerhet de unga 

männen är våldsamma och arga på det etablerade samhället, medan kvinnorna antingen är 

offer för omständigheter de inte kan påverka eller skötsamma skolelever med höga 

ambitioner för framtiden.  

 

4.3.6 Journalist 
Expressen 21 maj, bilaga 8 

Som en avslutande delstudie av mer personligt intresse har jag även tittat närmare på hur 

journalistkåren framställer sig själv i samband med Husbykravallerna. De bilder där 

journalister förekommer i förhållande till händelserna i Husby är framförallt stillbilder ur 

webbtv-inslag och så kallade “på plats”-bylines. Då denna delstudie har något lägre relevans 

för studien som helhet följer den också en lösare systematik och är betydligt mer kortfattad än 

föregående analyser. Trots det tycker jag att det går att dra intressanta slutsatser om hur 

journalister ser på sig själva och sina kollegor i förhållande till upploppen och Husby som 

område.    
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Det kanske mest anmärkningsvärda exemplet är hämtat ur Expressen tisdagen den 21 maj 

(sida 9) och består av en serie på tre bilder där Expressens reporter rapporterar direkt från ett 

dramatiskt händelseförlopp. Rubriken är “Primetime-reportrar tvingades söka skydd” och 

bilderna är numrerade uppifrån och ned med siffrorna 1, 2, 3. I bildserien och den tillhörande 

rubriken är det uppenbart att det huvudsakliga fokus ligger på journalistens personliga 

upplevelser av upploppen, samtidigt som de brinnande bilarna i bakgrunden utgör en 

effektfull fond gentemot vilken reportern framstår som en slags hjälte som för sina tittares 

skull modigt utsätter sig för de dramatiska och farliga händelserna i förorten.  

 

Sådana tendenser finns också i de vanligt förekommande “på plats”-bylines som syftar på att 

markera journalisterna närvaro i de utsatta områdena och som annars ofta används i samband 

med krigsbevakning utomlands. Liksom ovanstående exempel lyfter det fram journalisterna 

som personer och bidrar till, för att tala med Urban Ericsson (et al.), att göra reportern till en 

“kolonial upptäcksresande som rest in till mörkrets hjärta för att visa fram det annorlunda för 

oss ute i verkligheten”.82 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
82 Ericsson Urban (et al.), Miljonprogram och media: Föreställningar om människor och förorter, Integrationsverket och 
Riksantikvarieämbetet, Stockholm/Norrköping 2002, s. 29.  
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5. Slutsatser och diskussion  
I min studie har jag med utgångspunkt i forskning om dels bildjournalistik i samband med 

kriser och dels mediebilden av förortsområden studerat hur de svenska dagstidningarna 

Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet i sin bildjournalistik 

gestaltade upploppen i Stockholms förorter våren 2013. Fokus har legat på att identifiera 

övergripande gestaltningsmönster vad gäller händelserna, de inblandade aktörerna och Husby 

som område. Med hjälp av en översiktlig innehållsanalys av samtliga bilder publicerade på 

nyhetsplats under perioden 20-25 maj och semiotiska bildanalyser av åtta typiska bilder har 

jag kommit fram till att tidningarna i stor utsträckning låter enstaka dramatiska bilder 

representera ett betydligt större skeende och att de inblandade aktörerna och Husby som 

område gestaltas utifrån stereotyper som tidigare forskning har visat är vanlig i mediebilden 

av kriser och förortsområden.  

 

De vanligaste sex motiven och huvudaktörerna i bilderna från Husby är bilbränder, boende i 

området, polis, politiker, upploppsmakare och företrädare för organisation respektive 

boende i området, polis, räddningstjänst, politiker, företrädare för organisation och 

upploppsmakare. Utifrån de semiotiska analyserna har jag konstaterat att återkommande 

tendenser i bildbevakningen av Husbykravallerna är att lyfta fram enskilda dramatiska bilder 

som representativa för större skeenden, framställa de boende i området som passiva offer för 

händelser de inte kan påverka, gestalta polis och räddningstjänst som auktoritära eller 

ingripande samhällskrafter och avbilda upploppsmakarna som hotfulla unga män själva 

boendes i de utsatta områdena som agerar som de gör i protest mot det etablerade samhället. 

Undantag finns men används i första hand för att kontrastera en övergripande negativ 

gestaltningsram i synen på händelserna och Husby som område. Med hjälp av mitt teoretiska 

ramverk har jag därefter visat att dessa gestaltningsmönster bidrar till att reproducera en 

stereotyp och förenklad bild av Husby och dess invånare som är vanligt förekommande i en 

övergripande negativ mediebild av förortsområden.  

 

Uppsatsen landar därmed i slutsatsen att de problem med förenklingar och stereotypiseringar 

som Andén Papadopoulos och Sontag m.fl. menar är genomgående i den bildjournalistiska 

bevakningen av krig och katastrofer i tredje världen, även återfinns i svenska dagstidningars 

bildbevakning av Husbykravallerna. Vad som kan tyckas vara vitt skilda fenomen kan till och 

med förstås utifrån samma teoretiska referensram, nämligen den postkoloniala 
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teoribildningen. Detta antyder att stereotypa bildjournalistiska gestaltningar av kriser inte är 

en följd utav det geografiska avståndet, utan snarare av ett kulturellt avstånd. Det visar också 

att bildjournalistiken i någon mån är beroende av att sätta kriserna i relation till vedertagna 

uppfattningar om inblandade aktörerna och den kontext som händelserna utspelar sig i, vilket 

tycks vara ett inneboende problem för bildjournalistiken som genre. Trots en numera hög 

medvetenhet om hur medierna reproducerar stereotypa uppfattningar i dessa frågor, verkar 

bildjournalistiken ha stora svårigheter med att bryta sig ur sådana gestaltningsmönster.  

 

Hur problemet ska lösas och vad som skulle vara en mer rättvis representation av händelser 

som Husbykravallerna lämnar jag öppet för framtida forskning och yrkesutövning att besvara. 

Ökad och mer initierad lokalbevakning av storstädernas förortsområden kan i alla fall vara 

god hjälp på vägen i att göra fotografierna till 3D-bilder snarare än enkla vykort.     
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