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Abstract 
Titel: Mellan kattskit och mordhot - En kvalitativ studie om mediedrevet kring Marcus 

Birro 

Författare: Elin Björkman och Matilda Vejlo 

Handledare: Anna Edin 

Nyckelord: Marcus Birro, Twitter, mediedrev, skandal, islam 

      

Syftet med studien var att undersöka hur pressen har skildrat händelserna kring Marcus 

Birro, samt att analysera hur han själv hanterat mediedrevet på sin privata 

Facebooksida. 

      

Studien har sina teoretiska utgångspunkter i medielogiken, medieskandaler och 

försvarsteorin apologia. Även mediedrev beskrivs som ett kompletterande och 

förklarande fenomen. 

 

Studiens metodologiska utgångspunkter är en kvalitativ textanalys som behandlar valda 

artiklar från pressen, samt en retorisk analys av utvalda inlägg från Birros Facebook. 

      

Resultatet av studien påvisar ett tydligt mediedrev mot Birro med negativ utgång. Ur 

studien framgår det även att Birro använt sig av retoriska strategier under sitt försvar 

och studien visar även tydliga indikationer som att han har intagit en försvars- och 

offerroll. 
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1. Inledning och bakgrund 
Det är ett faktum att journalister som arbetar för pressen har möjligheten att påverka vad 

allmänheten ska ta del av för nyheter. Medierna har makten att bestämma vilka 

händelser som blir stora nyheter när de väljer vad som ska publiceras. Hur medierna 

skildrar dessa nyheter kan ge konsekvenser för inblandade parter. De traditionella 

massmedierna har sedan början av 2000-talet gottat sig i skandaler om offentliga och 

kända personer.1 Genom att flera medier publicerar ofördelaktiga uppgifter om en 

person, organisation eller ett företag uppstår en process som kallas mediedrev.2  

Sociala medier är ett fenomen som ständigt växer och dess popularitet har ökat 

varje år. En undersökning gjord av ”Stiftelsen för internetinfrastruktur” år 2014 visar att 

det i Sverige är 72 % av befolkningen som använder sociala medier, en andel som 

ständigt ökar.3 I undersökningen framkommer det att nästan alla som använder sociala 

medier är medlemmar på Facebook. Facebook är helt dominerande med sina 90 000 000 

unika besökare varje månad.4  

 

Journalisten och författaren Marcus Birro hamnade i rejält blåsvädret när han 

publicerade ett inlägg (en så kallad tweet) på Twitter5 den 4 november 2014 som fick 

mycket uppmärksamhet. 

 
”Köper inte snacket om att "religioner" är farliga. Vad har den 

största delen av världens religiösa terrorism gemensamt? Islam. 

Fakta.” 

 

Följden av de 113 tecken som publicerades fick oväntat mycket uppmärksamhet i 

massmedier och på sociala medier. Följden blev även, enligt Birros egen utsago, 

personliga påhopp på gatan så som spottloskor och mordhot. 

 
”Min familj gråter. Jag är rädd. Mina barn undrar vad som hänt. 

Det är vad mordhoten betytt. Jag orkar inte mer.”6 

                                                
1 J. Falkheimer & M. Heide Strategisk kommunikation (2014) s. 151 
2 www.ne.se (2015-04-14) 
3  http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarnas-anvandning-av-sociala-medier-2014/ (2015-03-
19) 
4 (http://www.ebizmba.com/articles/social-networking-websites (2015-03-19) 
5 Twitter är en mikroblogg där varje inlägg är max 140 tecken.  
6 Marcus Birros Twitter (2014-11-11) 
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Birro som vid denna tidpunkt var anställd vid kvällstidningen Expressen medverkade 

den 22 november i podcasten RLM, den högerextrema sajten Exponerats podcast. 

Under intervjun kommenterade Birro reaktionerna han fått efter sin uppmärksammade 

tweet och uttryckte ett missnöje över Expressens hanterande kring hoten mot honom. 

Natten till den 24 november fick Birro ett telefonsamtal från en av Expressens chefer 

som meddelade att han inte fick jobba kvar på grund av kritiken som riktats mot 

tidningen.7 

Två månader senare sågs Birro äta lunch med Sverigedemokraternas tillfälliga 

partiledare Mattias Karlsson och riksdagsledamoten Linus Bylund. Konsekvenserna av 

lunchen ledde till att Birro även blev avskedad från fotbollssajten Solo Calcio, där hans 

anställning hade varat en vecka.8 Samtidigt pågick en ständig medierapportering kring 

händelserna. Flera debattörer och kända personen uttalade sig och tyckte till om Birros 

handlingar. De huvudsakliga rapporteringarna stod kvällspressen för. Dessa medier 

bedriver vad som kallas för sensationsjournalistik, en typ av journalistik som fokuserar 

på att granska enskilda händelser och personer och därefter publicera materialet utan att 

journalisten sätter sig in i sammanhangen. Målet med publiceringen är att det ska 

framstå som uppseendeväckande och sensationellt.9  

 

2. Syfte och frågeställningar 
Studien tar avstamp i en händelse som hade kunnat stannat vid en enskild nyhetsartikel 

men som i stället blev föremål för ett omfattande mediedrev. Syftet med studien är att 

undersöka hur pressen har skildrat händelserna kring Marcus Birro samt att analysera 

hur han själv hanterat mediedrevet på sin privata Facebooksida. Utifrån syftet har 

följande frågeställningar utformats. 

 

- Hur har pressen framställt fallet Birro? 

- Hur har Birro använt sig av de retoriska strategierna i hanteringen av mediedrevet i 

sina Facebookinlägg? 

- Vilken typ av roll har Birro intagit under mediedrevet?   

 

                                                
7 http://blogg.varldenidag.se/birros-blogg/sparkad-fran-expressen/ (2015-03-12) 

8 http://www.dagensmedia.se/nyheter/dig/article3880103.ece (2015-03-19) 

9 S. Hadenius et al Massmedier (2008) s. 73 
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Kapitlet inleds 

med en kortare inledning som sedan följs av en beskrivning kring två tidigare studier. 

 

Lars Nord, Anders Pihlblad, Sigurt Allern och Ester Pollack är bland annat några som 

skrivit om områdena medielogik, mediedrev och skandaler. Denna forskning ger en bra 

grund för vidare forskning inom områdena. Birrostudien har både aktualitet och 

empirisk grund eftersom materialet som analyserats är nyproducerat, omfattande och 

aktuellt. Nedan presenteras kort tidigare forskning kring medielogik, mediedrev och 

skandaler, som knyter an till Birrostudien. 

De problem som förklaras och diskuteras i rapporten “Bimbon och den manliga 

medielogiken”, skriven av Anna Edin och Kristina Widestedt, utgår från en debatt som 

gav upphov till många frågor. I rapporten ställer författarna sig frågan hur ett utspel från 

en enda journalist kan skapa stora rubriker och löpsedlar i över en månad och därefter 

bara mynna ut utan att ha klargjort för den ursprungliga sakfrågan. Debatten 

utvecklades snabbt till ett ställningskrig med häftiga personangrepp. Rapporten tar 

avstamp i medielogiken med fokus på främst den manliga medielogiken. Trots att 

rapporten är skriven för över 10 år sedan ger den ändå en bra grund för Birrostudien, 

främst på grund av att medielogiken står i centrum.10  

Ytterligare relevant forskning som finns behandlar bland annat 

drevjournalistik. Mia-Maria Hammarlin och Gunilla Jarlbro skrev år 2012 “From tiara 

to Toblerone: the rise and fall of Mona Sahlin”, en undersökning om vilken bild pressen 

målade upp av Mona Sahlins karriär, samt hur mediedrevet kring den så kallade 

Toblerone-affären ledde till hennes tillfälliga avgång från politiken. Undersökningen 

visade att pressen fokuserade mest på Sahlin som privatperson och inte på hennes 

karriär som politiker. Precis som i Edin och Widestedts studie finns ett fokus på 

genusperspektiv i undersökningen och Hammarlin och Jarlbro menar bland annat att 

Sahlin utsattes för ett hårdare drev än vad en manlig politiker hade blivit utsatt för.11  

En gemensam nämnare för de flesta studier inom detta forskningsfält är mediernas 

skicklighet att konstruera en bild av verkligheten och utifrån det skapa debatt. Trots att 

utgångspunkterna och aspekterna är varierande i de olika studierna tillhör även 

                                                
10 http://www.mediestudier.se/bdh_filearea/studier/Bimbo.pdf (2015-05-09) 
11 S. Allern & E. Pollack Political Scandals in four nordic countries (2012) s. 113-131 
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Birrostudien detta forskningsfält. Genom att studera ett aktuellt fall skänker studien 

aktualitet till de tidigare studierna, kunskapen som redan finns blir mer ingående och 

diskussionen fortsätter. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter och fenomen 
I detta kapitel presenteras de teoretiska ramverk och begrepp som studien vilar på. 

Nedan presenteras också mediedrev som inte är en teori utan ett fenomen värt att 

förklaras. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av de teoretiska ramverken. 

 

4.1 Medielogik 

Begreppet medielogik formulerades av sociologerna David Altheide och Robert Snow i 

slutet av 1970-talet. Enligt teorin medielogik beror innehållet i medierna på vad som 

passar ett mediums format, dess organisation, interna arbetsvillkor, behov av 

uppmärksamhet och normer.12 

Medielogik förklarar vad som styr medierapporteringen. Mediernas behov och 

medierna själva är formade av ett samspel mellan teknologiska villkor och 

förutsättningar, institutionella och organisatoriska faktorer. De är även formade av 

konkurrensen med andra medier om publikens uppmärksamhet och mediepubliken i sig, 

samt samspelet mellan ekonomiska och politiska aktörer. Det är alltså inte verkligheten 

i sig som styr medierapporteringen och hur den formas.  

Teorin handlar även om att medierna har blivit en sådan central del i det 

moderna samhället att aktörer som behöver medierna för att kommunicera med publiken 

måste anpassa sig till medielogiken. Utifrån detta skapas en dubbel omformning av 

verkligheten. Först anpassar sig sociala och politiska aktörer till medierna och 

medielogiken, medierna i sin tur omformar innehållet i nyheterna för att ytterligare 

passa medielogiken. Enligt Altheide och Snow leder detta till att den organiserade 

journalistiken dör. 

 
”In a media world, organized journalism is dead; we are 

postjournalists for two general reasons. First, journalistic 

practices, techniques, and approaches are now geared to 

media formats rather than merely directing their craft at 

topics; second, the topics, organizations, and issues that 

journalists report are themselves products of media–journalistic 
                                                
12 H. Bengtsson Politisk kommunikation och demokrati (2008) s.153 
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formats and criteria.” 13  

 

Journalistiken handlar inte längre om att rapportera vad som är viktigt och relevant i 

verkligheten utan om att hitta nyheter som passar mediets egna format, tidsrytm och 

produktionsvillkor, och att skapa journalistik utifrån det. Journalistiken kan inte längre 

redogöra för en social verklighet som är oberoende av medierna själva. En central del av 

mediernas behov är att både fånga människors uppmärksamhet och samtidigt reducera 

informationsmängden. För att kunna hantera denna situation använder sig medierna av 

olika berättartekniker, dessa kan ses som konkreta uttryck för medielogiken.14 

Medielogik består av fyra huvuddelar vilka är mediedramaturgi, medieformat, 

mediernas arbetsrutiner och arbetsmetoder. Mediedramaturgin fokuserar på att fånga 

och behålla publikens uppmärksamhet, detta görs genom en samling beslutsregler och 

överväganden. Som tidigare nämnt använder medierna olika berättartekniker, vilka inte 

alltid är enkla att undersöka, dessa förklaras mer ingående nedan.15 

 

• Tillspetsning: Medierna spetsar till innehållet för att fånga publikens 

uppmärksamhet och för att på så sätt utmärka sig i dagens stora 

informationsflöde.   

 

• Förenkling: Eftersom verkligheten är obegränsad till skillnad från mediernas 

format måste nyheterna förenklas inom ramarna för detta. Ett exempel är att 

journalister kan förenkla komplexa resonemang för att lättare tilltala publiken. 

 

• Polarisering: För att fånga publikens intresse och skapa känslor kan medierna 

skapa en polarisering genom att sätta olika parter mot varandra.   

  

• Intensifiering: Nyheterna kan göras mer spännande och intresseväckande genom 

intensifiering. En händelse får mer uppmärksamhet ju mer intensiv den ter sig. 

  

• Konkretisering: Genom konkretisering fokuserar medierna framför allt på 

händelser snarare än abstrakta processer. Publiken har lättare att ta till sig det 

konkreta eftersom det abstrakta ofta är mer komplext.   

                                                
13 https://jesperstromback.files.wordpress.com/2009/12/tiodagar1.pdf s. 35  
14 J. Strömbäck Makt, medier och samhälle (2009) s. 171-172 
15 Ibid s. 177 
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• Personifiering: Journalistiken försöker till stor del att utgå från konkreta 

personer i stället för mer abstrakta sammanhang. Om nyheten får ett ansikte blir 

det lättare för publiken att identifiera sig med den. Människor är något av det 

mest konkreta som finns, människor är intresserade av andra människor.   

 

• Stereotypisering: Nyheter blir enklare för publiken att förstå med hjälp av 

stereotypisering. Stereotyper bygger på generaliseringar som skapar 

igenkänningseffekter, tillför information, skapar ordning i tankevärlden och 

existerar enbart på grund av människors gemensamma tänkande och 

uppfattningar.16  

 

Medielogiken har starkast verkan i medieformatet TV, därefter i radio och tidningar och 

minst i internetbaserade medier. Ett medium har större sannolikhet att anpassa sig till 

medielogiken ju mer kommersiellt det är, till exempel har inte public service-kanalerna 

samma press på sig att nå masspubliken som kommersiella medier har vilket betyder att 

de teoretiskt sett inte behöver anpassa sig på samma sätt till medielogiken.17  

Det kan urskiljas en ökad uppdelning av publiker mellan olika medieutbud. 

Konkurrensen medierna emellan ökar vilket leder till krav på storslagna rubriker, 

snabba resultat och ett upplägg som snabbt fångar publiken. 

Kvällstidningsjournalistiken tar över mer och mer i pressen, samtidigt som kravet på 

snabb information bidrar till en mindre genomarbetad journalistik.18  

Något som är avgörande för medieinnehållet är medieformatets gränser, dessa 

varierar beroende på vilket medium det gäller. Det finns möjligheter och begränsningar 

med alla format, olika format har olika förutsättningar och lämpar sig för olika typer av 

nyheter. TV-formatet bygger på rörliga bilder medan tidningsformatet bygger på det 

skrivna ordet, vilket gör att TV är bäst på att fånga dramatik och tidningen har större 

fokus på beskrivning av bakomliggande orsaker om samma nyhet. Innehållet anpassas 

därmed efter formatet eftersom formatet väger tyngst.19 

Nyhetsformatet är en slags ram som betyder att vissa händelser är “hetare” 

nyheter än andra. För journalisterna handlar det om att vara först att rapportera om en 

                                                
16 https://jesperstromback.files.wordpress.com/2009/12/tiodagar1.pdf s. 33-34  
17 Ibid s. 36 
18 H. Bengtsson Politisk kommunikation och demokrati (2008) s.155 
19 H. Bengtsson Politisk kommunikation och demokrati (2008) s.154 
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händelse, eftersom det är den första versionen som sedan andra medier måste förhålla 

sig till. Detta ställer högre krav på medierna, att hela tiden uppdatera nyhetsflödet för att 

leva upp till publikens efterfrågan.20 I medierna pågår därmed ett ständigt urval då 

medieformatet är begränsat men nyheterna oändliga. Vilka aspekter och händelser som 

får utrymme i medierna är avgörande för att få publikens uppmärksamhet och lyckas i 

den konkurrenskraftiga mediebranschen.21  

Medielogiken är viktig eftersom den omformar nyheter för att fånga publikens 

intresse och visar att valet av potentiella nyheter inte behöver handla om objektiva 

egenskaper. Nyheterna utformas i överensstämmelse med mediernas egna 

arbetsrutiner.22 Medielogiken som teori brukar användas till att förklara varför nyheter 

utformas som de gör, även fast teorin inte är helt empiriskt undersökt. Det refereras 

ändå ofta till medielogiken inom forskningslitteraturen, vilket gör teorin användbar vid 

denna typ av analys.23   

 

4.2 Medieskandaler 

Enligt John B. Thompson säljer skandaler och är därför något medierna gärna skriver 

om vilket betyder att media spelar en viktig roll i skapandet av en skandal. Tidigare 

fanns bara lokala skandaler men nu finns också mediala. Genom mediernas sätt att 

kommunicera skapas skandaler.24 Inom lokala skandaler kommunicerar individer 

ansikte mot ansikte, samtidigt som kommunikationen i mediala skandaler figurerar via 

medier.25 Mediala skandaler skapas uteslutande av avslöjanden som växer sig stora i 

medierna och alla dessa skandaler har olika kriterier och kännetecken. För att en 

händelse ska klassificeras som en medial skandal bör värderingar och normer på något 

sätt överträdas, bli publik genom att medierna uppmärksammar den och sedan bli 

tillräckligt allvarlig för att framkalla ett offentligt svar.26 En händelse som 

uppmärksammas av medierna men som inte får någon respons kan inte klassificeras 

som en skandal.27 Enligt Thompson kan en skandal pågå under en längre tid men når till 

                                                
20 H. Bengtsson Politisk kommunikation och demokrati (2008) s.154 
21 https://jesperstromback.files.wordpress.com/2009/12/tiodagar1.pdf s. 33  
22 J. Strömbäck Makt, medier och samhälle (2009) s. 173 
23 https://jesperstromback.files.wordpress.com/2009/12/tiodagar1.pdf s. 36 
24 J. Thompson Political scandal : power and visibility in the media age (2000) s. 31 
25 Ibid s. 61-62 
26 Ibid s. 13 
27 J. Thompson Political scandal : power and visibility in the media age (2000) s. 18-20 
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slut en avrundning. Den mediala skandalen har fyra faser som beskriver skandalens 

utveckling.28 

 

• Fas 1: I skandalens förstadie finns det första avslöjandet som nämns i medierna 

och blir offentligt för publiken. I detta stadie är det ännu inte en riktig skandal, 

som tidigare nämnt krävs det att publiken uppmärksammar den.29  

 

• Fas 2: I denna fas startar skandalen på riktigt, då en process av krav och 

motkrav uppstår. Medierna uppmärksammar händelsen mycket intensivt under 

denna fas och om händelsens huvudperson/personer inte samtycker i 

medierapporteringen ökar intensiteten av mediernas bevakning ytterligare. Vissa 

medier har som mål att frambringa ett ultimatum som i sin tur leder till 

konsekvenser för de anklagade.30  

 

• Fas 3: I den tredje fasen kulminerar skandalen och är antingen mycket 

dramatisk eller odramatisk beroende på vad som hänt under tidigare faser. Om 

ny information, som spekulationer eller avslöjanden, om händelsen framkommer 

läggs större press på de anklagade och kan leda till större konsekvenser. Om 

ingen ny information framkommer börjar skandalen lugna sig och kan tillslut dö 

ut.31  

 

• Fas 4: Under den fjärde och sista fasen reflekterar alla inblandade, så som 

journalister och berörda individer, kring vad som hänt. Alla inblandade kan här 

vinna på att få medial uppmärksamhet i samband med skandalens 

efterdyningar.32  

 

4.3 Mediedrev 

Följderna av en skandal i media kan liknas vid en jakt, där de anklagade jagas av 

jägarna, i detta fall journalisterna. När flera dominerande medier skriver om samma 

händelse utifrån liknande perspektiv och vinkel på ett kritiskt och intensivt sätt uppstår 

                                                
28 J. Thompson Political scandal : power and visibility in the media age (2000) s. 72-73 
29 Ibid s. 73-74 
30 Ibid s. 74-75 
31 Ibid s. 75 
32 Ibid s. 76 
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ett mediedrev. Om händelsen inte skapar debatt eller starka känslor, utvecklas det 

förmodligen inte till ett mediedrev. 

Fenomenet mediedrev kan enligt medieforskarna Allern och Pollack beskrivas 

i fem olika punkter: 

1. Det sker en intensiv, omfattande och kritisk rapportering om en specifik 

händelse, person, organisation eller institution. 

2. De anklagelser som finns kännetecknas oftast som en skandal. 

3. Flera dominerande medier deltar i nyhetsrapporteringen om händelsen över en 

viss tid. 

4. Dessa medier utgår ofta från samma perspektiv, huvudvinkel, journalistik och 

dramaturgi. 

5. Händelsens utgång är oviss.33  

 

4.4 Apologia 

När en organisation är i kris och/eller blir anklagad för “felaktigheter” är det i högsta 

grad viktigt att den försvarar sig. En teori som handlar om just självförsvar är den 

retoriska teorin apologia. Under en kris uppstår en motvilja bland allmänheten som kan 

bidra till hets mot organisationen från både publiken och media. Om organisationen fått 

tappat förtroende och inte tillfredsställt publiken kan apologia hjälpa organisationen att 

minska dess legitimitetskris.34 Enligt medieforskarna Falkheimer, Heide & Larsson är 

apologia en användbar teori när förtroendet står på spel.35 Inom apologia är det viktigt 

att veta att olika intressenter kan behöva använda olika typer av strategier för att möta 

just deras behov under en kris.36 Inom teorin finns det många strategier som är 

användbara i arbetet med att försvara sig och är relevanta för denna studie, några av 

dessa presenteras nedan. 

• Förnekelse: I denna strategi förnekas anklagelserna eller kallas falska. Om 

organisationen är i en ställning där den inte kan förneka anklagelserna för att den 

faktiskt är ansvarig, är denna strategi användbar till att förneka avsiktlig 

misskötsel. 

 

                                                
33 S. Allern & E. Pollack Political Scandals in four nordic countries (2012) s. 22 
34 J. Falkheimer & Mats Heide Strategisk kommunikation (2014) s. 153 
35 J. Falkheimer et al Kriskommunikation (2009) s. 20 
36 Ibid s. 153 
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• Bolstering: Att visa på styrkor och bra saker som tidigare åstadkommits är en 

strategi inom apologia som kallas bolstering. Strategin går ut på att ta ansvar, 

men samtidigt försöka förena organisationen med någonting positivt. Det kan 

vara att till exempel påminna allmänheten om det viktiga arbetet organisationen 

tidigare har gjort. 

 

• Differentiering: Innebär att organisationen kan arbeta med att minska krisen 

genom att försöka separera den från ett större sammanhang. 

 

• Transcendens: I denna strategi fokuserar organisationen främst på den 

uppfattning publiken har av organisationens skuld. Organisationen kan 

förminska krisen genom att placera händelsen i ett större sammanhang. Ett annat 

sätt att minimera krisen är att ta avstånd från den och hävda att den är mycket 

mindre än vad den verkar.37 

 

4.5 Sammanfattning av teorierna 

Medielogiken är en teori som lämpar sig väl i denna studie kring frågeställningen om 

hur pressen har framställt händelserna kring Marcus Birro. Som tidigare nämnt utgår 

medielogiken från att medierna väljer ut innehåll bland nyheterna som ska passa i 

mediets format och samtidigt väcka publikens intresse. Denna teori knyter samman med 

teorin om medieskandaler, som grundar sig i att skandaler säljer, vilket i sin tur kan ses 

som en av mediernas främsta målsättningar. 

När en organisation eller person har drabbats av en skandal i samband med ett 

mediedrev intar den ofta en försvarsposition. Teorin apologia behandlar just detta och 

kan genom analys av Birros Facebookinlägg besvara frågeställningen om vilken roll han 

har intagit under mediedrevet. Valet av teorier kompletterar varandra eftersom de berör 

olika processer som påverkar hur medietexterna utvecklas och framställs. 

     

 

 

 

 

                                                
37 J. Falkheimer & Mats Heide Strategisk kommunikation (2014) s. 153 
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5. Metod 
I detta kapitel redogörs för vilken metodologisk utgångspunkt studien förhåller sig till. 

Studien har skett genom en kvalitativ textanalys samt en retorisk analys. Genom den 

kvalitativa textanalysen studerades valda nyhetsartiklar från nyhetspressen och den 

retoriska analysen har använts på Birros Facebookinlägg. 

 

5.1 Kvalitativ textanalys 

Medieforskaren Roger Silverstone menar att det är rimligt att analysera medietexter och 

deras påståenden för att kunna förstå hur medierna påverkar oss, vad de erbjuder och 

hur de gör det. Det är genom texterna som medierna påverkar attityder, förmedlar 

kunskap, ger underhållning och utövar makt.38  

 
”Textanalys handlar om att plocka isär en text genom att ställa 

frågor till den, men också att sätta ihop den igen på ett nytt sätt 

som på ett eller annat vis ger både analytikern och analysens 

läsare ökad förståelse för texten.”39 

 

I en kvalitativ textanalys ställs specifikt utvalda frågor till texten för att försöka hitta 

svar, frågorna utgår från en specifik önskan om att få veta något om en specifik text. För 

att kunna besvara frågorna krävs en analytisk procedur som kallas textanalytisk 

metod.40 I metoden bryts texten ned i mindre delar där varje del analyseras enskilt, dessa 

delar sätts sedan samman på ett annorlunda sätt än tidigare vilket kan skapa en ny 

tolkning och förståelse för texten.41  

För att kunna göra en kvalitativ textanalys måste en noggrann läsning av de 

valda artiklarnas helhet, delar och kontext ske. Genom en intensiv läsning av 

medietexter under en kvalitativ textanalys blir helheten tydligare och de underliggande 

betydelserna framkommer mer påtagligt. Filosofen Mats Furberg nämner centrala 

tillvägagångssätt för en kvalitativ textanalys, dessa handlar om att läsa aktivt, ställa 

relevanta frågor till texterna och sedan se om dessa kan besvaras.42  

Vid en kvalitativ textanalys är det bra att ta fasta vid olika kategorier, dessa ska 

utgöra en helhet, ha en relation till varandra och slutligen vara användbara för resultatet 

                                                
38 H. Östbye et al Metodbok för medievetenskap (2004) s. 64 
39 Ibid s. 71 
40 Ibid s. 62 
41 Ibid s. 71 
42 P. Esaiasson et al Metodpraktikan (2007) s. 237 
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i undersökningen.43 För att uppfatta och förstå vad en text säger i förhållande till 

frågorna är tolkningen viktig, behovet av tolkningsarbete är beroende av fyra faktorer, 

dessa presenteras kortfattat nedan. 

 

• Frågans karaktär: Vad frågan har för karaktär handlar om vad texten har för 

möjliga eller tydliga budskap. Möjliga budskap utgör det som ligger under ytan 

och som behöver mer tolkningsarbete för att kunna förstås och de tydliga 

budskapen kan utläsas relativt snabbt. 

 

• Tankens klarhet: Författaren till texten behöver inte alltid ha uttryckt sig klart 

och tydligt och behöver inte heller ha tagit något ställningstagande i ämnet. 

 

• Val av tolkningsperspektiv: Vid en tolkningsprocess är det viktigt att välja ett 

tolkningsperspektiv, det ena är vad texten betyder för författaren (avsändaren) 

och det är andra är vad den betyder för forskaren (mottagaren). 

 

• Avståndet mellan text och uttolkare: För att förstå meningen med en text är det 

lättast om forskaren befinner sig nära den både tidsmässigt, kulturellt och 

socialt. En viktig del är således hur bekant forskaren är med miljön i vilken 

texten är producerad.44  

       

5.2 Retorisk analys 

Retoriken utvecklades under antiken och har sedan dess definierats på flera olika sätt. 

Den mest välkända definitionen kommer från filosofen Aristoteles som menar att retorik 

är "konsten att vad det än gäller finna det som är bäst ägnat att övertyga".45 Enligt 

Aristoteles hjälper retoriken oss att upptäcka möjligheter, att se de bästa tänkbara 

strategierna i en viss situation men också samtidigt att upptäcka allt som talar emot ett 

ställningstagande.46  

En retorisk analys är användbar då den har sin utgångspunkt i övertygelse och 

syftar till att analysera kommunikation som påverkan. Ett retoriskt objekt är persuasivt 

                                                
43 P. Esaiasson et al Metodpraktikan (2007) s. 245 
44 Ibid s. 249-251 
45 J. Lindqvist Grinde Klassisk retorik för vår tid (2008) s. 30 
46 Ibid s. 31  
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vilket betyder att det är ett kommunikativt fenomen där det går att hitta en avsikt, ett 

mål och ett syfte med kommunikationen.47  

Retoriken intresserar sig för hela kommunikationen och den fokuserar på det 

som påverkar våra sinnen, önskningar och känslor. Alla moment i den kommunikativa 

handlingen är viktiga48 och vid en retorisk analys studeras alla strategier som är menade 

att påverka mottagarna. 

Första steget i en retorisk analys är att undersöka vilken genre talet eller texten 

hör till. Den klassiska retoriken behandlar tre olika genrer, politiska tal (genus 

deliberativum), juridiska tal (genus judiciale) samt högtidstal (genus demonstrativum).49 

Juridiska tal handlar om det som redan har skett och hur vi ska bedöma dessa händelser, 

politiska tal handlar om det som bör ske, alltså något som sker i framtiden och 

högtidstal handlar om något som sker i nuet, vilket kan vara att till exempel hylla en 

person eller smäda en motståndare.50 Vidare i analysen studeras bevismedlen ethos, 

pathos och logos, dessa används som medel för att övertyga. Ethos handlar om talarens 

karaktär och trovärdighet,51 hur talaren framställer sig själv kan ibland vara viktigare än 

om det talaren säger är sanning. Att personen framställs som pålitlig från början är 

viktigt för att publiken/mottagarna ska känna trovärdighet. Pathos beskriver vilka 

känslor talet väcker hos publiken, det kan till exempel handla om värdeladdade ord som 

antingen framkallar positiva eller negativa känslor. Logos är de ord, begrepp och 

framför allt argument som talaren använder där fokus ligger på hur talaren förmedlar sin 

fakta.52  

När det gäller talets eller textens uppbyggnad analyseras stilnivån. Detta 

görs genom att se hur talaren “smyckar” talet eller texten med eventuella troper och 

figurer, kallat stilfigurer, så som metaforer, retoriska frågor och så vidare. Stilfigurer 

används i tal och texter för att framhäva budskapet och försöka styra tankar och 

framkalla känslor hos mottagarna.53 

  

                                                
47 M. Ekström & L. Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) s. 152 
48 Ibid s. 153 
49 Ibid s. 154 
50 J. Lindqvist Grinde Klassisk retorik för vår tid (2008) s. 51 
51 M. Ekström & L. Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) s. 154 
52 J. Lindqvist Grinde Klassisk retorik för vår tid (2008) s. 56 
53 M. Ekström & L. Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) s. 155 
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5.3 Urval, material och avgränsningar 

För att genomföra studien valdes 20 artiklar från pressen vilka hittades genom 

sökningar i sökmotorerna Retriever och Google. En avgränsning var att enbart använda 

relevanta sökord för studien, dessa var “Marcus Birro” kombinerat under olika 

sökningar med orden “Twitter”, “SD” och “sparken”. Antalet sökträffar på “Marcus 

Birro” and “Twitter” gav 13 träffar, “Marcus Birro” and “sparken” gav 30 träffar och 

“Marcus Birro” and “SD” gav 26 träffar. En ytterligare avgränsning var att enbart 

använda artiklar som berörde händelserna, exempel på artiklar som valdes bort var 

bland annat “Nytt Birrobesök inbokat i Knislinge”. Trots tydlig avgränsning med hjälp 

av sökorden hamnade många artiklar utanför ämnet och var därför inte användbara i 

analysen. På grund av de avgränsade sökorden blev det flera olika tidningar i analysen, 

artiklarna hittades i 10 olika tidningar. Dessa tidningar var Aftonbladet, Expressen, 

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Metro, Dagen, Skånskan, Göteborgsposten, 

Dagens Media och ETC. Tidsintervallet på sökningar var avgränsat till perioden 4/11-

2014 till 4/3-2015. Startdatum var när den första händelsen uppdagades och slutdatum 

blev tre månader senare. För att underlätta tolkningsarbetet skrevs alla artiklar ut. 

När det gäller Birros inlägg på Facebook valdes 20 stycken med samma 

tidsavgränsning som artiklarna. De inlägg som valdes ut berör händelserna på något sätt 

och beskriver Birros situation, tankar och försvar i mediedrevet. 

 

5.4 Tillvägagångssätt  

5.4.1 Kvalitativ textanalys 

Studiens analysarbete grundar sig i Mats Furbergs tillvägagångssätt vid kvalitativ 

textanalys. Ett första steg i analysen var att bestämma vilken genre den aktuella texten 

hör till, rör det sig om en debattartikel, privata anteckningar eller något annat. Varje 

genre har sina olika regler för hur texten bör utformas.54  

Vidare var det dags att tolka problematiska textpassager, vilket gjordes genom 

att förstå den viktigaste delen analysarbetet, som är de relationer som texten innehåller. 

Delar av texten, samt specifika ord, måste förstås utifrån texten helhet och helheten 

måste förstås av delarna.  

Ett tolkningsråd utgår från Karl Poppers syn på vad som god rationell 

argumentation är, att tolkningsarbetet ska vara generöst. Detta betyder att texten ska 

                                                
54 P. Esaiasson et al Metodpraktikan (2007) s. 251 
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betraktas som att den är värd att ta på allvar, en regel som är mer känd som gyllene 

regeln.55 

Ett annat tolkningsråd är att vara observant på skiftningar i ordens betydelse i 

de olika texterna. Det finns en stor risk att ett och samma ord betecknar olika begrepp i 

olika miljöer. Värdeladdade ord måste granskas mer noggrant eftersom de kan ha skiftat 

betydelse genom åren. Slutligen kan analysen förtydligas av att redovisa citat, 

argumenterande slutsatser och referat.56 

 Som tidigare nämnts i metoddelen bygger tolkningsarbetet på fyra 

faktorer. Under den första faktorn, frågans karaktär, förstås det ytliga och underliggande 

budskapen som förmedlas i texterna. Den andra faktorn, tankens klarhet, påpekar att 

forskaren måste läsa mellan raderna för att finna otydligheter. Den tredje faktorn, valet 

av tolkningsperspektiv, framhåller textens betydelse för både avsändare och mottagare. 

Denna faktor var ytterst viktig under Birrostudien eftersom en av frågeställningarna 

bygger på hur pressen har framställt Birro. Den sista fasen, avståndet mellan text och 

uttolkare, handlar om att forskaren förstår sambandet mellan textens budskap och den 

miljö den är producerad i. Utifrån dessa faktorer formulerades följande frågor för att 

analysera valda artiklar från pressen.  

 

• Vilken genre har texten? 

• Innehåller texten värdeladdade ord och i sådant fall hur framställs dem? 

• Har texten något underliggande budskap? 

• Är textens fokus positivt, negativt eller neutralt?  

• Är texten generell eller riktad mot någon mer specifik mottagare? 

 

Gällande frågan om textens fokus menas den vara positivt beskriven när Birro 

framställs på ett fördelaktigt sätt, negativt beskriven betyder att han framställs på ett 

kritiskt eller mindre bra sätt och neutralt beskriven används då Birro varken skildras 

positivt eller negativt.  

 

 

 

 

                                                
55 P. Esaiasson et al Metodpraktikan (2007) s. 252 
56 Ibid s. 253 
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5.4.2 Retorisk analys     

Analysarbetet kring Birros Facebookinlägg bygger på frågor utformade utifrån den 

retoriska analysens grundstenar. 

 

• Vilken retorisk genre tillhör texten? 

• Hur gestaltas ethos i texten? 

• Hur gestaltas pathos i texten? 

• Hur gestaltas logos i texten? 

• Hur är textens stilnivå? Vilka stilfigurer finns?   

 

6. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultaten från den kvalitativa textanalysen av artiklarna samt 

den retoriska analysen av Birros Facebookinlägg. Resultatet delas in i kategorier utifrån 

frågorna som ställts till texten. Först presenteras artikelanalysen där urvalet resulterat i 

20 artiklar från 10 olika tidningar (Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Metro, Dagen, Skånskan, Göteborgsposten, Dagens Media och ETC), under 

tidsintervallet 4 november 2014 till 4 mars 2015. För att kunna få fram en tolkning 

ställdes fem frågor till varje artikel. Sist i kapitlet presenteras resultatet från den 

retoriska analysen som utgår från samma tidsintervall. Resultatet bygger på svaren på de 

fem retoriska frågor som ställdes till Birros Facebookinlägg. 

 

6.1 Kvalitativ textanalys av artiklar  

De artiklar som analyserats behandlar händelserna kring Birro, hans uttalanden, 

handlingar och uppsägning på olika sätt. I analysen ingår krönikor, debattartiklar, 

nyhetsartiklar och en notis. Dessa texter gestaltar händelserna på olika sätt oberoende av 

genre. En gemensam nämnare för nyhetsartiklarna är att de innehåller citat, antingen 

från Birro själv eller från någon annan inblandad part. Nyhetsartiklarna redogör för 

händelseförloppet från olika perspektiv och blandar citat med faktatext om det mest 

aktuella kring händelserna. För att locka mottagarna används många värdeladdade ord 

så som rasist, terrorism och SD. 
 

“- De har lagt kattskit vid min dörr, spottat på mig från stan 

och sagt att de ska gräva upp mina döda barn och pissa på dem, 
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beskriver Marcus i podden.”57 

 
“- När det gäller Exponerat är det min generella uppfattning 

att man som opinionsbildare, och kanske särskilt som journalist, 

bör vara restriktiv med att associera sig med krafter som motverkar  

god publicistik och som på hatsajter sprider främlingsfientlighet.  

(Thomas Mattsson)”58  

 
“- Vi käkade bara lunch. Vi har vissa delade erfarenheter av att 

utstå ganska mycket hat och hot på grund av våra åsikter. Då kan 

det vara intressant att utbyta erfarenheter av sådant. 

(Mattias Karlsson)”59 

 

Krönikorna och debattartiklarna är tydligt beskrivande, målande och innehåller även 

dem värdeladdade ord. De är inte återhållsamma vad gäller journalistens personliga 

uppfattning om Birro.  

 
“När Marcus Birro fick sparken i måndags tog mitt vanliga 

flöde över av personer som hyllade beslutet. De flesta tyckte 

nog att det tagit alldeles för lång tid. Birro borde ha kickats 

för länge sen”.60  

 

“På samma vis är det omöjligt att förstå hur Birro kan göra 

en total logisk vurpa och låta exakt som ett näthatande SD-troll 

och kränka 99,9 procent av världens muslimer.”61 

 

“Inte heller Birro kan säga hoppsan, jag visste inte. Alla som 

inte bor under en sten är medvetna om att man inte kan spela 

för både Exponerat och för Expressens lag samtidigt.”62  

 

 

                                                
57 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article19909970.ab (2015-04-21)  
58 http://www.svd.se/nyheter/inrikes/marcus-birro-jag-sparkas-fran-expressen_4129197.svd (2015-04-21) 
59 http://www.expressen.se/nyheter/birros-hemliga-mote-med-sd-toppen/ (2015-04-21) 
60 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/ehsanfadakar/article19919769.ab (2015-04-21) 
61 http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/fredrikvirtanen/article19824166.ab (2015-04-21) 
62 http://www.skanskan.se/article/20141125/OPINION/141129557/-/det-gar-inte-att-saga-hoppsan (2015-
04-21)  
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Den valda notisen presenterar kort och tydligt olika uttalanden kring Birro och 

händelserna. 

 
"Det är en skam att någon i Sverige idag ska få dödshot på grund 

av sin åsikt. Men eftersom du varken är homosexuell, transperson, 

rasiferad eller en del av en minoritet alls, börjar jag känna att du 

ska knipa igen. Skaffa dig lite perspektiv".63  

 

6.1.1 Genre 

Som tidigare nämnt under urval har artiklar valts ut baserade på sökorden för att hitta 

relevanta artiklar som berör Birro. Eftersom syftet inte var att se några skillnader i hur 

olika tidningar har framställt Birro utan hur hela pressen har hanterat drevet hade 

tidningens namn ingen betydelse.  

Första frågan som ställdes till artiklarna var vilken genre de tillhörde. 

Resultatet visade att majoriteten av artiklarna var rena nyhetsartiklar (13 av 20 stycken), 

fyra artiklar var krönikor, två debattartiklar och en notis.  

 

6.1.2 Värdeladdade ord 

Syftet med användningen av värdeladdade ord är att påverka och väcka känslor. De 

värdeladdade ord som varit i fokus under analysarbetet är ord som är extra laddade för 

situationen. Med tanke på innehållet i Birros tweet som gjorde att drevet uppdagades 

gick det att eventuellt förutse vilka värdeladdade ord pressen skulle använda sig av. 

Resultatet visade att “islam” förekommer i 10 av artiklarna, “rasist” och 

“Sverigedemokraterna” benämns i nio av artiklarna. I åtta av artiklarna används orden 

“terrorism” och “hot”, varpå “mordhot” och “religion” nämns i sex av artiklarna. I tre av 

artiklarna förekommer orden “invandring”, “muslimer”, “politik”, “hat”, 

“yttrandefrihet” och “högerextrem”.  

För att förstärka textens budskap och de värdeladdade orden använder nästan 

alla artiklar (19 av 20) metaforer. Några exempel på dessa är,“Pissar och sparkar på 

en..” “Ett sjukdomstillstånd för hela landet” “Hungriga hyenor”. 

 

 

 

                                                
63 Kristdemokraten ”Muslimer ”kränker” islam” (2014-11-27) s. 15 – Sektion: general – del 1 
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6.1.3 Underliggande budskap 

Enligt analysen har 11 av 20 artiklar underliggande budskap. För att förstå vad 

journalisten tycker och menar har analysarbetet kretsat kring att tolka en eventuell dold 

mening med artikeln. Underliggande budskap behöver inte i alla fall betyda något 

negativt men sex av dessa 11 artiklar har enligt analysen ett negativt underliggande 

budskap mot Birro. Ett exempel är när journalisten som skrivit artikeln “Birro efter 

lunchen - jag är fri att äta lunch med vem jag vill” försöker få det att se ut som att Birro 

sympatiserar med Sverigedemokraterna, bara för att han tidigare har skrivit att SD har 

ett språk som väljarna förstår. Journalisten avslutar artikeln med följande stycke “I maj 

förra året skrev Birro en krönika i Expressen om att "SD talar ett språk som väljarna  

förstår". Där uttryckte han att han tror att SD har lyckats bli "de många tysta männens 

populistiska alternativ" då det är ett parti som, till skillnad från de andra, talar ett 

språk som väljarna förstår.“ vilket enbart är för att ge artikeln en negativ vinkel, 

stycket är överflödigt för vad artikeln egentligen handlar om. 

 

6.1.4 Fokus 

Under analysarbetet av artiklarnas fokus har utgångspunkten varit definitionen av 

positivt, negativt och neutralt fokus som presenterades under tillvägagångssätt. I en 

debattartikel, en krönika och en nyhetsartikel (3 av 20 artiklar) är det enligt tolkning ett 

positivt fokus mot Birro. I en debattartikel, två krönikor och fyra nyhetsartiklar (7 av 

20) finns ett negativt fokus mot Birro. Resten av valda artiklar (10 av 20) har ett mer 

neutralt fokus mot Birro. Enligt tolkning kan det utläsas att en specifik genre inte 

behöver ha ett specifikt fokus, skillnaden i fördelningen mellan de olika genrerna och 

fokuset är inte så stor. 

 

6.1.5 Mottagare  

Sista delen i analysarbetet var att ställa frågan vilka mottagare artikeln i fråga riktar sig 

mot. Utifrån händelseförloppet, inblandade parter och generalisering har en uppdelning 

skett där tänkta mottagare delats in i olika kategorier. Den första kategorin är 

allmänheten där 15 av 20 artiklar faller in. Kategorin “Birro-motståndare” är mottagare i 

fyra av artiklarna. Tre av artiklarna är riktade mot Birro själv och två är riktade mot 

Birros umgängeskrets.  

Större delen av artiklarna är riktade mot allmänheten men några av dessa kan 

även tolkas att ha ytterligare en eller flera mottagare. Ett exempel är när journalisten vill 
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att Birro själv ska uppmärksamma och ta till sig texten. Fyra av de 20 artiklarna platsar i 

flera av kategorierna.  

 

6.2 Retorisk analys av Facebookinlägg 

De inlägg som har analyserats beskriver Birros situation, tankar och försvar i 

mediedrevet. Birro är i alla sina inlägg personlig och inte återhållsam, han är väldigt 

målande och beskriver varje känsla tydligt. Precis som journalisterna till artiklarna 

använder han mycket värdeladdade ord och använder ofta inläggen för att besvara 

artiklar och uttalanden om honom och händelserna. Nedan presenteras ett inlägg som ett 

tydligt exempel på hur majoriteten av hans inlägg ser ut.  

 

 
 

6.2.1 Genre 

Första frågan som ställdes till Birros Facebookinlägg var vilken genre de tillhör. Häften 

av inläggen som har ingått i analysen är skrivna i genren genus judiciale vilket betyder 

att texten är skriven i imperfekt, andra hälften av inläggen är skrivna i genus 

demonstrativum det vill säga presens. Under analysarbetet framkom det att inga inlägg 

tillhörde genren genus deliberativum, vilket syftar på text som är skriven i futurum.  

 

6.2.2 Ethos 

Genom analysarbetet har det gått att utläsa att Birro i sina inlägg byggt upp sitt ethos 

genom att inta olika karaktärer, dessa är främst en offerkaraktär och en försvarskaraktär. 

I sex av 20 inlägg har det gått att utläsa att Birro bygger upp sitt ethos genom att inta en 

tydlig offerroll och i sju av 20 inlägg grundar Birro sitt ethos i en försvarskaraktär. 
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Överlag i inläggen pendlar Birro mycket mellan de olika karaktärerna samtidigt som 

han förstärker sitt ethos genom att använda logosargument som gynnar honom. 

 

Exempel på när Birro intar en offerroll: 
”Att gå rak i ryggen med tårar i ögonen. Att dröja med blicken i 

människor som strax kommer vända sig om och spotta efter dig 

på gatan.” 64 

 

Försvarsroll: 
”Polisbeskydd, sparken från jobb, hotad, hatad, förföljd. En 

stilla undran. Kan någon beskriva brottet jag begått?” 65  

 

Använder logosargument: 
”Jag fick sparken från en tidning (!) som alltid berömt sig att 

vara en nagel i ögat på allt som inkräktar på yttrandefriheten, 

som (med alla rätt) slagits mot nazister och för Dawit Isaak.”66 

 

För att ytterligare stärka sin trovärdighet bygger han sina inlägg på pathos där han bland 

annat använder sig av rädsla, ödmjukhet och förtroendeingivande exempel från till 

exempel sin barndom.  

 

Exempel på när Birro spelar på rädsla: 
”Som att vakna upp i ett skymningsland där de onda, som ljuger 

om att de är goda, redan har vunnit. Att aldrig få en kram, ett 

leende, ett uppmuntrande ord. /.../ Att gå rak i ryggen med tårar 

i ögonen. Att dröja med blicken i människor som strax kommer 

vända sig om och spotta efter dig på gatan.” 67 

 

Ödmjukhet: 
”Tack till alla som kom och berömde så fint. Tack för att ni orkar 

bryta igenom lögnerna, förtalet och den kletiga mediala ordningen 

och för att ni orkar och vill skaffa er en egen uppfattning.” 68 

 

                                                
64 Marcus Birros Facebook 29/11-14 
65 Ibid 1/2 -15 
66 Ibid 7/1-15 
67 Ibid 29/11-14 
68 Ibid 19/2-14 
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Förtroendeingivande exempel från barndomen: 
”Jag fick lära mig hemma vid köksbordet och i småskolan. 

Är det något du inte gillar, eller trivs med, eller någon som 

du inte håller med, bjud in honom, be honom eller henne ta 

av sig skorna i hallen och bjud sedan i dem i finrummet, 

bjud dem på något att äta eller dricka (gärna italienskt) och 

lyssna sedan, tala och lyssna igen.” 69  

 

6.2.3 Pathos 

Häften av alla inlägg innehåller värdeladdade ord vilket fångar läsaren och förstärker 

textens pathos. Dessa används för att tydligare beskriva känslor och för att mottagarna 

ska få samma känslor som Birro själv har.  

 
”Nu har den versionen av islam mördat tolv stycken 

journalister i Paris.” 70 

 

Flera inlägg innehöll även liknelser för att väcka starka känslor. Citatet nedan är ett 

exempel på en känslomässig liknelse som både väcker starka känslor men också 

illusionen av att själv uppleva det. 

 
”Som att stå på en skolgård omgiven av fiender.” 71 

 

Vissa inlägg har Birro utformat enbart på pathos genom att beskriva en känsla i varje 

ord han använder. 

 
”Ett leende från paret på Götgatan, ett hastigt uppmuntrande 

ord, en kram på AA-mötet, ett meddelande på FB från någon 

som läser det jag skriver, en klanderfritt blå himmel, Thåström 

i lurarna, iskallt vatten, lite italiensk fotboll, ett samtal med 

pappa som nästan dog i våras, en enda dag av frid, som om 

något svart, tungt metallskrot avlägsnat sig.”72 

 

Genom pathos och känsloskapandet kunde det utläsas en offerroll genom att han söker 

empati. 
                                                
69 Marcus Birros Facebook 11/2-15 
70 Ibid 7/1-15 
71 Ibid 29/11-14 
72 Ibid 15/2-15 
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”När vänner man haft sedan 1990 plockar bort en från FB för 

att man publicerat en text som försvarar en mot ett drev som 

nära på kostat en allt, den känslan… 

Hur mycket var den vänskapen värd?73 

 

6.2.4 Logos 

Många av inläggen är baserade på ren fakta och logosargument. Birro bygger upp logos 

i texten med hjälp av att använda pathos, han förklarar sina argument genom att spela på 

mottagarnas känslor.  

 
”Idag hörde jag av mig till förlaget som gav ut Calcio Amore. 

Vi hade planerat en del 2 och en del 3. Jag har inte hört ifrån 

dem på ett tag och låg lite efter med del 2. Efter bara några 

timmar får jag tillbaka ett mejl som meddelar att de med 

omedelbar verkan säger upp kontraktet rörande del 2 och del 3 

“mot bakgrund av allt som varit”. Modigt. 

Så här känns det när alla vill se dig falla. Så här är det när 

tillvaron vacklar, och så här fungerar det när människor utan 

ryggrad kryper under närmaste sten så fort de kan.”74  

 

6.2.5 Stilnivå 

Majoriteten av de analyserade inläggen har en hög stilnivå, 12 av 20. De inlägg som 

främst har en längre stilnivå är de inlägg som enbart består av en mening. Trots att 

stilnivån inte är lika hög i alla inlägg använder Birro sig ändå av stilfigurer i alla sina 

inlägg. Metaforer är något som ofta är förekommande, ett exempel är metaforen 

“hyenorna” som är återkommande i flera inlägg för att gestalta de som bedriver drevet 

mot honom, vilket ger en negativ bild av dem. Det går att utläsa en offerroll även 

genom inläggens stilnivå.  

 
 ”Lite reflektioner från drevet och hatet som de flesta kanske nu 

kan sänka sin blick inför, eller glömma, eller skaka på huvudet åt… 

Men drevet lämnar ärr hos den som blir utsatt. För den som piskar 

igång hatet går säkert livet vidare. Det finns så många att ösa sitt 

förakt över.”75  

                                                
73 Marcus Birros Facebook 9/2-15 
74 Ibid 8/12-14 
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7. Diskussion 
I detta kapitel följer en diskussion kring resultatet från den kvalitativa textanalysen och 

den retoriska analysen. Diskussionen syftar till att bearbeta och besvara studiens 

frågeställningar. Under detta kapitel kopplas resultatet samman med de teoretiska 

utgångspunkterna samt med tidigare forskning. Kapitlet är kategoriserat enligt 

frågeställningarna. 

 

7.1 Hur har pressen framställt fallet Birro? 

Inom ramen för analysarbetet av artiklarna har det tydligt framkommit att det har pågått 

ett mediedrev mot Birro. Fenomenet mediedrev har som tidigare nämnt fem 

utgångspunkter, vilka alla stämmer väl in på fallet Birro. Medierna har strategiskt 

bestämt vad de har publicerat och på så sätt styrt vad allmänheten fått tagit del av. 

Genom granskning har det uppmärksammats att flera av de dominerande medierna har 

skrivit om fallet Birro på ett likartat sätt utifrån ett kritiskt perspektiv, vilket 

karaktäriseras som ett mediedrev. Det går även att se att händelsen väckt känslor och 

skapat debatt hos många olika parter.76  

Alla artiklar innehåller värdeladdade ord, vilka syftar till att påverka 

mottagarna och väcka känslor, inom medielogikens dramaturgi är syftet just detta. 

Mediedramaturgins fokus är att fånga och behålla publikens intresse, vilket kan göras 

med hjälp av värdeladdade ord. En teknik medierna använder sig av för att fånga 

mottagarna och utmärka sig är med hjälp av tillspetsning.77 I de analyserade artiklarna 

framkommer detta tydligt, speciellt genom de värdeladdade orden. Dessa ord har ett 

samband på grund av att de tillsammans behandlar flera allmänt känsliga ämnen, till 

exempel terrorism, islam, rasist, SD och hot. Denna punkt kan även knytas samman 

med tekniken stereotypisering, eftersom människor ofta har en gemensam uppfattning 

om starka begrepp som till exempel terrorism.78 De värdeladdade orden i artiklarna kan 

även knytas samman med dagens konkurrenskraftighet i nyhetsmedia. Som tidigare 

nämnt menar Bengtsson att nyheterna behöver ha slagkraftiga rubriker, snabba resultat 

och ett upplägg som fångar mottagarna, detta uppnås i samtliga artiklar.79 För att 

                                                                                                                                          
75 Marcus Birros Facebook 8/2-15 
76 S. Allern & E. Pollack Political Scandals in four nordic countries (2012) s. 22 
77 J. Strömbäck Makt, medier och samhälle (2009) s. 177 
78 https://jesperstromback.files.wordpress.com/2009/12/tiodagar1.pdf s. 33-34 
79 H. Bengtsson Politisk kommunikation och demokrati (2008) s.155 
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ytterligare förstärka artiklarnas budskap har journalisterna också använt sig av metaforer 

som komplement till de värdeladdade orden. 

Många av de analyserade artiklarna har ett negativt underliggande budskap mot 

Birro. Subjektiviteten från journalisterna återfinns genom underliggande budskap i 

artiklarna, där journalistens egna åsikter och tankar visar sig. Medielogiken menar att 

potentiella nyheter inte behöver handla om objektiva egenskaper för att fånga 

mottagarnas intresse.80 Det finns ett mönster som tyder på att flera av artiklarna är 

vinklade för att få Birro att framstå i sämre dager. 

Precis som i andra mediedrev mot offentliga personer lägger pressen stor vikt 

vid Birros privatliv och inte bara vid hans yrkesroll. En artikel som fokuserar på mer 

privata aspekter blir mer intressant för mottagarna även om det inte har någonting med 

händelserna att göra, till exempel det faktum att Birro och hans fru ska separera.81 

Utifrån analysen kan det utläsas att många journalister har använt underliggande 

budskap för att framställa sin egen bild av Birro. En fråga som uppstår är om det är 

viktigare för medierna att fånga läsare med hjälp av underliggande budskap än att kort 

och klart skriva sanningsenlig fakta rakt ut. 

Hälften av artiklarna har ett neutralt fokus mot Birro, vilket betyder att 

journalisten har anpassat sig till medielogiken för att rätta sig efter medieformatet. En 

föreställning som finns är att artiklarnas fokus skulle vara olika beroende på deras 

genre. I en debattartikel eller krönika är syftet att tala fritt och inte bara fokusera på 

nyheter, vilket gör dem enklare för journalisterna att vinkla utifrån egna åsikter och 

skulle därför kunna vara mindre neutrala. Detta är inte fallet i denna analys eftersom 

flera av krönikorna är neutrala.  

Enligt sociologen John B. Thompson skapas mediala skandaler uteslutande av 

avslöjanden som växer sig stora i medierna. För att händelser ska klassificeras som 

mediala skandaler bör normer och värderingar på något sätt överträdas, 

uppmärksammas av media och framkalla ett offentligt svar från inblandade parter.82 

Fallet Birro kan utifrån dessa kriterier klassificeras som en medial skandal. Händelserna 

kring Birro har haft stor uppmärksamhet i media, han har försvarat sig själv i sociala 

medier och fått komma till tals i pressen. Birros tweet som framkallade mediedrevet 

stred uppenbarligen mot normer och värderingar om vad som får yttras om det känsliga 

ämnet.  
                                                
80 J. Strömbäck Makt, medier och samhälle (2009) s. 172-173 
81 S. Allern & E. Pollack Political Scandals in four nordic countries (2012) s. 22 
82 J. Thompson Political scandal : power and visibility in the media age (2000) s. 13 
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De flesta av de analyserade artiklarna (15 av 20) är riktade mot allmänheten. Tanken 

med det kan vara att nå en så bred målgrupp som möjligt och försöka fånga desto fler 

mottagare.83 Ju större målgrupp en artikel har desto större är chansen att olika åsikter 

yttras och bidrar till debatt i mediedrevet. I analysen har det framgått att journalisterna 

har använt sig mycket av strategin personifiering, genom det lockas allmänheten till 

artiklarna då det är ett faktum att människor är intresserade av andra människor. Om 

nyheten får ett ansikte blir det lättare för mottagarna att identifiera sig med den.84  

En tanke som uppstår i och med mediedrevet mot Birro är om hans offentliga 

roll och tidigare utspel har påverkat mediehanteringen kring de aktuella händelserna. 

Det fanns redan tidigare “Birro-motståndare” vilket media kan ha använt till sin fördel 

för att skapa uppseendeväckande artiklar och sensationsjournalistik. Utifrån 

artikelanalysens resultat väcks ytterligare frågor och diskussionsämnen som det bara 

kan spekuleras kring. Hade till exempel tweeten uppmärksammats nog för att utvecklas 

till en skandal om Birro inte hade varit en känd person? Hade det ens blivit ett 

mediedrev om tweeten blivit publicerad vid ett annat tillfälle, eller i ett annat 

sammanhang? En annan fråga som väckts under analysarbetet är om Birro medvetet 

söker uppmärksamhet i media genom att provocera. Han kanske ville att media skulle 

uppmärksamma lunchen eftersom mötet skedde på en restaurang mitt i stan. Om det 

hade varit en “hemlig” lunch borde den varit på en mindre offentlig plats. Det går att 

spekulera i om “all publicitet är bra publicitet”, vilket tydligt inte stämmer i detta fall. 

 

7.2 Hur har Birro använt sig av de retoriska strategierna i hanteringen av 

mediedrevet i sina Facebookinlägg? 

Under skandalens gång har Birro offentligt försvarat sig genom inlägg på sin 

Facebooksida. I analysarbetet har det framgått att han använt sig av retoriken på ett 

strategiskt sätt, om det är medvetet eller omedvetet är däremot ovisst. Majoriteten av 

Birros inlägg har en hög stilnivå, vilket tyder på att han är en god skribent med ett 

smyckat språk och en god förmåga att påverka mottagarna. 

Hälften av inläggen är skrivna i genus judiciale och presenterar något som har 

hänt. Med hjälp av stilfigurer och ett målande språk presenterar Birro händelserna 

utifrån hans synvinkel för att lättare tydliggöra för mottagarna om händelseförloppet. En 

subjektiv uppfattning är att mottagarna får en annan bild av händelseförloppet genom att 
                                                
83 https://jesperstromback.files.wordpress.com/2009/12/tiodagar1.pdf s. 33 
84 Ibid s. 33-34 
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läsa Birros inlägg kontra nyhetsartiklarna som behandlar ämnet. Att enbart ha läst 

nyhetsartiklarna hade gett en helt annan bild av både händelseförloppet och Birro själv. 

I analysarbetet har det blivit tydligt att Birro lutar sig mycket mot alla de 

retoriska strategierna i sina inlägg, vilket är en passande strategi i sammanhanget för att 

den fokuserar på det som påverkar våra sinnen, önskningar och känslor.85 Han bygger 

upp ett trovärdigt ethos genom att inta olika karaktärer och använda sig mycket av 

pathos och logos. En iakttagelse under analysarbetet är hur Birro känslosamt påverkar 

mottagarna genom att kontinuerligt använda sig av flera värdeladdade ord. För att 

mottagarna ska påverkas av det han skriver bygger han upp alla sina inlägg på pathos, 

till skillnad från nyhetsartiklarna som till stor del bygger på logos. Genom 

välformulerade metaforer förtydligar Birro sina tankar och känslor för att ytterligare 

påverka mottagarna. Hans sätt att skriva och hur han använder de retoriska strategierna 

ger en tydlig indikation på att han är en poet och författare. 

Med hjälp av analysen har det blivit tydligt att Facebook har varit Birros 

räddning i hans försvarande, där han genom de retoriska strategierna nått ut till många 

och kommit till tals. Journalisternas plattform för att sprida information är tidningarna 

och eftersom Birro fått sparken från sin position som journalist, har bland annat 

Facebook blivit hans huvudsakliga plattform. Facebook ger en spridningseffekt genom 

delningar och “likes”, vilket gör att inläggen når många mottagare. 

Den jakt som under flera månader har pågått, där journalisterna som jägare har 

jagat Birro, kan genom subjektiv tolkning sägas ha förvärrat hans liv. Birro själv har 

refererat till journalisterna genom att metaforiskt likna dem vid “hyenor” i flertalet 

inlägg. 

 
“De två jag åt lunch med är SD-politiker. Det räcker för att hyenorna 

ska få upp vittringen och jaga.”86  

 

Journalisterna i sin tur har som mål att nå så höga försäljningssiffror som möjligt och 

eftersom skandaler säljer var Birros händelser ett givet ämne att bygga upp ett 

mediedrev kring.87 Händelserna och det efterföljande mediedrevet har lett till bland 

annat mordhot och kattskit utanför hans dörr. En så pass försämrad livskvalitet hade inte 

gått att förutspå då han först skrev de 113 uppmärksammade tecknen på Twitter. 

                                                
85 M. Ekström & L. Larsson Metoder i kommunikationsvetenskap (2000) s. 153 
86 Marcus Birros Facebook 29/1-15 
87 S. Allern & E. Pollack Political Scandals in four nordic countries (2012) s. 22 
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7.3 Vilken typ av roll har Birro intagit under mediedrevet? 

Som tidigare nämnt finns det indikatorer i analysen av Birros inlägg som tyder på att 

han har intagit olika roller under mediedrevet. Enligt teorin apologia är det under en kris 

viktigt att försvara sig, speciellt vid felaktiga anklagelser.88 Under analysarbetet har det 

framgått att Birro använt sig av de olika strategierna inom denna teori, vilket indikerar 

på att han själv menar att han är felaktig anklagad och försvarar sig. Nedan presenteras 

citatexempel från inlägg där han använt sig av dessa strategier. 

 

Förnekelse används när den drabbade anser sig vara oskyldig. Birro beskriver saker som 

har hänt honom och avslutar med att ifrågasätta vad det egentligen är som han gjort fel, 

genom inlägget formas även en tydlig offerroll. Birro avslutar inlägget med en fråga, 

vilket är mer slagkraftigt än ett rent konstaterande. 

 
“Polisbeskydd, sparken från jobb, hotad, hatad, förföljd. 

En stilla undran.  

Kan någon beskriva brottet jag begått?”89  

 

Bolstering används när den drabbade vill påminna mottagarna om viktiga saker som 

genomförts innan krisen. Birro har i ett inlägg skrivit om priser han har vunnit för olika 

tidningar, bland annat för Expressen, tidningen som gav honom sparken. Han vill med 

detta inlägg visa att han är en skicklig journalist, vilket är en viktig aspekt som lätt kan 

försummas under det pågående mediedrevet. 

 
“Jag vann (som Expressen-skribent) Aftonbladets (!) Stora 

Bloggpris och 2009 vann jag Guldskölden för Årets bästa 

blogg och Årets bästa sportkrönikör.”90  

 

Trancendence används när den drabbade vill minimera krisen genom att ta avstånd från 

den och hävda att den är mycket mindre än vad den verkar. Birro försöker förminska 

allvaret pressen målat upp kring lunchen med SD-politikerna. Han sätter situationen i ett 

större perspektiv när han menar att det är ett av Sveriges största partier, med många 

sympatisörer.  
                                                
88 J. Falkheimer et al Kriskommunikation (2009) s. 20 
89 Marcus Birros Facebook 1/2 -15 
90 Ibid 24/11-14  
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“Jag skriver om italiensk fotboll på en sida som kickar ut mig 

för att jag ätit mat ihop med representanter för ett av riksdagens 

största folkvalda politiska partier.”91  

 

Som resultatet visar har det i analysarbetet framkommit att majoriteten av alla 

analyserade inlägg bygger på en försvars- och offerroll. Sambandet mellan dessa tyder 

på en oskuld i sammanhanget, vilket han ständigt genom sina inlägg vill påvisa. 

Eftersom Birro så tydligt har använt sig av försvarssteorin apologia visar det en 

indikation till en försvarsroll. Samtidigt som han kontinuerligt försvarar sig bygger 

majoriteten av inläggen på pathos, känslor som bland annat kan väcka empati och får 

honom att framstå som ett offer.  

 

8. Styrkor och svagheter med studien  
En viktig aspekt inom studiens metodval är forskarens förförståelse. En svaghet med 

denna typ av studie är att tidigare erfarenheter kan ha stor påverkan hur texter förstås 

och det är en omöjlighet att säga hur olika personer kommer att tolka samma text.92 

Under studiens gång har det därmed varit viktigt att ha i åtanke att personer med olika 

erfarenheter kan tolka samma text på olika sätt. Detta betyder att det vid alla former av 

kvalitativ analys är svårt att vara helt objektiv, eftersom analysen i huvudsak bygger på 

en subjektiv tolkning av materialet. Subjektiviteten är i sin tur ofrånkomlig och risken 

finns att den kan sänka resultatets tillförlitlighet.  

Samtidigt är just subjektiviteten en styrka i studien eftersom den ger en djupare 

förståelse för texten. I jämförelse med en kvantitativ metod är chansen större att nå den 

information som söks.  
 

“Det finns flera skäl till att använda den textanalytiska metoden framför 

den kvantitativa innehållsanalysen. Ett viktigt skäl är att helheten i 

texten, det centrala som forskaren är ute efter att fånga in, antas vara 

något annat än summan av delarna (de detaljerade analysenheterna). 

I mindre mystiska ordalag betyder det att vissa passager i texten anses 

vara viktigare än andra. Ett annat men näraliggande skäl är att det 

eftersökta innehållet i texten ligger dolt under ytan och endast kan tas 

                                                
91 Marcus Birros Facebook 29/1-15 
92 P. Esaiasson et al Metodpraktikan (2007) s. 251 
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fram genom en intensiv läsning av texten.” 93 

 

Genom den kvalitativa metoden har analysarbetet gett relevanta svar på 

frågeställningarna, inom denna studie hade en kvantitativ analys eventuellt gett 

överflödig information. Det har även varit viktigt att ha i åtanke att denna analys enbart 

syftar till just detta fall och är ingen generalisering av liknande händelser, kvaliteten är 

det viktiga. 

 

9. Slutsats 
Inom ramarna för denna studie kan det utläsas att det pågått en intensiv 

nyhetsrapportering kring Birro med få positiva artiklar. Det finns ett samband mellan 

nyhetsrapporteringen kring Birro och journalisternas användande av värdeladdade ord, 

vilket leder till en sammankoppling mellan Birro och de mest använda orden. Detta i 

kombination med mediedrevet i sig och artiklarnas negativa fokus mot Birro bidrar 

endast till negativa följder för honom. Det bör påpekas att studiens resultat kan ha sett 

annorlunda ut om analysmaterialet har varit mer omfattande och behandlat allt 

publicerat material. Det kan även i denna studie fastslås att Birro använt sig av de 

retoriska strategierna, det bör däremot påpekas att studien inte kan bevisa om det är ett 

medvetet eller omedvetet val. Det finns också flera tydliga indikationer i studien som 

visar att Birro har intagit en försvars- och offerroll under mediedrevet.  

 

10. Förslag till fortsatt forskning 
En förhoppning med resultatet av studien är att den kan användas som en utgångspunkt 

för ett bredare forskningsområde och väcka intresse för andra liknande mediestudier. 

För att ta forskningsområdet vidare bör det kontinuerligt ske nya omfattande empiriska 

studier som ger aktualitet. En intressant aspekt kan vara att undersöka om varför just 

denna typ av händelse blir till ett mediedrev och om det har någon betydelse vilken 

offentlig person som är inblandad i händelsen. En annan intressant fråga skulle kunna 

vara att undersöka genusaspekten, hur mediedrevet hade yttrat sig om det hade varit en 

kvinna, i samma position och med samma förutsättningar som Birro, som hade skrivit 

tweeten. Som ett komplement till denna studie hade det varit intressant att undersöka 

om Birro medvetet har använt sig av de retoriska strategierna i sina inlägg. En bredare 
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forskning skulle kunna kompletteras med intervjuer med inblandade parter, både med 

Birro själv och med journalisterna.  
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