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Abstract 

In this Candidate thesis, I will analyze the media coverage of the Trayvon Martin, Michael 

Brown and Eric Garner cases. I investigate the connection between a historic racist ideology 

which permeates American history and how this pervade todays current stereotyping of black 

bodies, with the presuming theory that Rap and Hip Hop Culture also is a way to criminalize 

these subjects. This will come about through a discourse- and visual analysis of different articles 

from four major publications and news distributers; CNN, CBS News, The Guardian US and 

The Washington Post.  
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1. Inledning 

 

 

There are those who are asking the devotees of civil rights ‘When will you be satisfied?’ We 

can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police 

brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, 

cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be 

satisfied as long as the Negro’s basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We 

can never be satisfied as long as our children are stripped of their self-hood and robbed of 

their dignity by signs stating: “For whites only.” We cannot be satisfied as long as a negro in 

Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. 

No, no we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters, 

and righteousness like a mighty stream. 

 

Martin Luther King Jr., “I Have a Dream”1 

 

År 1963 befann sig USA fortfarande i en ”Jim Crow– era”, vilket betyder att det fanns statliga 

segregationslagar (fr.o.m. 1876-”1965”) som hindrade svarta personer från att exempelvis vara 

i samma klassrum, allmänna toaletter, biografer och bussar som deras vita ”jämlikar” – Jim 

Crow var ett kastsystem med tydliga klassnivåer där svarta personer ansågs vara en andraklass 

medborgare. Martin Luther King Jr., pastor, aktivist och framstående ledare för 

Afroamerikanska medborgarrättsrörelsen, höll sitt mest kända tal för 53 år sedan, fem år innan 

han mördades. I citatet ovan beskriver han en verklighet som är obegriplig för The Land of the 

Free. Då, hade stora delar av den amerikanska befolkningen, framför allt svarta män och 

kvinnor utan fast egendom egentligen inte fullt beviljat medborgarskap i den Amerikanska 

Republiken. Svarta medborgarrättighetsrörelser har varit återkommande i amerikansk historia 

och de har en stor betydelse – de har omdefinierat föreställningarna av medborgarrättsrörelser 

och statens roll i att upprätthålla och skydda dessa rättigheter.2 USA har ett system så djup 

inrotat i sin historia som tar ifrån dömda människor dess rösträtt. Idag finns det undersökningar 

som visar att 1 av 3 svarta män förväntas att under sin livstid sitta i fängelse. Ungefär 12% av 

USA:s befolknings är svarta, dock under 2011, stod svarta amerikaner för 30% av personer 

arresterade för egendomsbrott och 38% av personer arresterade för våldsbrott.3 Unga svarta 

                                                           
1 Martin Luther King Jr. ”I Have a Dream”, Talet framfördes under Marschen i Washington DC, 28 augusti 1963, 

http://ushistory.org/documents/i-have-a-dream.htm (Hämtad: 2016/12/02) 
2 http://www.history.com/topics/black-history/civil-rights-movement (Hämtad: 2016/12/02) 
3 FBI Criminal Justice Information Services Division, Crime in the United States, 2011, tbl.43A, available at 

http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011/tables/table-43 (Sept. 2012). 

http://ushistory.org/documents/i-have-a-dream.htm
http://www.history.com/topics/black-history/civil-rights-movement
http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2011/crime-in-the-u.s.-2011/tables/table-43
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personer står för 13% av alla personer under 18 år, ändå så står det för 28% av 

ungdomsbrottsligheten.4 Då systemet tydligt missunnar svarta personer upprätthålls den 

historiska rollen som andraklassinvånare. Kriminalisering av svarta personer, mest svarta män, 

är ett fenomen som bevisats av åtskilliga händelser, historiska som nutida. Demonisering på 

grund av strukturer, stereotyper och representationer som tillåter de normativa vita samhället 

att fortsätta vara säkra av polis, ifrån svarta personer. Det finns även mönster i att negativa 

attityder emot Rap och Hip Hop som genrer blivit associerade med utmärkande negativa 

stereotyper av svarta personer. ”Anti-Rap” attityder blir också associerat med diskrimineringen 

mot svarta, genom både personliga och politiska beteenden. Det anses vara en ”gatukultur” som 

går ut på överlevandet genom våld, droger och kriminalitet som står till grund för 

kriminalisering av främst svarta män. De senaste åren har sociala- och traditionella medier 

tydligare visat oss som vardagligen inte blir utsatta för rasism och profilering hur verkligheten 

ser ut för etniska minoriteter i USA. Det har redovisats ett mönster som säger att icke-vita 

personer inte kan lita på rättsväsendet. Det ska inte vara möjligt att bli stoppad av polis i sin bil, 

med flickvän bredvid sig och styvdotter i baksätet, och på bara minuter bli skjuten och ej 

omhändertagen för att på minuter förblöda.5  

 

The objective reality is that virtually no one who is white understands the challenge of being black 

in America.6 

 

2. Problemformulering, Syfte och Frågeställningar 

Massmedia är idag den största influensen i vårt moderna samhälle, när jag i denna uppsats 

nämner ordet ”media” menar jag; TV, Tidningar, Social Media som Twitter, Facebook, 

Instagram och så vidare.7 Genom dessa plattformar får vi den mesta informationen om stora 

händelser och vad som är aktuellt, vilket tillåter oss att skapa en egen världsuppfattning. Trots 

medias makt, har inte denna egen kontroll över dess representation då det som visas beror på 

att medieproduktens anpassning för publiken. Medias bild av ”ras” kan därav inte korrekt 

reflektera exempelvis ”Black Culture”, detta för att etniska minoriteter är marginaliserade av 

en vit ideologi som skapat en vit norm, vilket gör att dessa exempelvis inte visas på TV i stor 

                                                           
4 National Council on Crime and Delinquency, And Justice for Some: Differential Treatment of Youth of Color in the Justice 

System, 3, 2007. 
5 Philando Castile (1983-2016), 6 Juli 2016, Falcon Heights 
6 Newt Gingrich, Amerikansk politiker. 13th Amendment Documentary Tidpunkt: 19:01-10:06. 
7 Awan, Fatimah. PhD Projekt: Chapter 2, Representation, sid 14. URL: http://www.artlab.org.uk/fatimah-awan-phd.htm 

(Hämtad: 11/05/2017) 

http://www.artlab.org.uk/fatimah-awan-phd.htm
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utsträckning.8 Medias representation påverkar inte bara förståelse för etniska minoriteter 

(grupper), den har även en stor påverkan av hur dessa grupper uppfattar sina egna identiteter. 9 

Institutionell rasism är en form av rasism som uttrycker sig i praktiken av sociala och politiska 

institutioner. När polis skjuter svarta personer - oavsett barn, unga och vuxna utan att 

”förövaren” åtalas - tillåts och regleras en beteendenorm som aktivt upprätthåller rasism.10 

Fenomenet Proactive Policing betyder att polisen aktivt söker ut ”misstänksamt” beteende, som 

exempelvis droginnehav eller prostitution – gärna innan ett brott ens begåtts, och nästan 

uteslutande fokuserar polisresurser på fattigare områden. I USA är dessa områden i större 

uträckning bebodda av etniska minoriteter.  

 

I denna uppsats är ambitionen att undersöka medierapporteringen av det dödliga polisvåldet 

och diskrimineringen gentemot afroamerikanska personer i USA. Jag kommer undersöka hur 

användningen av olika bilder av offer och förövare påverkar och producerar olika 

representationer av de olika parterna. Syftet är också att undersöka sambandet mellan Hiphop- 

och Rap kulturen och den, sedan långt tillbaka, rådande polisbrutaliteten och profileringen av 

svarta personer. Närmare bestämt gör jag en fallstudie hur tre uppmärksammade fall av dödligt 

våld mot svarta personer gestaltas i media (CNN, CBS, The Washington Post och The Guardian 

US). Jag utgår från följande frågeställningar: 

 

 Hur framställs Offer respektive Förövare? 

 Vad visar på att det använts negativt laddade gestaltningar av Offren Martin, 

Garner och Brown kontra positivt laddade gestaltningar av Förövarna 

Zimmerman, Pantaleo och Wilson? 

 Hur bidrar negativa stereotyper av Rap- och Hip hop kultur till kriminaliseringen 

av svarta kroppar? 

 Hur appliceras fenomenet ”Proactive Policing” i mediegestaltningen av de tre 

fallen; Trayvon Martin, Eric Garner samt Michael Brown?  

 

 

 

                                                           
8 Ibid. Sid 14. 
9 Ibid. Sid 15. 
10 Edward N. Zalta. Miller, Seumas ”Social Institutions”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2014. URL: 

http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/social-institutions (Hämtad: 11/05/2017) 

http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/social-institutions
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3. Bakgrund 

Idag är ”Black Lives Matter”-rörelsen en av de mest kända nationella organisationen som 

jobbar för valideringen av Black Lives, och de jobbar för att återbygga den svarta 

frihetsrörelsen. #BlackLivesMatter skapades 2012 efter mordet på 17-åriga Trayvon Martin, 

som kommer vara en central del i denna undersökning. Mannen som sköt Martin, George 

Zimmerman, frikändes och samtidigt så ställs Martin post mortem på prov i rättegång för sitt 

eget mord. BLM menar att rotade i upplevelser av svarta personer i USA som aktivt står emot 

deras dehumanisering, är #BlackLivesMatter en uppmaning till handling och att få svar på den 

växande anti-svarta rasism som genomtränger samhället. Genom att säga Black Lives Matter, 

vidgas konversationen runt statligt våld för att inkludera alla sätt som svarta personer avsiktligt 

lämnas maktlösa inför staten. ”We are talking about the ways in which Black lives are deprived 

of our basic human rights and dignity”. 11 

 

Den 7 Oktober 2016 släpptes dokumentären ”Det 13:e tillägget”(13th Amendment), producerad 

av Ava DuVernay och skriven av DuVernay och Spencer Averick, på Netflix i Sverige. I 

dokumentären är det stora namn som Angela Davis12, Henry Louis Gates Jr.13, Melina 

Abdullah14, Charles Rangel15, Newt Gingrich16, Michelle Alexander17, Malkia Cyril18, Marie 

Gottschalk19, Khalil Gibran Muhammad20 och Liza Jessie Peterson21 med flera. Dokumentären 

ger en inblick i det Amerikanska fängelsesystemet ”and how it reveals the nation’s history of 

racial inequality”.22 Tidigt i dokumentären tar de inblandade professorerna och rättsaktivisterna 

i intervjuerna upp Richard Nixons ”War on Drugs” – WOD är en term som blev känd av Nixon 

och används för att beskriva den Amerikanska regeringens kampanj om förbud av droger, där 

de med hjälp av militära insatser siktade på att reducera den illegala narkotikahandeln från och 

med 1970-talet. Detta sattes i av Ronald Reagan i 1982. Citatet nedan är från dokumentären 

                                                           
11 http://blacklivesmatter.com/about/ (Hämtad: 2016/12/02) 
12 Angela Davis, Amerikansk feminist, författare och aktivist för medborgerliga rättigheter. 
13 Henry Louis Gates Jr., Amerikansk historiker, litteraturkritiker och Universitets professor och direktör på Hutchins Center 

for African and African American Research, Harvard University. 
14 Melina Abdullah, professor och ordförande av Pan-African Studies på California State University. Doktorand i Political 

Science och kandidatexamen i African American Studies. 
15 Charles Rangel, Amerikansk Politiker. Första svarta mannen som ordförande av House of Ways and Means Committee, 

även en av grunderna av Congressional Black Caucus. 
16 Newt Gingrich, Amerikansk politiker. Docent, författare och tidigare kongressledamot i representanthuset 1979-1999. 
17 Michelle Alexander, professor i juridik på Ohio State University Moritz College of Law och en förespråkare för 

medborgerliga rättigheter, mest känd för boken; The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. 
18 Malkia Cyril, poet och aktivist. Känd som verkställande direktör av Center of Media Justice and spearheading national 

grassroots efforts of the Net Neutrality campaign. 
19 Marie Gottschalk, specialiserar sig i Amerikansk politik med fokus på straffrätt, hälsofrågor och välfärdsstaten.  
20 Khalil Gibran Muhammad, doktorand och direktör för Schomburg Center for Research in Black Culture. 
21 Liza Jessie Peterson, skådespelare, poet, pedagog och förespråkare. 
22 http://www.imdb.com/title/tt5895028/ (Hämtad: 2017/01/12) 

http://blacklivesmatter.com/about/
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvard_University
http://www.imdb.com/title/tt5895028/
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och där syns John Ehrlichman, Richard Nixons personliga rådgivare fångas på band där han 

kommenterar den verkliga intentionen av kampanjen. 

 
The Nixon campaign in 1968, and the Nixon White House after that, had two enemies: the antiwar left 

and black people… We knew we couldn’t make it illegal to be either against the war or black, but by 

getting the public to associate he hippies with marijuana and blacks with heroin, and then criminalizing 

both heavily, we could disrupt those communities… We could arrest their leaders, raid their homes, 

break up their meetings, and vilify them night after night on the evening news. Did we know we were 

lying about the drugs? Of course we did.23 

 

På nyheter i USA har svarta personer kommit att överrepresentera brottslingar, 

överrepresenterade då som att de visas som brottslingar oftare än vad de faktiskt är. 

Mediekanaler skapar här ett problem när deras representation blint utgått ifrån hur politiker i 

detta fall medvetet skapat kommunikativa strategier och taktiker som skadar den svarta 

samhällsgruppen. ”Super predator” var ett begrepp som myntades av media i beskrivande av 

svarta ungdomar under Reagans tid. Dokumentären tar upp hur det börjat med att användas 

subtila och icke-rasistiska termer när det diskuterade brottslighet, lag och ordning eller det kaos 

som rådde i städerna på 1970- och 80-talet i USA – vad som beskrivs i dokumentären som ”i 

medborgarrättsrörelsens spår”. Dokumentären kommenterar hur WOD främst handlade om att 

fängsla svarta personer. Utifrån detta skapades ett massfängslande (Mass Incarceration), där 

mindre brott utföra av icke-vita personer kunde resultera i livstids fängelse. I citatet nedan har 

Lee Atwater, Ronald Reagans kampanjstrateg, fångats på band av en journalist där han 

kommenterar denna politiska strategi. 

  

You start out in 1954 by saying nigger, nigger, nigger. By 1968 you can’t say nigger, that hurts you. It 

backfires. So you say stuff like forced-bussing, state’s rights and all that stuff. You’re getting so abstract 

now, you’re talking about cutting taxes and all of these things you’re talking about are totally economic 

things… And the by-product of them is blacks get hurt more than whites.24 

 

Hip Hop – En kultur sprungen ur 70-talets Bronx, New Yorks gator, en genre influerad av disco, 

skapad för rörelse, scratching25 och breaks26 som utvecklats till beats för att sedan blanda 

författarskap och förmedlandet av problematik och erfarenhet – har idag genomsyrat stora delar 

av samhället och blivit populärkultur. Det är känt att många kritiserar Hip Hop och Rapmusik 

för deras texter och även kulturen i sin helhet, detta visar sig i negativa stereotyper sprungna ur 

                                                           
23 John Ehrlichman, Nixons rådgivare. 13th Amendment Documentary, Tidpunkt: 18:25-18:52. 
24 Lee Atwater, Ronald Reagans kampanjstrateg. 13th Amendment Documentary, tidpunkt: 26:25-26:58. 
25 DJn drar skivan fram och tillbaka för att skapa ett “scratch”-ljud 
26 Slutsektionen av exempelvis ett trumriff 
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Rap vilket skapar ett berättigande i sig för diskriminering. De negativa attityderna emot Rap 

blir associerade med negativa stereotyper av svarta personer, både från personliga och politiska 

beteenden. 

 
Most who disapprove of rap music and its violent content are often referring to a subtype of rap called 

‘Gangsta Rap’ which makes frequent references to the criminal lifestyle. However, there are many other 

forms of rap that can be empowering and positive. Unfortunately, the very controversial gangsta rap 

has dominated the media’s focus on rap to such a degree that those less familiar with the genre may 

stereotype all rap as containing violent or criminal references.27 

 

Uppfattningen om att dessa stereotyper används som legitimering för fördomar och 

diskriminering har erkänts som möjligt ur ett social-psykologiskt perspektiv, med detta menas 

att människor ofta kommer att stödja stereotyper som motiverar redan befintliga sociala system. 

Alltså, de som har hög status i systemet – vita personer – stereotypiseras som mer kapabla och 

förtjänande samtidigt som de av lägre status anses som mindre kapabel och förtjänande – i 

denna uppsats svarta personer. Ett av de starkaste verktygen för legitimering av detta är 

skapandet av en sådan miljö där de utsatta målas ut som att själva vara ansvariga för sin negativa 

livssituation och är då därför mindre värda sociala rättigheter och fördelar.28 Detta kan förklaras 

som att demoniseringen samt kriminaliseringen av svarta personer försvaras av att dessa ska ha 

porträtterat sig själva som exempelvis ”thugs” och/eller kriminella utifrån en musikkultur, en 

kultur som även förknippas med en gatukultur. En av tre svarta män mellan åldrarna 20 och 29 

har någon form av koppling till det amerikanska rättssystemet, det sägs att denna statistik kan 

förklaras genom den kultur som dominerar det som kallas urbana svarta områden – en 

Gatukultur som värdesätter brott som ett medel för att uppnå och upprätthålla rikedom och 

status – en kultur som också visas i viss rapmusik. 

 
Another perspective is that rap music does not glorify the criminal lifestyle, but rather represents the 

voice of a disenfranchised people who have been excluded from conventional paths to success, and 

have had to survive in a society where poverty, crime, and systemic discrimination are daily realities.29 

 

För att vidare i undersökningen skapa en progressiv förståelse är min ambition att förtydliga de 

historiska händelser samt system som skapat och upprätthåller konventionen om svarta 

kroppars andrahandsvärde och handling utifrån stereotypisk och rasifierad profilering. 

                                                           
27 Blame It on Hip-Hop: Anti-Rap Attitudes as a Proxy for Prejudice. Vol 12(3) sid. 361–380. Group Processes & Intergroup 

Relations, Department of Psychology, 2009. 
28 Ibid. 
29 Peter McLaren. Gangsta pedagogy and ghettocentricity: The hip-hop nation as counterpublic sphere. Albany, NY: State 

University of New York Press, 2000. 
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Betydelsen i att ha en genomgående bakgrund har kommit att visa sig stark och förhoppnings 

även, om än självklart, kommer detta skapa en tydligare förståelse till undersökningens 

historiska och samtida relevans. 

 

4. Situerad kunskap & Reflektion 

Situerad kunskap innebär att min roll som forskare kommer att gå emot idén om att jag ska 

figurera i denna undersökning som en neutral observatör av verkligheten. Enligt bland annat 

genusforskare30, då inkluderas intersektionell teori, är all produktion av kunskap meningen att 

bli förstådda som situerade. Istället för den traditionella, ansiktslösa och kontextlösa 

objektiviteten inom forskningen, som Haraway kallar ”god-trick”, anser hon att detta är en 

illusion och att vi som forskare, aldrig kan gå bortom de verktyg vi har till förfogande och 

kunskap om. 31 När jag skriver denna uppsats vill jag visa min medvetenhet och min 

utgångspunkt – Jag vet om min vithet, och Jag är medveten om mitt privilegium. Jag är 

medveten om att mitt namn inte är något som uppmärksammas exempelvis när jag söker jobb. 

Jag är medveten om att jag som vit lever i ett rum där Jag inte ifrågasätts på grund av min 

hudfärg. Jag positionerar mig som medveten om att jag kommer från en priviligierad bakgrund. 

Jag är född i Sverige och jag föddes som vit. På grund av det ämne jag valt är det extremt viktig 

att min position i diskussionen är klar för mig. Det är också viktigt att jag förklarar mitt syfte 

på att sådant sätt att det framgår att jag inte har eller ger mig själv talföreträde, jag kommer inte 

berätta för någon hur det/något är eller känns. 

Det är utifrån dessa premisser, och även utifrån min kunskap inom medborgarrättsfrågor, 

antirasism och intersektionalitets teori som denna uppsatsanalys samt diskussion kommer att 

stöpas ur. 

 

Etiskt övervägande 

I denna uppsats ligger fokus på statligt förtryck av svarta personer, dock är det viktigt att nämna 

i en diskussion om vitas förtryck av svarta i USA att denne vanligen behandlas som det enda 

historiska förtrycket. I och med detta vill jag belysa diskrimineringen, förtrycket och 

undanträngandet av den amerikanska urbefolkningen som idag endast uppgör en liten del av 

den amerikanska befolkningen. Detta kommer ofta i skymundan och det är inte ambitionen i 

                                                           
30 Haraway, Donna. Situated Knowledge: The science question in feminism and the privilege of partial perspective. Sid 183-

201. London: Free association book, 1988.  
31 Lykke, Nina. Feminist Studies: A guide to intersectional theory, methodology and writing. Sid 4-5. Routledge, London, 

2010. 
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denna uppsats att fortsätta upprätta en sådan bild av icke-existerandet av den amerikanska 

urbefolkningen. 

 

5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa den tidigare forskning som gjorts kring mina 

frågeställningar och även relaterat till dessa varav jag ansett som nödvändiga att visa. Jag har 

valt sju forskningsartiklar som handlar om dessa enskilda ämnen – Black Lives Matter, ”Racial 

stereotypes” samt svart maskulinitet, anti Rap attityder och hur dessa skapar en demonisering 

av gatukulturen. Jag har även inkluderat sociala medier i detta avsnitt, då relevant i och med 

dess starka samt negativa plats i dagens kommunikation. 

 

Black Lives Matter som proteströrelse 

I artikeln ”An Existential– Humanistic Perspective on Black Lives Matter and Contemporary 

Protest Movements”32 skriven av Louis Hoffman33, Nathaniel Granger, Jr.34, Lisa Vallejos35 

och Michael Moats36, utforskar de det existentiell-humanistiska perspektivet av sociala 

rättvisefrågor och samtida proteströrelser. I denna artikel skriver de i hänsyn av Black Lives 

Matter-rörelsen som ett viktigt exempel för detta, då BLM representerar en av de mest 

inflytelserika och kontroversiella samtida proteströrelser – kontroversiella på grund av att 

rörelsen blivit sammanhängande med missuppfattningar, förträngda skildringar och försök att 

misskreditera rörelsen. De fortsätter med att beskriva hur principerna av existentiell-

humanistisk psykologi kan vara till hjälp för att fördjupa förståelsen av Black Lives Matter och 

andra rörelser. Sociala rättvisefrågor lyfts ofta när grupper tillsammans tvingas att konfrontera 

aspekter av sin givna existens på grund av sociala strukturer, exempelvis rasism, som skapar 

ojämställdhet. De påtvingas att varje dag bevisa att deras liv också Matter. När människor får 

en större förståelse för den existentiella naturen av sociala rättvisefrågor och de proteströrelser 

som finns, kan detta skapa en förpliktelse att engagera sig i dessa frågor. 

 

I denna artikel visar de även andra förtryckta grupper och pratar om privilegier samt 

maktpositioner i samhället, kulturell empati och de eventuella risker som finns med 

proteströrelser. I avsnittet ”Risks of the Protests Movements” inleder det med att det inte är 

                                                           
32 An Existential– Humanistic Perspective on Black Lives Matter and Contemporary Protest Movements.  Journal of 

Humanistic Psychology, Vol. 56(6) sid. 595–611, 2016. 
33 Department of Humanistic and Clinical Psychology, Saybrook University, Oakland, California, USA. 
34 Saybrook University, Oakland, California, USA. 
35 The Humanitarian Alliance, Washington, DC., USA. 
36 Private Practice, Colorado Springs, Colorado, USA. 



14 

 

deras avsikt att försköna proteströrelser, utan det finns faror som kommer med dessa 

folkrörelser som behövs has i åtanke. 

 

The protest movements by nature tend to be extremist (…) Extreme views, when they become polarized 

(i.e., disregard other viewpoints), become dangerous. In our observance of the Black Lives Matter 

movement, it has, for the most part, avoided this pitfall. It has sought engagement and dialogue while 

passionately advocating for its viewpoint. (…) [I]t is important to avoid power struggles that can cause 

movements to self-destruct. Rickford (2015)37 noted that the Black Lives Matter movement has 

remained decentralized, and avoided being centered on single charismatic leaders. This is admirable 

and allows for greater inclusion. However, it also brings the risk of people trying to seek out power or 

notoriety in the movement.38 

 

I avslutande syfte så skriver författarna att när det kommer till rasism och andra former av 

fördomar, har psykologin alltför ofta uppmuntrat människor att bli passiva i sin roll som 

förtryckta och marginaliserade istället för att göra motsatsen – att hjälpa dem att stå upp mot 

orättvisa. 

 

Demoniseringen av svart maskulinitet 

I artikeln ”’It Looks Like a Demon’: Black Masculinity and Spirituality in the Age of 

Ferguson”39 skriven av Jamie D. Hawley40 och Staycie L. Flint41, bidrar dessa till den befintliga 

mansforskningen med fokus på den svarta mannens erfarenhet och då lokalisera svart 

maskulinitet som det som ger upphov till en potentiell plats av trauma, som det som hände i 

Ferguson, Missouri och i Michael Brown fallet 2014. Den svarta kroppen är utifrån ett vitt 

maktperspektiv ett problem, och för sig självt en vandrande potentiell plats för trauma. 

Författarna visar oss de ord som Darren Wilson, en ex-polisman i Ferguson, Missouri, använt 

för att beskriva varför han sköt Michael Brown, en obeväpnad 18 år gammal svart pojke. Wilson 

använde ord som ”It” och ”Demon”, liknande ord som författarna kunde koppla bakåt i tiden 

till 1600-talet när Engelsmännen anlände i Afrika och påträffade ursprungsbefolkningen. 

Hawley och Flint skriver att det kan antas att Wilson såg en hyper-maskulin best, ett djur eller 

en otämd ”det”. De fortsätter med liknelsen och menar att svarta män är ”invisibly visible” 

                                                           
37 Russell Rickford, Black Lives Matter: Toward a modern practice of mass struggle. Sid 34-42. New Labor Forum, 2015. 
38 An Existential– Humanistic Perspective on Black Lives Matter and Contemporary Protest Movements.  Journal of 

Humanistic Psychology, Vol. 56(6) sid. 595–611, 2016. 
39 ‘It Looks Like a Demon’: Black Masculinity and Spirituality in the Age of Ferguson. Journal of Men’s Studies 2016, Vol. 

24(2) sid. 208–212, 2016. 
40 Jamie D. Hawley, Center for Justice Beyond the Bar Fellow 2015-2016, 2700 Broadway 3K, New York, USA. 
41 Loyola University Chicago, Illinois, USA. 
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(osynligt synliga) – att de är fångade i en paradox där de saknas i deltagandet i socioekonomiska 

och politiska strukturer men är ändå alltid synliga nog för att bidra allmän rädsla. 

 

I denna artikel problematiserar och kopplar författarna svart maskulinitet och svart manlig 

spiritualitet till varandra då dessa ska kunna relateras till de potentiella konflikterna mellan 

polisen och svarta män. Wilsons vittnesmål om Michael Brown, speciellt hans språk och ordval 

under beskrivningen av Brown, är genomsyrande av teologiskt fundament som avslöjar 

tendentiösa budskap av spiritualitet i den moderna amerikanska kulturen som påverkar hur 

samhället ser på svarta pojkar och män. Hawley och Flint presenterar en studie från Journal of 

Personality and Social Psychology som säger att svarta pojkar så unga som 10 år är märkbart 

mindre troliga att bli sedda som barn än deras vita kamrater.42 Detta fenomen jämför de med 

Tamir Rice, en 12 år gammal pojke som sköts till döds av polis 2015, som de trodde var i tidig 

20 års ålder. Även mordet på 14 år gamla Emmett Till, som dödades 1955, tas upp där en av 

mördarna slog fast vid att han trodde pojken ”looked like a man”. Hawley och Flint avslutar 

artikeln; 

 

Immediately following the Michael Brown shooting, as protesters took to the streets, they were often 

referred to by the mainstream media as “rioting” as opposed to “revolting.” Simultaneously, the hashtag 

#Chimpout—a term used to describe the bad behavior of Black people, especially when they behave 

like animals (Urban Dictionary) started trending as a description to describe the Black protesters.43  

 

Språk som anspelar på svarta män och kvinnor som djur är historiskt använda, men inte bara 

det – det är invävt i amerikansk historia. 

 

Anti-Rap och Hip Hop attityder problematiseras  

I artikeln ”Blame It on Hip-Hop: Anti-Rap Attitudes as a Proxy for Prejudice”44 skriven av 

Christine Reyna45, Mark Brandt46 och G. Tendayi Viki47 undersöker författarna stereotyperna 

associerade med Rap- och Hip hop-kultur, och hur dessa stereotyper kan påverka en ”anti-

black” attityd och ett berättigande för diskriminering. De presenterar tre studier där USA (även 

                                                           
42 Atiba Goff, Phillip. Journal of Personality and Social Psychology, sid 526, Vol. 106, No. 4. American Psychological 

Association, 2014. 
43 ‘It Looks Like a Demon’: Black Masculinity and Spirituality in the Age of Ferguson. Journal of Men’s Studies 2016, Vol. 

24(2) sid. 208–212, 2016. 
44 Blame It on Hip-Hop: Anti-Rap Attitudes as a Proxy for Prejudice. Vol 12(3) sid. 361–380. Group Processes & Intergroup 

Relations, Department of Psychology, 2009. 
45 DePaul University, Chicago. 
46 DePaul University, Chicago. 
47 University of Kent, Department of Psychology, Canterbury. 
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två andra länder) hålls som ett representativt urval. Studien visar att negativa stereotyper från 

Rap är utmärkande och leder till stora konsekvenser. I dessa fall har negativa attityder emot 

Rap blivit associerade med utmärkande negativa stereotyper av svarta personer. ”Anti-Rap” 

attityder blir också associerat med diskriminationen mot svarta, genom både personliga och 

politiska beteenden. 

 
Most who disapprove of rap music and its violent content are often referring to a subtype of rap called 

‘Gangsta Rap’ which makes frequent references to the criminal lifestyle. However, there are many other 

forms of rap that can be empowering and positive. Unfortunately, the very controversial gangsta rap 

has dominated the media’s focus on rap to such a degree that those less familiar with the genre may 

stereotype all rap as containing violent or criminal references.48 

 

Författarna diskuterar att de som fördömer Rap menar att de sångtexter som finns innehåller 

budskap om våld, misogyni (kvinnohat) och glorifiering av en kriminell livsstil. De hävdar att 

rapmusik och den kultur som omger den är ansvariga för förfallet av det afroamerikanska 

samhället, speciellt dess unga män. Författarna fortsätter med att brott, speciellt våldsbrott är 

oproportionerligt hög bland unga afroamerikanska män – de presenterar statistik som, 1 av 3 

svarta män åldrarna 20-29 finns i det kriminella rättssystemet. Författarna visar att en förklaring 

som finns till denna statistik är den kultur som dominerar det afroamerikanska samhället – en 

”Gatukultur” som värderar brott som ett verktyg för att uppnå ”rikedom och status”49 – en kultur 

som stärks i vissa former av Rapmusik. Enligt författarna kan ett annat perspektiv vara att 

Rapmusik inte glorifierar den kriminella livsstilen, utan snarare representerar genren en röst för 

grupper som berövats sina medborgerliga rättigheter. Grupper som exkluderats från 

traditionella vägar till framgång, som tvingats klara sig i ett samhälle där fattigdom, kriminalitet 

och systematisk diskriminering är en daglig realitet. 

 

Föreställningen att stereotyper används för att legitimisera fördomar och diskriminering är sen 

länge erkänt inom social psykologi. När det kommer till stöd för eller motstånd gentemot 

gruppbaserade strategier, är det mest kraftfulla verktyget för legitimering av diskriminering att 

den stereotypisering som indikerar en grupp själva ansvariga för deras ogynnsamma 

livssituation och är därför mindre värda sociala rättigheter och förmåner. Avslutningsvis anser 

författarna att om en kulturell förändring inte kan ske, kommer Rap troligtvis fortsätta att tjäna 

                                                           
48 Blame It on Hip-Hop: Anti-Rap Attitudes as a Proxy for Prejudice. Vol 12(3) sid. 361–380. Group Processes & Intergroup 

Relations, Department of Psychology, 2009. 
49 McLaren, Peter. Gangsta pedagogy and ghettocentricity: The hip-hop nation as counterpublic sphere. In K. McClafferty, 

C. Torres, & T. Mitchell (Eds.), Challenges of urban education: Sociological perspectives for the next century, sid 227–270. 

Albany, NY: State University of New York Press, 2000. 
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som en företrädare för ”Anti-black” attityder och som ett verktyg som framställer stereotyper 

om Svarta personer som ansvariga för de negativa utfallen i samhället. Såsom föreslagit i denna 

research, sådana stereotyper kan komma och bli effektiva verktyg för att vidmakthålla och 

rättfärdiga diskriminering och skuld. 

 

Betydelsen av svarta kroppar – Martin, Brown och Garner 

I artikeln “Making #BlackLivesMatter: Michael Brown, Eric Garner, and the Specters of Black 

Life—Toward a Hauntology of Blackness”50 skriven av Kashif Jerome Powell51 placerar 

författaren förlusten av Michael Brown och Eric Garner inom den känsloladdade efterklangen 

av den transatlantiska slavhandelns ”afterlife”. Powell bygger detta på kritiska teorier om 

prestation och erinran som positionerar icke-existens som den generativa kraften av svart liv. 

Powell har också undersökt den aktivism som uppstod av den för tidiga döden av Brown och 

Garner vilket är en performativ dramatisering genom kropparna av demonstranter, där de ligger 

stilla på marken för att spegla dödscenen.  

 

Engaging the body as the confluence of agential presence and deathly absence, I develop a hauntology 

that questions how to make Black life matter through a reworking of the relationship between the 

Transatlantic Slave Trade’s affective ecologies of nonexistence and blackness.52 

 

Författaren visar att dödsfallen av Michael Brown och Eric Garner öppnar för ett pseudo-

evakuerat utrymme, där en förnekelse av humaniteten anses som avsiktlig och med grymheter 

som smärtsam betydelselöshet inom den expressiva kroppen. Brown och Garner står som de 

senaste bevisen för kompenserande handlingar som kan spåra inhumanitet igenom verkligheten 

av svarta kroppar. Powell tar upp att en tur mot en Hauntologisk53 syn av svarta kroppar tillåter 

en omdirigering av intresset som står för, inte bara en Eskatologisk54 men också en 

Teleologisk55 syn av svarta personer. En Teleologisk syn på svarthet fungerar för att visa att 

svarthet är skapad för att ha betydelse, alltså värderad. Inte trots dess dödsbringande ursprung, 

                                                           
50 Making #BlackLivesMatter: Michael Brown, Eric Garner, and the Specters of Black Life—Toward a Hauntology of 

Blackness. Vol. 16(3) sid. 253 –260. Cultural Studies and Critical Methodologies, Department of Performance Studies and 

African American Studies, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. 2016 
51 Kashif Jerome Powell, Northwestern University 
52 Making #BlackLivesMatter: Michael Brown, Eric Garner, and the Specters of Black Life—Toward a Hauntology of 

Blackness. Vol. 16(3) sid. 253 –260. Cultural Studies and Critical Methodologies, Department of Performance Studies and 

African American Studies, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. 2016 
53 Hänvisar till ett tillstånd av tids, historisk och ontologisk disjunktion i vilket förekomsten av en varelse ersätts med en 

uppskjuten eller ett frånvarande icke-ursprung, 
54 Läran om de yttersta tingen. 
55 Läran att man kan förklara allting i naturen med att det är ändamålsenligt.  
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men på grund av det: syftet av svarthet är att röja de falska binärer som cirkulerar runtom 

förståelsen av vad det betyder att ”vara”.   

 

[W]e have to forward a politics that moves from attempts to make Black Life Matter, insisting upon 

placing value on pre-existing notions of blackness, toward attempts to make Black Life Matter.56 

 

Språkanvändning i diskussionen om ras i Amerikansk Media 

I artikeln “Ideologies of Language and Race in US Media discourse about the Trayvon Martin 

shooting”57 undersöker Adam Hodges diskursen om ras och rasism i media som en följd av 

mordet på Trayvon Martin. Författaren analyserar nyhetssändningar från de tre största Kabel-

TV kanalerna i USA; CNN, Fox News och MSNBC. Hodges teori är byggd på Jane Hills (2008) 

diskussion av ”folk theory of race and racism” i kontrast till kritisk ”race theory” och han ställer 

frågan; till vilken utsträckning har mainstream medias diskussion om ras behållit sig inbäddat i 

folks i tanke om vad det är och till vilken grad (om någon alls) går diskussionen bortom dessa 

tankar? Hodges förklarar att studien om mediebevakningen hos dessa tre stora TV kanalerna 

visar, trots att det finns mer att se då CNN, Fox News och MSNBC inte är de enda programmen, 

att diskussionen och reaktionerna som visats i dessa kanaler ger en tydlig inblick av mainstream 

medias åsikter om ras och rasism. Många kommentatorer har också sagt att USA ska ha trätt in 

i en ”postracial – era” efter Barack Obamas tid som den första afroamerikanska presidenten.  

 

…it is widely recognized that racial attitudes have shifted away from the overt prejudice that was the 

norm prior to the civil rights struggles of the 1960s. 

Yet, as sociologists and race scholars have shown, racism—in its twenty-first century incarnation—

remains a formidable barrier for African Americans and other minority groups in an American society 

that remains structured around white privilege.58 

 

Det förklaras som en ny form av rasism, ibland benämnd ”colorblind racism” eller ”racism 2.0” 

ifrån ett socialteoretiskt perspektiv. Hodges lyfter hur det vardagliga språket stödjer denna 

rasism, att inställningar emot språklagen fungerar som ett mandat för attityder om ras och 

stödjer diskrimination, och hur diskursen fungerar som en ”racializing” praktik och 

konstruktionen av ras – identiteter. Hodges presenterar flera utdrag ifrån sända konversationer 

mellan kommentator och gäst och kan sedan i sin slutsats ge ett kort svar; att, som den 

                                                           
56 Making #BlackLivesMatter: Michael Brown, Eric Garner, and the Specters of Black Life—Toward a Hauntology of 

Blackness. Vol. 16(3) sid. 253 –260. Cultural Studies and Critical Methodologies, Department of Performance Studies and 
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57 Hodges, Adam. Ideologies of Language and Race in US Media Discourse About the Trayvon Martin Shooting. Language 

in Society, Volume 44, Issue 3. Cambridge University Press, 2015. 
58 Ibid. 
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dominanta rasideologin i det amerikanska samhället, folkteorin av ras och rasism är en fortsatt 

ram i majoritet av diskussionen. Utifrån ett kritiskt minoritetsperspektiv har det skett försök att 

belysa 2000-talets version av ”racial injustice”, dessa åsikter bryts genom det folkteoretiska 

perspektivet som skulle vara en besatthet att jaga efter rasister. Adam Hodges avslutar med att 

socialvetenskapliga koncept – när det är välartikulerade och förstådda – kan spela en roll i att 

forma om folkteorier som hindrar social rättvisa. 

 

Ett odiagnostiserat problem: “Over – Policing” 

I denna bok, “Hunting for “Dirtbags”: Why Cops over-police the poor and racial minorities”59, 

skriver Ryan Patten och Lori Beth Way om fenomenet “Over-policing”. Deras undersökning 

har utgått ifrån dessa frågeställningar; 

 

What factors influence a police officer’s discretionary decisions? How and why do officers make the 

decisions they do on the street? To what degree do police officers differ in their decision making and 

what explains that variability? Alternatively, do patrol officers act in way that are similar? If the 

criminal justice system had particular goals to control a certain segment of the population, how do the 

police react to that political context?60 

 

Patten och Beth Way ställer även fast att deras centrala argument i undersökningen är att det 

finns institutionella och organiserade strukturer och drivkrafter inom både poliskåren och den 

kriminella rättviseprocessen som medför att poliser patrullerar ”the poor” och speciellt etniska 

minoriteter i en större utsträckning. Andra argumentet är att det institutionella målet att skapa 

situationer och arresteringar också leder till att polisen aktivt patrullerar dessa områden. 

Författarna tar även upp att vi ofta söker en enkel förklaring – poliser är goda, poliser är onda 

och poliser är trångsynta eller rasister, men trotsallt är sanningen om polisarbetet och polisen 

extremt mycket mer komplex än så. Medan individuella personligheter har visats att påverka 

polisbeteende en aning, har institutionella val av polis-, statschefer och professionella 

förhoppningar av polis begränsat vissa beteenden och uppmuntrat annat. Fokus i denna bok är 

att det förebyggande polisarbetet (Proactive Policing) ligger på det individuella planet. 

Officerare beskriver det som att förebyggande polisarbete är som en egen tilldelad åtgärd en 

polis tar för att identifiera ett brott, eller potentiellt brott, istället för att förlita sig på att en 

medborgare eller ett offer rapporterar ett ovälkommet beteende själva. Detta poliser följer då 

                                                           
59 Patten, Ryan & Beth Way, Lori. Hunting for “Dirtbags”: Why Cops Over-Police the Poor and Racial Minorities. 

Northeastern University Press, 2013. 
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inte en specifik strategi för att minska brott hänvisade av administrationen, utan de tar kontakt 

med ”misstänksamma” personer och försöker fånga ”would-be lawbreakers”. Det har i vissa 

jurisdiktioner kommit att kallas ”hunting” och fokuserar nästan uteslutande på ”synliga brott” 

som droginnehav, prostitution och vapeninnehav. Författarna presenterar även att denna metod 

nästan uteslutande sker inom fattigare områden – där de också är vanligare bebott av etniska 

minoriteter. Resultatet av detta blir att etniska minoriteter blir subjekt för en högre grad av 

övervakning än deras vita motsvarigheter. En form av ”Proactive Policing” kan vara 

anledningen exempelvis till att Darren Wilson redan patrullerade i området Ferguson, ett 

område dominerat av svarta invånare. 

 

#IfTheyGunnedMeDown & #CrimingWhileWhite 

I artikeln “If They Gunned Me Down and Criming While White: An Examination of Twitter 

Campaigns Through the Lens of Citizens Media”61 skriven av Roni Jackson62 är syftet att 

undersöka de senaste fallen av “racial profiling, police brutality and media representations of 

victims of color” då med focus på Michael Browns fall i Ferguson och Eric Garner i New York. 

Jacksons undersökning innefattar även att undersöka hur olika sociala medieplattformar 

influerat en nations diskussion runt dessa två tragedier.  

 
(..)the online movements spurred by the events in Ferguson and Staten Island, focusing specifically on 

the Twitter movements inspired by the hashtags #IfTheyGunnedMeDown and #CrimingWhileWhite.63 

 

Båda dessa fall skapade flera ”social media movements” där människor kunde uttrycka sin 

frustation och solidaritet. Jackson tar även upp begreppet stereotypisering och hur detta skett 

kring specifikt svarta män, hur då en överrepresentation av en grupp (svarta män) leder till 

stereotyper och fientlighet mot den gruppen. Författaren fortsätter med att även 

underrepresentation kan ha samma utgång och att den dominanta medians symboliska 

representationer av ras/etnicitet ofta fungerar som ett sätt att underminera minoriteter.  

 

Jackson fortsätter med att presentera en bild på Michael Brown som cirkulerat mycket i media, 

en bild som många kritiserade för att den skapar en stereotypisk representation. Michael Browns 

kontroversiella representation är inte en isolerad händelse, utan men kan se historiskt sett att 
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62 University of Oklahoma, Norman, USA 
63 Jackson, Roni. If They Gunned Me Down and Criming While White: An Examination of Twitter Campaigns Through the 

Lens of Citicens’ Media. Cultural Studies and Critical Methodologies, University of Oklahoma, 2016. 



21 

 

icke-vita offer avbildas på osmickrande sätt. Författaren tar upp ett intressant exempel från 

Orkanen Katrina (2005), då det cirkulerat två bilder på internet – en bild på svarta överlevande, 

som märks som plundrare, och den andra bilden där vita överlevande i en identisk kontext blev 

beskrivna som att de hittade mat och material. Denna beskrivning, fortsätter Jackson, av 

befolkningen (plundrare) ska ha medfört en osäkerhet till att skicka in volontärer och 

hjälpinsatser, alltså väntades det med detta. Detta visar att negativ representation av minoriteter 

tillför verkliga konsekvenser. 

 

[P]roducing “alternative media messages” that both challenge the mainstream and, more importantly, 

afford individuals the opportunity to produce their own images of themselves and their environment. 

(..)Through the #iftheygunnedmedown and the #CrimingWhileWhite movements, individuals created 

new social realities, “thereby disrupting the traditional acceptance of those [codes] imposed by outside 

sources”. 64 

 

Begreppet “Citizen’s Media” skapades då människor tog till sig bland annat Twitter för att 

bland annat kritisera den representation som uppstått i Michael Brown och Eric Garner fallen. 

En kort sammanfattad förklaring om vad var hashtag betyder; #IfTheyGunnedMeDown – hur 

hade bilden på mig (en vit person) sett ut i media efter samma händelse? #CrimingWhileWhite 

– Detta hade inte ens hänt om jag gjort samma sak (vit person). Jackson presenterar igen i 

artikeln hur svarta offer blir representerade ogynnsamt av media, här sätts ett exempel från en 

bild på Michael Brown där han står framför en veranda och gör – vad många antog – ett 

gängtecken. 

 
When asked at whom the hashtag was directed, many said that it was directed at the police and the 

media. Others said in more general terms that the hashtag was directed at those “with power and 

authority” (..)at anyone who was small-minded enough to be fearful of another person because they 

were Black, because they were wearing a hoodie (a nod to the Trayvon Martin shooting) or because 

they were reaching into their pocket. (..)to point out that none of the shallow differences between the 

two juxtaposed photos—the clothing worn, the hand gestures that were present or absent, the expression 

on a person’s face—should be determining factors in whether a person lives or dies.65 

 

Vardera av dessa avhandlingar och artiklar kommer att hjälpa mig att förmedla en förståelse 

och legitimitet i mina resonemang i analysen. För att få en insyn på en historisk problematik 

har min ambition varit att påpekat det flertalet nyanser som än idag är tydliga, samt att genom 

en smärre övertydlig överblick belysa att dessa är realitet för icke-vita personer. 

                                                           
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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6. Begrepp 

I detta avsnitt kommer jag att förklara de utstående begrepp som jag kommer att använda mig 

av i analys- samt diskussionsavsnittet. Jag har valt att redovisa dessa för att minska möjligheten 

av en mindre förståelse av innehåll och analytiskt resultat på grund av språkanvändning. 

 

Representation 

Representation menar på att användandet av språk och bilder skapar en mening om samhället 

och världen runt oss. Länge har bilder använts för att representera, skapa innehåll och förmedla 

olika känslor om natur, samhälle och kultur precis som de också används för att skapa fiktiva 

omgivningar och konstruerade koncept.66 

Throughout much of history, for example, images, most of them paintings, have been used 

by religions to convey religious myths, church doctrines and historical drama.67 

Media kan, som en principiell form av ideologisk spridning, skapa representationer av den 

sociala världen via bilder och dess skildringar, med vilket jag menar att medias gestaltningar 

skapar en form av verklighet för oss. Detta tillverkar ett nätverk av tolkningar som berättar för 

oss ”hur världen är och varför det fungerar som det sägs och visats sig fungera”. Det upprätthålls 

en ideologi som naturaliserar begrepp som ”ras”. Inom denna ideologi finns politiskt 

konstruerade representationer (ras) och dessa maskerar sig självt som ”sunt förnuft”.68 

Ett exempel som kan dras parallellt med denna uppsats är tanken om att vita människor som 

inte tidigare har haft kontakt med ”Black Culture”, endast har medias och dagens Pop Culture 

att grunda sig själva en uppfattning. Detta har en relevans i de stereotyper som skapas.69 

 

Stereotypisering 

Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig av en individ ur en viss grupp utan att man 

närmare prövar om den är korrekt.70 

 

                                                           
66 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa. Practices of looking, an introduction to visual culture, sid. 12-13. Oxford University 

Press (OUP USA), New York, 2009. 
67 Ibid. Sid 13. 
68 Awan, Fatimah. PhD Projekt: Chapter 2, Representation, sid 12. URL: http://www.artlab.org.uk/fatimah-awan-phd.htm 

(Hämtad: 11/05/2017) 
69 Ibid. Sid 13. 
70 Nationalencyklopedin, Stereotyp. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stereotyp (Hämtad 2016-10-26) 

http://www.artlab.org.uk/fatimah-awan-phd.htm
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stereotyp
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En stereotyp är normalt sätt uppbyggd av viss faktisk kunskap och ett sätt att förenkla 

hanteringen av de intryck vi får av omvärlden, men den kan påverka mer än bara uppfattningen 

om hurdana människor ”är” och även hur de ”bör” vara. Stereotyper bidrar ofta till att 

vidmakthålla fördomar och negativa attityder.71  

Det har konstaterats att media har makten att bestämma vilken representation av etniska grupper 

som visas och cirkulerar i den publika arenan. Sen tidig film har den stereotypiska bilden av 

svarta personer blivit ”…[T]he happy slave, the noble savage and the entertainer”72  vilket som 

idag bytts ut till exempel ”Thug”, Criminal och ”Demon”.73  Detta visar att skapandet av 

stereotyper kontrolleras av ett system som förhindrar utvecklingen av etniska minoriteter och 

upplevelser bortom de etablerade stereotyperna.74 

 

Konstruktionism 

Konstruktionism, [..] samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten eller 

aspekter av verkligheten är socialt konstruerade, dvs. att de är produkter av mellanmänsklig 

interaktion och kollektivt handlande.75 

 

Konstruktionismen är i grunden ett kritiskt perspektiv som ifrågasätter sociala företeelsers 

naturlighet eller oundviklighet. Många konstruktionister nöjer sig med att utifrån generella 

vetenskapsteoretiska ståndpunkter framföra begränsande förutsättningar när det kommer till ett 

visst fenomen, till exempel fakta, kunskap, identiteter, etniska grupper eller genusrelationer, 

som anses vara konstruerat (något som är framställt av sociala interaktioner). Analysen kan ofta 

ha som utgångspunkt en mer motsägande uppfattning.76 En kortare summering av 

Socialkonstruktionistisk teori är utifrån perspektivet att många av de egenskaper och grupper 

som formar samhället är skapade av personer inom det för att kunna tillämpa en hierarki, ett 

klassystem.77 

 

                                                           
71 Nationalencyklopedin, Stereotyp. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stereotyp (Hämtad 2016-10-26) 
72 Ross, Karen. Black and White Media: Black Images in Popular Film and Television, Polity Press, Cambridge, 1996. 
73 C. Reyna, M. Brandt, T.G, Viki. Blame It on Hip-Hop: Anti-Rap Attitudes as a Proxy for Prejudice. Department of 

Psychology, Keynes College, University of Kent, Canterbury, Kent CT2 7NP, UK 
74 Awan, Fatimah. PhD Projekt: Chapter 2, Representation, sid 17–18. URL: http://www.artlab.org.uk/fatimah-awan-phd.htm 

(Hämtad: 11/05/2017) 
75 Nationalencyklopedin, Konstruktionism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism (Hämtad 2016-

10-31) 
76 Nationalencyklopedin, Konstruktionism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism (Hämtad: 2016-

10-31) 
77 Social Construction https://www.reference.com/world-view/social-constructionist-approach-9fa17d91a512b8db (Hämtad: 

2016-11-29) 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/stereotyp
http://www.artlab.org.uk/fatimah-awan-phd.htm
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism
https://www.reference.com/world-view/social-constructionist-approach-9fa17d91a512b8db
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Intersektionalitet och Rasifiering 

Intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika 

situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön 

och klass.78 

 

Begreppet Intersektionalitet har sin bakgrund i den antirasistiska feminismen i USA. I Sverige 

introducerades det av postkolonialt inspirerade forskare och har kommit att ta stor del i den 

akademiska forskningen samt i den politiska debatten om diskriminering på grund av kön, 

sexualitet, etnicitet, funktionshinder och ålder. Intersektionalitet kan, för det första, betraktas 

som ett teoretiskt och metodologiskt verktyg för att hjälpa analysera hur historiskt specifika 

typer av makt skapar normer. Utgångspunkten för intersektionella analyser är exempelvis att 

kvinnor aldrig ”bara” är kvinnor, eftersom identiteter och möjligheter är baserade på diskursiva, 

institutionella och/eller flera strukturellt konstruerade sociokulturella kategoriseringar som till 

exempel kön, etnicitet, ras, klass, sexualitet, ålder, funktionshinder och språk.79 80 

 

7. Teori 

Jag kommer nedan redogöra för min teoretiska utgångspunkt i denna uppsats. Analysen vilar 

på en diskursanalytisk- samt en bildanalytisk teori med fokus på hur bilder används som en 

gestaltning av sociala strukturer och stereotypisk representation. För att tydligt visa min metod 

kommer jag i redovisningen av bildteorin väva in hur jag kommer applicera min diskursiva 

analys. 

 

Diskursanalys 

Diskursanalys har en socialkonstruktionistisk grundsyn och bygger på olika antaganden om 

språk och subjekt.81 Det innebär bland annat att det krävs en kritisk inställning till det självklara 

och till verkligheten. Men också att vi människor är historiska och kulturella varelser som 

skapar sociala mönster av våra världsbilder. Diskursanalys handlar därför om att finna samband 

mellan kunskap och sociala processer. Med det menas att kunskap mynnar ut ur social 

interaktion som vidare bidrar till kampen om vad som är sant eller falskt. Sammanfattningsvis 

                                                           
78 Nationalencyklopedin, Intersektionalitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intersektionalitet (Hämtad: 

2016-10-28) 
79 Nationalencyklopedin, Intersektionalitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intersektionalitet (Hämtad: 

2016-10-28) 
80 Lykke, Nina. Feminist Studies: A Guide to Intersectional Theory, Methodology and Writing, Sid 49-50. Routlegde, New 

York, 2010. 
81 Winther Jørgensen, Marianne, och Louise Philips. 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, Sid. 

11. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intersektionalitet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/intersektionalitet
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leder detta till att den världsbild en individ har gör att vissa handlingar uppfattas som mer eller 

mindre naturliga eller otänkbara. När människor har olika världsbilder så skapas olika sociala 

handlingar som leder till olika syn på kunskap och sanning. Vilket i sin tur kan leda till sociala 

konsekvenser.82 Med språket som hjälp blir det min roll att undersöka de olika synerna, eller 

diskurserna, samtidigt som jag är ständigt medveten om att det inte finns en universal sanning.83 

 

Sara Ahmed: Vithetens fenomenologi 

I min diskursiva analys kommer jag även att anamma Sara Ahmeds teori om vithetens 

fenomenologi – läran om fenomenen eller företeelserna, det vill säga världen som den framstår 

i våra sinnesintryck. Fenomenologin uppmanar oss att vara uppmärksamma på ”det” som är 

”omkring” oss. Detta spelar in i hur jag i min egen process förhåller mig till vithetens funktioner 

som en bakgrund till sociala handlingar. Jag kommer i min analys ta hänsyns till, inte bara hur 

kroppar blir vita, eller inte blir det, utan också hur rum kan anta just de ”kvaliteter” som sådana 

kroppar blivit givna. Enligt Ahmed kan vi tänka på det vanemässiga som ett slags arv. En 

fenomenologi av vitheten kommer komma att hjälpa mig i att märka och peka ut de 

institutionella vanor som kommit att genomlysa, i denna diskurs, utgångarna av dessa tre fall 

av vithet emot icke-vita kroppar. 84 

 

Bildanalys 

Termen ”visuell kultur” omfattar många medieformer som sträcker sig från konst till film, 

television till reklam till visuella data inom olika fält som vetenskap, lag och medicin. Kultur 

är känt karaktäriserat av Raymond Williams, en walesisk akademisk romanförfattare och 

kritiker,85 om ett av det mest komplexa ord i det engelska språket. Det är ett genomarbetat 

koncept, vars mening har förändrats med tiden.86 Termen kultur hänvisar, av antropologisk 

definition, till ” en hel livsstil”, vilket innebär ett brett spektrum av aktiviteter inom ett samhälle. 

Populär musik, tryckt media, konst och litteratur bidrar till vanliga människors dagliga liv. 

Kultur är en process, inte en fast uppsättning praktiker och tolkningar.87 

                                                           
82 Winther Jørgensen, Marianne, och Louise Philips. 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur, sid. 

11-12. 
83 Ibid. Sid 28-29. 
84 Ahmed, Sara. A Phenomenology of whiteness. Goldsmiths College, University of London, 2007. 
85 http://www.goodreads.com/author/show/54235.Raymond_Williams (Hämtad: 24/10/2016) 
86 Sturken, Marita & Cartwright, Lisa. Practices of looking, an introduction to visual culture, sid. 2-3. Oxford University 

Press (OUP USA), New York, 2009. 
87 Ibid. Sid 3. 
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For example, three different viewers of the same advertisement who share a general view of 

the world may differently, interpret its meaning, based on their respective experiences and 

knowledge. These people may share the same culture but still subject the image to different 

interpretive processes. [..] In the end, meanings are produced not in the heads of the viewers 

so much as through a process of negotiation among individuals within a particular culture, 

and between individuals and the artifacts, images, and texts created by themselves and 

others.88 

 

Marita Sturken och Lisa Cartwright, Practises of Looking, anser det viktigt att betrakta visuell 

kultur som en komplex och varierande helhet för en viktig anledning: När vi får en erfarenhet 

av ett specifikt visuellt medium så drar vi associationer med andra medier och andra områden i 

våra liv informerade av visuell bild. Vi lever i kulturer som i allt högre grad genomsyras av 

visuella bilder med variabler och syften och avsedda effekter. Vi placerar bilderna vi skapar 

och möter dagligen med olika betydelser och utefter olika personliga influenser. 

A single image can serve a multitude of purposes, appear in a range of settings, and mean 

different things to different people. The roles played by images are multiple, diverse and 

complex.89 

Vi lever i ett samhälle där porträttbilder frekvent används, precis som fingeravtryck, till 

personidentifikation – Pass, Körkort, ID-kort och för många andra institutioner. Förbrytarfoto 

(Mugshot) är ett vanligt visuellt medel i Rättssystemet, och fotografier är ett visuellt medium 

för bevis i brottsutredningar. När bilder används till detta så går det förbi de flesta av oss, men 

dessa visuella medel kan också publiceras i den publika domänen, där de kan ta till sig nya 

meningar.90 En händelse som gör en tydlig parallell till denna uppsats är O.J. Simpsons 

omslagsbild på den kända tidskriften TIME. Under O.J. Simpson-fallet 1994, där Simpson var 

arresterad och misstänkt för mord så cirkulerade hans förbrytarfoto i medierna, både på TV och 

i tryckt press. Formatet på ett förbrytarfoto visar personen framifrån, i profil och ett avskalat 

ansiktsuttryck. Dessa konventioner av inramning och sammansättning visar för betraktare en 

känsla av subjektets avvikande uttryck och skuld, oavsett vem subjektet är. Vad tidskriften 

TIME var att de höjde kontrasten på bilden och gjorde Simpsons hud mörkare. Den uttalade 

meningen för detta var av estetiska orsaker, men troligtvis mer av ideologiska anledningar. 

Kritiker stormade att TIME följde den historiska konventionen om att använda mörkare 

hudtoner för att symbolisera ondska och skuld. Även om Magasincover designerna inte hade 

                                                           
88 Ibid. Sid 4. 
89 Ibid. Sid 10. 
90 Ibid. Sid 23. 
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för avsikt att framkalla en sådan historia av medial representation, så lever vi i en kultur där 

mörka toner associeras med ondska och stereotypen att svarta män är kriminella. Den här 

redigerade bilden publicerades och fanns då i det offentliga rummet där den representerar 

Simpson. TIME influerade allmänheten att se Simpson som en brottsling innan han prövats för 

sitt brott.91. 

 

Bildanalytisk samt diskursiv teori 

I detta avsnitt kommer jag presentera den metod som jag kommer att använda mig av för att 

analysera och tolka de utvalda bilderna. I och med denna ”tre punkts”- strategi kommer jag 

enklare att kunna utläsa bildernas strukturella och ideologiska gestaltningsuttryck och dess 

primära betydelser genom de tre begreppen: Pre-ikonografisk beskrivning, Ikonografisk analys 

och Ikonologisk tolkning. Jag kommer även att väva in hur jag i och med en bildanalytisk teori 

kommer applicera min diskursiva analys. Genom en diskursanalytisk ansats kan en se bilderna 

i en kontextuellt förankrad förhandling – bilderna, publicerade inom ramen för rapporteringen 

av olika skjutningar tolkas i termer av Offer/Brottsling eller polis/Förövare. Ikonografi är en 

gren av bildanalytisk metod identifierad av konsthistorikern Erwin Panofsky (1892-1968). 

Denna anspelar på analys av en bilds djupare mening och betydelse och inte föremålets form.92 

Jag måste kunna göra skillnad på analys och tolkning, något som kan vara svårt att hålla isär. 

Då analys har en betydelse – att bryta upp moment i beståndsdelar, så anses inte bildanalysen 

ha samma syfte. Jag kan däremot säga att med hjälp av analysen så uppstår en enkelhet att bland 

annat namnge de olika delbetydelser en bild har.93 Min analys kommer primärt bäras av 

bildanalys, dock kommer jag inte ägna mig åt en innehållsanalys utav det jag ser utan diskursivt. 

Först gör jag en Pre-ikonografisk beskrivning (Primary or natural subject matter) utifrån bilden 

vilket betyder att jag kommer att börja med att bestämma bildens primära betydelse. Inte 

nödvändigtvis en formanalys, där jag beskriver de ytliga moment av en bild utan också de 

normer och stereotyper samt positiv gestaltning användandet av vald bild kan komma att 

upprätthålla. Då jag i denna uppsats kommer utgå från en poststrukturalistisk syn och är därmed 

av uppfattningen att olika bildspråkliga knutar kan ha olika betydelse för diskurserna. För 

poststrukturalistisk diskursteori är det centrala dekonstruktion och ombestämdhet.94 

                                                           
91 Ibid. Sid 24. 
92 Panofsky, Erwin: Meaning in the Visuals Arts, sid. 26. The University of Chicago Press, Chicago, 1982. 
93 Eriksson, Yvonne & Göthlund, Anette.  Möten med bilder: Analys och tolkning av visuella uttryck, sid. 33. 

Studentlitteratur AB, Lund, 2012. 
94 Ibid. Sid 26. 
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Därefter kommer jag att utföra en Ikonografisk analys (Secondary or conventional subject 

matter) vilket innebär att jag ska identifiera bildens sekundära eller konventionella betydelse. 

Jag kommer alltså att dels analysera betydelsen av bildens olika element och jag kommer även 

att relatera de till varandra – resultatet av detta skulle exempelvis kunna visa ett klädesplagg 

som sedan insinuerar på en viss kultur.95 Med diskursteori kan jag förklara hur en diskurs är 

uppbyggd och vad de olika delarna, tecknen, har för betydelse inom diskursen.96 

Slutligen så ska jag göra en Ikonologisk tolkning (Intrinsic meaning or content) som syftar till 

att bildens ”inre betydelse” ska förstås. Jag kommer att avläsa betydelsen av eventuella 

symboler vilket kommer, av diskursiv natur, kräva att jag måste ta hänsyn till bildens kontext 

och dess relation till ett större sammanhang – exempelvis, på grund av en rådande 

diskriminering av svarta kroppar och stereotyper skapade utifrån betraktaren av Rap-musik, 

kommer det ha en central betydelse huruvida personen på bilden är svart eller vit och vad 

personen, exempelvis – har på sig. Det kommer i sammanhanget av denna uppsats ha en 

betydelse i hur diskursen kommer att föras. Därefter kommer jag, med detta i åtanke, tolka 

bildens innehåll som symbol för ett budskap.97 

 

8. Metod 

I denna uppsats utgår jag utifrån en referensram, min teori, formulerar mina egna 

frågeställningar och testar detta mot verkligheten via observationer. Undersökningen är en 

bildanalys av den mediala gestaltningen av Förövare och Offer där jag med hjälp av kvalitativ 

diskursanalys kommer analysera bilderna utifrån ett samhällsvetenskapligt arbetssätt där 

sociala verkligheter, som jag själv befinner mig i, kommer att kritiseras. Tanken är att jag 

igenom detta kan komma att fånga människors handlingar samt dessa handlingars innebörder 

och även vad bilderna kan säga.  

 

Jag har i denna undersökning valt att använda mig av både diskurs- och bildanalytisk metod 

vilket kommer att hjälpa mig att analysera diskussionen samt diskutera bildgestaltningen i 

artiklar av Offer och Förövare. Genom Laclau och Mouffes teori kommer jag utgå från att 

diskursen utgör den sociala världen samt att enbart en betydelse aldrig kan fastslås. I 

bildanalysen kommer jag utgå från Panofkys metod där jag utifrån de tre begreppen: Pre-

                                                           
95 Panofsky, Erwin: Meaning in the Visuals Arts, sid. 28. The University of Chicago Press, Chicago 1982. 
96 Ibid. Sid 159. 
97 Ibid. Sid 30. 
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ikonografisk beskrivning, Ikonografisk analys och Ikonologisk tolkning kommer analysera och 

fastställa bildernas strukturella och ideologiska gestaltningsuttryck och dess primära betydelser. 

 

Material 

Materialet som kommer att ligga till grund för analysen är artiklar från de Amerikanska 

Nyhetskanalerna CNN och CBS News samt dagstidningarna The Guardian US och The New 

York Times. Materialet kommer att samlas in manuellt på varje enskild publikations webbsida. 

Jag går igenom varje artikel och kollar primärt på artikelns bildanvändning sedan handlingen 

och den förda diskussionen. Detta material kommer att vara intressant för min analys i en 

samhällskontext för att det runtom varit sammanhängande händelser som exempelvis Black 

Lives Matter – rörelsens uppgång. Avgränsningen i mina artiklar sträcker sig från och med 

februari 2012 till november 2016, detta på grund av vad som utlösts i USA på grund av dessa 

tre utstående fall involverande polisvåld med dödlig utgång. Dessa fall har alla gemenskaper i 

de rasistiska undertonerna som misstänks finnas till orsak att de skett överhuvudtaget.  

 

9. Urval 

I min undersökning ligger artiklar från CNN, CBS, The Washington Post och The Guardian 

US98 till grund med en avgränsning mellan 2012, från och med mordet på Trayvon Martin, till 

2016 då under tiden morden på Michael Brown och Eric Garner ägde rum 2014. Jag anser att 

ett tydligt förtydligande krävs i detta avseende: Dessa tre fall är inte ensamma, bara under 2015 

dödades 102 obeväpnade svarta personer, antalet är troligtvis högre på grund av otillräcklig 

rapportering, vilket också översätts i en fem gånger större utsträckning än obeväpnade vita 

personer.99 Men jag anser att dessa är tre utav de mest kontroversiella fallen, det var stor 

mediebevakning under lång tid från och med händelse till dom. Vad dessa fall också har 

gemensamt är att de tre primära gärningsmännen, George Zimmerman, Darren Wilson och 

Daniel Pantaleo, alla gick fria. 

 

Under insamlingen av material utgick jag ifrån dessa premisser: Artiklar med bilder på Offer, 

bilder på Förövare samt artiklar utan bilder men relevanta i och med diskussionen för att få en 

övergriplig bild över språkanvändning och jargongen i texterna. Sedan har jag även valt ut en 

bild på var person (offer och förövare) som cirkulerat mest frekvent i bland annat sociala medier 

                                                           
98 … För att CNN, CBS, The Washington Post och The Guardian US är etablerade publikationer med en nationell samt 

internationell spridning. 
99 http://mappingpoliceviolence.org/unarmed/ (Hämtad: 2016-12-09) 
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och nyhetsinslag. Detta för att dessa bilder automatiskt på grund av cirkuleringen kommit att 

fungera som representativa gestaltningar av enskild person. 

 

10. Analys 

Nedan följer analysen av medierapporteringen på tre av de mest utstående fallen – Trayvon 

Martin, Michael Brown och Eric Garner – i den ordningen. Jag kommer först att kort redovisa 

händelsegången av de individuella fallen och efter det analysera den press som rapporterat om 

dessa samt utvalda bilder. Jag kommer att presentera varje fall och tillhörande analys för sig. 

 

Trayvon Martin – George Zimmerman 

Trayvon Martin var en 17 år gammal pojke som sköts till döds den 26 februari 2012 av 

”Neighborhood Watch” medlemmen George Zimmerman. 

 

Kvällen den 26 februari såg Zimmerman Trayvon, som hade lämnat sitt hem för att köpa Ice 

Tea och Skittles, från sin bil och ringde in till polisen för att anmäla en misstänksam person 

som gick runt i området. Larmcentralsoperatören sa till Zimmerman att inte lämna sin bil och 

följa efter Martin – Zimmerman lyssnade inte på instruktionerna och började följa Martin. Det 

kom fram av Trayvon Martins flickvän att hon var med honom i telefonen och han ska ha 

berättat att någon följde efter honom, men det förlorade sedan kontakten. Grannar ska ha vittnat 

om ha hört rop på hjälp innan skotts ska ha hörts. George Zimmerman sköt Trayvon Martin, 

som var obeväpnad, i bröstet. Martin dog på plats, 100 meter ifrån radhuset där han bodde. 

Denna händelse orsakade en stor debatt över ”Racial profiling” och varför Zimmerman var 

beväpnad från första början, då han inte är någon typ av polisman. Den 13 juli 2013 friades 

George Zimmerman för mord av en jury.100 

 

Analys 

Redan i början av undersökningen kom det att bli tydligt att det fanns olika negativa eller 

nedsättande antydningar emot Trayvon Martins karaktär och spekulationer hur han var som 

person i materialet. Det blir också tydligt i ett senare skede att detta även gäller de andra 2 

fallen.  Detta finns i både citat från, och hänvisningar till Zimmermans försvarsadvokater. 

 

Lawyers for the accused murderer George Zimmerman released a series of texts and photographs from 

Trayvon Martin's cellphone on Thursday, showing the Florida teenager discussing guns, fighting and 

                                                           
100 http://www.biography.com/people/trayvon-martin-21283721 (Hämtad: 12/10/2016)   

https://www.theguardian.com/us-news/george-zimmerman
http://www.biography.com/people/trayvon-martin-21283721
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smoking marijuana (..) The move appears to be at attempt to discredit the 17-year-old's character ahead 

of Zimmerman's trial for second-degree murder next month..101 

 

Rättfärdigandet av denna händelse skapas i och med att försvaret väljer att benämna Martin 

som ”thug”, i och med ordet skapas en misskreditering av Martins karaktär, precis som nämns 

i citatet ovan. I och med ideologiska- och stereotypiska metoder sprungna ur exempelvis synen 

på hip hop och rap kulturen som något med direkta samband till kriminalitet, även klädseln som 

Martin hade på sig vid detta tillfälle (huvtröja, benämnts som ”hoodie”) innebär benämningen 

”thug” en person med vapen- och drogrelationer samt våldsam – detta ger oss möjlighet att göra 

antagandet att Zimmerman gjorde denna slutsats själv innan deras konfrontation. Då slutsatsen 

att denna person (Martin) är våldsam och jag (Zimmerman) ska direkt bemöta honom med våld. 

 

Telefonsamtalen mellan Zimmerman och larmcentralen samt Martin och hans flickvän nämns 

i nästintill samtliga artiklar och det diskuteras huruvida det är möjligt att bestämma utifrån detta 

vem som initierade konfrontationen – trotts att man hör Zimmerman förbanna Martin i samtalet 

till larmcentralen och att han ska följa efter honom. Tillsammans med detta visas 

utredningsprotokoll där det klarlagts att Zimmerman inte tillhört någon registrerad 

”Neighborhood Watch Group”, hans vapen var registrerat på honom själv, och när han blir 

tillsagd av larmcentralsoperatören att inte följa efter Martin – gör han detta ändå.  

 

"This claim that Trayvon Martin was the aggressor is preposterous, and it can't be allowed to stand" 

said Crump.102 "The dots have all been connected. Arrest George Zimmerman. Arrest him today."103 

 

Zimmerman friades ifrån mordet på Trayvon Martin på grund av “Stand your ground”104 -  

lagen i Florida. Det tas upp i artiklarna att en av grunderna för valideringen av denna lag är att 

du är hotad på livet, och har då rätt att ta till dödligt våld – detta kritiseras på grund av 

Zimmermans val att fortsätta följa efter obeväpnade Martin. Zimmerman gör detta val för att 

Martin, som artiklarna citerat från inspelningen av samtalet mellan Zimmerman och 

Larmcentralen, ”looks to be up to no good or he is on drugs or something” och han blir arg för 

att ”these assholes always get away”. Det diskuteras även att han istället för ”assholes” ska ha 

                                                           
101 https://www.theguardian.com/world/2013/may/23/zimmerman-lawyers-trayvon-martin-texts (Hämtad: 16/12/2016) 
102 Benjamin Crump, Martin familjens advokat. 
103 https://www.theguardian.com/world/2012/mar/20/trayvon-martin-death-phone-call (Hämtad: 16/12/2016) 
104 “Stand your ground" is a term for a type of self-defense in which an individual is legally allowed to defend his life against 

a threat or perceived threat against his life. Stand your ground laws are also known as no duty to retreat laws. 

http://www.legalmatch.com/law-library/article/stand-your-ground-definition.html#sthash.5Xke4qDa.dpuf (Hämtad: 

25/05/2017)   

https://www.theguardian.com/world/2013/apr/30/george-zimmerman-stand-your-ground
https://www.theguardian.com/world/2013/may/23/zimmerman-lawyers-trayvon-martin-texts
https://www.theguardian.com/world/2012/mar/20/trayvon-martin-death-phone-call
http://www.legalmatch.com/law-library/article/stand-your-ground-definition.html%23sthash.5Xke4qDa.dpuf
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använt en rasistisk benämning, men detta kan inte utgöras helt klart utifrån inspelningen. Valet 

att följa efter Martin trots tillsägelsen har visats vara en av anledningarna till att fallet tolkats 

som ett ”racially charged case”, detta utifrån antagandet att det skulle varit annorlunda om 

Martin var vit. Vilket är högst aktuellt eftersom bostadsområdet där händelsen ägde rum – i 

Sanford, Florida – är ett område med mest vita boenden. 

 

Trayvon Martin (1995 – 2012) 

Martins ansikte förmedlar ett avslappnat uttryck med en 

stadig blick. Munnen är i en rak linje men trots det första 

intrycket så skulle man sedan kunna avskilja en liten antydan 

av mungipans vinkel uppåt. Det korta svarta håret täcks av 

och står i kontrast till tröjans ljusgråa huva, för trots att bilden 

är svart-vit så visar det tillsynes melerade tyget att tröjan är 

mörkare än enkel vit. Det smala ansiktet kan tyda på en tunn 

kroppshydda, och utifrån annan bilddokumentation som visats i och med fallet kan man också 

bekräfta att så är fallet. Denna bild tycks vara tagen av personen själv, det grundar jag på den 

centrala kroppspositioneringen och blickens kontakt med linsen. Axlarnas positionering 

avslöjar hur överkroppen lutar sig mot en yta där, ifrån Martins perspektiv, den högra armen 

vilar på exempelvis ett bord och den vänstra armen ligger i en lägre position – kanske är armen 

längre ifrån kroppen men fortfarande vilandes på bordet. Slutsatsen att det kan vara just ett bord 

är tagen utifrån bildens kvalitet, det kan vara en webbkamera tillhörande en stationär dator. 

Effekter som svart-vit är enkelt att åstadkomma i tillhörande redigeringsverktyg.  

 

George Zimmerman (1983 – ) 

Zimmermans ansikte utger ett mer ihop bitet uttryck, 

vilket utläses från hakans ansträngda form och hur 

läpparna är slutna tätt. Det är svårt att avgöra om 

Zimmermans blick är fäst bakom kameran eller om det 

faktiskt finns en kontakt, men blicken i sig är inte 

närvarande. Vad som styrker det andra alternativet är 

ögonens grumlighet, de är tillsynes rödspruckna och ”stirriga”, med vilket menas att blicken 

inte registrerar något utifrån och han är fokuserad på en viss punkt. Det kan även tolkas som att 

han gråtit, varför kan inte med säkerhet fastslås. Zimmermans svarta hår är kortklippt och det 

finns även en antydan av stylingprodukter för att hålla tillbaka luggen ifrån ansiktet. Det 
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renrakade ansiktet kan tolkas som att det är en man på bilden som kan ta hand om sig själv. 

Zimmerman är klädd i formell klädsel, detta på grund av objekt i en domstol. Kostymjackan är 

en tillsynes enkel modell i mörk nyans av blå tillsammans med en ljusblå skjorta under. Slipsen 

i gult, vitt och blått kan vara ett val av färgmatchning med kavajen. Den formella klädseln kan 

vara en strategi för en proper uppsyn, för att i ett formellt sammanhang som denna (domstol) 

vara till Zimmermans fördel. En kan tyda utifrån bilden att Zimmerman har en kraftig 

kroppshydda vilket gör de två inblandade, Martin och Zimmerman, till två motpoler. 

 

Denna bild är tagen under ett domstolstillfälle där Zimmerman står upp inför Domare och 

framför Martins familj, åklagare och sitt eget försvar. Utifrån Zimmermans uppenbarelse samt 

väggarnas mönster och vinkel utgår jag från att fotografen är positionerad underifrån, ett snäpp 

under ögonhöjd, och kollar upp på Zimmerman. Utifrån positionen som Zimmerman befinner 

sig i, huruvida han ska fällas för mordet på Trayvon Martin, anses detta perspektiv inte 

maktingivande – utan mer en person som du kan lita på, en person som ställer upp och räddar 

situationen. 

 

Eric Garner – NYPD Officer, Daniel Pantaleo 

Eric Garner var en 43 år gammal man som blev en symbol för polisbrutalitet efter hans död den 

17 juli 2014 – en följd av konfrontation från polis. 

 

Den 17 Juli 2014 grips Eric Garner av polis för att han sålt obeskattade cigaretter. Denna 

händelse fångas på film av ett vittne – Ramsey Orta, och där syns polismannen Daniel Pantaleo 

ta Eric Garner i ett strypgrepp liggandes under flera poliser. På band hörs Garners sista ord ”I 

can’t breathe” vilket kom att bli ett stridsrop för protestanterna som står för ett slut på polisvåld 

och strukturell rasism inom rättsväsendet. Den 3 December 2014 bestämmer en jury (14 vita 

personer och 9 minoriteter) att Daniel Pantaleo inte kommer åtalas i samband med Garners död. 

Detta chockade många Garner supporters speciellt eftersom att Pantaleo har blivit stämd 

tidigare – två gånger för felaktig arrestering, olaglig inspärrning, kränkningar av medborgerliga 

rättigheter och även flera utöver dessa. Efter den 3 december, som resulterade i massiva 

protester, har USA:s dåvarande justitieminister Eric Holder meddelat att en utredning av civila 

rättigheter ska öppnas.105 

 

                                                           
105 https://www.nytimes.com/2015/06/14/nyregion/eric-garner-police-chokehold-staten-island.html?_r=0 (Hämtad: 

25/05/2017) 

https://www.nytimes.com/2015/06/14/nyregion/eric-garner-police-chokehold-staten-island.html?_r=0
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Analys 

Vad som nämns i många av artiklarna är valideringen av ”the chokehold”, huruvida det var det 

överhuvudtaget eller om det var som Pantaleo säger; ”[A] kind of wrestling move taught to him 

at the police academy meant to ’tip the person so they lose their balance and go to the 

ground.’”106 I och med detta, som jag skrivit ovan, finns det en video som dokumenterat 

händelseförgången. Huruvida Pantaleo gjorde ett i meningens lag ”chokehold” var det, 

inklusive han, fyra till fem personer som låg över Garner och tvingade ner honom till marken. 

Det som är tydligt i artiklar, videon och andra bilder från händelsen som finns på internet, är att 

Pantaleo vidhåller sitt grepp trotts detta.  

 

The lawyer of the police officer who choked Eric Garner on July 17 said his client told a grand jury he 

did not intentionally use a chokehold when he killed the 43-year-old asthmatic.107 

 

Pantaleo förklarar i samma artikel att när han fått ner Garner till marken, och blivit klämd 

mellan Garner och husväggen, har hans arm förflyttats ifrån övre bröstet till halsen – detta för 

att han ska blivit rädd för sitt liv, ett återkommande mönster i alla tre fallen. En artikel tar även 

upp huruvida Eric Garners civila rättigheter kränkts genom att Pantaleo avsiktligt ska ha använt 

övervåld.108 I artikeln används obestämda ord som ska ge en anblick av objektivitet, men som 

även kan tas emot som misstro. 

 

 [T]here was no willful conduct with the specific intent to violate a federally protected right(..) This 

was a simple street encounter and race wasn't an issue.109 

 

Detta uttalande kommer från Pantaleos advokat, Stuart London, där det kan antas att han själv 

medvetet bortser från fenomenet Racial profiling och den historiska metodologin att 

afroamerikanska personer döms och bemöts utifrån äldre stereotyper så som exempelvis 

illustrerat i filmen Birth of a Nation (1915) – svarta män som djur och även moderna stereotyper 

så som exempelvis – svarta män är ”thugs”. En kan ställa frågan ”hade detta hänt om Eric 

Garner var vit?” och den borde även tas i beaktning av Pantaleos försvar.  

 

Following a judicious review of the claim and facts of this case, my office was able to reach a settlement 

with the estate of Eric Garner that is in the best interests of all parties," said New York City Comptroller 

Scott Stringer(..) Garner's family reacted to the settlement Tuesday at a news conference with activist 

                                                           
106 https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/12/04/report-what-the-lawyer-for-the-nypd-officer-told-

the-grand-jury-about-the-death-of-eric-garneric-garner/?utm_term=.79bc05667912 (Hämtad: 19/12/2016) 
107 Ibid. (Hämtad 19/12/2016) 
108 http://www.cbsnews.com/news/federal-grand-jury-hears-evidence-in-eric-garner-chokehold-case/ (Hämtad: 19/12/2016) 
109 http://edition.cnn.com/2015/01/20/us/new-york-chokehold-investigation/index.html (Hämtad 19/12/2016) 

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/12/04/report-what-the-lawyer-for-the-nypd-officer-told-the-grand-jury-about-the-death-of-eric-garneric-garner/?utm_term=.79bc05667912
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/12/04/report-what-the-lawyer-for-the-nypd-officer-told-the-grand-jury-about-the-death-of-eric-garneric-garner/?utm_term=.79bc05667912
http://www.cbsnews.com/news/federal-grand-jury-hears-evidence-in-eric-garner-chokehold-case/
http://edition.cnn.com/2015/01/20/us/new-york-chokehold-investigation/index.html
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the Rev. Al Sharpton, who announced a rally scheduled for Saturday outside the federal courthouse in 

downtown Brooklyn (..) “At the grand jury, we didn't receive justice even though my son said he 

couldn't breathe 11 times," Carr said. "Eleven times he said he couldn't breathe.”110 

 

Vad som också kan ses i artiklarna är hur de inblandade personerna, exempelvis Stuart London 

och Scott Stringer från New York stadsledning, kommenterar händelsen och även denna 

uppgörelse av skadestånd utifrån förhållningsättet av att det inte är en människa som avlidit. 

Kommentaren ”...my office was able to reach a settlement with the estate of Eric Garner that is 

in the best interests of all parties” formar en distansering för beskådaren. Familjen Garner får 

plats i ett fåtal artiklar där de upplyser att de inte har fått rättvisa skipad, då ingen form av 

konsekvens kommer att gå ut över Daniel Pantaleo.  

 

Det är väldigt ursäktande ton gentemot vad Pantaleo gjorde ifrån exempelvis New York 

Polischef William Bratton. I en position av polischef borde detta vara av största prioritet att 

komma med objektivitet, men istället publiceras citerade uttalande som ”no laws criminalize 

chokeholds, tho they are prohibited by this department.” Vilket kan komma att tydas av läsaren 

indirekt en typ av validering för den akt som orsakade en annan mans död. Batton har även gått 

ut med att det inte ska göras förhastade slutsatser – för att det ofta inte är som det ser ut.111 Att 

göra ett sådant uttalande trots videobevis kan komma att bli skadligt då det kan disputeras – vad 

kan kommas att tro på då? 

 

..under suspicion of peddling untaxed “loose” cigarettes. Garner had been arrested previously for selling 

untaxed cigarettes, marijuana possession and false impersonation.112 

 

I denna artikel113 från The Guardian US sätts nu fokus på Garners tidigare involveringar med 

NYPD, att denna man tidigare har utfört brottsliga handlingar som exempelvis innehav av 

marijuana. I en annan artikel ifrån The Washington Post skriver de; 

 

But it’s been widely reported Garner had been arrested more than 30 times, including several timer for 

selling unlicensed cigarettes, or “loosies”. The arrests go back to the 1980s – for assault, resisting 

arrest, and grand larceny, according to the Wall Street Journal. According to the Advance, when police 

stopped Garner, he had three pending criminal charges against him for holding or selling loosies. In 

                                                           
110 http://edition.cnn.com/2015/07/14/us/garner-nyc-settlement/index.html (Hämtad: 19/12/2016) 
111 http://edition.cnn.com/2014/12/04/us/eric-garner-chokehold-debate/index.html (Hämtad: 19/12/2016) 
112 https://www.theguardian.com/us-news/2014/dec/03/eric-garner-grand-jury-declines-indict-nypd-chokehold-death 

(Hämtad: 20/12/2016) 
113 Ibid. (Hämtad: 20/12/2016) 

http://edition.cnn.com/2015/07/14/us/garner-nyc-settlement/index.html
http://edition.cnn.com/2014/12/04/us/eric-garner-chokehold-debate/index.html
https://www.theguardian.com/us-news/2014/dec/03/eric-garner-grand-jury-declines-indict-nypd-chokehold-death
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August 2013, he was charged with aggravated unlicensed operation of vehicle, false personation and 

marijuana possession.114 

 

Detta sätter ett direkt fokus på något annat än det huvudsakliga ämnet, en man har dött av 

handlingar av en annan. Rapportering av Garners tidigare brottsregister borde i detta fall vara 

orelevant – och varför rapporteras det mer om Eric Garners tidigare involveringar med polis, 

och mindre om Daniel Pantaleos arbetsrelaterade stämningar? Garner har även  tidigare gjort 

flera klagomålsinsändningar till New Yorks Domstol mot NYPD för bland annat övervåld och 

profilering. I en av hans handskrivna anmälningar berättar han hur han blivit stoppad på gatan 

för kroppsvisitering, som sedan övergick till en kavitetsundersökning mitt på gatan, detta trots 

att Garner ska ha sagt att han kunde följa med till polisstationen.   

 

Daniel Pantaleo benämns som NYPD Veteran, vilket kan ifrågasättas i och med de åtta år som 

han varit i tjänst för New York Polisen. Så varför används en sådan benämning? För det som 

sker automatiskt är att Pantaleo ställs i en högre position, att han då varit med länge i poliskåren 

och att handlingen gentemot Garner inte var något nybörjarfel. Benämningen inger ett större 

förtroende. 

 

Without accountability and consequences little would change, police reform advocates said on Friday. 

“Police brutality and discriminatory policing are what killed Eric Garner, and neither restraining nor 

‘neighborhood policing’ will address this issue. This isn’t about police-community relations, it’s about 

stopping policing that abuses and brutalizes New Yorkers,” said Priscilla Gonzales, spokeswoman for 

Communities United for Police Reform(..) Donna Lieberman, NYCLU’s executive director, said: “We 

need real transparency and accountability so police officers no longer believe they can act without 

consequences.”115 

 

 

Vad som är en röd tråd igenom all rapportering även om det är CNN, CBS News, The 

Washington Post eller The Guardian US som publicerat den - är den förundran som uppstått i 

och med ”icke-åtals” domen för de inblandade poliserna, och hur detta faktiskt varit möjligt. 

Förutom Garner-protesterna så tas även andra händelser och namn på personer som även de 

mist sina liv i händerna av polisen. The Guardian låter Donna Liebermann116 prata i flera 

                                                           
114 https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/12/04/friends-eric-garner-was-a-gentle-

giant/?utm_term=.2644b9455f7c (Hämtad: 10/12/2016) 
115 https://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/18/we-push-harder-anniversary-of-eric-garners-death-marked-by-protests 

(Hämtad: 20/12/2016) 
116  New York Civil Liberties Union (NYCLU), Executive Director. 

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/12/04/friends-eric-garner-was-a-gentle-giant/?utm_term=.2644b9455f7c
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/12/04/friends-eric-garner-was-a-gentle-giant/?utm_term=.2644b9455f7c
https://www.theguardian.com/us-news/2015/jul/18/we-push-harder-anniversary-of-eric-garners-death-marked-by-protests
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artiklar117 och hennes uttalande ”The failure to indict the officer responsible for the death of 

Eric Garner has left many wondering if black lives even matter” är en viktig punkt att redovisa 

för de som visat en brist på sympati i ett avseende som Eric Garners fall. Viktigt att komma 

ihåg är att detta fall inte är den första gången och inte heller den enda under samma tidsram där 

människor dött av handlingar gjorde av statsanställda och speciellt poliser. Att en konfrontation 

av dessa vars utgång blir en annans död, inte resulterar i någon form av straff upprätthåller den 

institutionella struktur som aldrig kommer gynna, i detta fall, svarta personer. Här kan en dra 

en parallell till artikeln “Hunting for “Dirtbags”: Why Cops over-police the poor and racial 

minorities”118 där Ryan Patten och Lori Beth Way pratar om att det finns institutionella och 

organiserade strukturer och drivkrafter inom både poliskåren och den kriminella 

rättviseprocessen som medför att poliser patrullerar ”the poor” och speciellt etniska minoriteter 

i en större utsträckning. Det skulle kunna tydas att på grund av detta så skyddas det från att 

ställas inför rätta för att det gjort ett bra jobb. Här kan det även påstridas att den förda 

diskussionen av juryn huruvida Garners civila rättigheters brutits, är oviktig – då det borde 

anses självklart. 

 

Eric Garner (1970 – 2014) 

Garners ansikte utger ett bedrövat uttryck, i och med 

de rynkade ögonbrynen, de vidgade näsborrarna, 

ögonen som är öppna i ett tillsynes stadie av irriterad 

förvirring och munnen som är öppen som att han är 

mitt i en mening. Det kan tolkas som att han antingen 

kollar in i ögonen på personen som håller i kameran eller rakt in i linsen, det är svårt att fastslå 

på grund av bildens kvalité. Det svarta håret är kort och det kan skymtas skäggstubb i det 

svettblanka ansiktet. Garner har på sig en ljusgrå T-shirt där det syns en svettfläck mitt på 

bröstet, han har även på sig ett par beigea khaki shorts och ett par sneakers som inte syns till i 

bild. I och med det blanka ansiktet och den svettvåta T-shirten kan det utifrån det i första anblick 

antas att det är varmt ute.  

Dock är denna bild tagen minuter innan Garner brottas ner av flertalet poliser, de står just då 

denna bild är tagen utanför bild. Så klart kan det fortfarande inte fastslås om denna bild är tagen 

efter någon typ av kamp med en polis, eller att de än så länge bara pratat med varandra då bilden 

                                                           
117 https://www.theguardian.com/us-news/2015/mar/19/new-york-judge-refuses-eric-garner-grand-jury-documents (Hämtad: 

10/12/2016) 
118 Patten, Ryan & Beth Way, Lori. Hunting for “Dirtbags”: Why Cops Over-Police the Poor and Racial Minorities. 

Northeastern University Press, 2013. 

https://www.theguardian.com/us-news/2015/mar/19/new-york-judge-refuses-eric-garner-grand-jury-documents
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är svår att sätta in i den existerande videons tidslinje. Garners kraftiga kroppshydda är lutad lätt 

framåt och tillsammans med dennes ansiktsuttryck kan betraktelsen av bedrövelse och 

förvirring ifrån Garner bli ett tydligare känslospel. Den röda fasad och de fönster som är bakom 

Garner tillhör en närbutik, det är på denna plats Garner ska ha sålt obeskattade cigaretter och 

som nämnt ovan – även där hela händelseförloppet ägt rum. 

 

Daniel Pantaleo (? – ) 

Av Pantaleos ansiktsuttryck och mun att 

döma kan en tyda ett ordbyte mellan 

kameramannen och Pantaleo. Av handens 

positionering att döma det antas att 

Pantaleo försöker skapa ett avstånd mellan 

honom och kameran, dock inte på vad som 

kan antas på ett våldsamt sätt, utan mer sakligt – som i en polisroll. Denna bild på Pantaleo är 

tagen efter Garners död senare den dagen, hur lång tid efter är svårt att tyda, förutom att det 

fortfarande är ljust vilket kan stärka att det är samma dag. Detta antagande görs utifrån att det 

är samma T-shirt och keps som kan urskiljas på videon som publicerades på händelsen en kort 

tid efter. Pantaleos kroppshållning och aktion i bilden visar på en typ av bedrövlighet och 

kanske till och med att han känner sig inträngd. Vad som inte kan tydas igenom denna bild är 

om Pantaleo skyddar brottsplatsen eller om han i en roll som polis ifrågasätts då en man slutat 

upp död efter en utryckning. 

 

Michael Brown – Ferguson Police officer, Darren Wilson 

Michael Brown var en 18 år gammal pojke som sköts till döds av en vit polisman vid namn 

Darren Wilson 9 augusti 2014. 

 

Michael Brown och hans kompis Dorian Johnson lämnade en närbutik, där det senare visades 

av CCTV kameror i affären att Brown och Johnson stulit cigariller. När pojkarna gick längs en 

väg kommer Darren Wilson upp bakom dem i sin bil, då ska han ha märkt att Michael Brown 

passar en beskrivning av en misstänkt till butiksstölden. Efter att ha anropat kollegor ska Wilson 

ha kört in till kanten av vägen för att blockera den för Brown och Johnson. Det ska ha varit en 

konfrontation mellan Wilson och Brown där Brown försöker ta ifrån Wilson pistolen – han får 

inte tag i den och springer därifrån med ett skott i handen från när pistolen ska ha gått av i 

tumultet. När Brown springer så följer Wilson efter. Under vittnesbörd ska Wilson ha sagt att 
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Brown vänt om och sprungit mot honom – som för att attackera. Vittnen har sagt att Brown 

vänt sig om med händerna i luften som ett tecken av överlämnande.  På plats så skjuter Darren 

Wilson Michael Brown totalt sex gånger, två gånger i huvudet och fyra gånger i armen.119 

 

Analys  

On November 24, the day the grand jury's decision was announced, the St. Louis County prosecutor's 

office released thousands of documents from the proceedings. Among the details that emerged: Wilson 

fired his gun 12 times; the officer said he feared Brown could beat him to death; and Wilson said he 

was not carrying a stun gun because "it is not the most comfortable thing. They are very large."120 

 

I denna artikel får vi veta att Michael Browns familj lämnade in en stämningsansökan till staten 

av St. Louis i och med då denna artikel publicerades 23 april 2015, denna säger att Wilson 

”unjustifiably shot and killed (Brown), using an unnecessary and unreasonable amount (of) 

force in violation of (Brown’s) constitutionally guaranteed right to life”. Stämningsansökan 

blev aktuell då Wilson först friades från alla åtalspunkter, dessa var mord, andra gradens mord, 

frivilligt dråp eller inget åtal. Uttalandet om att han inte burit sitt hänvisade tjänstevapen, läs 

elpistol, och då istället avfyrat en pistol 12 gånger i en 18-årig kropp, borde kunna tyda på grovt 

tjänstefel.  

 

[I] didnt know what he was gonna do, but i knew it wasnt gonna be good (..) [T]he only way I can 

describe it is I felt like a five-year-old holding onto Hulk Hogan. That's just how big he felt and how 

small I felt just from grasping his arm (..) [H]e had the most aggresive face ive even seen on a person 

(..) The only way I can describe it, it looks like a demon, that's how angry he looked.121 

 

I denna artikel från CBS News har de publicerat Wilsons genomgång av hur han upplevt 

händelsen – vad som kan tolkas är en klar demonisering av en svart kropp där Wilson berättar 

om en rädsla från första sekund av konfrontationen med Brown och hans kompis. Wilson uttalar 

sig om att rädslan anspelats utifrån Browns uppenbarelse. Här kan det även dras tydliga 

paralleller till artikeln ”It Looks Like a Demon”: Black Masculinity and Spirituality in the Age 

of Ferguson122 som är skriven av Jamie D. Hawley och Staycie L. Flint där de tar upp fenomenet 

att bland annat unga svarta pojkar tolkas äldre än vad de egentligen är på grund av 

                                                           
119 http://www.independent.co.uk/news/world/americas/michael-brown-shooting-what-happened-in-ferguson-10450257.html 

(Hämtad: 12/10/2016) 
120 http://edition.cnn.com/2014/12/09/us/ferguson-documents/index.html (Hämtad: 21/12/2016) 
121 http://www.cbsnews.com/news/documents-describe-ferguson-officers-version-of-fatal-shooting/ (Hämtad: 21/12/2016) 
122 ‘It Looks Like a Demon’: Black Masculinity and Spirituality in the Age of Ferguson. Journal of Men’s Studies 2016, Vol. 

24(2) sid. 208–212, 2016. 

http://beta.next.cnn.com/interactive/2014/11/us/ferguson-grand-jury-docs/index.html
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/michael-brown-shooting-what-happened-in-ferguson-10450257.html
http://edition.cnn.com/2014/12/09/us/ferguson-documents/index.html
http://www.cbsnews.com/news/documents-describe-ferguson-officers-version-of-fatal-shooting/
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föreställningen att de är farliga. I citaten nedan från en annan artikel av CNN används samma 

”Hulk Hogan” referens och det blir tydligare hur Wilson antagit Brown som en vuxen man. 

 

” …it was like a 5-year-old holding onto Hulk Hogan. That's just how big this man was," Wilson said. 

"He was very large, very powerful man." (..)Brown unleashed another punch and struck the officer in 

his face, Wilson said. "How do I survive," Wilson recalled thinking. "I didn't know if I'd be able to 

survive another hit like that."…”123 

 

Även begreppet demonisering blir tydligt i och med Wilsons uttalanden som Browns 

”aggressive face”, ”I felt like a five-year old holding onto Hulk Hogan” som används för att 

beskriva hur stor och skräckinjagande Brown ska ha varit. Artikeln ”Darren Wilson says he’s 

sorry but his conscience is clear”124, som även inkluderar en video från intervjun artikeln tagit 

utdrag ifrån, gör det tydligt att Wilson inte ångrar sitt beslut. Trotts det att han, om gjort rätt, 

egentligen skulle burit en elpistol som kunnat oskadliggöra Brown, om han verkligen var rädd 

för sitt liv. Wilson spelar även väldigt mycket på sin oskyldighet, att Brown var en ensam 

attackerare som handlade oprovocerat – detta trotts utdrag från vittnesmål där Wilson tydligt 

använt hård ton emot Brown från första stund. Vad som även bortses i diskussion och artiklar 

är det historiskt ideologiska tankesättet av det amerikanska rättssystemet. Även de stereotyper 

som skapas runt framförallt svarta män, som skrivet av Christine Reyna i tidsskriften ”Blame 

It on Hip-Hop: Anti-Rap Attitudes as a Proxy for Prejudice”125. Reyna skriver om de 

förutfattade meningarna runt, framförallt, svarta män där lRapmusik ska skapat negativa 

stereotyper som exempelvis våldsamma. Vilket i sitt fall leder till ett potentiellt profilerande av 

Darren Wilson vilket resulterat i sin syn på Michael Brown.  Då ”It Looks Like a Demon”: 

Black Masculinity and Spirituality in the Age of Ferguson skriver om Wilson och Brown, 

kommenterar de även Wilsons uttalanden och kopplar de tillbaka till 1600-talet då 

ursprungsbefolkning och slavar behandlades som bestar – såsom Wilson beskrivit Brown, 

vilket CBS News eller intervjuaren inte problematiserar. Hur detta kan tydas är att utifrån den 

priviligierade positionen personerna inblandade i intervjun lever i behövs denna typ av frågor 

inte ställas och antagligen är det inte heller något som är tydligt för dem, då det aldrig 

personligen drabbat dem själva. 

 

                                                           
123 http://edition.cnn.com/2014/11/25/us/darren-wilson-interview/ (Hämtad: 21/12/2016) 
124 Ibid.  
125 Blame It on Hip-Hop: Anti-Rap Attitudes as a Proxy for Prejudice. Vol 12(3) sid. 361–380. Group Processes & Intergroup 

Relations, Department of Psychology, 2009 

http://edition.cnn.com/2014/11/25/us/darren-wilson-interview/
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"He said he wasn't going to end up like some people on the streets. He was going to get an education," 

Hershel Johnson, a friend of Brown's, told the Post-Dispatch. "He was going to make his life a whole 

lot better.”126 

 

I en annan grupp av artiklar försvaras Michael Browns karaktär av familj och vänner, detta 

skulle kunna tolkas som att familjen känt detta som nödvändigt, då Brown även fått ta emot 

hård kritik efter sin död. Bland annat har Darren Wilsons agerande försvarats i och med 

misstanken om att Brown timmarna innan ska ha rånat en närbutik, något som aldrig bekräftats 

av polis som något Brown verkligen gjort. 

 

"It's a tragedy that the young man got shot, but this is a young man that just roughed up a store owner, 

just robbed a store, and now he's going after a cop's gun," he said. (..)"It's a horrible thing that he was 

killed, but he could have avoided that if he'd have behaved like something other than a thug."127 

 

Anspelandet på att Michael Brown var en “thug” och Darren Wilsons vittnesmål som visas som 

en korrekt gestaltning av Browns person blir det återigen tydligt hur rasistiska ideologier 

genomsyrar detta fall, samt Martins och Garners. ”It’s a tragedy that the young man got shot, 

but…”, användandet av ordet ”but” i denna mening visar hur föregående uttalande bortslås och 

att inte alls är en ”tragedy” and Brown sköts till döds. Han utförde trots allt ett brott – läs: inget 

bevis finns på att Brown begått rånet han anklagas för – och förtjänar alltså det som hände 

honom. Det kan tolkas som att fokuset ska tas bort från Wilson, det ska inte diskuteras huruvida 

han skönt en person till döds för att denne gick över gatan där det inte är tillåtet  - utan Michael 

Brown, en ung svart man förtjänade detta för att denne ”behaved like a thug” eller som Wilson 

sagt i förhör; ”looked like a demon” och ”.. it was like a 5-year old holding onto Hulk Hogan. 

That’s just how big this man was”. 

                                                           
126 http://edition.cnn.com/2014/08/11/justice/michael-brown-missouri-teen-shot/index.html (Hämtad: 21/12/2016) 
127 http://edition.cnn.com/2014/12/03/politics/ferguson-mike-huckabee-michael-brown-shooting-thug/index.html (Hämtad: 

21/12/2016) 

http://edition.cnn.com/2014/08/11/justice/michael-brown-missouri-teen-shot/index.html
http://edition.cnn.com/2014/12/03/politics/ferguson-mike-huckabee-michael-brown-shooting-thug/index.html


42 

 

 

Michael Brown (1996 – 2014) 

I denna bild sitter Brown med en mattallrik framför sig, hans 

axlar och kropp är tillsynes avslappnade, hans ögon lika dem 

samtidigt som hans blick möter kameralinsen. Brown kraftiga 

kroppshydda lutar sig tillsynes på stolens ryggstöd, vilket också 

indikerar ett avslappnat tillstånd. Hans mun är krökt i ett lätt 

leende med händerna i knät. Det svarta håret är kortklippt 

uppepå huvudet och rakat på sidorna. Brown har på sin en grå 

T-shirt och som utsmyckning bär han ett halsband av, vad som 

kan skymtas, guld. Denna bild på Brown är tagen i en privat 

kontext där han tillsynes är på restaurang med familjen, detta 

antagande görs utifrån att det är brodern till vänster om honom utanför bild och mat framför 

honom på bordet.  

 

Darren Wilson (1986 – ) 

I denna bild befinner sig Darren Wilson på sjukhuset 

efter sin konfrontation med Brown där denna bild har 

för syfte att visa de skador Brown ska ha åstadkommit 

på Wilson. Dennes ansiktsuttryck är innehållsfattig med 

blicken tomt stirrandes framåt. Det kan även tolkas att 

Wilson gör ett surt avtryck med munnen, men vid 

närmare inspektion kan det tolkas som en antydan av underbett. Det blonda håret är rakat och 

det kan endast tyda att Wilson bär en vit tröja. Inga synliga skador syns på Wilsons ansikte 

trotts att Brown upprepade gånger ska ha slagit honom i ansiktet, detta säger Wilson i ett förhör 

om händelseförloppet. 
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11. Sammanfattning, Diskussion och Slutsats 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultatet jag funnit i min analys och sedan kommer jag 

föra en egen diskussion samt redovisa slutsatsen av denna uppsats. 

 

Sammanfattning 

Vad som är tydligt i samtliga artiklar av de tre fallen är att det sker ett rättfärdigande av de 

dödliga utgångar som ägt rum. Offren har alla tre målats upp som ”thugs” och ”criminals” av 

sin Förövare. Grov kriminalisering samt demonisering av svarta kroppar har varit extremt 

tydligt i samtliga fall, speciellt tydligt i Michael Brown fallet där Darren Wilson även använt 

en övertydlig historisk och rasistisk beskrivning av den 18-åriga pojken som exempelvis 

”demon”. Utmärkande igenom de samtliga tre fallen är också hur Förövarna beskriver i förhör 

hur det på ett eller annat sätt känt en form av rädsla för sitt liv. Trots att det i Trayvon Martin-

fallet kan utläsas en irritation eller till och med ilska ifrån George Zimmerman innan han 

påbörjar förföljandet av Martin, tillåts ”Stand your ground”128-lagen att appliceras och sedan 

frikänna Zimmerman. Likadant är det i de resterande två fallen, där Wilson med sitt vapen och 

Pantaleo med fyra kollegor bredvid sig också har situerat sig i en situation där de ”trott”, som 

det uppfattas, att utfallet skulle ha skadat dem.  

 

Jag har även i denna undersökning sett tendenser på att de två pojkarna Trayvon Martin och 

Michael Brown antagits äldre än vad de egentligen var, vilket även tas upp i artikeln ”It Looks 

Like a Demon”: Black Masculinity and Spirituality in the Age of Ferguson129 – detta bestäms 

utav Förövarna utifrån antagandet att de är farliga, vilket tillåter en föreställning och känsla att 

svarta kroppar inte får vara barn, de är som tidigare nämnt osynligt synliga – de är fångade i en 

paradox där de saknas i deltagandet i socioekonomiska och politiska strukturer men är ändå 

alltid synliga nog för att bidra allmän rädsla. I den redovisade artikeln “Making 

#BlackLivesMatter: Michael Brown, Eric Garner, and the Specters of Black Life—Toward a 

Hauntology of Blackness”130 gör författaren, och även jag, ett klart avstamp i att betydelsen av 

                                                           
128 “Stand your ground" is a term for a type of self-defense in which an individual is legally allowed to defend his life against 

a threat or perceived threat against his life. Stand your ground laws are also known as no duty to retreat laws. 
129 It Looks Like a Demon’: Black Masculinity and Spirituality in the Age of Ferguson. Journal of Men’s Studies 2016, Vol. 

24(2) sid. 208–212, 2016. 
130 Making #BlackLivesMatter: Michael Brown, Eric Garner, and the Specters of Black Life—Toward a Hauntology of 

Blackness. Vol. 16(3) sid. 253 –260. Cultural Studies and Critical Methodologies, Department of Performance Studies and 

African American Studies, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA. 2016 
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den svarta kroppen i dessa fall har bevisats obefintlig – detta kan tolkas utifrån hur de avlidna 

hanteras ibland annat det mediala rummet.  

 

Diskussion och Slutsats 

Jag tänker på, och vill belysa att dessa tre fall inte är de första och inte heller de enda under 

samma tidsram där människor dött av handlingar gjorda av amerikansk polis. Denna ”tidsram” 

av polisbrutalitet och mord av civila svarta kroppar går tillbaka 100-tals år och detta måste 

räknas in i dessa fall. Att en konfrontation av dessa vars utgång blir död, och inte resulterar i 

någon form av straff upprätthåller den institutionella struktur som aldrig kommer gynna, i detta 

fall, svarta personer. Det får inte glömmas bort att svarta människor igenom statlig lag inte hade 

samma rättigheter som vita personer, och detta ”ändrades” för endast 60 år sedan. Vad en kan 

se är att ideologin och tanken om en svart person som andraklassens medborgare finns kvar och 

praktiseras fortfarande. Martin- och Brown-fallet är tydliga exempel på en form av ”Proactive 

Policing” där personer har antagits ha gjort ett brott, eller där personer hanteras på ett visst sätt 

trots graden av brott – och att detta själsligen beror på en sak, deras hudfärg. ”Racial Profiling” 

har även varit en grund i samtliga fall då Förövarnas handlingar och tillvägagångssätt har 

anpassats efter vad dessa personligen, utifrån egna stereotypiska antaganden av svarta personer, 

förväntats ska ha bemötts av. Exempelvis George Zimmerman som på inspelningen av 911-

samtalet hörs säga att han är trött på att sådana som honom alltid kommer undan, där han 

påpekar att Trayvon Martin är svart och eftersom han är på ett ställe där Zimmerman, utifrån 

en annan typ av ”Racial Profiling” inte tror att han hör hemma, ett finare bostadsområde – så 

ska han automatiskt vara en person som ska eller har gjort något kriminellt. Som tidigare 

fastlaget kan fenomenet ”Proactive Policing” appliceras tydligt på två av dessa fall – men vad 

en också kan yrka på för att detta även skett i Garner-fallet är Daniel Pantaleos och de övriga 

fyra polismännen som tillsammans brottat ner en ensam man på marken, då när också Pantaleo 

tog till det ökända strypgreppet. En kan ställa sig frågan varför de inblandade poliserna antog 

det nödvändigt att tillsammans ligga över Garner? ett klart antagande är på grund av hans 

hudfärg. Detta byggs också på att utifrån detta samt området de befann sig i (Long Island, New 

York) kan även poliserna antagit att han var beväpnad – vilket Garner inte var, det enda han 

hade på sig var cigaretterna han sålde. Genom stereotyper av svarta personer sprungna ur bland 

annat Rap- och Hip hop Kulturen så görs antaganden som dessa utifrån denna ”Gatukultur” 

som enligt vissa glorifierar bland annat vapen. Här kan en alltså se kopplingen till ”Proactive 

Policing” samt ”Racial Profiling”.  
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Som redan påbörjat ovan råder en förutfattad mening kring Offren från första stund Förövarna 

träffar på dem. Detta kan en anta utifrån den ”Racial Profiling” som sker i både händelseförlopp 

av samtliga fall och i medierapporteringen av dessa. Notera att denna profilering och gestaltning 

sker efter att hälften av de inblandade – Martin, Brown och Garner – inte längre är i livet och 

inte kan försvara sig själva. Historiskt rasistiska benämningar som ”Demon”, tillsammans med 

den anti Rap- och Hip hop-attityd som finns finns med relaterade stereotyper, påverkar detta 

huruvida det upprätthålls en ”anti-black”-attityd, vilket nämns i artikeln ”Blame It on Hip-Hop: 

Anti-Rap Attitudes as a Proxy for Prejudice”.131 Med detta kan en bland annat visa på att i och 

med dessa ”anti-black”-attityder så skulle denna typ av övervåld kunna ge Förövarna en 

egenskapad typ av berättigande – att dessa rensar samhället på människor som de anser 

upprätthåller en viss gatukultur som de också tycker uppmuntras genom Rap och Hip hop-

musik. Människor som benämns som ”thugs” – Trayvon Martin, som ”Demon” – Michael 

Brown, och som ”Criminal to get off the street” – Eric Garner. Vi kan även slå ihop dessa 

benämningar och fler som cirkulerat. Stereotyper används fortfarande för att legitimisera 

fördomar och diskriminering, detta kan en se tydligt i medierapporteringen kring dessa tre fall. 

Vad en kan ta ifrån detta är också en klarhet i huruvida personer i dessa fall beskylls, för vad 

som syns i artiklar är advokatens försök att just berättiga sin klients (Förövaren) handlande – 

att skulden läggs på den som nu inte längre finns att försvara sig. Detta bekräftar också den bild 

av att; legitimeringen av diskrimineringen och detta övervåld är att ”förtryckaren”, i detta fall 

Förövarna anser att det är den ”förtyckta” gruppen, i detta fall Offren, som själva ansvariga för 

sin livssituation och icke-existerande förmåner. Vilket i detta fall blir att Förövarna anser sig 

själva inte agerat fel, då Offren betett sig som ”criminals” och fick, enligt bland annat Darren 

Wilsons och George Zimmermans advokater, behandlingen en får om en beter sig som en 

”thug”.  

 

I de bilder som ligger till grund för denna bildanalys så finns det tydliga tecken på en alternativ 

och även kontroversiell gestaltning av Offren. Alternativ i den benämning att de är fria för 

tolkning och att detta precis gjorts så på nätet – mer så på Martins, Browns och Garners bilder. 

Tolkningen av kontroversiell karaktär är tydligt i hur Offren döms utefter vad de har för kläder 

på sig, vad de gjorde på bilden och framförallt, tanken om att på grund av deras hudfärg så 

appliceras de existerande och redan nämnda stereotyper kring dessa specifika förutsättningar. 

Trayvon Martin har en ”Hoodie” (Huvtröja) på sig och utifrån detta så har han klassats som en 

                                                           
131 Reyna, Christine & Brandt, Mark & Viki, Tendayi G. Blame It on Hip-Hop: Anti-Rap Attitudes as a Proxy for Prejudice. 

Vol 12(3) sid. 361–380, 2009. 
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typisk ”thug”. På bilden av Eric Garner, stunden innan den dödliga konfrontationen, kan en 

avskilja ett uppgivet och irriterat ansiktsuttryck, och trots den kapade bilden kan man ändå se 

en lång och kraftig figur – detta har även diskuterats som ett försvar för polisen, att på grund av 

Garners storlek behövde extra åtgärder tas. I uppsatsens teoriavsnitt finns ett exempel från 

TIMES omslagsbild med O.J. Simpsons förbrytarfoto från mordrättegångarna under 90-talet, 

där en kan se hur Simpsons hudfärg har gjorts mörkare vilket spelar efter den historiska 

konventionen om att använda mörkare hudtoner för att symbolisera ondska och skuld. Att denna 

bild på Garner har blivit bearbetad på ett sådant sätt är svårt att urskilja, förutom att bilden i sin 

helhet är ganska mörk. Dock kan en se indikationer på att denna konvention fortfarande kan 

appliceras på Garners framtoning då han är en stor man och naturligt är mörkare till hyn, varav 

den tidigare observationen tydligt tolkats som skräckinjagande och den senare, vilken återigen 

visar på fallets återkommande rasistiska undertoner. I bilden på Michael Brown så kan en tyda, 

utifrån bildens svartpunkt och kontrast, att bilden har blivit bearbetad, men inte mycket och det 

är inte klart av vem – det kan även vara själsligen för estetiskt syfte. I fallet har den centrala 

kontroversen kring gestaltningen varit Brown uppenbarelse, lika som i Garners fall. Wilson 

spelade mycket i sina uttalanden på Browns storlek, uppenbarelse och ”läskiga” ansikte – 

”Demon” återkommer även här. Utifrån bilden som ligger till grund för denna uppsats borde 

fokus legat på den privata kontext bilden är tagen ur, dock har istället Browns smycken tagits 

och kopplingen denna har till en redan nämnd ”gatukultur”. Här är det även möjligt och 

ofrånkomligt att slå fast att den negativa kontext dessa bilder på Martin, Garner och Brown 

behandlas i stammar från de redan nämnda stereotyper av svarta människor – även utifrån 

konventionen från tidigt 1900-tal att svarta människor är en andra klassens medborgare – vilket 

i sig fortsätter att upprätthålla dessa destruktiva och missgynnande strukturer. Utifrån detta kan 

en även ställa sig frågan, utifrån vilka premisser trycks dessa bilder i dessa utvalda tidskrifter? 

Kan en endast ge svaret att detta är ett så inpräntat, förbestämt och sedan länge tillåtet beteende? 

 

I de tre utvalda bilderna av Förövarna kommer resonemanget naturligt inte bli ett där en 

struktur av missgynnande karaktär kan stärka mitt resultat – detta för att institutionella och 

rasistiska sociala strukturer inte påverkar dessa tre män. Det en tydligt kan utläsa i dessa tre 

bilder av George Zimmerman, Daniel Pantaleo och Darren Wilson är att om det inte direkt syns 

en tydlig ”oskyldighet” så sätts personerna annars i en mer auktoritär position – vilket blir en 

positiv gestaltning. I Darren Wilsons bild tagen timmarna efter konfrontationen med Brown, 

situationen som beskrivits som en brottningsmatch där Brown bland annat ska ha slagit Wilson 

i ansiktet, syns en man i en undergiven position – han blir här istället ett offer. Han har inte en 
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skrapa i ansiktet, hans minspel är ledsamt – en observation som kommer att hjälpa honom, trots 

saknaden av bevis på slagsmål på hans vita hud. George Zimmermans bild är även där ett 

fotografi avskalad på känsla med honom iklädd kostym och då inte en bild där diskussionen 

leder in på huruvida personen i fråga är legitim eller ej. Daniel Pantaleo syns fortfarande i en 

typ av polisroll – vilket innebär att bara arbetsrollen inger förtroende och legitimitet. Ord som 

legitimitet, undergiven och auktoritär ger dessa Förövarna positivt laddade förutsättningar 

huruvida deras gestaltningar tas emot som bra eller dåliga personer.  

 

Dessa tre fall visar tydliga indikationer på att ett strukturellt rasistiskt system samt att ett publikt 

berövande av medborgerliga rättigheter har begåtts, och fortsätter att begås emot rasifierade 

personer, i denna uppsats svarta personer. Det är viktigt att jag lyfter fram och problematiserar 

de annorlunda möjligheter, rättigheter och tillhörigheter som skapas i intersektionen mellan, i 

detta fall, klass och etnicitet då de visar sig att de manliga attribut som styrka och auktoritet 

görs till brutalitet och påstridighet när det kommer till underordnade maskuliniteter (svarta 

män).132 Vad vi faktiskt vet i dessa tre fall är att två pojkar och en man, alla svarta personer, har 

dött av handlingarna av tre personer vars hudfärg gynnar dessa i strukturella sammanhang – 

detta vet vi också av säkerhet då ingen av Förövarna fälldes.  

 

Representationen av vithet utifrån en svart föreställning får en att vilja vända på jämförandet av 

bilderna jag gjort – en frånvaro av ett erkännande eller fällande dom fungerar som en strategi 

som underlättar att göra en grupp den andra. Situationen blir ”vi och dem” – norm och 

avvikelse, och till och med vit och svart. En kan använda uttrycket ”vi och dem” och förstå 

denna problematik men har ändå svårt att se sitt privilegie i rollen som en normalitet. Trotts att 

laglig apartheid idag inte längre är en norm, då Jim Crow avskrevs 1965 i USA, syns en vana 

och en uppfostran till att upprätthålla och bevara en institutionaliserad vit överhöghet. Jag 

kommer tillbaka till den mediala representationens roll och dess misslyckande av att gestalta 

en världsbild av mångfald, och hur de flesta vita osynliggör ”Black Culture” för att de själva 

inte behöver vara vaksamma, de kan leva som att de är osynliga för svarta och att svarta är 

osynliga för dem. Skillnaden en också kan se från ett konstruktionistisk perspektiv är en misstro, 

en såklart rättfärdigad misstro till Polis – det har ju i sig också blivit en kultur, en kultur av 

polisbrutalitet, av korruption och främst ”är du svart, och sträcker dig efter din plånbok då jag 

bett om legitimation – antar jag att du bär ett vapen, och jag skjuter dig”. Att vända på det skulle 

                                                           
132 De Los Reyes, Paulina. Intersektionalitet, Makt och Strukturell Diskriminering: Hegemonisk Feminism och Rasism, sid. 

241-242. SOU 2005:41. 
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innebära att vi byter blick – från den invanda visuellt etablerade bilden av den svarta kroppen 

som förövare (som normen ser det) till vad jag vill hävda, utifrån det vi ser att dessa Offer är 

oskyldiga och nu döda, att vi faktiskt kan betrakta den vita normen och hur denna blir det farliga, 

det oberäkneliga och det vi inte vet hur vi ska hantera – Vi byter till den ”svarta blicken”. Är 

polisen legitim? Att nu tro att min mening är att svartmåla ett helt yrke är fel, och det är inte 

heller relevant i en kultur som ständigt visar att människor fortfarande behandlas olika. 

 

 

 

 

 

#BlackLivesMatter 
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