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1. Inledning  

Människor har i alla tider skapat berättelser, små ord som i sitt sammanhang har skapat en 

historia. En berättelse som går att ta del av i dagböcker, dokument, kalendrar, 

minnesanteckningar, mötesprotokoll, skildringar, vittnesuppgifter, memoarer, 

intervjuuppgifter, reportage med mera. 1 Behov av att utrycka sig och skriva ner berättelser 

har inte förändrats med tiden, men på grund av teknikens utveckling har tillgängligheten 

kommit att bli helt annorlunda. Med hjälp av ny media har vanliga människor fått möjligheten 

att ge sin version av händelser och vem som helst kan publicera inlägg och kommentarer på 

bloggar, hemsidor och andra offentliga Internetportaler. Detta har lett till att information, så 

som nyheter, skrivs av andra än bara journalister. 

En berättelse kan skildras från olika perspektiv, där även de inblandade kan ge en egen 

skildring av vad som hänt eller sagts. Vems berättelse är egentligen den sanna? En händelse 

som tidigare bara har berättas av traditionell media, så som tidningar och tv, kan nu berättas 

av och för fler människor än tidigare på grund av nya medier. Vad händer med informationen 

när den vanliga människan blir producent och själv bestämmer över innehållet. Försvinner det 

någon information på vägen? I Irak blev flera soldater avstängda på grund av att de bloggade 

om sin tid där. Den version som de gav av vissa händelser var inte fördelaktig för pentagon 

och de blev därför avstängda.2 När staten och traditionell media inte längre har kontrollen 

över vad som skrivs, som i exemplet ovan, får vi möjligheten att se saker från olika 

perspektiv. Eftersom bloggare inte är styrda av arbetsgivare, ekonomi och höga krav som 

journalister oftast är får vi möjlighet att ta del av en berättelse som har andra förutsättningar.  

Vad skriver DN om en misshandel? Hur skiljer det sig från hur en privatperson eller en 

politiker beskriver samma händelse och hur mottar vi informationen beroende på aktören 

bakom? Hur kommer det sig att berättelsen och informationen kan skilja sig mellan de olika 

aktörerna?  

 

 

 
                                                 
1 Esaissiansson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, (2007) Metodpraktikan, 3: upplagan 
Norstedts Juridik AB, Stockholm, s. 315 
2 Eriksson Thord, Soldaternas krig når ut på nätet, Dagens nyheter, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=475034, Publicerat 071017, Hämtat 071020 
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1. 2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att se på de makt- och samhällsstrukturer som synliggörs genom olika 

texter. Vi ska utifrån en händelse se hur informationen formas beroende på hur den 

produceras och hur den mottas. Vi undersöker även mediet och informatörens legitimitet. Vi 

kommer att använda oss av institutionell media, såsom webbtidningar, och ny media i form av 

bloggar. Vi väljer att se webbtidningen som institutionell media, då den är en del av en fast 

struktur och produktionsprocess. 

1. 3 Frågeställningar 

Hur skiljer sig information som sprids av institutionell media från den som sprids av 

privatpersoner? 

• Hur skiljer sig informationen som sprids mellan olika institutionella medier? 

• Hur formas informationen när den produceras inom institutionella mediestrukturer? 

• Hur formas informationen när den produceras av privatpersoner? 

• Hur speglar texterna samhällets rådande struktur? 

1. 4 Disposition  

Här följer en kortfattad genomgång av hur upplägget ser ut för uppsatsen. Uppsatsen börjar 

med inledning, syfte, frågeställningar och urval då det är relevant att i den ordningen lära sig 

syftet med uppsatsen och vilka ämnen som kommer att behandlas och på vilket sätt. 

Bakgrunden följer för att mer grundligt förklara begrepp så som media och bloggar och för att 

läsaren ska få en förståelse för ämnet. Under bakgrundsstycket har vi placerat tidigare 

forskning för att kunna sätta vår studie i ett sammanhang. Informationssamhället får sätta 

ramen runt vår uppsats då vi anser att det är det som formar de ämnen som vi berör i vår 

studie. Diskursanalys är vår metodologiska ram, vilket i kombination med Habermas teorier 

även är vårt teoretiska ramverk. Vi använder oss av Faircloughs analysmodell och textanalys 

för diskursanalysen. Vi använder en lingvistisk analys för att se på de tendenser som finns i de 

olika texterna. Efter att vi har gjort en textanalys i applicerar vi diskursanalys samt Habermas 

teorier på resultaten. Vi använder Habermas för att förklara de samhällsstrukturella tendenser 

som vi utläser i våra texter. Uppsatsen kommer alltså att innehålla en tvåstegs-analys. Först en 

lingvistisk analys av texterna, sedan en samhällsanalys på strukturnivå, med hjälp av 

Fairclough och Habermas, av de resultat som vi får fram i textanalysen. I slutet diskuterar vi 
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den tidigare forskning som vi presenterade i början av uppsatsen, samt reflekterar över var vår 

studie placerar sig i förhållande till dessa. 

1. 5 Urval  

För att undersöka hur berättelsen, informationen och representationen formas utifrån olika 

aktörer och vilka olika berättargrepp som är tilltagna, har vi valt att studera dödsmisshandeln 

av Riccardo Campogiani som skedde den 7 oktober 2007. Händelsen skapade stora rubriker i 

institutionella medier och nya medier, såsom bloggar och Facebook, och har upprört många 

människor. Vi har valt att titta på de artiklar som skrevs om händelsen i vanlig press och på 

bloggar. Vi har studerat morgontidningen Dagens Nyheter, kvällstidningen Expressen samt 

vissa offentliga bloggar skrivna av privatpersoner, detta för att via olika mediekanaler 

undersöka berättelser om samma händelse. Valet av tidningar beror på att vid snabb 

överskådning såg vi att det fanns mer empiri tillgänglig i dessa jämfört med andra morgon- 

och kvällstidningar. Samtliga artiklar är tagna från tidningarnas webbupplaga, men har trots 

detta gått igenom samma produktionsprocess som den tryckta tidningen. Vi avgränsade oss 

till artiklar skrivna två och tre dagar efter händelsen, det vill säga den 8 oktober 2007 och den 

9 oktober 2007. För att hitta samtliga artiklar har vi på tidningarnas webbplats gått igenom 

alla artiklar och därmed hittat artiklar skrivna om händelsen kring Riccardo Campogiani.  

På DN:s webbplats fann vi fyra stycken artiklar som publicerats den 8 oktober 2007 samt fem 

stycken artiklar som publicerade den 9 oktober 2007. På Expressens webbplats fanns det åtta 

artiklar om Riccardo Campogiani från den 8 oktober 2007 och sex artiklar från den 9 oktober 

2007. Samtliga artiklar är hämtade den 5 november 2007. De blogginlägg som vi har utgått 

från är samtliga hämtade den 6 november 2007. De är publicerade den 8 oktober 2007 och 

den 9 oktober 2007 precis som tidningsartiklarna. Samtliga inlägg är ”pingade”3 på 

bloggportalen.se och hittade genom att söka efter Riccardo Campogiani på Bloggsök.4 Här 

redovisas utdrag från alla blogginlägg om Riccardo Campogiani från dessa datum. Vi valde 

därefter att ta med alla inlägg som är publicerade det datum vi avgränsat oss till. Vi skapade 

oss därmed en större förståelse och gick djupare ner i det material vi hade. ”Den alternativa 

systematiken går ut på att ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av 

textens delar, helhet, och den kontext vari den ingår”5 Vi studerade även texterna lingvistisk 

vilket innebär att vi arbetade textanalytiskt med meningarnas uppbyggnad, för att få en 

                                                 
3 Att automatiskt lägga upp sin blogg på en samlingsida varje gång den uppdateras. 
4 http://www.bloggsok.se/BlogPortal/view/SearchEntry?searchText=riccardo+campogiani 
5 Esaissiansson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, Metodpraktikan, s 237   
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djupare förståelse för de processer som ligger bakom textproduktion. Det vi vann på i valet av 

denna metod samt den lingvistiska textanalysen är att textens helhet kan ses som något annat 

än textens enskilda stycken.  

1.6 Bakgrund  

Massmedier så som tv, radio och tidningar spelar en stor roll både för samhället och för den 

enskilda privatpersonen. År 2000 läste 80 % av Sveriges vuxna befolkning en dagstidning 

varje dag, lika många lyssnade på radio eller tittade på tv.  Hela sex timmar ägnade 

genomsnittsvensken åt massmedia varje dag, sex timmar då informationen pumpades ut och 

det gick att ta del av flera olika berättelser.6  Vi utgår ifrån att dessa siffror fortfarande är 

aktuella och därmed relevanta för vår studie. Det har dock inte alltid varit så, tryckfrihetslagen 

infanns i stadgarna först år 1810 och i och med teknikens utveckling blev det möjligt för 

människor att ta del av flera olika historier på tv, i tidningar och i radio.7 Även privatpersoner 

kunde dela med sig av sina berättelser och upplevelser genom att få sina verk publicerade. 

Under 1900-talet förändrades massmediet ytterligare då radio, tv och press digitaliserades. Så 

småningom slog Internet igenom och information blev än mer lättillgänglig. På Internet fick 

författare, journalister och privatpersoner samma mottagande och möjlighet att publicera sin 

historia för en allmän publik. Alla människor fick en chans att berätta sin version av en 

händelse och detta öppnade upp till en ny medial bild.8 

Då bloggar är en del av en Internetkultur9 har vi valt att hämta information om bloggar från 

Wikipedia som fungerar som ett uppslagsverk som formas av användarna. Grundkonceptet av 

Wikipedia är att informationen är formbar och samtliga läsare kan gå in och komplettera eller 

editera innehållet efter eget tycke och smak, vilket är vad begreppet web 2.0 bygger på, ett 

sätt att förena människan med tekniken. I praktiken innebär detta att privatpersonen kan vara 

med och påverka innehållet i sidor på webben, i bloggar, och på Wikipedia. Därmed så är 

denna information ständigt uppdaterad, något som inte är möjligt för informationen i en bok. 

Bloggen uppdateras ständigt och därmed ville vi hitta den mest aktuella informationen om 

detta fenomen och vi anser att Wikipedia är den bästa platsen för detta. Ordet blogg kommer 

                                                 
6 Handenius Stig, Wiebull Lennart, Massmedier, En bok om press radio och Tv. Sjunde upplagan, Albert 
Bonniers förlag, 2000, s. 11f 
7 Ibid. s. 23f 
8 Ibid. s.269f 
9 En webbbaserad gemenskap som integrerar människan med tekniken, där både bloggar och Facebook är 
exempelpå denna kultur, 
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=facebook&
h_history=1 
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ursprungligen ifrån engelskans weblog som i grund är en webbplats med periodiskt 

publicerade inlägg med det senaste inlägget högst upp. Det sägs att bloggen har sitt ursprung 

från Justin Hall 1994 som sägs vara den första med att blogga. Begreppet weblog kom inte 

förrän 1997 och myntades av Jorn Barber. Samma år fick bloggen även sitt genomslag i 

Sverige då Annica Tiger använde bloggen för att skriva dagbok. Det var inte förrän 2004 som 

bloggen fick sitt publika genomslag då Erik Stattin och Stefan Geens skapade det första 

bloggforumet. Samma år skedde jordbävningen i Indiska Oceanen, vilken förde med sig 

tsunamikatastrofen. Informationen och kommunikationen spred sig då som en löpeld genom 

blogganvändarna. Bloggarnas popularitet har varit enorm bland privatpersoner och det 

uppskattas att det skapas 120 000 nya bloggar dagligen, enligt Indexeringstjänsten 

Technorati.10 Människor bloggar av olika anledningar, det kan vara av personliga skäl, så som 

att en privatperson vill förmedla sin åsikt, eller av politiska skäl där skribenterna vill komma i 

kontakt med likasinnade. Syftet med bloggen kan också vara att förbättra kommunikationen 

inom ett företag eller en organisation, eller att marknadsföra produkter och tjänster.11 Bloggar 

har fått stor genomslagskraft och handlar i några fall om att få fram sanningen. Plötsligt kan 

privatpersoner agera journalister, författare och fotografer utan att vara utbildade inom dessa 

områden.12 

1.7 Tidigare forskning 

Sociologen John B Thompson hävdar i sin bok Medierna och moderniteten att utvecklingen 

av kommunikationsmedierna, allt från de tidiga formerna av tryck till dagens elektroniska 

kommunikation, har varit en väsentlig del av det moderna samhällets framfart. Han definierar 

kommunikation som en särskild sort av social verksamhet som innefattar produktion, 

överföring och mottagande.13 Han menar att utvecklingen har förvandlat produktions-, 

lagrings- och spridningsprocesserna för de olika medieinstitutionerna och att allt har 

förvandlats till varor som kan säljas och köpas på en marknad. Dessa varor är tillgängliga för 

människor oavsett var de befinner sig.14 Det moderna samhället har ökat tillgängligheten för 

människor i och med att kommunikation kan ske mellan delar av världen som tidigare har 

varit utom räckhåll. Strävan efter ekonomisk vinning har också bidragit till att samhället har 

utvecklats mot ett mer globalt samhälle. Samtidigt som institutioner som är inriktade på 

storskalig produktion och generaliserad spridning utvecklas så blir tillgängligheten ett mer 
                                                 
10 Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Blogg, 071210  
11 Frankel, Bloggar som marknadsföring - en snabbguide, s. 13 
12 Ibid, s. 15ff 
13 Thompson John B, Medierna och Moderniteten 2001, s.29 
14 Ibid, s.19 
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omfattande och betydelsefullt socialt fenomen.15 Thompson skriver att budskap sänds relativt 

lätt över stora avstånd vilket leder till att individer numera kan få tillgång till information som 

härstammar från avlägsna källor. Han menar att de elektroniska medierna har lett till en 

frikoppling av rum och tid vilket möjliggör att budskap från avlägsna källor kan bli 

tillgängliga ögonblickligen.16 Detta leder också till en förändring i jagbildningen enligt 

Thompson. Han hävdar att mediematerialet öppnar upp för nya alternativ när det gäller 

jagbildningen i och med att influenser från avlägsna platser blir mer tillgängliga på grund av 

de olika former av information som blir tillgängliga via den medierade kommunikationens 

växande nätverk.17 Han menar att medierade erfarenheter skapar nya möjligheter och nya 

alternativ för individen i och med att vi sätter oss själva i relation till andra människor vi 

möter och kommunikationen har gjort det möjligt att möta människor som är fysiskt avlägsna 

från oss.  

Thompson diskuterar även maktbegreppet. Enligt honom så är ”makt möjligheten att handla 

till förmån för egna syften och intressen”.18 Han menar att öppen politisk makt bara är en 

specialiserad form av makt och att vi även måste öppna ögonen för den makt som individer 

utövar i många andra sammanhang och som inte har någonting med staten att göra. Han 

menar att den makten bidrar till att skapa stabila relationer och nätverk mellan individer och 

grupper av individer.19 Thompson skriver också att medierad kommunikation alltid är 

inbäddad i sociala sammanhang som struktureras på olika sätt, vilket i sin tur har en 

strukturerande inverkan på kommunikationen.20 Han menar också att vi måste överge 

antagandet att mottagare av medieprodukter är passiva åskådare. Att människor inte är 

avtrubbade av att ständigt motta likartade budskap, utan att de faktiskt går igenom en kritisk 

process i och med mottagandet av informationen.21 När informationen har mottagits så har 

producenten inte längre någon möjlighet att utveckla eller korrigera eventuella missförstånd 

och mottagaren är fri att förstå och utveckla budskapet så som han eller hon vill. Mottagaren 

har en relativt begränsad förmåga att styra över informationens ämne och innehåll vilket, 

enligt Thompson, medför att mottagarna befinner sig i en ojämlik position när det gäller 

masskommunikation. De individer som är involverade i produktions- och 

överföringsprocesserna är i stor del de som besitter kontrollen över informationen. Detta 
                                                 
15 Thompson, Medierna och Moderniteten s.44 
16 Ibid, s.187 
17 Ibid, s.257 
18 Ibid, s.22 
19 Ibid, s.23 
20 Ibid, s.20 
21 Ibid, s.38 
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innebär dock inte att mottagaren kan ses som passiv eller maktlös. Han eller hon har 

fortfarande möjligheten att kritiskt utvärdera den information som mottagits.22 Individerna 

diskuterar ofta mediebudskap sinsemellan vilket medför att budskapet utvecklas diskursivt 

och ofta med en vidare krets än den som var närvarande vid informationens ursprungliga 

mottagande.23 Thompson menar att mediernas offentlighet är en ny form som skiljer sig från 

dåtidens offentlighet som krävde ett gemensamt rum. Den tidigare formen är fortfarande ett 

viktigt inslag i samhället men han menar att mediernas offentlighet nästan har tagit över som 

den vanligaste formen av offentlighet.24 

Zhang Zhiyan skriver i sin studie Informationsöverflödet i informationssamhället att det alltid 

har funnits ett överflöd av information. Han menar att de senaste 125 åren har informationen 

fått ett rejält uppsving då tekniker som telefon, video, fotografi, radio och datorer har slagit 

igenom. Enligt Zhiyan så arbetar 60 % av människorna i världen med information och vart 

femte år fördubblas antalet vetenskapliga tekniska artiklar och publikationer. Aldrig tidigare 

har vi människor omgett oss med så mycket information. Zhiyan utgår ifrån ett inre och yttre 

informationsöverflöd, där det ena inte existerar utan det andra. Han menar att det inre står för 

problem med att bearbeta och få fram information medan det yttre snarare handlar om 

vardaglig beslutssituation där alternativen är alldeles för många och informationen är för 

överväldigande. Zhiyan menar också att teknikens utveckling har en avgörande roll för 

informationsöverflödet och människors förmåga att bearbeta information prövas ständigt. Han 

menar att individens förmåga att ta till sig informationen och alla olika berättelser bygger på 

dennes tidigare erfarenheter och kunskaper. Slutligen menar Zhiyan att för mycket 

information gör oss människor svagare och inte starkare som det är lätt att tro. Han diskuterar 

vidare om människors begränsade förmåga att bearbeta information och informationsflödet på 

arbetsplatser.25  

Den nya teknikens förutsättningar för samhällets information och kommunikation diskuteras i 

studien Informationssamhället och teorin för stora tekniska system skriven av Lars Ingelstam 

med flera på Tema Teknik och Social förändring på Linköpings Universitet. Ingelstam menar 

att informationssamhället dels kan ses som ett tomt begrepp där olika aktörer själva fyller 

                                                 
22 Medierna och Moderniteten, s.43 
23 Ibid s.59 
24 Ibid, s.159 
25 Zhiyan Zhang, Informationsöverflödet i informationssamhället, C-uppsats skriven vid institutionen för 
datavetenskap, Linköpings Universitet, 1999 
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innehållet, men att det alltid handlar om någon form av datoriserat arbete, så kallad 

informationsteknik 26 eller IT27. 

Anders R Olsson diskuterar i studien Journalistik nätets och maktens ordningar Internets 

betydelse för journalistiken. Han menar att han känner en entusiasm över 

informationssamhället och den teknik det för med sig. Men att det samtidigt är problematiskt 

då det kan föra med sig nedläggningar av traditionella medier. Olsson diskuterar också ett 

behov av kvalificerad information där informationssamhället har gjort det möjligt för alla 

människor att bli publicister.28 Han talar om att bloggsfären öppnar upp för 

medborgarjournalistik, som han i sin tur menar innebär ett ärligare berättande, då andra än 

bara journalister får berätta sin historia.29 Bloggens egenskaper har förändrats mycket under 

de relativt få år som den har funnits. Tekniken har förändrats mycket under tiden och har 

därför har också inneburit en förvandling av den ”vanliga bloggaren”. Dagens bloggverktyg 

kräver väldigt lite teknikkunskap. De tidiga bloggarna krävde programmeringskunskaper så 

därför bestod den tidiga skaran, av ytterst få bloggare, framförallt av programmerare och 

webbdesigners. Dessa var vad författaren och bloggaren, Rebecca Blood, kallar för ”power 

users”. Alla hade dessutom ett genuint stort intresse för webben. Hon menar att för dagens 

bloggare så är detta inte alltid fallet. ”Once literally anyone could make a weblog, literally 

anyone did.” För de nya bloggarna så var webben ett medium, inte en passion.30 Redan från 

början så skapades en sorts community runt de som bloggade. Detta lever kvar ännu idag, 

även om utbudet har ökat, och idag består av en mängd olika communitys istället för en enda. 

En blogg community bygger framförallt på länkar. De flesta bloggar länkar till andra bloggar 

som skribenten läser. Rebecca Blood beskriver det såhär:”in the world of weblogs, traffic is 

currency”.31 Det viktigaste för en bloggs överlevnad är att få besökare, annars tappar den sitt 

syfte. På grund av detta så är det viktigt för en bloggare att uppdateringen sker ofta för att 

bloggen inte ska tappa sin samtidighet och kännas oaktuell för läsaren. 

                                                 
26Ingelstam Lars m.fl., Informationssamhället och teorin för stora tekniska system, en förstudie rörande 

telesystemets dynamik, Tema teknik och social förändring, Linköpings Universitet, Maj 1991, Rapport nr 23, 
s.65  
27 Samlingsbegrepp för datateknik och telekommunikation i samverkan 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211496&i_word=informationsteknik 071121  
28 Olsson R Anders, Michael Karlsson, Lars Ilshammar, Journalistik nätets och maktens ordningar, institutet för 
mediestudier 2007, s. 7ff 
29 Ibid, s. 26f 
30 Blood Rebecca, We’ve got blog, Perseus Publishing, Cambridge 2002 s. x 
31 Blood Rebecca, We’ve got blog  s. xi 



9 
 

2. Metod och teori 

Här presenteras metod och teori i samma avsnitt då de är sammankopplade och fungerar bäst i 

kombination.  

2. 1 Diskursanalys som metod och teori  

Vi skapar genom språket representationer av verkligheten, som även bidrar till att skapa vår 

verklighet. En händelse som flera människor upplever kan vara densamma för alla, men den 

kan upplevas och återberättas på en mängd olika sätt. Alla människor har sin egen uppfattning 

av verkligheten och detta bidrar till en mängd olika diskurser. De olika diskurserna gör en 

mängd olika tolkningar möjliga, vilket också kan leda till sociala konsekvenser. 32  

Vi ska använda oss av kritisk diskursanalys som av Winther Jørgensen och Philips beskrivs 

enligt följande: 

Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt problematisera 

och empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell 

utveckling i olika sociala sammanhang.33  

Enligt den kritiska diskursanalysen så är diskursiv praktik en viktig form av social praktik. 

Diskursiva praktiker, att producera och konsumera text, skapar den sociala världen när det 

gäller identitet och relationer. Det är alltså genom diskurs som den sociala världen fungerar 

och förändras. Den bidrar dock inte enbart till att forma och omforma det sociala och 

kulturella, utan speglar dem även. Vi kommer att använda oss av Norman Faircloughs texter 

för vår analys, som är en av grundarna till den kritiska diskursanalysen. Vi använder oss av 

kritisk diskursanalys på grund av att vi har ett empiriskt material där vi vill analysera 

språkbruket och det sociala sammanhanget. Med hjälp av detta ska vi belysa och undersöka 

sociala relationer och maktförhållanden, till exempel de institutionella mediernas makt.  

                                                 
32 Jørgensen Winther Marianne och Philips Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund 
2000, s. 15f 
33Ibid, s. 66 
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Figur 1 Faircloughs modell för diskursanalys 

Med hjälp av Faircloughs modell (Figur 1) kommer vi att analysera texterna utifrån deras 

egenskaper, de diskursiva praktiker som är bundna till dessa texter och den sociala praktik 

som texterna är en del av. Enligt modellen så är den diskursiva praktiken mellanhanden 

mellan texten och den sociala praktiken, där den diskursiva praktiken innefattar produktion, 

distribution och konsumtion av text.34 En annan viktig aspekt i vår studie är intertextualitet då 

medietexter ofta bygger på och refererar till andra medietexter, vilket leder till en förändring 

av texten och därmed också informationen. Man kan även se på flera texter som hör ihop som 

en intertextuell kedja där vissa element förs vidare och andra omformas av författaren.35 Detta 

är mycket intressant för vår studie då vi ser på hur informationen i texterna förändras 

beroende på producenten av texten. Fairclough diskuterar just intertextualitet som ett uttryck 

för både stabilitet och instabilitet i språket, men menar att möjligheter till förändring 

begränsas av maktrelationer. Maktrelationerna blir också viktiga i vår uppsats då vi jämför 

institutionell media med ny media där bloggar vinner allt mer kraft i samhället och mediernas 

tidigare maktposition ifrågasätts. 

Vi utgår ifrån att diskursen står i direkt relation med andra sociala praktiker och huvudsyftet 

blir således att belysa relationen mellan de diskursiva praktikerna och bredare sociala och 

kulturella strukturer. Vi kommer att analysera språkbruket, men även hur och varför texten 

                                                 
34 Fairclough Norman, Discourse and Social Change, Polity Press, Cambridge 1992, s. 73 
35 Winther Jørgensen och Philips, Diskursanalys som teori och metod, s. 77 
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produceras och konsumeras. Syftet med detta är att synliggöra bakomliggande sociala 

strukturer och maktförhållanden och även se hur informationsstrukturen formas och 

omformas. Målet med diskursanalys är att klargöra hur världen framställs och vilka sociala 

konsekvenser det får.  

Fairclough skiljer sig något från andra diskursanalytiska fält då han skiljer på det som är 

diskurs och det som inte är det. Detta blir något problematiskt då detta kräver att vi även 

tillför en teoretiker som kan förklara det icke-diskursiva för att kunna göra en fullständig 

analys. Det betyder alltså att Faircloughs teorier inte kan stå för sig själva utan kräver någon 

form av komplement i form av teorier som behandlar social praktik.  

2. 1.1 Diskursiv praktik 

Fairclough förklarar diskursiv praktik med att det involverar processer runt textproduktion, 

distribution och konsumtion. Dessa processer ser olika ut beroende på i vilken social kontext 

de utförs. Till exempel så skapas en tidningsartikel genom att den går igenom en mängd olika 

rutiner i de olika stadierna av produktion. Den slutgiltiga artikeln blir i vissa fall en 

kollaboration av flera olika personers tycke. I diskursanalys så skiljer man på ”the author”, 

alltså den person som sammanställer orden till en text, och ”the principal”, som är den som är 

representerad av texten.36 En journalist måste i sitt arbete förhålla sig till de journalistiska 

ideal som finns. Produktionen av texter måste alltså förhålla sig till den praktik som anses 

vara den korrekta för massmedia. Det är dessutom viktigt att studera hur texter är 

distribuerade och mottagna. Vissa texter har en så kallad ”enkel distribuering” vilket innebär 

att konversationen bara hör hemma i den direkta kontext där den händer. Andra texter har en 

”komplex distribution” då de är menade att distribueras till en mängd olika personer och 

områden, var och en med egna mönster och rutiner för att konsumera, reproducera och 

transformera texter. Mer sofistikerade organisationer producerar texter på sätt som planerar 

hur texten ska distribueras och konsumeras och har ofta flera tänkta konsumenter som 

texterna är producerade för.37 Enligt denna användning av diskursiv praktik så kan vi förstå att 

det är stor skillnad i diskursiv praktik runt traditionella mediala texter, såsom tidningsartiklar, 

och blogginlägg. En tidningsartikel är skapad i en process där skribenten måste förhålla sig till 

de regler och förordningar som tillhör journalistiken, medan ett blogginlägg oftast är skapat 

av en individ som inte behöver följa samma regler. Tidningsartiklar går igenom en mängd 

olika processer där fakta kontrolleras, den korrekturläses samt att det oftast finns en redaktör 
                                                 
36 Fairclough, Discourse and Social Change, Polity Press s. 78 
37 Ibid. s. 79 
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som ansvarar för artikeln. Blogginlägg behöver inte gå igenom samma processer och kan 

därför vara mer spontana och mindre genomarbetade. Detta är dock inte sant för alla bloggar. 

Vissa bloggar skrivs i samband med ett yrke där skribenten måste förhålla sig till sin 

yrkespersonlighet. Det finns även bloggar som har annonsörer och då måste skribenten 

förhålla sig till dessa annonsörers krav samt se till att hålla en hög kvalitet på bloggen för att 

behålla läsare och därmed annonsörerna. 

Den diskursiva praktiken är journalisternas redaktion och dess påverkan av de texter som 

skrivs. Det handlar delvis om att journalisterna alltid bär på ett ekonomiskt ansvar. 

Framförallt journalister på kvällstidningar såsom Expressen arbetar för att sälja lösnummer 

genom intresseväckande rubriker och texter, så kallad sensationspress.38  Det är rubriken som 

säljer texten och fångar ett intresse hos läsaren genom att skribenten trycker på textens starka 

punkter, både i rubrik och i text.39 ”Tidningen lever på marknaden och lyder under 

marknadens villkor.”40 Tidningen ska tjäna pengar och är alltid beroende av marknaden och 

dess läsare, journalisterna har en uppgift som de förväntas leverera. Generellt för både 

morgontidningar och kvällstidningar är målet att ständigt öka läsarantalet, eftersom fler läsare 

genererar fler ekonomiska möjligheter genom till exempel sponsorer och annonsering.41 

2.1. 2 Social praktik  

Fairclough talar om en social praktik som en motsats till den diskursiva praktiken, med andra 

ord allting som inte är diskurs. Såväl bloggare som journalister påverkas av sin sociala 

kontext och yttre faktorer. Denna sociala kontext är det som formar texten i och med att 

skribenterna alltid förhåller sig till det sociala. På så sätt bli skribenterna alltid en del av ett 

sammanhang och påverkas alltid av det. Den sociala praktiken handlar om de värderingar som 

en journalist bär med sig, så som trovärdighet, vilket innebär att läsaren konsumerar texten på 

ett visst sätt på grund av att texten bär med sig dessa värderingar. Det visar också hur den 

diskursiva praktiken förhåller sig till den sociala praktiken.  

Fairclough menar att man alltid måste inkludera en samhällsteoretiker vid en diskursanalys 

för att förstå den sociala praktiken och göra analysen komplett. Han talar om en social praktik 

som formas av och omformar texten genom den diskursiva praktiken. Fairclough definierar 

dock inte innebörden av den sociala praktiken närmare vilket betyder att vi får fylla den med 
                                                 
38 Theander Stefan, ”hitta vinklar”, verktyg för skribenter, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 21 
39 Rundvall J Erik, Ordning på orden- handbok för ofrivilliga skribenter, 2001, Tryck av ScandBook AB 2002, 
Falun, s.43 
40 Theander, ”hitta vinklar”, verktyg för skribenter, , s. 21 
41 Ibid. s. 21 
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innehåll. För att förstå den sociala praktiken använder vi oss av Habermas teorier om det 

privata och det offentliga. Vi väljer att se den sociala praktiken som det som finns runt 

omkring den diskursiva praktiken, och som ständigt påverkar denna. Avgränsningen blir svår 

då det inte finns några gränser för var den sociala praktiken slutar. Betyder det att den sociala 

praktiken är allt som existerar? Vi har valt att avgränsa den till just de faktorer som står nära 

den diskursiva praktiken och som direkt påverkar processerna. Fairclough ger som sagt ingen 

definition så det är så vi har valt att använda begreppet. Det blir särskilt viktigt i det här fallet 

att ge en egen definition av begreppet då det påverkar vår studie till hög grad. Vårt sätt att 

använda begreppet formar studien. 

När människor har producerat material finns det alltid en påverkan av den sociala praktiken 

som i sin tur formar materialet. Det kan även förekomma en viss politisk påverkan, vilket kan 

styra vilket fält tidningen rör sig inom och på så sätt forma texten. Den sociala praktiken kan 

vara omgivningen och debatter omkring skribenterna. 

2.2 Medieteori - Jürgen Habermas  

Vi använder oss av Jürgen Habermas teorier om massmedia som teoretisk utgångspunkt för 

att förstå medias roll i offentligheten och varför vissa debatter skapar uppståndelse. Habermas 

teorier kring massmedia fungerar som ett komplement till Faircloughs teorier, då Habermas 

utvecklar diskussionen om det privata och det offentliga.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 2 Habermas modell över samhällets sfärer 

 

Habermas delar också in samhället i olika kategorier och sfärer, enligt Figur 2, där han menar 

att det är dessa sfärer som samhället är uppbyggt av. Den offentliga presentationen är i sin tur 

uppdelad i en kulturell- och en politisksfär.  Med den privata representationen menar 

Habermas det privata livet, individens intima och ekonomiska sfär, vilket kan ses som motsats 

till den offentliga representationen. Den offentliga makten som styr över både den privata och 
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den offentliga sfären är staten. Staten bestämmer över samhällets invånare och dess offentliga 

utveckling. Habermas menar att människors handlande beror på vårt medvetande och vår 

kunskap om hur samhället set ut. Han menar också att den privata och den offentliga sfären 

inte får blandas.  Det är då som det uppstår komplikationer och uppståndelse. Exempelvis det 

vi kan se i massmedia där händelserna ofta bygger på en sammansmältning mellan det privata 

och det offentliga. 42 Habermas poängterar också att samhällets kategoriseringar och 

förordningar är osynliga och inte blir märkbara tills sfärerna korsas och det uppstår oordning i 

samhällsstrukturen. 

Vårt huvudsyfte med studien är inte att diskutera gränsen mellan det privata och det offentliga 

i samhället, men i och med att Habermas menar att de två sfärerna inte får blandas så måste vi 

ändå problematisera förhållandet. I vår mening så finns det ingen klar gräns mellan de två 

sfärerna, även om delar av vår empiri drar mer åt det ena hållet. Vi tror inte att det alltid finns 

en gräns mellan dessa sfärer. Ibland är gränsen tydlig och ibland så existerar den inte alls. 

Gränsen behöver heller inte vara fast utan kan fluktuera beroende på kontexten. Den fungerar 

dessutom för att visa samhällets förordningar. Enligt Habermas så är gränsdragningen enkel 

och världen följer en fast samhällsordning. I verkligenheten så är samhället mer komplext och 

nyanserat. I analysen skiljer vi på det privata och det offentliga för att problematisera de 

samhällsordningar som finns, och för att visa hur svårt det är att dela upp samhället enligt de 

strukturer som antas finnas. 

Habermas menar att för att upprätthålla samhällets struktur finns det symboliska objekt som 

skapar samhällssynen. Medias representation är ett sådant objekt, som påverkar människorna i 

samhället med värderingar och förordningar. Tidningar, tv och radio är alla olika kanaler som 

sänder ut budskap om hur individer ska bete sig och styr på så sätt människornas handlingar 

och värderingar.43  Habermas menar också att media har förändrats från att först enbart agera 

som nyhetsförmedlare till att ha blivit en viktig kanal för propaganda samt en användbar 

taktik för att påverka och komma åt den stora massan. Han menar också att massmedia och 

demokrati följs åt, då det offentliga samtalet är de som sätter ton för samhällets förordningar. 

Habermas pekar på att i och med förändringen av media går det också att tyda en förändring i 

                                                 
42 Habermas Jürgen, Moderna klassiker, Borgerlig offentlighet, s.37f 
43 Ibid 12f 
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sfärerna.  Det privata har blivit en allt större del av det offentliga och media har gått till att bli 

mer och mer underhållande då det privata släpps in i offentligheten. 44  

Från att det offentliga samtalet ägde rum på torg där den stora massan fick agera budbärare 

för demokratin, tog den samhälleliga makten över förmedlandet av demokratin i form av 

tidningar och skapade sig en högre auktoritet. Samhället refeodaliserades genom en 

institutionalisering av bland annat tidningar, och de ekonomiska vinsterna kom att spela en 

allt större roll vilket fick demokratin i gungning.45  Det kom att bli en ny förändring av den 

samhälleliga makten där offentligheten fick reklamfunktioner och användes för en ekonomisk 

och politisk påverkan. Detta gjorde offentligheten mer opolitisk och till skenet privatiserad.46 

Vi kan nu se detta ge sitt uttryck i tidningar och privata bloggar. Offentligheten hos bloggar 

borde i teorin enas med Habermas teorier då de ger oss ytterligare en kanal för demokrati där 

människor får möjligheten att säga sitt. Dock tror vi inte att Habermas skulle förespråka den 

vändning som bloggarna har tagit då de istället används till gynnandet av den privata 

framställningen samt andra vinstdrivande syften som till exempel yrkesmöjligheter. 

I en artikel publicerad i tyska tidningen Süddeutsche skriver Habermas att tidningen som 

kvalitetspress är hotad, det vill säga den traditionella tidningen.  Därmed menar också 

Habermas att demokratin är hotad, eftersom demokratin förutsätter det levande offentliga 

samtalet, det som grundades på de institutionella medierna, de åsikter och samtal som blev en 

del av den offentliga diskussionen. Habermas menar också att så länge de nya medierna inte 

följer kvalitetspressens spår är det ett hot mot demokratin. 47 

Studies carried out by communication scientists are of interest here. At least in the area of political 
communication - that is for the reader as citizen - the quality press plays the role of the "leading media." 
In their political reporting and commenting, radio, television and the other newspapers are largely 
dependent on the topics and stories advanced by the "reasoning" papers.48 

 

Habermas teori kring massmedia har ofta kritiserats då många menar att demokratin inte alls 

är i gungning utan att det fortfarande finns gott om offentliga samtal. Inte heller håller 

pressens kvalitet på att bli sämre i och med den förnyade digitaliserade versionen. Det är 

snarare tvärtom, att det offentliga rummet har öppnas upp för fler än enbart journalister, där 

                                                 
44 Habermas Borgerlig offentlighet, s.175f 
45 Ibid, s. 139 
46 Ibid, s. 169 
47 Habermas Jürgen, How to save the quality press? http://www.signandsight.com/features/1349.html, publicerad  
070521, hämtad den 071122 
48Ibid 
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intressanta analyser och diskussioner kan föras utan att för den delen påverka demokratin eller 

kvaliteten. James Bohman skriver i After Habermas, New perspectives on the public sphere, 

att hoppet för den elektroniska demokratin har börjat blekna. Bohman menar att vissa kritiker 

argumenterar för att Internet och IT kommunikation och den sortens publika områden behövs 

för att demokratin ska kunna nå en förändring. Bohman menar att det fortfarande råder en 

brist på kommunikation och ett förstående gällande diskussionen om elektronisk demokrati. 

Men det menar han att den elektroniska demokratin kan komma att ersätta massmedias 

demokrati, där Internet och andra former av publika arenor kan bidra till en ny sorts publik 

sfär och på detta sätt leda oss till en ny form av demokrati. Något som det saknas förståelse 

för. Bohman pekar också på att globalisering och andra företeelser i det samtida samhället gör 

det möjligt att överväga om demokratin går igenom ännu en stor förändring, som kan leda till 

ett tidigt modernt europeiskt samhälle.49 Medan Habermas snarare ser den nya publika 

digitala sfären som ett hot mot demokratin, där människor inte längre träffas i det offentliga 

samtalet utan låter diskussionen föras hos var och en. Habermas menar att människors 

handlande beror på vårt medvetande om vår kunskap om hur samhället set ut. Vilket i sig 

skulle innebära att en utveckling av den digitala publika sfären och av demokratin är en 

nödvändighet, då samhällsinvånarna har fått en ökad kunskap eftersom människors handlande 

bygger på kunskapen kring samhället.50 

2.3  Analytiskt ramverk 

I enlighet med Faircloughs teorier så kommer vi att använda textanalys, men även Habermas 

teorier om offentlighet och massmedia för att textanalysen inte i sig är tillräcklig för att göra 

en omfattande analys där sociala och kulturella strukturer synliggörs. På detta sätt kan vi 

binda samman de mediala texter vi använder oss av med de strukturer som finns i samhället.  

Vi kommer att analysera texter som handlar om olika händelser genom att analysera texternas 

lingvistiska uppbyggnad och den diskurs där texten producerats och konsumeras. Eftersom vi 

även vill kunna dra slutsatser som rör samhällsstrukturer så använder vi oss av Habermas i 

kombination med diskursanalys. Vi ska alltså belysa relationen mellan språkbruk och social 

praktik. 

Vi kommer att genomföra en granskande lingvistisk textanalys där vi analyserar språkbruket i 

sig. Efter denna granskning av texterna så ska de inre boxarna i Faircloughs modell placeras i 

                                                 
49 Crossley Nick, Michael Roberts John, After Habermas, New perspectives on the public sphere, 2004, s.131 
50 Habermas, Borglig offentlighet, s.175f 
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förhållande till den yttersta. Relationen mellan den diskursiva praktiken och diskursordningen 

måste fastställas och detta görs genom att kartlägga de olika diskursiva praktiker som ingår i 

samma genre. De omkringliggande sociala och kulturella strukturerna som skapar en ram runt 

diskursordningen ska också kartläggas och detta görs genom att kombinera Faircloughs 

modell med Habermas modell. Slutligen så kan relationen mellan text, diskursiv praktik och 

social praktik fastställas då vi kan se hur de relaterar till och formar varandra.51  

2.3.1 Textanalytiskt ramverk 

Textanalys kan enligt Fairclough delas in under fyra huvudrubriker. Dessa är vokabulär, 

grammatik, sammanhang och textstruktur. Förklaringen till dessa är som följer: vokabulär 

syftar till de individuella orden, grammatik är hur orden kombineras i meningar, sammanhang 

syftar på hur meningarna är sammanlänkade och textstruktur på organisationsegenskaperna 

hos texten. För att gå vidare mot diskursanalys så använder Fairclough även tre stycken 

rubriker till. Dessa är styrka, alltså vilken sorts handling som framförs (till exempel löften, 

frågor, hot, med mera), sammanhang i texten, och intertextualitet. Alla dessa rubriker skapar 

tillsammans ett ramverk för hur man kan analysera texter. Detta ramverk innefattar även 

produktion och förståelse av texten.52 

För att bedöma trovärdigheten i en text eller en berättelse finns det fyra olika källkritiska 

regler att använda sig av; Äkthet, oberoende, samtidighet, tendens.53 Vanligtvis brukar 

äktheten handla om själva dokumentet, pappret i sig, medan ett oberoende snarare syftar på 

innehållet i berättelsen.54 Att berättelsen ska vara oberoende menas att berättelsen ska kunna 

stå för sig själv och kunna bekräftas utav ytterligare påståenden med en annan bakgrund. Med 

samtidighet menas att berättelsen är av större sannolikhet mer trovärdig om berättelsen har 

skrivits ner i gällande stund jämför med om historien berättas och skrivs ner långt senare i 

livet. Tendens står för att betrakta berättelser som partiska källor, där berättaren alltid har ett 

intresse i det som framställs. Därför bör ett medvetande kring berättandens bakomliggande 

tendenser finnas med i betraktningen av en text. 55 

                                                 
51 Winther Jørgensen och Philips, Diskursanalys som teori och metod, s. 90 
52 Fairclough, Discourse and Social Change, s. 75 
53 Esaissiansson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, Metodpraktikan, s. 314 
54 Ibid. s. 318 
55 Ibid. s. 320ff 
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2.3.1.1 Intertextualitet 

Intertextualitet betyder att texten i fråga är uppbyggd av små bitar av andra texter, antingen 

genom att explicit visa detta eller genom att mer smidigt väva in dem i den nya texten. Texten 

kan sen förhålla sig till dessa bitar på olika sätt, till exempel genom att hålla med, säga emot 

eller ironiskt använda sig av dem. Intertextualitet blir intressant då vi vill titta på den struktur 

som finns i textens produktion och konsumtion. I vissa sammanhang så kan man se den 

transformation som en text genomgår från ursprungstexten och sedan genom flera olika texter. 

Detta är intressant för vår studie då vi vill se hur informationen förändras beroende på olika 

producenter, och vi kommer att se på intertextualiteten i de olika texterna för att försöka få 

svar på detta. Vi vill specificera vilka andra texter som har använts för att konstruera texten vi 

analyserar, och hur dessa har använts. Målet är att beskriva de intertextuella kedjor som finns 

och hur texten transformeras. Vilken sorts transformering genomgår texten? Finns det tecken 

på att textens producenter avser mer än en publik? Intertextualitetskonceptet innebär att texter 

transformerar dåtidens konventioner och tidiga texter till nutid.56  

2.3.1.2 Språk 

Fairclough menar att institutionella mediers diskursiva språkbruk går från en mer officiell 

ståndpunkt mot ett vardagsspråk. Han menar att detta beror på tidningarnas beroende av sina 

läsare och att tidningarna har fått rollen som medlare för att förklara fakta för den ”privata 

människan”.57 Stilen på texten varierar beroende på det som deltar i interaktionen. Olika stilar 

kan till exempel vara formell, informell, officiell, intim, vardaglig, och så vidare. Texter kan 

även vara argumenterande, beskrivande eller förklarande.58  

En annan sak som vi tittar närmare på är modaliteter, alltså hur författaren förbinder sig till sin 

text och sina påståenden. Till exempel kan författaren förhålla sig till sin text som om den 

vore sanning och då inte lämna något utrymme för andra möjligheter. Författaren instämmer 

då fullständigt i sitt eget påstående. En annan möjlighet är att författaren skapar distans till sin 

text genom fördröjningar eller ord som modererar påståendet som till exempel ”liksom” och 

”lite”. Media lägger till exempel ofta fram påståenden som om de vore fakta och förmedlar 

därmed auktoritet. Ett annat grepp är att använda objektiva modaliteter och inte subjektiva. 

Därmed blir påståendet sanning och inte en åsikt.59 Vi tittar även närmare på förutsättningarna 

                                                 
56 Fairclough, Discourse and Social Change, s. 84f 
57 Ibid, s. 109 
58 Ibid, s. 127 
59 Winther Jørgensen och Philips, Diskursanalys som teori och metod, s. 88 
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för texten, om den är uppriktig eller manipulativ och om den innehåller kontroversiella eller 

negerande meningar. 60  

2.3.2 Strukturanalys   

Fairclough menar att diskursiv praktik är hur en text produceras, distribueras och konsumeras, 

och att detta ser olika ut i olika kontexter. Han menar också att det finns en social praktik som 

formar materialet. Enligt Habermas så ska man skilja på det privata och det offentliga. 

Bloggen blir på många sätt ett möte mellan det privata och det offentliga. Den offentliga 

representationen är det som är tillgängligt för allmänheten, vilket en blogg är, även om den 

kanske inte alltid är menad för allmänheten. Den tänkta distributionen kan skilja sig från den 

faktiska.  

Vi kommer att använda Habermas modell för att förklara den sociala praktiken i Faircloughs 

boxmodell. Habermas teorier blir därmed en utveckling av Faircloughs teorier, där vi förstår 

Fairclough utifrån Habermas.  Den sociala praktiken formar och formas av den diskursiva 

praktiken, men anledningen till att den sociala praktiken ser ut som den gör kan vi finna 

förklaring till i Habermas modell, där samhället är uppdelat i olika sfärer. Den sociala 

praktiken skiljer sig mellan institutionella medier och bloggar och detta kan förklaras genom 

att reglerna ser annorlunda ut för det som vi ser som offentlig information och det som kan ses 

som mer privat information. Dock så får det privata allt större plats i det offentliga, något som 

vi kan se genom bloggarna.  

Enligt Habermas så är staten den övergripande makten över både det privata och det 

offentliga, men i detta fall så kan vi se att statens makt har mer att säga till om när det gäller 

de institutionella medierna. Det finns dessutom en maktordning i samhället som vi vill 

synliggöra. Följden av denna maktordning är att den diskursiva praktiken för bloggar och 

institutionella medier skiljer sig åt. Allt från produktionsstrukturen, språket och berättelsen till 

den planerade distributionen får väldigt skilda betydelser på grund av skillnader i den sociala 

praktiken. De omkringliggande sociala och kulturella strukturerna synliggörs i och med den 

diskursiva praktiken. Texterna och deras uppbyggnad kan peka på de strukturer som finns i 

vårt samhälle och det är det som vi diskuterar i den andra delen av vår analys. 

                                                 
60 Fairclough, Discourse and Social Change,, s. 232-234 
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3. Analys 

Vi inleder följande analysdel med att titta närmare på de enskilda artiklarna utifrån de olika 

tidningarna, där vi utifrån Fairlcloughs teorier om textanalys analyserar såväl enskilda ord 

som textens sammanhang och förutsättningar. Därefter tar vi vidare analysen genom det vi har 

kommit fram till i textanalysen efter att ha studerat de olika artiklarna. Vi gör därefter en 

sammanfattning. Diskussionen kommer att behandla den diskursiva och sociala praktiken i 

förhållande till textanalysen och till Fairlclough och Habermas modeller. På så sätt för vi 

samman de olika teorierna och får med samtliga delar, både på textanalytisk nivå och på 

strukturnivå. Den sista analysdelen anser vi vara mer övergripande där textanalysen kan ses 

som delanalys som förklaras i detta steg.   

3.1 Textanalys 

Här följer polisrapporten om händelsen som vi har valt att använda. Vi menar inte att 

rapporten är en odiskutabel sanning men vi tycker att den ger en förförståelse till ämnet. All 

information är subjektiv men kan ändå ge en uppfattning om händelsen 

Natten till söndagen den 17 oktober 2007 blev Riccardo Campogiani misshandlad. Han avled senare av 
skadorna. 

 

00:44 CITY 
MISSHANDEL, Kungsholms Hamnplan. Anmälare ringer och sägar att en yngling blivit misshandlad 
och ligger på gatan. Ambulans på väg. Ynglingen allvarligt skadad. Förundersökning inledd angående 
försök till dråp. Många chockade på platsen. Målsägaren förd till sjukhus. Sex gärningsmän grips i 
närområdet, samtliga blev anhållna under natten. Fest som urartat och fortsatt på gatan. Gärningsmännen 
har slagit och sparkat på målsägaren. Vittnen medtagna till förhör. En av de anhållna frigiven vid 
lunchtid.61 
 

3.1.1 Morgontidning – Dagens Nyheter 

Dagens nyheter publicerade nio artiklar om Riccardo Campogiani efter dödsbeskedet den 8-9 

oktober 2007. Utifrån Faircloughs textanalytiska ramverk ska vi börja med att titta på 

vokabulär och granska de individuella orden i en mening.  

I den första artikeln av Ulrika By skriver hon att killar i den åldern alltid har bråkat och en del 

menar att det handlar om status, att sätta de som utmanar ens position på plats. Att kvällen 

                                                 
61 Polisrapport från Polisens hemsida: 
http://polisen.siteseeker.se/?q=6+oktober+stockholm&t=simple&ls=2&d=0&d1=01&d2=1&d3=1970&d4=06&
d5=12&d6=2007&s=0&so=1&h=0&hn=10&hd=1&i=sv&kpid=3151&kurl=www.polisen.se%2Finter%2Futil%
2Fnodeid%3D21434%26pageversion%3D1.jsp%3Farticleid%3D10281378&klang=5&kdtype=1&knum=1&ksa
mewnd=1&p=kwic&b=1&c=1&cc[]=96&t=s&l=0&ll=-
2&f=0&ff=0&ua=5a4e06b070beb57dd3ae9329fdb6946d hämtat 071206 
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slutade med ett dödsbesked var bara en slump.62 Meningen innehåller ord så som status, 

utmanar och dödsbesked.  Om vi antar ett lingvistiskt angreppssätt och analyserar utifrån 

samma ord går det att konstatera att orden är av beskrivande sort. De är även intima ord som 

pekar på någons liv eller någon person, en människa som är tvungen att utmana en person för 

att behålla sin status, vilket denna kväll slutande med dödsbesked.  Men orden, ”Killar i den 

åldern har alltid bråkat”, är av förklarande sort där skribenten vill visa på ett skäl till det som 

hänt.  I följande citat kan vi åter igen se förklarande tendenser, skribenten vill försöka förstå 

det som skett och frågar sig hur detta kunde ske. Texten är också formellt skriven där 

skribenten blandar in begrepp som behandlar samhällsproblematik, värderingar och brist på 

kommunikation.  

Kanske fanns det tecken, tecken som ingen orkade tolka - och det är dessvärre inget nytt 
fenomen. Den desperata jakten på att försöka förstå blir ett sammelsurium av både 
samhällsklimat, värderingar och brister i hur vi kommunicerar med varandra, såväl mellan 
generationer som mellan myndigheter. Redan på lågstadiet brukar skolan kunna urskilja dem 
som har problem att kontrollera sin aggressivitet - men vad gör vi åt det? Vill vi se?63 

Jonas Cullberg skriver samma dag att misshandeln var ovanligt grov och att det kan räcka 

med några få slag mot huvudet för att följderna ska bli allvarliga. Cullberg citerar överläkaren 

och neurologen Bo Höjeberg, som vårdade 16-åringen på S:t Görans akutmottagning och som 

vill öka ungdomarnas medvetenhet om våldets konsekvenser. I de kommande citaten finns det 

också förklarande tendenser, där okunskap om våldets konsekvenser är skälet till 

ungdomsvåldet. Skribenten antar en vardaglig ton och pekar på att det är viktigt att nå ut till 

skolorna.  Han lyfter fram förslaget att neurokirurger ska komma ut i skolorna och informera 

om våldets konsekvenser, till exempel genom att visa bilder på hjärnskador.64 Åter igen ges 

exempel på skäl till ungdomsvåldet där skribenten citerar en kriminolog med förklarande ord 

som störd empatiförmåga, lättkränkt och bristande impulskontroll. Samtliga är starka och 

känslomässiga ord som på olika sätt ska försökta förklara hur kvällen kunde sluta med ett 

dödsbesked.  

Störd empatiförmåga, lättkränkt och bristande impulskontroll. Enligt Mikael Rying, 
kriminolog vid Stockholmspolisen, är de några av de egenskaper som ofta återfinns hos 15-
17-åringar som gör sig skyldiga till dödsmisshandel.65 

                                                 
62 By Ulrika, Kanske fanns det tecken, Dagens Nyheter,  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=702227, 071008 19:59 
63 By Ulrika, Kanske fanns det tecken, Dagens Nyheter,  
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=702227, 071008 19:59  
64 Cullberg Jonas, Ett slag mot huvudet kan räcka, Dagens Nyheter, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=702135, 071008 19:59 
65 Cullberg Jonas, Alkohol nästan alltid inblandat, Dagens Nyheter, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=702134, 071008 19:55 



22 
 

Culling skriver att Rying har gått igenom över 1500 fall av dödligt våld bara i Sverige och att 

alkohol nästan alltid är iblandat i brotten. Anna Wallberg skriver att medlemmar på 

Internetcommunityn Facebook66 har startat upp antivåldsgrupper för att uppmana till att våldet 

måste upphöra men också för att hedra och sörja den avlidne 16 åringen.67 Peter Letmark 

skriver två dagar efter 16 årings avlidande att ännu på tisdagen var inte den exakta 

dödsorsaken fastställd men att samma morgon begärdes fyra jämngamla pojkar häktade som 

misstänkta för grov misshandel och grovt vållande till annans död.68 Det finns också en poäng 

i att titta på hur skribenten ställer sig till det som skrivs och vad texten har för förutsättningar. 

Culling tar upp ytterligare en aspekt som hör till den förklarande faktorn, då han menar att 

stor del av det dödliga våldet i Sverige beror på alkohol. Han pekar på någon form av statistik 

och menar att alkohol nästan alltid är inblandat. Trots att han använder sig av ord som nästan, 

så gör han sitt påstående till en sanning vilket Fairclough talar om som modaliteter och 

objektiva modaliteter.  

I kommande citat är det viktigt att analysera meningen utifrån olika textanalytiska 

tillvägagångssätt. Dels finns det som tidigare nämnt en poäng i att titta på enskilda ord som i 

detta fall skulle kunna vara offer, knytnävslag, spark och attackerad. Orden i sig är starka och 

beskriver hur händelsen gick till, men då det också är relevant att se på meningens 

sammanhang och hur orden är sammanlänkade med varandra kan vi utläsa att skälet till 

slagen berodde på att den misstänka själv blev attackerad. På så sätt får meningen en annan 

betydelse. Eftersom skribenten beskriver den huvudmisstänkta som upphovsmannen till 

dödsmisshandeln så är det viktigt att ha i åtanke att meningens innehåll kanske inte är helt 

sann vilket innebär att enligt de källkritiska reglerna så kan textens förutsättning vara av det 

manipulerade slaget, men likväl kan den vara uppriktig.  

En av de misstänkta pojkarna har pekats ut av de andra som huvudmisstänkt. Han erkänner att 
han gett offret flera knytnävsslag och en spark i bröstet, men uppger att han handlat i nödvärn 
eftersom han enligt egna uppgifter blev attackerad av offret med en flaska. Det har gett honom 
skador i huvudet.69 

DN skriver att natten mot lördagen misshandlades en 16-åring pojke svårt av fem stycken 

jämngamla pojkar i samband med ett bråk utanför en födelsedagsfest. Den 16 åriga pojken 

                                                 
66 Webbplats för nätbaserad gemenskap och nätverksbyggande, startad 2004 
67 Wallberg Anna, Sorg över 16-åringen på Facebook, Dagens Nyheter, 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=702022, 071008 13:56 
68 Letmark Peter, Fyra tonårspojkar begärda häktade, Dagens Nyheter   
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=702314, 071009 12:27 
69 Letmark Peter, Fyra tonårspojkar begärda häktade, dagens nyheter   
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=702382, 071009 12:24 
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svävade mellan liv och död under lördagen och avled under söndagsförmiddagen på S:t 

Görans sjukhus.70 Skribenten är formell och beskriver pojken utan namn. Textens innehåll är 

en sammanfattning av den senaste olyckshändelsen från början till slut där texten bygger på 

små bitar av andra texter om händelsen.  Skribenten håller varken med eller säger emot utan 

beskriver händelsen utan några värderingar, där sammanhanget är det relevanta.  

Följande citat är intressant att analysera. Då häktningsförhandlingarna hölls bakom stängda 

dörrar kan vi därför vara säkra på att skribenten inte var där och såg att den fjärde pojken 

släpptes med egna ögon. Därför är de ord och de meningar som skribenten skriver en 

efterkonstruktion, något som skribenten tagit del utav från andra texter, det som Fairclough 

talar om som intertextualitet. Det vill säga att en text är uppbyggd på andra textsammanhang. 

På måndagen pekades en av de 16-åriga pojkarna ut som ensam ansvarig av andra misstänkta. 
På kvällen släpptes en av de anhållna pojkarna. Misstankarna mot honom kvarstår dock. På 
tisdagsförmiddagen häktades tre av pojkarna på sannolika skäl misstänkta för grov misshandel 
alternativt vållande till annans död. Den fjärde pojken släpptes. Häktningsförhandlingarna hölls 
bakom stängda dörrar i Stockholms tingsrätt.71 

Precis som i det tidigare citatet stöter vi på samma problematik då vi läser denna text. Vänner 

och familj hade samlats i rättssalen då de tre pojkarna leddes in sammanbitna och den ene av 

dem synligt nervöst.  

När den siste tilltalade pojken oväntat släpptes av domstolen, gick ett sus genom åhörarna.  

- Lilla gubben, lilla lilla gubben, fan vad skönt, utbrast en kille. 

               Därefter sprang de ut för att möta honom utanför häktet. 72 

Vi kan misstänka att texten kan ses som oberoende enligt de källkritiska reglerna, då texten 

kan bekräftas utav andra källor, såväl den ovanstående som av andra texter. Vi möter också 

för första gången i en av DN:s artiklar en intimitet i orden ”lilla gubben, lilla lilla gubben”. En 

vardaglig betydelse som beskriver den glädje innanför rättssalens dörrar.  Ulrika By skriver i 

en krönika om ett hopp om en gemensam avsky mot våldet. ”Om det finns någon chans att det 

blir annorlunda denna gång. Kanske är det inte så mörkt som det ser ut, kanske har vi lärt oss 

något”.73 Utifrån en diskursanalysisk modell bör vi se på både sammanhanget och styrkan i 

                                                 
70 DN, Dödsmisshandeln på Kungsholmen, Dagens Nyheter,   
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=702389, 071009 16:28 
71 DN, Dödsmisshandeln på Kungsholmen, Dagens Nyheter,  
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=702389, 071009 16:28 
72 Letmark Peter, Tre av fyra pojkar häktades, Dagens Nyheter,   
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=702421 071009 16:14 
73 By Ulrika, Allt är inte nattsvart, http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=702544 



24 
 

meningen då By använder starka ord som hopp, gemensam avsky, våld och lärt oss något. 

Samtliga ord innefinner någon slags tro, ett löfte om att denna gång ska det bli annorlunda. By 

skriver en krönika till skillnad från de andra texterna som främst har varit nyhetsartiklar och 

hon framställer sig själv och sina egna åsikter med texten, hennes egna värderingar lyser 

igenom. Det är uppenbart att hon håller med om det hon skriver, hon själv tror att denna gång 

ska det bli annorlunda. Denna gång tycker hon att vi ska lära oss av våra misstag. 

3.1.2 Kvällstidning -– Expressen 

På expressen.se finns åtta artiklar om Riccardo Campogiani från den 8 oktober 2007 och sex 

artiklar från den 9 oktober 2007. Samtliga artiklar är hämtade den 5 november 2007. Det som 

är gemensamt för alla artiklar är de gripande rubrikerna. De är alla korta och koncisa men 

med mycket laddning.  

Kvällstidningar har uppgiften att sälja lösnummer då människor inte kan prenumerera på 

denna sortens tidning, till skillnad från morgontidningar. När en tidning har behovet av att 

sälja lösnummer så kommer detta också att påverka sättet som de skriver på. De flesta av 

Expressens artiklar präglas av starka ordval och konstaterande påståenden. Expressen vill 

förmedla auktoritet samtidigt som de skapar spänning och intresse hos läsaren med sina 

känsloväckande rubriker. De artiklar som vi har läst är skrivna i dagarna efter misshandeln 

och uppfyller därmed kraven om samtidighet hos en text. 

Den första artikeln heter ”Sörjer sin vän”. Medierna har pratat med kronprinsessan Victoria 

som deltog i minnestunden för Riccardo i Kungsholmens kyrka. I tidningsartiklar så 

presenteras information oftast som fakta. Institutionella medier vill gärna förmedla auktoritet 

och genom att inte lämna sina påståenden öppna för andra tolkningar så lyckas de med detta.  

De båda första meningarna konstaterar att den avlidna pojken var vän med Kronprinsessan 

och att hon var i kyrkan för att sörja och att protestera. Tidningens auktoritet bidrar till att 

läsaren inte lägger in egna värderingar eller tolkningar i dessa meningar för det skulle göra 

artikeln mindre intressant och mindre trovärdig.  

Den avlidne Riccardo Campogiani var vän med kronprinsessan Victoria och hennes pojkvän 
Daniel Westling. I går besökte paret Kungsholmens kyrka för att sörja Riccardo och protestera mot 
våldet bland de unga. 
– jag vill markera, självklart, mot det onödiga våldet. De unga borde inse vilka konsekvenser 
våldet får, säger hon till Svenska Dagbladet. 

                                                                                                                                                         
, Dagens nyheter 071009  
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Kronprinsessan har svårt att sätta ord på sina känslor och skakar tyst på huvudet. 
– Onödigt. 

Samma artikel innehåller underrubrikerna ”Svart helg i våldets namn”, ”Beklagade sorgen” 

och ”Sparkade på hans huvud”. Alla dessa rubriker är väldigt dramatiska och används för att 

dra in en läsare som bara skumläser artikeln. En viktig sak för alla tidningar är att dess äkthet 

är trovärdig. Genom att lägga in intervjuer och citat så får artikeln mer trovärdighet då det 

uppenbarligen handlar om saker som människor har sagt i samband med händelsen. Speciellt 

när det handlar om trovärdiga personer så som Kronprinsessan eller den misshandlades pappa. 

Expressens språk förmedlar intimitet då vi får höra närstående personer uttala sig. Känslan 

blir direkt mer personlig och intim. Artikeln fortsätter att berätta om hur kronprinsessan har 

varit i kontakt med familjen. 

Prinsessan Viktoria har beklagat. Det betyder att min son inte var någon fighter, hon kände honom. 
Min son var ingen dumskalle, säger pappan till Expressen som också berättar om familjens 
skidresor tillsammans med Daniel Westling och kronprinsessan Victoria. 

Artikeln innehåller dessutom andra våldsbrott som inträffat under samma helg. I det sista 

stycket så beskrivs händelsen kort med dessa rader: ”Gärningsmannen sparkade på hans 

huvud och enligt obekräftade uppgifter användes även ett basebollträ vid misshandeln. Totalt 

sitter fem minderåriga pojkar anhållna.” Detta visar att Expressen inte har krav på at alla 

uppgifter ska vara bekräftade, något som borde vara fallet i en mer seriös tidning. Just denna 

artikel handlar alltså inte bara om Riccardos död, utan jämförs samtidigt med andra händelser 

under helgen som gått. 74 Det som kan kallas för ”sensationsjournalistik” blir mycket tydligt i 

artikeln. Kronprinsessan och hennes pojkvän är väldigt kända, så att nämna dessa i samband 

med den avlidne pojken gör både artikeln och omständigheterna runt hans död mer 

intressanta, vilket i sin tur ger tidningen fler läsare.  

Nästa artikel har rubriken ”Pappans tunga farväl” som även den är väldigt stark och avsedd att 

framkalla känslor hos läsaren. Även i denna artikel så ges läsaren en känsla av intimitet då vi 

får höra pappans egna ord om hur det känns att bestämma över sin sons liv och hur det känns 

att försöka gå vidare. Att Expressen dessutom har valt att i artikeln ta upp både hur pappan 

drog ur sladden till respiratorn och att Riccardo skulle fylla 17 år samma dag, visar att de har 

valt att göra ett sammanhang av två saker som egentligen inte hade behövt få plats i samma 

text. Att de har skapat detta sammanhang gör allt som skrivs starkare eftersom händelserna 
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sätts i förhållande till varandra. Att Riccardo skulle fylla år och att presenterna ligger framme 

blir så mycket starkare då vi precis har blivit påminda om att pappan stängde av respiratorn.  

Igår tvingades hans pappa avsluta sonens liv. 
– Jag var tvungen att se på när jag drog ut sladden till respiratorn. Jag fick bestämma över hans liv, 
säger pappan. 
… 
– Under helgen har Riccardo Campogiani, 16, kämpat för sitt liv på S:t Görans sjukhus i 
Stockholm med svåra hjärnskador. 
Igår stängde hans pappa av respiratorn och Riccardo somnade in på sjukhuset, omgiven av familj. 
… 
I dag skulle Riccardo fylla 17. 
– Vi skulle ha fest, presenterna ligger här. Kan du tänka dig hur det är för oss när vi vaknar upp på 
hans födelsedag? 
… 
– Problemet är att Sverige är bra på att släppa ut de skyldiga. Det är alltid de som är bra som får 
betala, säger Riccardos pappa. 

Pappan väljer att uttala sig i medierna flera gånger. Han säger att han vill berätta för att 

det som har hänt inte ska hända någon annan. Ingen annan i familjen har uttalat sig i 

Expressen.75 I artikeln så finns även pappans samhällskritiska uttalande med. Det börjar 

med att pappan berättar hur han drog ur sladden, sedan att Riccardo skulle fylla år och 

till sist kommentaren om Sveriges rättsamhälle. De sista orden får mer tyngd efter det 

som skrivits tidigare. Pappan har själv förlorat en son, vilket tycks ge honom rätten att 

kritisera och på så sätt blir hans kommentarer till ett kort debattinlägg. Artikeln ska 

alltså inte bara väcka känslor och ledsamhet, utan även uppmana till tankar om 

rättsystemet.  

En annan sak som tas upp i flera artiklar är de reaktioner som har förekommit på nätet. 

Enligt Expressen så fanns de mordmisstänktas namn och bilder på dem uthängda på en 

blogg. Enligt chefen för Stockholmspolisens ungdomsrotel, Torbjörn Nilsson, så finns 

uppgifterna även på andra ställen. ”En skam för rättsamhället”, ”Det är polisen själv 

som anmält sajterna som hänger ut pojkarna. Ärendet rubriceras som olaga hot.” Även 

advokaten Leif Silbersky som företräder en av de mordmisstänkta pojkarna talar ut i 

Expressen och är enligt skribenten ”mycket upprörd”.76 Ord som ”skam”, ”olaga hot” 

och ”mycket upprörd” visar på de starka känslor som har väckts av denna attack. Att det 

är polisen som gjort anmälan gör händelsen ännu seriösare. När artikeln citerar högt 

uppsatta personer, så som en polischef och en känd advokat, så legitimerar den sina 
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påståenden. Dessa personer har hög trovärdighet, och därmed får också artikeln hög 

trovärdighet. 

Det är inte bara negativa handlingar på nätet som det skrivs om. Enligt Expressen så har 

många visat sitt stöd genom att gå med i olika grupper på Facebook77. Dessutom så låg 

Riccardos konto på Facebook fortfarande uppe efter hans död och flera vänner har lagt 

in bilder på honom och skrivit minnesord i hans gästbok. 

”Vila i frid Riccardo. Tänker på dig och din familj.” 
”Kommer att minnas dig som en så otroligt härlig och varm kille… tänker på dig och din familj. 
Vila i frid.” 
”Kan inte förstå, vill inte förstå! Saknar dig sjukt mycket och önskar att du bara kom tillbaka nu 
och sa att allt var ett stort skämt!”78 

Tusentals personer har dessutom gått med i olika grupper på Facebook för att visa sitt 

stöd. I gruppen R.I.P. Riccardo Campogiani skriver ungdomar om sina känslor gällande 

det som inträffat. En annan grupp som heter Bevara oss från gatuvåldet uppmanar enligt 

expressen till demonstration mot våldet. 79 Facebook är en relativt ny online community 

och många av Expressens läsare är antagligen inte bekanta med detta fenomen. Ändå så 

väljer Expressen att inte förklara detta närmare. Genom att använda sig av 

populärkulturella begrepp så befäster Expressen sig som ”modern”. Att traditionella 

medier använder sig av ungdomsspråk blir mer och mer vanligt och handlar om att 

försöka bli av med sin stämpel som förlegade. Bloggarna vinner en större och större 

publik och tidningarna måste jobba för att hänga med. Dock så finns det en fara med att 

tidningar vill var moderna och väljer att inte förklara alla begrepp. Tidningen kan 

istället förlora sin trovärdighet som seriös media, och förlora många läsare.  

Expressen går ut med mycket information gällande det som hände natten då Riccardo 

misshandlades. De presenterar också de misstänkta på olika sätt. Det är intressant att 

titta på de saker som Expressen väljer att ta upp när de beskriver pojkarna. Att nämna 

vilken advokat två av pojkarna har, men inte de andras advokater har betydelse. Just att 

de advokater som nämns är relativt välkända visar på den status som pojkarma har. Att 

även nämna att en av pojkarna kommer från ”en känd Stockholmsfamilj” väcker 

uppmärksamhet. Tidningen vill med de korta beskrivningarna väcka frågor om var det 

gick fel för dessa pojkar som uppenbarligen har haft väldigt bra förutsättningar i livet. 

                                                 
77 Nätcommunity http://www.facebook.com 
78 http://www.expressen.se/1.874615 hämtat den 5 november 2007 
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Att dessutom blanda in att en av pojkarna är en duktig fotbollsspelar visar igen att det 

här är ”bra” killar. Skandalen blir större när pojkar från fina familjer gör hemska saker, 

och det tjänar Expressen på i försäljningen av lösnummer. Enligt Expressen så handlade 

bråket om en flicka. 

Huvudmisstänkt. Misstänks ha utdelat den dödande sparken mot Riccardo när han låg på marken 
och försökte skydda sitt ansikte. Säger i förhör att han blev attackerad och hävdar nödvärn. 
Försvaras av toppadvokaten Leif Silbersky. 
Misstänks för mord, förnekar brott. Är en duktig fotbollsspelare. Bor utanför Stockholm. Han 
försvaras av advokat Björn Lagerling. 
Misstänks för mord och kommer att begäras häktad. Kommer från en känd Stockholmsfamilj. 
Förnekar brott. 
Misstänks för mord. Greps efter mordet samtidigt som de andra 16-åringarna som var med på 
festen. Förnekar brott. 

Leif Silbersky berättar för Expressen att hans klient handlade i nödvärn och därför 

borde gå fri. Enligt artiklarna så råder det ovisshet över hur slagsmålet började och vem 

som startade det.80 Att nämna en kommentar från Silbersky legitimerar även denna 

artikel då man kan få känslan av att han har varit delaktig i beskrivningen av pojkarna, 

något som han antagligen inte har varit. Expressen väljer alltid sina sammanhang väl för 

att få artikeln att låta trovärdig och viktig. Expressen väljer att den 9 oktober skriva en 

artikel om dödsmisshandeln av Marcus Gabrielsen som inträffade i maj 2005. Artikeln 

kopplar ihop de två händelserna för att de båda överfölls på gatan, fick ta emot sparkar 

mot huvudet och hamnade i respirator innan de avled. Expressen har publicerat en text 

skriven av Marcus föräldrar, Ewa-Britt och Oddvar Gabrielsen. 

När vi fick höra om Riccardos misshandel kändes som att vi var tillbaka till 5 maj 2005. När vi 
fick telefonsamtalet från Marcus vänner som befann sig på Karolinska universitetssjukhuset i 
Solna och som berättade att vi omgående måste komma ner till Stockholm eftersom vår Marcus 
var svårt skadad. 
Hur liver så fullständigt kan ändras på en sekund – och aldrig mera bli sig likt. 
… 
Att mista sitt barn på grund av det här våldet skall inte få hända.81 

Genom att knyta an till en händelse som inträffat långt tidigare så river artikeln upp gamla 

känslor samtidigt som den skapar ett sammanhang mellan dessa två händelser. Ett brev från 

Marcus Gabrielsens föräldrar är menat att igen väcka starka känslor hos läsaren.  

Samtliga artiklar vill förmedla en trovärdighet. Personer som står den döde nära och personer 

som har förstahandsinformation får mycket plats, dels för att förmedla äkthet, men även för 

att visa de starka känslor som händelsen har väckt. Samtliga påståenden förmedlas som fakta. 
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Vi kan utläsa ett försök till intimitet i flera av artiklarna. Intimiteten gör känslorna mer 

levande. Det är samtidigt ett vardagligt språk som används och vi kan se tendenser mot 

ungdomsspråk i ordvalet. Expressen anses av de flesta som en mindre seriös tidning än 

morgontidningar, som DN, och det gör att ett mer vardagligt språk accepteras av läsaren. 

Expressens läsare kräver inte samma journalistiska kvalitet som en ”mer seriös” tidning. 

3. 1.3 Bloggar 

Dessa blogginlägg är publicerade den 8 oktober 2007 och den 9 oktober 2007. Samtliga är 

hämtade den 6 oktober 2007. Här redovisas utdrag från alla blogginlägg om Riccardo 

Campogiani från dessa datum.  

En bloggare skriver om sina åsikter om de Facebook grupper som startats på grund av 

dödsmisshandeln av Riccardo Campogiani. Hon nämner speciellt gruppen Gatuvåldet måste 

stoppas som har gett upphovsmakaren väldigt mycket uppmärksamhet i media. I det här fallet 

så har vi en person som upprörs över något hon har sett i media och därför så skriver hon ett 

blogginlägg. Bloggen blir en kanal där man kan få utlopp för sin frustation. Utan bloggen 

skulle den här personen kanske ha beklagat sig inför familj, vänner och kollegor, men genom 

bloggen så kan hon nå ut till tusentals människor.  

Anton har sedan denna mycket tragiska händelse startat en grupp på Facebook med titeln 
”Gatuvåldet måste stoppas”, en grupp som nu har över 20 000 medlemmar. I samband med att 
gruppen blivit så stor får Anton i samtliga nyhetssändningar under gårdagen delta i ett inslag på 
närmare 2 minuter. Två minuter är väldigt lång tid på en nyhetssändning som totalt är femton 
minuter. 
… 
Missförstå mig rätt, Anton vill visa sin ilska över denna tragedi och använder sig av Internet som 
budbärare. Alla cred till Anton för hans ambition och vilja att förändra. Men det som upprör mig 
alldeles vansinnigt är att denna typ av ”manifestation” blir ett allt vanligare sätt för människor att 
visa sitt deltagande, lätta sitt samvete. 

Hon skriver vidare att hon i sitt arbete möter många ungdomar som ständigt utsätter andra och 

själva utsätts för våld och hot och menar att ansvaret måste ligga hos föräldrar i första hand 

och kuratorer och socialtjänsten i andra hand. Hon nämner att hon arbetar med ungdomar och 

därmed förmedlar hon en äkthet. Hon vill visa att hon inte är vem som helst med en åsikt, 

utan att hon faktiskt har belägg för dessa åsikter. ”Att klä sig i rött på angiven dag kommer 

inte att hjälpa munkarna i Burma. Att ansluta sig till en grupp på Facebook i syfte att stoppa 

gatuvåldet gör ingen reell skillnad.”82 Ordval och stil får oss att tänka på en ganska seriös 

skribent då inlägget känns genomtänkt och välformulerat. Ord som ”cred” har dock tagits med 

i inlägget vilket kan peka på den struktur som en blogg ofta har, alltså att även om skribenten 
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vill framstå som seriös så används populärkulturella ord och ”svengelska” fritt på grund av att 

bloggen är ett forum som tillåter, och kanske till och med kräver, en viss distans till mer 

seriösa traditionella medier. 

Nästa blogg är skriven av en yngre person. Vi ser på språket att denna blogg snarare fungerar 

som en plats att snabbt skriva ner tankar, utan större eftertänksamhet. Språket är talspråkligt 

och hon ger känslan av att hon pratar med en vän. Kanske fungerar bloggen som en mindre 

personlig dagbok. Språket är inte speciellt intimt och vi kan anta att hon inte delar med sig av 

allt för personliga tankar. Hon skriver att Riccardo gick i skolan i samma byggnad som hon 

själv. ”Riccardo Campogiani, behöver jag säga något mer? Så idiotiskt! Så idiotiskt så det är 

inte klokt!” ”Det känns så nära, som om det skulle kunna när som helst. Som om en av mina 

klasskompisar kunde dö nästa vecka, eller kanske rent utav nu?” ”Nej, vet inte vad man ska 

säga egentligen. Vet bara att inga tröstande ord hjälper de som är drabbade.” Hon uppmanar i 

slutet alla läsare att närvara vid den demonstration mot gatuvåld som skulle hållas den 12 

oktober på Sergels Torg, och uppdaterar senare inlägget med att demonstrationen är flyttad till 

Kungsträdgården på grund av det stora intresset.83 Bloggen är alltså inte bara en åsiktskanal, 

utan även en plats där information om händelser kan spridas. Istället för att annonsera om en 

demonstration i tidningen så kan ryktet spridas från blogg till blogg och på så sätt nå fler 

personer. Dessutom har bloggaren möjligheten att uppdatera inlägget så fort hon eller han får 

ny information, något som det inte finns möjlighet till i en tryckt tidning, eller ens i en 

webbtidning.  

Nästa blogg spretar något mer. Hon väver in tankar om Riccardo med vad hon har gjort under 

dagen och med vem hon har ätit lunch. Även denna blogg har en vardagligt och talspråklig 

stil. Meningarna är inte fullständiga utan det känns mer som korta tankar som är nedskrivna 

hastigt utan större betänksamhet. Bloggen är ett forum där nästan vad som helst kan skrivas 

ner och de flesta tänker antagligen inte så mycket på kvalitet när de konstruerar sina 

blogginlägg. Det blir snarare en kanal för korta uttryck.  

Ja... Jag vet inte.. Det är något speciellt. Har inte blivit såhär berörd av något på väldigt väldigt 
länge. Kanske kan det bero på att jag kan relatera till hur det skulle vara om jag själv var nära 
anhörig. Jobbigt liksom.. 
… 
Efter det så gjorde vi ett andra besök i kyrkan på väldigt kort tid. Jag tände faktiskt ett ljus för 
killen som blev misshandlad till döds. Killen jag skrev om igår. Jag blir faktiskt verkligt irriterad 
när jag tänker på vad det finns för jävla idioter egentligen. Har folk inget liv? Vafan, börja på 
kickboxning, karate, vafan som helst. Varför slå ner någon som retas lite med att säga "Tråkigt att 
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din tjej hänger mer med oss!" . Vad är det att få damp över? Men det är säkert värt att leva med 
den ångesten (som jag hoppas att dom har) i resten av sitt liv. Att man bokstavligt slog ihjäl någon, 
som 16-åring, och sedan kunna stå för det i all framtid. Jag tvivlar också på att han fick behålla sin 
flickvän efter det här. Men det var det väl säkert värt? Eller hur?  
Jävla stolpskott!!!! 

Man kan se att de yngre personer vars blogginlägg vi har läst tar händelsen mer personligt. De 

som skriver om händelsen verkar känna att det ligger nära hjärtat. Hon pratar även om att hon 

var i kyrkan under dagen och tände ett ljus för Riccardo, vilket enligt hennes inlägg fick 

henne att känna sig duktig.84 Man kan fråga sig var hon har fått sin information om händelsen 

och i och med att hon inte länkar vidare så är den frågan svår att svara på. Vi kan anta att hon 

har tillgång till ungefär samma information som alla andra, alltså det som skrivs i tidningar 

och sägs på tv, och i så fall så har hon uppenbarligen dragit en hel del egna slutsatser och 

transformerat informationen ordentligt. ”Varför slå ner någon som retas lite…”. I de artiklar 

som vi har läst så har vi fått veta att bråket kan ha handlat om en flicka, skribenten har 

utvecklat detta till något allvarligare och får misshandeln att låta annorlunda mot tidningarnas 

beskrivningar. Ord som ”damp” och ”stolpskott” ger ett ganska omoget intryck och 

informationen vi tar del av känns inte trovärdig. Det vi kan utläsa ur detta är de känslostormar 

som dessa unga människor kan få utlopp för genom bloggen. Bloggen kan vara ett verktyg för 

att få utlopp för sina känslor, för att göra sin röst hörd, för att uppmana till tankar och 

aktiviteter.  

Bloggaren Rosa kopplar händelsen till något som hände henne själv, och kopplar även in viss 

mediekritik i sitt inlägg. Att bloggarna ifrågasätter den information som de har tagit del av är 

ganska ovanligt. De flesta baserar sina inlägg på sådant som de har hört i media, därför ger 

denna text genast skribenten trovärdighet. Att hon kopplar händelsen till en annan incident då 

media uppenbarligen rapporterat felaktigheter styrker hennes position. Hon använder ett språk 

som är väldigt vanligt hos bloggare, att inte skriva ut hela meningar. ”Tänker: hur mycket är 

sanning?”. Inlägget är uppbyggt av flera korta påståenden istället för ett längre 

textsammanhang. Blogginläggen i vår studie ger intrycket att vara snabbt skrivna och 

publicerade, vilket ger samtidighet och spontanitet. Vad vi inte vet är om detta är en medveten 

stil som många bloggare använder för att få sina inlägg att låta spontana, det kan i själva 

verket vara ett mycket medvetet grepp. Generellt sett så kan vi se att de flesta blogginlägg vi 

har läst faktiskt är ganska slarvigt skrivna. 
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Ser nya rubriker om mordet på Riccardo Campogiani. Nya påståenden. Vad som sas. Vad som kan 
ha hänt, vara orsaken. Några som uttalar sig. Tänker: hur mycket är sanning? Hur mycket skriver 
media. Drar i en tråd de hör, plötsligt blir det en textrad, ett innehåll att rapportera. 
… 
Vet att när min J dog var spekulationerna många. Han var långhårig. Såg utländsk ut. Ryktet gick 
att han hade knarkat. Var full. Att det hade varit slagsmål. 
… 
Det enda som skedde var att vi gick hand i hand och pratade MED varandra och hans bror. Inget 
slagsmål. Ingen fylla. J rökte inte ens. 
Därför undrar jag: hur mycket är sanning av det vi läser om Riccardo Compogiani? 

Inlägget heter ”Kungsholmen och tankar om det som sägs ha hänt”. Betoningen i inlägget 

ligger i det som sägs ha hänt.85  

Nästa blogg nämner händelsen i kortare ordalag än de andra. Hon frågar sig varför 

meningslöst våld är så vanligt och tar upp både Riccardos fall och ”tragedin i Rödeby” där en 

man sköt en pojke till döds på grund av att hans son och familjen hade blivit trakasserade 

under en längre tid. Det är intressant att hon skapar ett sammanhang mellan dessa två skilda 

händelser. Omständigheterna för de båda skiljer sig väldigt i det som har hänt, varför det har 

hänt och var det har hänt, men ändå väljer hon att skriva som att de är sammankopplade. Detta 

kan antagligen skyllas på media som gett dessa både väldigt mycket uppmärksamhet under 

samma tidsperiod. Media kan ge känslan av att det är ovanligt många grova våldsbrott som 

inträffar och även koppla samman dessa genom hur och vad de väljer att lägga mest fokus på. 

När det gäller Riccardo så ställer bloggaren sig frågor om varför det hände. 

För att han var populär. För att många var fulla. För att inga vuxna ingrep (fanns de på plats 
överhuvudtaget?) Varför tillkallades inte polisen? Frågetecknen är många, de olika uppgifterna 
lika många än så länge. Idag skulle han ha fyllt 17 år. Vila i frid Riccardo. 

Hon uppmanar även alla att ta sitt ansvar i samhället och inte blunda för det som händer för 

”nästa gång är det kanske din son eller dotter”.86 Uppmaningar är vanliga i de bloggar vi har 

läst. Flera av dessa bloggare tycks se det som sin uppgift att få människor att tänka till hur de 

lever. Att använda sig av den här meningen är för att göra läsaren känslomässigt engagerad. 

Många olika sorters känslor verkar ha blossat upp hos bloggarna. De ovanstående har mest 

varit ledsna över det som hänt och hur samhället ser ut i stort. Bloggaren Sentimentala Sofie 

reagerar med ilska. Ordvalet i detta inlägg är väldigt provocerande. Hon använder den sortens 

ord som vi kan anta används som grova skällsord hos människor i tonåren, ”gettobarn” och 

”fittoffer” är två exempel på detta. Skribenten är uppenbarligen väldigt upprörd över det som 
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har hänt och väljer att dra kopplingar till hur hon skulle reagera om samma sak hände hennes 

bror. Språket i inlägget är omoget, grovt och personligt. Hon verkar dessutom tycka att det är 

stor skillnad på människor i olika samhällsklasser och att det är helt otroligt att detta skulle 

hända i finare kretsar. Detta har även tidningarna tagit tillvara på som vi kan se i tidigare 

stycken.  

Angående dödsmisshandeln i Stockholm häromdagen...  
Aftonbladet har publicerat en bild på den mördade samt på dennes fyra vänner...  
Första gången jag hörde namnet på den misshandlade så trodde jag att det var ett typiskt "vivalla-
gäng". 
Men när jag såg bilden så såg jag 5 stycken riktigt städade killar varav en nu är död.  
Jag sökte på Facebook efter deras namn och blev faktiskt nästan gråtfärdig. Jag gick in i gästboken 
och kollade på alla hälsningar. Först så är det 2-3 sidor där hans vänner uppmanar honom att 
kämpa på, när läget fortfarande är kritiskt. På nästa 4-5 sidor så hälsar samma människor honom 
lycka till i nästa liv...  
Jag började tänka på brorsan.. Tänk om samma sak skulle hända honom? Jag hade utan tvekan 
sökt upp idioterna i fråga och slagit så händerna blödde.. Jag vet ju själv hur jag har blivit när 
Robban kommit och sagt att någon idiot gjort någonting eller sagt någonting mot honom.. Jag har 
blivit helt galen!! Så ta för fan inte livet av min bror, för då gör du automatiskt ditt liv till ett 
fortsatt helvete.. 
… 
Det sjukaste är att en utav dom som var med i dödsmisshandeln tillhör en utav sveriges mest 
förmögna familjer. Vart har det gått snett liksom? Du är inget jävla gettobarn!!!! Fittoffer.. 

Hon har valt att referera till Aftonbladets hemsida och artikeln där bilden på Riccardo och 

hans vänner publicerats. Hon länkar även till Facebook. 87 Här kan vi alltså se var skribenten 

har hämtat sin information. Däremot så kommenterar hon inte omständigheterna runt 

misshandeln, utan fokuserar på sina känslor, och vi kan därför inte utläsa någon 

transformation av texten. 

I ett annat inlägg där skribenten också väljer att visa ilska över det som hänt låter det såhär: 

Dödsmisshandeln av Riccardo Campogiani, så jävla sjukt tragiskt. Jag skiter i om han varit kaxig 
eller sagt något innan. Ingen förtjänar att slås ihjäl. Stryk kan man få, men inte detta....verkar 
dessutom vara en överklassBonnier som deltagit i misshandeln, må de få vad de förtjänar. 
Primaten i mig ropar efter restaurangmaffians torpeder. Men det är ju den typen av klanrättvisa vi 
avskyr när invandrarna håller på och våldför sig i Sverige så med sans kan man hoppas på hårda 
straff utan lindring pga ålder, det är dags att se över rättssäkerheten och straffen. Samhället har 
förråats och sprungit förbi juridiken som är obsolet och inte anpassad efter våldsverkarna idag. 

Det här är det första inlägget som är skrivet av en man, alla tidigare inlägg har varit skrivna 

kvinnor i olika åldrar. Rättsystemet och samhället verkar vara en sak som flera bloggare 

uttalar sig om. Alla verkar vilja skylla på någon.88 Skribenten använder talspråk och vi kan 

urskilja en viss kritik mot högre samhällsklasser och invandrare. I en blogg så kontrolleras 

inte det som skrivs på samma sätt som i traditionell media. Skribenterna kan skriva i princip 
                                                 
87 http://guesswho.blogg.se/1191855665_sentimentala_sofie.html hämtat den 6 november 2007 
88 http://blogg.aftonbladet.se/16909/perma/579750/ hämtat den 6 november 2007 
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vad som helst, så länge det inte bryter mot lagen, och vissa utnyttjar detta genom att skriva 

saker som inte är helt accepterade i vårt samhälle. Det blir en plats där människor kan få 

utlopp för åsikter som inte platsar i traditionell media. 

Nästa bloggare uttalar sig bara kort om Riccardo. Hon berättar vad hon har gjort under dagen 

och väver in att hon tänker mycket på händelsen. ”Det blev ingen produktiv dag idag. Tänkte 

bara på Riccardo som jag och Amanda hade en egen tyst minut för sen … Jag hoppas att det 

här skapar opinion så att det inte händer igen”. Hon fortsätter sedan att prata kort om livet och 

kärleken som hon har svårt att tro på. Och avslutar inlägget med ”R.I.P. Riccardo 

Campogiani”89 Detta kan återigen ses som ett bevis för att många använder sig av bloggen 

som offentlig dagbok. 

Nästa inlägg behandlar både misshandeln och samhället, men även den roll som 

informationssamhället spelar i processen runt denna incident. 

Överklassmordet på Kungsholmen i Stockholm visar på ett samhälle som är på väg att tappa 
kontrollen, dels över ungdomskrimminaliteten, dels över informationen på Internet.  
 
De fem unga pojkar som misstänks för dödsmisshandeln av Riccardo Campogiani 
hängdes ut på en ungdomsblogg som i morse stängdes ner. På bloggen skrev en rad vittnen sina 
vittnesmål från brottsplatsen. Bland de cirka 400 inläggen var stämningen mkt hetsk och upprörd 
vid 23:30-tiden. De häktade hängdes ut med bild, personnummer, gatuadresser och namn. 
Vi lever i ett samhälle där vem som helst kan se vad som pågår, och vem som gjort vad, och där 
varken myndigheter eller vuxna verkar bry sig eller har kunskap nog att använda Internet på 
samma sätt som de unga. 

Även i detta inlägg så finns det länkar som leder till mer information. Dels länkar till två 

traditionella mediekällor, Aftonbladet och Stockholm City, men även en länk till ett inlägg i 

en blogg som handlar om en annan misshandel som de mordmisstänkta hade deltagit i.90 Vi 

kan alltså ta del av var bloggaren får sin information och på så sätt se hur informationen har 

transformerats. Större delen av inlägget är beskrivande och parafraserar den information som 

skribenten har läst i tidningen. Inlägget är fullspäckat med fakta och läsaren kan följa länkarna 

för att ta del av förstahandsinformationen, vilket är något som ökar skribentens trovärdighet. 

Länkningen till den andra bloggen förklaras inte på något sätt vilket är något förvirrande. 

Antagligen vill bloggaren informera om vad som har hänt, men eftersom han eller hon inte 

kan bedöma den andra bloggens trovärdighet så väljer skribenten att länka och låta läsaren 

avgöra själv.  

                                                 
89 http://more.blogg.se/1191846990_ibland_rcker_tanken_i.html hämtat den 6 november 2007 
90 http://grundsund.blogg.se/1191844594_mrdare_uthnda_p_blogg.html hämtat den 6 november 2007 
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Detta inlägg heter ”det är skillnad på folk och folk”. Bloggaren jämför dödmisshandeln av 

Riccardo med andra liknande händelser och frågar sig varför just denna misshandel har fått så 

mycket medieutrymme. Bloggaren menar att många liknande våldsbrott går oss förbi 

obemärkta på grund av att media väljer vilka som ska få mest uppmärksamhet. I sitt inlägg så 

väljer skribenten att framföra sina åsikter som om de vore fakta. Han eller hon lämnar inte 

någon plats för motsägande uppgifter utan väljer att ta en auktoritär roll i sitt uttryck. Detta 

ger känslan av styrka och bestämdhet.  

För nu råkar det vara så att Riccardo tillhör Stockholms innekrets, hans far är krögare och har 
kontakter med kungahuset, något som förstås avspeglas direkt i debatten. För nu, trots att mordet 
på Riccardo inte är något undantag eller ovanligt, så reagerar nu Kungahuset - Kronprissesan 
hedrar nu den döde - och massmedia frågar sig varför unga dödar andra unga? Man kan förstås 
fråga sig vart Svenska Dagbladet, Kronprinsessan, Dagens Nyheter o.s.v. har varit när alla andra 
yngre män/pojkar misshandlats svårt eller dödats i samband med slagsmål? 
Är det så att man helt enkelt inte ansett att det inte är något som angår dem, eftersom 
morden/misshandelsfallen skett någon annanstans än i överklassen. Att någon kille från 
Hallstahammar, eller någon landsortshåla/förort, mördats är förstås inget som berör... 

Igen så har vi en bloggare som är tydligt upprörd över hur samhället ser ut, även om han har 

valt att rikta sin upprördhet mot just media och dess rapportering.91 Denna sorts uttryck av 

åsikter har tidigare inte haft någon självklar plats utan har oftast stannat i konversationer 

mellan bekanta, och på sin höjd på insändarsidan i någon tidning. Genom bloggen så kan 

personer med något att säga göra det inför en publik som ibland är lika stor som traditionell 

medias. 

Det sista inlägget är väldigt kort och ser ut såhär: 

Han fick aldrig uppleva sin 17-års dag 
Idag går mina tankar till Riccardo Campogiani som natten till Lördagen sparkades ihjäl av 5 andra 
16-åriga pojkar. Riccardos vänner hölls fast under misshandeln å blev tvungna att titta på när 
Riccardo fick ta emot spark efter spark mot huvud å hals. 
Mer på aftonbladet.se 
Ricardo skulle ha firat sin 17-års dag idag..... 

I och med länken så vet vi var personen i fråga har fått sin information. Men hon har inte valt 

att skriva något mer personligt om händelsen eller hur hon känner.92 Man kan dock utläsa att 

hon är ledsen över det som har hänt, hon har nämligen valt att nämna de hemska 

omständigheterna, som att Riccardos vänner hölls fast och var tvungna att se på under 

misshandeln och att ”Riccardo fick ta emot spark efter spark mot huvud å hals”. Dock så är 

informationen omskriven från den ursprungliga texten, och bloggaren har lagt till mycket 

känsla i sin beskrivning eftersom ursprungsinformationen var mer saklig. Det är intressant att 

                                                 
91 http://greenwhitehools.spaces.live.com/Blog/cns!DF1F9183478A5EFE!611.entry hämtat den 6 november 
2007 
92 http://tinashorna.spaces.live.com/Blog/cns!F2EE057CE80F89B1!4178.entry hämtat den 6 november 2007 
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se hur några av dessa bloggare tar information de läser i tidningar för sanning. Expressen har 

alltså gjort sitt jobb väl då de förmedlar äkthet i sina artiklar. Det är väldigt få blogginlägg 

som faktiskt ifrågasätter den information som de läser.  

3.2 Strukturanalys 

Som tidigare nämnt inleder vi denna analysdel med en sammanfattning av textanalysen av 

artiklarna från Dagens Nyheter, Expressen och bloggar. Denna sammanfattning ska ses som 

en analys där den diskursiva och sociala praktiken vävs in enligt Fairclough och Habermas 

modeller. 

Vi kan nu konstatera att samtliga av Dagens Nyheters artiklar var av det förklarande slaget, 

skribenterna försökte visa på olika tendenser som eventuellt kunde vara skälet till 

dödsmisshandeln. De skriver att det berodde på dålig kunskap om ungdomsvåldets 

konsekvenser, alkohol och ungdomarnas behov av att sätta revir. Skribenterna för också med 

sig en trovärdighet genom att vara utbildade journalister, något som bloggare saknar. Texterna 

var av stark karaktär med kraftfulla ord, men blev för den delen sällan personliga eller intima. 

Detta kan antas bero på att vi inte fick ta del av någon anhörig som fick ge sin historia. Flera 

av skribenterna valde att hålla diskussionen på strukturnivå där det snarare kom att handla om 

hur samhället kan bli bättre. Istället berättades informationen och berättelsen på ett sätt som 

förklarade det som skett under stark betoning på hur det kunde hända. Trots att vi har tagit del 

av flera olika informatörers versioner genom DN:s artiklar kan vi ändå konstatera att vi bara 

har tagit del av en berättelse. En berättelse som försöker ge svaret på varför. Både DN och 

Expressen påverkas av den sociala praktiken då det finns faktorer i omgivningen som styr 

texterna, så som uppdragsgivare och ekonomiska aspekter. Det svenska folket kan ses som 

uppdragsgivare och det är DN: s uppgift att informera och berätta vad som skett, vilket kan 

ses i artiklarna då skribenterna försöker återberätta det som hänt utan någon inblandning av en 

anhörigs tolkning. De försöker också föra en debatt om hur det hemska kunde ske. De 

försöker få samhället att vakna till och hitta skäl till det hemska som hänt.  Men DN:s artiklar 

är även formade utifrån den diskursiva praktiken då tidningen ska distribueras till en mängd 

olika personer och områden, där texten genomgår en transformering, för att slutligen 

korrekturläsas och kontrolleras. Texten ska med andra ord passa in en förväntad mall som ska 

passa den tänkta målgruppen.  

I Expressen skiljer sig den diskursiva praktiken inte nämnvärt från andra institutionella 

medier, såsom DN, då produktionen följer ungefär samma mönster. Det som snarare skiljer är 



37 
 

distributionen då Expressen har ett större behov att sälja lösnummer och då utnyttjar det som 

kallas för ”sensationspress”. Journalisterna har ett ekonomiskt ansvar och måste därför skapa 

intresseväckande artiklar. På grund av detta så använder de sig av kända människor, starka 

ord, känslosamma formuleringar och dramatiska rubriker. Samtidigt så påverkas tidningen av 

den sociala praktik som tillhör de institutionella medierna och de måste förmedla trovärdighet 

för att inte tappa läsare. Expressen har en så kallad ”komplex distribuering” då de planerar 

texternas distribution och konsumtion och förväntar sig att nå ett stort antal människor. I och 

med detta så måste Expressen ta ansvar för de påståenden de gör. Texterna i tidningen visar 

att Expressen väljer att vända sig mer och mer mot ett vardagligt språk och ungdomskulturen. 

Vi kan anta att detta beror på utvecklingen av informationssamhället, där det blir lättare och 

lättare att få tag på information, och att Expressen därför måste följa med i utvecklingen.  

Vi kan dra slutsatsen att de bloggare vars inlägg vi har läst inte har sin publik i åtanke på 

samma sätt som institutionell media. Dessa bloggar är inte lika anpassade till en målgrupp och 

tar inte samma hänsyn som institutionell media tvingas ta. Distributionen av bloggen är inte 

planerad på samma sätt även om vissa bloggar är mer institutionaliserade än andra. Detta 

gäller framförallt de bloggar som skrivs i samband med olika sorters yrken där bloggaren 

måste ta hänsyn till sin yrkespersonlighet. Den sociala praktiken runt bloggandet är inte helt 

fast, även om vissa tendenser kan urskiljas för vart bloggandet är på väg. Många likheter kan 

ses i de bloggar vi har läst när det gäller hur de produceras och det språk som oftast används. 

Det handlar till stor del om individer som använder sig av talspråk och inte lägger ner alltför 

mycket jobb på varje inlägg. Därav kan man ofta se stavfel och andra språkliga missar. 

Samtidigt så finns det bloggar som besitter journalistiska kvalitéer genom att skribenten 

lyckas förmedla trovärdighet och använder sig av traditionella journalistiska grepp i sitt 

skrivande. Den sociala praktiken för bloggar har ingen fast ram då en bloggare oftast inte 

behöver förhålla sig till någon eller något annat än sig själv. För en bloggare så får syftet med 

bloggen styra över den diskursiva praktiken i och med den tilltänkta målgruppen. Beroende på 

bloggarens intentioner så kan textproduktionen se väldigt olika ut. En person som använder 

sig av sin blogg för att hålla familj och vänner uppdaterade skriver antagligen mer vardagligt 

och har inte samma krav på ständig uppdatering som en bloggare som vill nå ut med sina 

åsikter eller agera journalist i sin blogg. Tiden som läggs ner på olika blogginlägg skiljer sig 

väldigt mycket då vissa gör research inför varje inlägg. En bloggare kan agera journalist eller 

recensent helt utan påtryckningar, och använder därmed olika grepp för att forma texten. 

Bloggen kan på så vis bli en plats för debatter och uttalanden som inte får plats eller inte 
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platsar i traditionella mediekanaler. Det kan till och med vara så att institutionell medias 

diskurs inte får vara del av bloggarnas diskurs. Bloggarna tar ofta avstånd från traditionell 

mediediskurs genom ordval och sammansättning av meningar och inlägg. Samtidigt har 

bloggen fördel i att den kan förmedla en samtidighet som inte tryckta medier, eller ens 

nättidningar, har möjlighet till. En blogg kan uppdateras så fort informationen kommer till 

kännedom, utan att behöva gå igenom några produktionsled eller följa några fasta regler. 

Detta gör också att acceptansen är större för skrivfel och informationsmissar. Många av de 

bloggar som vi har läst ger enligt oss ingen trovärdighet på grund av dessa skrivfel eller 

misstolkningar. Vi kan se flera fall av transformation av texter från tidningar där skribenten 

ofta har lagt in egna värderingar i det hon eller han skriver om händelsen. När en skribent 

transformerar informationen till något som inte läsaren kan hålla med om så försvinner 

trovärdigheten i texten. Dessutom så är det i våra exempel ovanligt att skribenterna 

ifrågasätter det som de har läst eller hört, vilket också leder till att trovärdigheten hos 

bloggaren försvinner. 

3.2.1 Resultatdiskussion 

Habermas talar om det privata som en motsatts till det offentliga, vilket skulle innebära att 

bloggar skulle kunna ses som en del av offentligheten, men då alla bloggare inte är medvetna 

om att de tillhör offentligheten utan publicerar högst privata ämnen blir gränsdragningen svår. 

Det går dock att konstatera att Habermas är traditionell i sin tänkande då han menar att all 

information ska fram i det offentliga samtalet. I nuläget är detta nästintill omöjligt eftersom vi 

lever i ett informationssamhälle. Utifrån Habermas synsätt skulle en filtrering av 

informationen påverka demokratin och därför ska all information fram i det offentliga 

samtalet. Dock lever vi i ett samhälle som i allra högsta grad är influerat av information och 

ny teknik och människor är dagligen tvungna att välja bort information. Det går också att 

konstatera att Habermas skrev teorierna om massmedia år 1984, dryga 23 år sedan och att det 

därför inte går att förstå massmedia helt och hållet utifrån hans teorier.  Sedan dess har nya 

kulturer utvecklas så som Internetkulturen med bloggar och andra Internetportaler, där 

information och massmedia har kommit att bli offentlig på ett nytt sätt. Detta har inneburit att 

det offentliga rummet har bytt arena eller, som Bohman skriver, skapat en ny digital publik 

sfär där demokratin är mer levande än någonsin. Detta eftersom samtliga människor nu har 

chansen att bli en del av det offentliga samtalet och påverka opinionen. Habermas menar 

också att så länge media inte följer kvalitetspressens spår, är demokratin hotad, vilket har 

visat sig vara felaktigt. Många tidningar som Habermas talar om som kvalitetspress har 
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anammat bloggkulturen, och startat upp bloggar på respektive tidningar, vilket har bidragit till 

att demokratin är allt annat än hotad. Det innebär även att tidningen har två olika sociala 

praktiker att ta del av, vilka båda är med och formar informationen och berättelsen.  Om vi 

ska förstå Habermas utifrån den sociala och diskursiva praktiken så innebär det att all styrning 

av kvalitetspressen är ett hot mot demokratin. Vi kan dock anta att Habermas inte skulle vara 

nöjd över utvecklingen som bloggarna har följt. Även om det är ett medium som i sig är fritt 

så har många bloggare valt att använda bloggen som ett forum där de framställer sig själva 

samt att de använder bloggen för egen ekonomisk vinning snarare än för att föra ett offentligt 

demokratiskt samtal. 

Enligt Fairclough så är den diskursiva praktiken alltid mellanhanden mellan social praktik och 

text och han menar att dessa formar varandra. Det vi kan konstatera är att den sociala 

praktiken i stor del formar texten. I de texter som vi har läst kan vi i DN och Expressen se 

prov på det journalistiska ansvar som institutionell media kräver. Media har länge fått stå för 

de som förmedlar fakta om samhället till folket och i detta har de byggt upp ett förtroende 

som, trots många bevis på motsatsen, ofta får stå för sanningen. Trovärdigheten är den 

viktigaste egenskapen hos en medietext då de institutionella mediernas största styrka är just 

detta. Bloggar har blivit ett tillägg till den information vi kan läsa oss till i media och ett 

utlopp för åsikter om bland annat det som skrivs i media. Dock så har bloggarna inte nått den 

trovärdighet som de institutionella medierna har byggt upp under en lång tid. Reglerna för 

offentlig information är idag inte lika starka för bloggar som för institutionell media och detta 

beror på att bloggar fortfarande ses som en mer privat mediekanal. Många bloggar klarar sig 

undan med starka åsikter, som inte skulle platsa i traditionell media, på grund av att de ses 

som just privata. I samhällets maktordning så ligger institutionell media betydligt högre upp 

än bloggar, och även om den journalistiska rollen ifrågasätts oftare så är den inte hotad. 

Institutionell media existerar på många olika nivåer, där DN och Expressen skiljer sig stort, 

och Expressen kan på många sätt liknas mer vid bloggar på grund av dess snabba rapportering 

och krav på skandaler för att sälja lösnummer. Däremot så är steget fortfarande stort mellan 

hur denna tidnings diskursiva praktik ser ut jämfört med bloggarnas. 

Som vi kan se av analysen så finns det en makt- och samhällstruktur som synliggörs med 

hjälp av texterna. De institutionella medierna har en överordnad position gentemot 

allmänheten och då även bloggarna. Även om en blogg har många läsare så kan vi i texterna 

se att traditionell medias position som förmedlare av trovärdig information snarare styrks i 

jämförelse med bloggarna. De bloggar vi har läst innehåller genomgående språk- och 
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informationsmissar som understryker att det inte är en mediekanal att lita på. DN:s 

information blir svårare att genomskåda än en blogg då dess texter är genomtänkta, inte 

innehåller några språkfel och är skrivna på ett trovärdigt sätt. På detta sätt befäster traditionell 

media sin position i samhällstrukturen genom att diskursivt skilja sig från bloggar i sin 

rapportering. Media har alltid påverkat människorna i samhället och blir mer och mer en kanal 

för att skapa värderingar och styra handlingar och tyckande.  Vi kan dock, som Habermas 

även pekar ut, se en förändring i den struktur som samhället bygger på i att det privata får ta 

allt större plats i det offentliga. Detta gäller inte bara nya medier så som bloggar, utan även de 

traditionella medierna. Det privata som till exempel underhållning får allt större plats i media 

och många medier använder sig av grepp från nya medier, bland annat i sina nättidningar där 

många journalister har sina egna bloggar. Dock måste ändå de journalister som skriver 

bloggar förhålla sig till den sociala praktiken som tillhör de institutionella medierna, vilket 

gör att dessa bloggar skiljer sig nämnvärt från de bloggar som privatpersoner skriver. Vi kan 

se att samhällsstrukturen förändras då gränsen mellan det privata och det offentliga är otydlig 

och under ständig förändring. Privatpersoner får oftare synas i medier och vid tillfällen där 

experter tidigare har tillfrågats väljer man nu oftare att ta del av privatpersonernas åsikter.  

Det finns ett allmänt intresse av att ta del av vad andra privatpersoner tycker och media 

kommer närmare det intima än tidigare. Media har öppnat upp dörren till det allra mest 

privata vilket vi bland annat kan se i dokusåpor. Det privata har blivit det offentliga och 

gränsen till det som räknas som privat är mycket svår att dra.  Vi kan dock se att de medier 

som har givit mer plats åt det privata samtidigt tappar trovärdighet, vilket är det som skiljer 

DN och Expressen åt.  
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4. Slutdiskussion  

Vi kan nu konstatera att den information som sprids skiljer sig beroende på den aktör som står 

bakom. Institutionella medier har ett liknande produktionsled men vi har ändå sett att 

skillnaden är stor mellan DN och Expressen.  Skillnaden är ännu större om vi jämför dessa 

med bloggar. De sociala och diskursiva praktikerna är det som formar och påverkar 

informationen och därmed också det som skiljer de olika aktörerna åt. I enlighet med vår 

studie kan vi se att maktstrukturerna i samhället står i relation till de olika mediernas 

trovärdighet. DN upprätthåller högst trovärdighet i och med att de befinner sig högst upp i 

maktstrukturen. Denna trovärdighet är ett resultat av maktpositionen samtidigt som DN 

behåller sin position på grund av sin trovärdighet. Trovärdigheten står i relation till den 

sociala och diskursiva praktiken samtidigt som den påverkar och påverkas av maktpositionen 

i samhället. Texten formas av dessa förutsättningar och blir på så sätt en del av ett 

sammanhang. 

Enligt Ingelstam kan informationssamhället ses som ett tomt begrepp. Vi kan i vår studie 

konstatera att informationssamhället för oss är ett samhälle där människor ständigt strävar 

efter ny information och nya sätt att själv forma informationen.  Den nya tekniken är både en 

förutsättning för informationssamhället och en produkt skapad av det. Det innebär att tekniken 

behövs för att kunna sprida informationen samtidigt som tekniken utvecklas på grund av 

behovet att sprida information. Nya former som förenar teknik och information har 

uppkommit ur samhället, till exempel bloggar. Tekniken blir allt mer lättillgängligt och blir 

därmed snarare ett verktyg än ett intresse. De som bloggar gör inte det för att de är 

intresserade av teknik och webben utan snarare för att sprida sina åsikter.  

Zhiyan menar att för mycket information gör oss människor svagare. Något som vi ställer oss 

skeptiska till. Vi tycker att det finns en poäng med att människor har svårt att ta till sig all 

information och att de har svårt att göra ett urval. Däremot tror vi att människor har lärt sig att 

bearbeta och endast ta till sig relevant information då vi lever i ett informationssamhälle som 

ständigt sprider information.  I vår studie såg vi att många bloggare inte ifrågasatte den 

information som de tog del av i media vilket vi kan härleda till att institutionella medier bär 

med sig en trovärdighet som inte är menad att ifrågasättas. Det kan tyda på att människor är 

dåliga på att filtrera information. Dock har de en förmåga att avläsa informationskällans 

position och kan på så sätt placera den i dess rätta samhällsställning. Det innebär att 

människor lär sig att bli källkritiska när det gäller informationen och därför kan dra slutsatser 
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kring informationens innehåll och trovärdighet. Detta innebär också att de institutionella 

medierna gör sitt jobb och förmedlar precis den trovärdighet som är tänkt och behåller därmed 

sin maktposition.  

John B Thompson gav ut sin bok Medierna och Moderniteten 1995 vilket var ett par år innan 

bloggarna slog igenom. Vi kan dock konstatera att mycket fortfarande är aktuellt i vår uppsats 

då kommunikationen och informationssamhället har samma tendenser som när Thompson gav 

ut boken. Han definierar kommunikation som en särskild sort av social verksamhet som 

innefattar produktion, överföring och mottagande. Vi kan här dra flera likheter med 

Fairclough då den diskursiva praktiken innefattar produktion, distribution och konsumtion. I 

vår studie så diskuterar vi marknadens influenser på dessa processer vilket även Thompson tar 

upp vid flera tillfällen. Informationssamhället leder till ökad produktion och konsumtion av 

just information, vilket samtidigt leder till att det finns möjlig ekonomisk vinning i de 

diskursiva praktikerna. Han menar att utvecklingen har förvandlat produktions-, lagrings- och 

spridningsprocesserna för de olika medieinstitutionerna och att allt har blivit till varor som 

kan säljas och köpas på en marknad. I och med att dessa varor har blivit mer tillgängliga 

också för människor som befinner sig långt bort så kan även den ekonomiska vinningen öka. 

Vi vet att genom bloggarna så har denna ekonomiska aspekt blivit än mer viktig då 

privatpersoner numera kan tjäna pengar genom till exempel annonsering via bloggen. 

Bloggarna har dessutom gjort det möjligt att dela sina erfarenheter med fler människor, vilket 

Thompson hävdar kan utveckla jagbildningen. När vi får chansen att ”lära känna” människor 

som vi annars aldrig skulle ha träffat så ökar möjligheten att sätta sig in i andra personers 

tänkande. Om detta bidrar till ”jagbildningen” låter vi vara osagt, men vi håller med om att 

det är utvecklande för en individ att sätta sig in i andra människors situation. Thompson 

menar att en allmän uppfattning är att mottagaren är passiv och okritisk. Vi tror inte att detta 

är en allmän uppfattning utan att människor faktiskt ser sig själva som förmögna att ta till sig 

och analysera den information som han eller hon tar emot. Däremot så kan vi faktiskt se prov 

på att vissa människor har tillit till medierna. I många av de bloggar som vi har läst så har 

skribenten tagit till sig informationen utan att egentligen reflektera över huruvida allt som 

media skriver är sanning. Medias maktposition handlar om att förmedla trovärdighet så om 

detta beror på medias förmåga att förmedla sitt budskap eller bloggarens oförmåga att kritiskt 

hantera information är inte helt lätt att avgöra. Om media tappade all sin trovärdighet så skulle 

de institutionella medierna antagligen inte längre finnas kvar så den maktstruktur som får 
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människor att lita på media är i någon form nödvändig för att samhället ska kunna se ut som 

det gör idag. 
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