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1. Inledning
Vid diskussioner om segregationen i min hemstad Malmö har den kritiska udden ofta riktats mot 

medierapporteringen och skildringen av stadsdelar som Rosengård, Lindängen och delområdet 

Seved. Många gånger menar man att uppfattningen om att de socialt problematiska områdena bebos 

av ”Den andre” reproduceras av den mediala rapporteringen kring området. Inte minst gäller detta 

för lokaltidningen Sydsvenskan som på sin nätupplaga haft rubriken ”Malmö” och under den en 

rubrik som formulerats som ”Problemen i Seved”, i jämförelse med rubriken ”Omkretsen” där 

underrubrikerna istället bara heter ”Vellinge”, ”Lomma”, ”Kävlinge”. 

 Exemplet ovan talar sitt  tydliga språk, och kan ses som ett exempel på direkt inskrivning av 

attityd i ”appraisal”, den metod för friläggande av attityder i text som kommer användas i den här 

uppsatsen. En del av syftet med undersökningen kommer att vara att med en sådan metod 

synliggöra medias förhållningssätt till ett  geografiskt  område i en stad. En sådan undersökning utgår 

förvisso ifrån att media, och de attityder som presenteras där, spelar en avgörande roll vid skapandet 

av en delad stad på en mer makrosocial nivå. Men det är inte samhällsgeografiska konsekvenser 

som kommer skildras och analyseras i uppsatsen. Huvudsakligen försöker uppsatsen visa hur en väl 

utvecklad texttolkningsmetod kan frilägga vilka attityder som finns i en text, och hur detta kan 

sättas in i ett större sociologiskt sammanhang.

 Jag har undersökt artiklar som rör rapporteringen av upploppen som följde efter det att en 

källarmoské på Ramels väg i Malmö stängdes. Hyresvärden Contentus sade upp kontraktet, 

människor ockuperade lokalen och polisen utrymde till slut källarmoskén. Denna utrymning följdes 

av att media rapporterade om missnöje från boende i delområdet Herrgården som tillhör stadsdelen 

Rosengård. Bland annat innebar detta att bilar sattes i brand och att stenar kastades mot polis och 

räddningspersonal.

1.1 Syfte
Syftet med den genomförda undersökningen har varit att, med en metod som är konstruerad för att 

utröna attityder i text, analysera Sydsvenskans texter om upploppen i delområdena Herrgården och 

delvis Örtagården i stadsdelen Rosengård, Malmö under en decembervecka 2009. Det ingår också i 

mitt syfte att diskutera och resonera kring hur metoden rent språkligt fungerar och kan 

systematiseras då den appliceras på mitt material. Dessutom avser jag anknyta de attityder som 

metoden och materialet synliggör till den sociologiska diskursen kring kolonialism och skapandet 

av ”Den andre”.
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1.2 Disposition
Undersökningen är disponerad tematiskt  utifrån två avsnitt. Det första avsnittet kretsar kring den 

metodiska begreppsapparaten och det  andra avsnittet utifrån den sociologiska. Jag kommer alltså 

först att utgå från hur appraisalmetoden kan användas för att blottlägga attityderna i den undersökta 

texten, och ta med mig det resultatet in i nästa kapitel som rör hur dessa attitydyttranden kan tolkas 

i en sociologisk kontext. Appraisalanalysen kommer att utgå från de s.k. attributionerna (se sid 3). I 

avsnitt  två i undersökningen kommer jag således fokusera mer på hur attityderna som framförs i 

texten kan sättas i ett sammanhang som rör den mer sociologiska begreppsapparaten, såsom den 

presenteras i kapitel 2.3. på sidan 5 i uppsatsen.

2. Appraisalteorin
Huvudsakligen bör man se appraisalteorin som en förlängning från den systemfunktionella 

grammatikens teorier, såsom de utvecklats av Halliday under 1980-talet. Den funktionella 

grammatiken fokuserar mer på språket som en meningsskapande resurs, snarare än ett  regelsystem 

eller ett teckensystem (Nestlog 2009:17) . Hallidays teorier kan alltså sägas stå i kontrast mot den 

generativa grammatikens språksyn, men är framför allt en användbar teori då man vill studera 

språket i en mer social kontext. Appraisalteorin, så som den utvecklades av professors vid 

universitetet i Sydney, intresserade sig inledningsvis för språkets värderande roll i narrativa 

elevtexter. Dock kom teorin snart att breddas och vände sig även till populärvetenskapliga texter, 

samtalsanalys och  även medial diskurs (Martin 2003:167). 

 Begreppen i appraisal är ursprungligen formulerade på engelska. Jag kommer ta hjälp av 

Ewa Bergh Nestlogs definitioner av begreppen på svenska i hennes avhandling Perspektiv på 

elevtext (2009). De begrepp  som inte finns i Nestlogs avhandling, utan som är översatta utav mig 

själv finns i sin engelska ursprungsform i Peter Whites Evaluative semantics and ideological 

positioning in journalistic discourse – new framework for analysis (2006).  Den sistnämnda artikeln 

utgör huvuddelen av begreppen, då dess innehåll passar mitt syfte tämligen väl.

 Attitydyttranden kan delas upp i tre kategorier. Den första, affekt, kan förklaras som den 

emotionella inställningen till företeelser och människor. Det handlar då om kvaliteter som ”glädje”, 

”arg”, ”hoppfull” eller ”lyckligtvis”, eller processer; ”att avsky”, ”hoppas”, ”sorg” (Nestlog 2009: s 

33; White 2006: s2). Den andra kategorin, uppskattning, utgör beskrivningen av företeelser och 

människor– men inte beteenden. Exempel på detta är ”Synopsisen var tydlig” eller ”Redovisningen 
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är färdig”. Den tredje kategorin av attitydyttranden är bedömning. Detta innefattar ofta en 

hänvisning till normativa uppfattningar av beteenden. ”Man spottar inte på gatan” eller ”Förloppet 

på mötet var odemokratiskt” är båda exempel på bedömningar. 

 Dessa attitydyttranden kan i sin tur kategoriseras med hänsyn till hur de yttras. Det gäller i 

mitt fall huruvida värderingen är direkt inskriven i texten, eller indirekt inskriven. Det förstnämnda 

omfattar alltså mitt tidigare exempel om ”Problemen i Seved” versus ”Vellinge”. Det sistnämnda är 

beroende av kontexten för att uppvisa en attityd. Det kan innebära att texten framkallar en  (positiv) 

uppfattning hos läsaren: ”Helle Thoring-Schmidt presenterade sin budgetproposition som den första 

kvinnliga statsministern någonsin i Danmark” eller att texten provocerar fram en (negativ) 

uppfattning hos läsaren: ”Helle Thoring-Schmidt föreslår nedskärningar i offentlig sektor och 

skattehöjningar för folket med en Gucci-väska på armen”.

 Peter White lyfter också fram agenten i texten som relevant för attitydyttringar. Attityden i 

texten varierar beroende på vem som är den semantiska initiativtagaren till vad som händer i texten.  

Exempelvis skiljer sig innehållet åt i meningarna: ”Demonstranerna kastade gatsten mot polisen.” 

och ”Polisen sköt skarpt mot gatstenskastande demonstranter.” (White 2006:17).

2.1 Attributioner 

Begerppet attribution innebär att  journalistiken ofta för fram attityder från en extern eller citerad 

källa. I boken The Language of evaluation menar Jim Martin och Peter White (2005) att s.k. 

attributioner, eller externt förmedlande av attityd, oftast används i texter som rör polisärenden och 

rapporteringar från domstolsärenden. Det är mindre vanligt i rapporteringar som rör exempelvis 

politiska ärenden. Jim Martin och Peter White omnämner de olika greppen för respektive ämne som 

”röster”, och avser då skilja på ”skribentrösten” och ”reporterrösten” (Martin & White 2005:168). 

När det gäller direkt inskrivning av attityd i texten , så används ”skribentrösten”. När det är 

förmedling av attityd från en extern part så används  ”reporterns röst” och strategierna för denna 

förmedling kallas attributioner. 

Då mitt material i huvudsak rör just polisärenden och liknande, är det lämpligt att  lyfta fram 

punkterna som rör attributioner i ”reporterns röst” som de framställs i Evaluative semantics and 

ideological positioning in journalistic discourse. Där visar författaren på olika strategier inom 

journalistiken för att ta bort kopplingen mellan reportern och attityden i texten (White 2006:18). 

Dessa strategier utgörs av tre stycken attributioner, som alltså används för att framstå som objektiv, 

men traderar i själva verket en subjektiv bild. Den första som jag vill redogöra för omnämns som 
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auktoritetsbekräftelse och innebär att reportern går in med sin egen auktoritet och bekräftar 

sanningen i den externt tilldelade attityden. Enligt White kan auktoritetsbekräftelse förekomma vid 

följande fall:

[...] where the reported value position is framed or projected by forumlations which simultaniously 

align the authorial voice with that value position and, by implication, construe it as true or 

otherwise warrantable [...] (White 2006:17)

I praktiken sker denna bekräftelse då journalisten använder ord som ”visar”, ”indikerar” eller 

”avslöjar”. För att tydliggöra har jag tagit fram två exempelmeningar, den första (1) är ett exempel 

på auktoritetsbekräftelse och den senare (2) är inte det:

(1) Dagens Nyheter kan idag avslöja att Peter Forsberg var dopad under sin aktiva karriär.

(2) Forskare säger idag att Peter Forsberg var dopad under sin aktiva karriär.

I den första meningen finns det ett tydligare ställningstagande till att  det som Dagens Nyheter säger 

är sant. För att hitta några dolda attityder i den andra meningen, så skulle det  vara att journalisten 

hänvisar till en auktoritet (i det här fallet det lite dunkelt definierade ”forskare”) för att  vidimera 

sanningshalten i sitt  påstående. Detta är ett exempel på vad White skulle kalla evidential standing, 

d.v.s. att påståendet är korrekt för att någon auktoritet säger att det är korrekt (White 2006:21). Så 

här skriver White om evidential standing:

 
[...]where the social standing or authority of the source is such that it can act as a sign (a token) 

that the associated value position is well-founded, reasonable or otherwise credible [...] (White 

2006: 17)

 

Den tredje och sista strategin är auktoritetsdistansering. Denna omfattar, precis som de andra två  

behandlingen av de aktörer som omnämns i texten. Men denna innebär att man i texten distanserar 

sig i från den tilldelade attityden. Den text som reportern skriver är den motsatta attityden som den  

externt tilldelade har. Man signalerar alltså vid attributionen att det är den motsatta ståndpunkten 

eller attityden som är den riktiga, sanna eller pålitliga. 
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[...] it is equally available to the writer, at least in interpersonally unconstrained registers, to 
indicate their rejection or disproval of attributed material via explictly attidunial meanings. [...] 

(White 2006:19)

Detta kan exempelvis förekomma när det är två olika ståndpunkter som ställs mot varandra i en 

text: Peter White menar exempelvis att det är skillnad på att någon säger något i texten och när 

någon hävdar något (White 2006:21). Om vi använder exempel (2) ovan ännu en gång och jämför 

med följande exempel.

(3) Forskare hävdar idag att Peter Forsberg var dopad under sin aktiva karriär.

Verbet säger är mer neutralt, medan hävda tydligare markerar en distans till referensen. I exempel 

(3) är det mer uppenbart att det är någons ståndpunkt som man återger (White 2006:6).

2.2 Operationalisering av begreppen
Metoden är i allt väsentligt en kvalitativ metod, men som rätt  använd har stora möjligheter att uppnå 

en intersubjektiv prövbarhet. I föregående kapitel avhandlades begreppen i appraisalteorin, vad de 

betydde och hur de kan verka då de används på en text. Nedan söker jag nu att  sammanfattande 

redogöra för vilka begrepp som kommer att användas och hur de kommer att  användas i min 

undersökning. Jag nämner först de s.k. attributionerna och därefter de begrepp som rör attityder som 

inte är tilldelad någon extern part i texten.

* Auktoritetsbekräftelse - omfattas av fall som omfattar orden avslöja, visa eller indikera. Begreppet 

kommer att  användas då journalisten använder sin egen auktoritet för att bekräfta en utsaga från 

en extern källa.

* Evidentiell ståndpunkt - omfattas av fall där artikeln visar en attityd genom en auktoritet. 

Begreppet kommer att  användas då journalisten använder någon annan auktoritet, exempelvis 

polis eller annan myndighetsperson, för att validera sin artikel.

* Auktoritetsdistansering - omfattas av de fall där den motsatta ståndpunkten än den attributerade 

framställs som den mest  rimliga, riktiga eller sanna. Omfattar även de fall då två parter kommer 

till tals i samma artikel men omnämns olika i texten. Exempelvis när det kommer till 
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verbformerna av deras utsagor (ex: säger - hävdar). Begreppet  avser fall i min text där båda 

aktörerna utför någonting, men de tillskrivs olika trovärdighet genom valet av exempelvis verb.

När det rör sig om texter som inte tilldelar utlåtande till någon extern part i texten, så kommer jag 

resonera om huruvida attityderna är direkt inskrivna i texten eller indirekt inskrivna (Martin & 

White 205:167). De direkt inskrivna attityderna omfattas huvudsakligen av ord som ofrånkomligen 

är värderingar - såsom kaosartad, urarta, korrupt, repression eller odemokratisk. De indirekt 

inskrivna attityderna kommer att som sagt delas upp i två underkategorier:

* Provocerad attityd - Kommer att användas då artikeln provocerar fram en attityd. Skulle 

exempelvis kunna handla om att ”Polisen slog fredliga demonstranter med batong”.

* Framkallad attityd Kommer att användas vid fall där attityden är påkallad, men inte provocerad. 

Som i ”Han är helt slut efter 14 timmars arbete”.

*Agent - Begreppet kommer att  användas när det dels framgår en direkt/indirekt attityd, och det 

framhålls vem det är som gör vad i texten.

2.3 Om skillnadsskapande, hierarkisering och avindividualisering.
I detta avsnitt redogör jag för några av de nyckelbegrepp som kommer vara användbara då jag 

analyserar attityderna i texten utifrån ett sociologiskt perspektiv. Jag vill i detta avseende påpeka att 

undersökningen inte ska handla om att i efterhand förstärka uppfattningen att Sydsvenskan är 

rasistisk i sin rapportering. Det handlar om att analysera medial diskurs och undersöka hur texten 

ser ut i ljuset av den orientalistiska teorin. Dessutom kretsar konflikten kring en moskélokal och 

därmed är muslimer den närmast berörda gruppen, det är därmed synnerligen relevant att titta på 

textens attityder utifrån ett sådant perspektiv.

 Mitt perspektiv utgår i mångt och mycket från Åke Holmbergs undersökning Världen 

bortom västerlandet (1993:93), som i orientalistisk anda har lyft fram hur dialektiken mellan 

västerlandet och orienten har sett ut. Holmberg framhåller att  kulturella skillnader mellan den vite 

europén och araben understryks och i nästa led leder till en värdering i motsatsförhållanden.. 

Europén blir sansad - araben fanatisk, europén blir fri - araben ofri, modern - omodern, bildad -

obildad o.s.v. Detta skillnadsskapande sker som synes på olika villkor: det är europén som har 

tolkningsföreträde för att formulera Den andres skillnad. Begreppet Den andre kan ses, ur ett rent 
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semantiskt perspektiv, i en kontext av subjekt och objekt– där subjektet utgör densamme, och 

objektet Den andre. 

 Konkret blir en sådan här begreppsapparat som kretsar kring dikotomisering och 

motsatsförhållande relevant då materialet visar på att den här typen av skillnadsskapande gentemot 

stadsdelen Rosengård och delområdet ifråga förekommer. 

 En sådan strategi har Susan D Asmunssen lyft fram och pekat på i sin artikel ”Manligheten 

och det sociala systemet” då hon lyft fram att slavarbetarna i Richard Ligons minnesanteckningar 

från Barbados framställs som en helt avindividualiserad grupp. Det kunde förvisso hända att 

somliga manliga slavar beskrevs som intelligenta och talangfulla, men dessa utgjorde undantag. 

Primärt behandlades slavarna som en kategori, och inte individ (Asmunssen;1999:113). I 

förlängningen av ett sådant resonemang skulle ett sådant synsätt sprida sig till att ”blurra” eller 

otydliggöra synsättet på Den andre: att  interna skillnader i nationellt ursprung, vilket delområde 

man bor i, eller andra etniska preferenser suddas ut i skillnadsskaparens ögon till förmån för 

skillnadsskaparens version av dikotomin. Det är ju, som sagt europén som bestämmer Den andres 

skillnad. Detta talar också Said om då han påtalar hur stort forskningsområde begreppet Orientalism 

innesluter: ”En specialist på islamisk lag, lika väl som en expert på kinesiska dialekter eller indiska 

religioner anses som orientalist [...]” (Said  2004 [1978]: 126). Detta menar Said är ett led i 

processen att också ”orientalisera” orienten.

 I annorlundaskapandet ingår även den sociopsykologiska praktiken att Den andre ser sig 

själv som objekt utifrån subjektets (Densammes) ögon. Genom att acceptera den orientalistiska 

diskursen (i praktiken genom bekräfta den bild som givits av kolonisatören) så upprätthåller Den 

andre därigenom sig själv som objekt i denna diskurs. Detta kan till exempel innebära att man tar 

till sig de egenskaper som tillskrivits en; man blir till konstruktionen av en ras. Men det kan också 

handla om att man accepterar isärhållandet av svarta och vita egenskaper, man accepterar den 

asymmetriska värderingen av svarta och vita egenskaper, men söker istället anamma de vita. Detta 

fungerar under förusättning att man accepterar sin essentiella ”svarthet” fortfarande; man kan bli 

”andra klassens” vit, men aldrig accepteras helt - eftersom huden ju fortfarande är svart (Fanon 

1997 [1952]: 25ff)

 Det finns därmed en del intressanta frågeställningar att ställa till mitt material utifrån den här 

teorins begreppsapparat: Vilka egenskaper tillskrivs händelserna stadsdelen Rosengård? Går det att 

leda detta till någon dikotomi enligt den postkoloniala begreppsapparaten? Vad är det för dikotomi 

det rör sig om sådana fall? Ger materialet några exempel på att de boende där själva accepterar den 
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här uppställningen, eller gör de det  inte? Och även, förekommer det någon form av det 

otydliggörande som jag redogjorde för ovan?

3. Material och frågeställningar
Vad gäller mitt material har jag valt en period där en enskild statsdel varit under bevakning och 

diskussion väldigt intensivt under en väldigt kort period. Under december 2008 startade den fejd om 

källarmoskén som skulle mynna ut i kravaller i Herrgården en hel månad, rasistiska tillmälen inom 

poliskåren och nyhetsinslag i FOX news. Jag avser dock att hålla mig till en enda tidnings skildring 

av händelserna under den 19-21 december 2008, då kravallerna med polisen först  utbröt och 

rapporteringen var som mest frekvent. Materialet  omfattas av sju skrivna tidningsartiklar, de finns 

på nätet men har också bifogats uppsatsen. Jag har valt bort webb-tv program och krönikor för att få 

ett så enhetligt material som möjligt och därför kunna går mer på djupet i min undersökning.

 Urvalet är också gjort på basis av det kronologiska händelseförloppet, men inte på vad som 

står i artiklarna. Detta har jag gjort i förhoppning om att  minimera risken för att mitt  eget urval ska 

framstå som tendentiöst  eller godtyckligt. Händelsförloppet löper över en dryg vecka, medan mitt 

material endast omfattar tre dagar. Därför kan heller inte resultat påstås vara representativt för hela 

rapoorteringens attityder. Den 15 december tömdes den ockuperade källarlokalen, och den 17 

december inleddes förvisso rapporteringen om konfrontationen mellan civila medborgare och polis i 

Rosengård. Men det var den 19 som första helgen efter lokaltömningen inföll, och då rapporteras 

det om nya konfrontationer. Det är således inte hela rapporteringen som ska undersökas, utan endast 

ett  begränsat urval. Detta kan tänkas inverka negativt på representativiteten för resultatet av 

undersökningen. Det är dock inte en representativitet som är det överordnade målet för uppsatsen, 

det är att peka på de undersökta texternas attityder till ämnet de skriver om.

 Tilläggas bör också att det inte görs någon distinktion mellan artiklar som är författade av 

anställda på Sydsvenska Dagbladet eller på Tidningarnas Telegrambyrå. Det är textartiklar som är 

publicerade i Sydsvenskan som utgör huvudmaterialet för undersökningen, och inte reportrarna. 

Inte heller ingår det  i mitt  syfte att förklara medielogik, eller vilka praktiska mekanismer som ligger 

bakom attityderna som presenteras. Undersökningen är i huvudsak en undersökning av semantik i 

medial diskurs.

 Studien kan ses som något av en pilotstudie av av en analys som kombinerar ett 

textanalytiskt och sociologiskt perspektiv. För att kunna dra några slutsatser om hur Den andre 

skapats, så är jag införstådd med att en jämförelse med andra rapporteringar bör göras. Exempelvis 
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med andra situationer som involverar kravaller, eller rentav annan rapportering som rör muslimer 

eller områden med många invandrare.

3.1 Frågeställningar 

Jag har ställt följande frågor till mitt material:

- Vilka attityder attributeras i rapporteringen kring kravallerna i Rosengård?

-  Hur fungerar formulerandet av attityder i texten? Hur aktiv är reportern, och hur aktiva är de 

attributerade utsagorna vid attitydskapandet?

- Är den postkoloniala begreppsapparaten applicerbar på attityderna? D.v.s. kan attityderna fungera 

som en ”asymmetrisk dikotomi”? I så fall, hur kan attityderna ses som en skapare av 

annorlundahet, i ljuset av den postkoloniala teoriapparaten?

- Hur kan i så fall detta förhållande av annorlundahet förklaras?

4. Redovisning av appraisalanalysen
I denna undersökningens första del kommer inledningsvis resultatet utifrån appraisalmetoden att 

presenteras. Resultatavsnittet kommer i huvudsak att disponeras och rubriceras utifrån de s.k. 

attributionerna, och det är här som jag kommer föra ett resonemang över hur appraisalteorin 

fungerar och vad den säger om texterna.

4.1. Evidentiell ståndpunkt
I artikeln ”Nya oroligheter i Rosengård” (Sydsvenskan 19/12 2008, se bilaga I) visar redan rubriken 

på en direkt inskrivning av attityd till händelseförloppet i delområdet Herrgården i Rosengård. 

 Jag vill vid (1) peka hur man visar på en uppskattning som är förmedlad från (2) polisen och 

räddningstjänsten, samt hur texten vid (3) framkallar en attityd.

(1) Illa, men ändå inte så illa. (2)Så sammanfattade polis och räddningstjänsten fredagskvällen vid 

midnatt.  (3) Då hade närmare 200 poliser, varav 70 inlånade från Västra Götaland och Stockholm, 
arbetat sedan eftermiddagen för att förhindra nya våldsamheter i Rosengård.

Den evidentiella ståndpunkten i artikeln, framgår även då den återger polisens bild av hur läget ser 

ut i Rosengård, och att detta görs i termer av uppskattning om ”lugnt” eller ”oroligt”.
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Redan tidigt under natten uppgav polisen att läget var lugnt i Rosengård,  även om det var oroligt 
under fredagskvällen.

 Attityden i texten kan alltså sammanfattas med problemformuleringen som återges genom 

ett motsatspar som ser ut så här:

Figur 1.

Problembeskrivning

                                       ”lugnt”                                                       ”oroligt”

Figur 1. kommer att  kompletteras och byggas ut mer längre fram i resultatavsnittet. Min avsikt med 

Figur 1. i just  detta skede, är att tydliggöra att motsatsparet lyfts på basis av att det är polisen som 

attityden attributeras till. Detta innebär i praktiken att situationen beskrivs i termer av ”lugnt” eller 

”oroligt”, och det är den bilden som får den mest  framskjutna positionen i artikeln. Orden tolkas 

också i en strikt laglig mening; är det ”lugnt” i stadsdelen, så betyder det  att  det inte förekommer 

våld eller andra lagbrott, och motsatt förhållande gäller för ”oroligt”. Denna problemformulering, 

menar jag är ett uttryck för en evidentiell ståndpunkt, då den inte kan anses vara ett helt självklart 

stoff för en artikel och den vidimeras av en auktoritet (polisen). Utsagan skulle kunna relativiseras 

om vi jämför med hur det  hade sett  ut i en kontext av hur de boende i området upplever situationen 

som ”lugn” eller ”orolig”. Men det är alltså den strikt  polisiära uppdelningen som lyfts fram i texten 

och det görs med genom evidentiell ståndpunkt, en attityd som är förmedlad från polisen.

 Samma sak kan sägas förekomma i artikeln ”Malmöpolisen får förstärkning” (bilaga II) från 

samma datum:

Oroligheterna  i Malmöstadsdelen Rosengård trappades upp i natt med bombhot och smällare mot 

en bensinmack och hemmagjorda slangbomber mot poliserna. Flera polisbilar skadades. Men vid 

tre-tiden i natt hade det lugnat ner sig. (SDS 19/12:2008 mina understrykningar).

Det rör sig alltså om en direkt inskriven attityd i det här fallet, vilket jag försökt tydliggöra genom 

understrykningarna. Denna vidimeras dessutom av polisen tidigare i artikeln genom evidentiell 

ståndpunkt:

 - Vi tror ju inte att det är över ännu. Vi tror att det kommer att fortsätta och måste vara beredda på 

att jobba dygnet runt nu. Vi måste ha en beredskap för att klara oroligheter,  skadegörelser, bränder 
och liknande, säger Charley Nilsson, informationsansvarig för Skånepolisen.
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Med hjälp av det motsatspar som illustrerades tidigare i figur 1, kan sammanfattningsvis konstatera 

att  båda artiklarna framhåller en bild av att det är oroligt (våldsamt) i stadsdelen Rosengård, och att 

det är polisen som är källan till den bilden. 

Det är emellertid också så att samma artikel som refererades till ovan söker en bild hos ytterligare 

en extern källa gällande oroligheterna. Även om det rör sig om en professor och därmed också en 

auktoritet så behandlas den här attributionen något annorlunda än den som tilldelades polisen.

Håkan Hydén, professor i rättssociologi vid Lunds universitet,  är inte förvånad över att 

vänsteraktivister och radikala muslimer agerar tillsammans.

– Händelserna på Rosengård ser jag som ett uttryck för ungdomarnas missnöje med det samhälle 
de lever i, och så länge som vi inte kan etablera ett alternativ till det kan vi förvänta oss att 

protesterna kommer från båda kanterna, säger han.

Om jag för tydlighets skull först pekar på vilken attityd som attributeras i texten så kan jag 

konstatera att läsaren får reda på vilka grupper det är som ligger bakom oroligheterna: 

vänsteraktivister och radikala muslimer. Detta attributeras till en auktoritet, närmare bestämt Håkan 

Hydén, professor i rättssociologi. Men det är inte Håkan Hydéns egna ord, i själva verket finns det 

en viss semantisk diskrepans mellan vad reportern skriver och vad Håkan Hydén säger. Själva 

täckningen för journalistens utsaga är emellertid inte det man mest bör lägga märke till, utan det 

faktum att det som Håkan Hydén säger i sin auktoritetsställning i egenskap av professor används för 

att underbygga en helt annan evidentiell ståndpunkt. 

 Den antinomi som jag redogjorde för tidigare (lugnt/oroligt) ligger som sagt  till grund för 

den bild av brott/våld som jag sammanfattade tidigare. Jag nämnde då att det  är en synnerligen 

polisiär problembild: polisens jobb är ju att upprätthålla lag och ordning och det är den bilden som 

är det huvudsakliga problemet i Rosengård, enligt rapporteringen. Det är också det som jag vill sätta 

fingret på, att reportern plockar in andra auktoriteter än polisen för att underbygga en bild som 

egentligen är polisens. Nedan kan vi utläsa två ståndpunkter ur det som Hydén säger till reportern:

Men han [Håkan Hydén, min anm] är oroad över att bråken drar till sig vad han kallar 
professionella bråkstakar och betonar att polisen och Räddningsverket måste satsa på långsiktiga 

forskningsprojekt för att lösa problemen i framtiden.

– Vi måste få en bild inifrån de här grupperna för att finna en lösning.
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Dessa två ståndpunkter är alltså

(1) Hydén är oroad för ”professionella bråkstakar”

(2) Hydén vill få en ”bild inifrån de här grupperna” för att nå fram till en lösning.

För att återknyta till den sammanfattning jag gjorde tidigare så stämmer (1) tämligen väl in på den 

bilden som polisen ger, medan (2) inte gör det. Det är emellertid så, att artikeln avslutas helt med 

(2) och därmed används Hydéns utsaga i (1) som en evidentiell ståndpunkt medan den i (2) inte 

följs upp vidare. Håkan Hydéns utsaga förstärker alltså den bild polisen gav och som presenterades i 

figur 1, men hans problemställning är inte den som är i fokus i artikeln. Detta inbjuder till att dra 

slutsatsen att  Håkan Hydén fungerar som någon slags sekundär auktoritet i sammanhanget, mest för 

att  vidimera den primära auktoritetens d.v.s. polisens bild. Jag kommer att utveckla detta perspektiv 

mer i kapitel 4.3, men jag vill nu hålla mig till att  presentera hur rapporteringen attributerar en 

problembeskrivningen och orsaken/lösningen till problemet till en auktoritet.

 

Förklaringen till vad som är orsaken bakom problembeskrivningen i figur 1, att det rör sig om 

vänsteraktivister eller ”professionella bråkstakar”, återkommer i artikeln ”Lugn kväll trots flera 

bränder” (Bilaga (VI):

 
I Köpenhamn pågick under lördagskvällen en manifestation för att hedra den pojke som sköts ihjäl 

av grekisk polis tidigare i december. Polisen antog att många av vänsteraktivisterna i Malmö hade 
åkt över Sundet istället för till Rosengård.

Det rör sig således om vilka det är som är orsaken bakom uppskattningen ”oroligt”. Exemplet ovan 

är  också ytterligare ett tydligt exempel på när den sociala ställningen eller en källas auktoritet är 

sådan att  den kan agera som ett bevis på att en utsaga eller en värdering är sann, eller på andra sätt 

godtagbar. I det här fallet  rör det sig om polisen, och det gäller faktiskt för undersökningen i stort: 

det är polisen eller räddningstjänsten som först och främst är de auktoriteter som får teckna 

händelseförloppet i Rosengård. 

 Förklaringen till att kvällen har varit ”lugn” är i artikeln attributerad till polisen som 

menar  att vänsteraktivisterna som varit  på Rosengård nu befinner sig i Köpenhamn istället. Men i 

artikeln ”Så är läget på Rosengård” ges det fler förklaringar till vad som skapar ”lugn” i stadsdelen.

Stämningen  lugnade ner sig redan under natten till  lördagen sedan  frivilliga vuxna från 

islamiska föreningar varit ute i stadsdelen och pratat med ungdomarna.
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– De har gjort en betydelsefull insats som kommer att fortsätta de närmaste dagarna, 

säger Charley Nilsson [polisens informationschef, min anm].

Nattvandrare är alltså en bidragande orsak till att man skulle kunna uppskatta situationen Rosengård 

som ”lugn”. Det är också naturligt att ett framgångsrikt polisarbete är en bidragande till orsak vid 

händelse av ”lugn” i stadsdelen. Så här rapporterar man i ”Lugn kväll trots flera bränder”:

[...]Vid några tillfällen under kvällen började gäng med ungdomar att kasta sten mot poliser och 

skjuta raketer mot husen på framför allt Bennets väg. Då siktade polisen snabbt in sig på att 
omhänderta de ungdomar som verkade vara pådrivande.

Att det är en evidentiell stånpunkt som används här, menar jag beror på att reporterns text förefaller 

följa den resonemangskedja som auktoriteten har. Polisen formerar problembeskrivningen 

(antinomin lugnt/oroligt) och formulerar också vilka/vad som som är orsaken bakom det. Detta 

förhållande i texten skulle jag vilja beskriva som att reportern och den evidentiella ståndpunkten i 

mångt och mycket samverkar för att skapa en attityd i en text. Det är däremot så, att det är reportern 

som skriver texten och väljer den auktoritet som dennes attityd attributeras till och är därmed 

dominanten i denna samverkan. Det är alltså ingen anmärkningsvärd attityd att polisen har sitt 

arbete, ordningen och säkerheten som primärt fokus - det blir först en attityd när den produceras av 

reportern i en tidningstext. Men det innebär också att den attityden varierar, beroende på vem 

auktoriteten som attityden attributeras till är. Skulle auktoriteten exempelvis vara en stadsplanerare 

så skulle rapporteringen handla om boendeförhållanden, social hållbarhet/ohållbarhet skulle kanske 

vara problembeskrivningen och planeringen av stadsdelen skulle vara orsaken istället. Jag skulle 

vilja göra detta resonemang grafiskt tydligt, genom att komplettera problembeskrivningen i Figur 1. 

så här:
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Figur 2. För evidentiell ståndpunkt:

Auktoritetens utsaga (Polisen)

                                                                              
                                                               
                                                               Problembeskrivning
                                      ”Lugnt” ”Oroligt”

           

                           Orsak                                                                             Orsak

                      ”Nattvandrare”                                                                           ”Vänsteraktivister”

                            ”Dåligt väder”                                                                                                     ”Ungdomar” 
                     ”Polisarbetet”                                                                           ”Bråkmakare”

                                                                                                                                                     ”Radikala muslimer”

Figur 2. avser tydliggöra att beroende på vem som attityden i texten attributeras till (den vertikala 

axeln), så påverkas såväl problembeskrivningen i artikeln (den  horisontella axeln) som orsaken 

(markerat med fetstil) till problemet. Jag vill därmed visa att valet av auktoritet som attityden 

tilldelas till, också i sig själv har en avgörande betydelse för vilken attityd texten bär på. Detta 

resonemang innebär också att auktoriteten måste ses som en skiftande och direkt avgörande 

variabel: skiftar auktoriteten så skiftar också de andra punkterna med den och därmed skiftar också 

attityden i texten. Attityden i artikeln, när den framkommer med hjälp av evidentiell stånpunkt, 

måste därför ses som en produkt av reportern OCH den auktoritet  som reportern väljer att  vidimera 

attityden med. Det  är alltså inte bara reporterns attityd som förmedlas utan faktiskt också polisens 

egen och den är avgörande för hur attitityden i texten ser ut. 

 Förklaringen till problembeskrivningen står alltså att  finna i dynamiken som finns mellan 

polisen och reportern. Det kan vara värt att påpeka eftersom det också är i denna dynamik som 

”orsakerna” till oroligheterna uppstår: d.v.s. det är både reportern och polisen som lyfter fram 

”vänsteraktivister”, ”ungdomar”, ”bråkstakar” som orsaken till ”oroligheterna”. Båda aktörerna 

måste därför ses som ”subjekt” för skapandet av attityden i artikeln, men med reportern som den 

dominerande av dem - då det ju är reportern som skriver texten, tilldelar attityden och väljer vem 

som ska vidimera utsagan. 

 Det är inte så konstigt att polis och räddningstjänst i första hand har säkerhet och lugn för 

ögonen, men det är inte bara polis och räddningstjänst som formerar attityd i texten, det är som sagt 

reportern som är det dominerande momentet i den processen. Jag vill exemplifiera ur artikeln ”Så är 
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läget i Rosengård” (Bilaga (V) där det också är räddningstjänsten som får vidimera 

problembeskrivningen i artikeln.

Så när som på några anlagda bränder i containrar var det lugnt i Malmöstadsdelen Rosengård på 

lördagen.
Vid 15.30-tiden larmades räddningstjänsten till två utomhusbränder på Bennets väg. Polis följde 

med räddningstjänsten till bränderna. 
Dels brann en återvinningscontainer för papper, dels en vanlig grön container för hushållssopor.

Vid 17.20-tiden på lördagen fick räddningstjänsten ett nytt brandlarm. Den här gången brann ett 
fristående sophus på Bennets väg. 

Det är alltså till stor del antinomin lugnt/oroligt som får stå som det huvudsakliga att rapportera 

kring från stadsdelen. Och det är alltså i första hand reporterns val av attribution som förstärker den 

bilden, i andra hand den tilltalade i artikeln själv.

4.2 Auktoritetsbekräftelse och skribentens korrespondentröst
Detta avsnitt kommer att  behandla de fall där den attributerade attityden är i linje med den som 

reportern representerar. Den värderande positionen är därmed projicerad av formuleringar som 

implicit  konstruerar attributionerna som sanna, eller pålitliga. Detta görs gärna med understöd av 

reporterns egen auktoritet som just reporter.

 I artikeln ”Lugn kväll trots flera bränder” (Bilaga (VI) förekommer en typ av 

auktoritetsbekräftelse, där en utsaga är formulerad av och attributerad till reportern själv. Artikeln är 

skriven utifrån vad Peter White och Jim Martin skulle kalla ”Skribentens korrespondent-

röst” (Martin & White 2005:173) där en högre grad av oförmedlad attityd visar sig i texten, jämfört 

med de mer renodlade rapporteringarna. För att vidimera förtroendet för textens utsaga har som 

tidigare sagts polisens, räddningstjänsten och en boendes förmedlade attityd visats i den här 

artikeln. Men det förekommer också i texten att reportern använder sin egen auktoritet för att teckna 

en bild över situationen i området.

Det kallas polisväder – när vädret är så dåligt att bråkmakarna hellre stannar hemma. De kalla 
vindbyarna igår, uppemot 20 meter i sekunden, lär också ha kylt ner sinnet på många av 

ungdomarna som tidigare i veckan har rört sig ute på gatorna i Rosengård.

Det anmärkningsvärda i artikeln är hur attityden i artikeln inte bara ligger attributerad som i flera av 

de tidigare artiklarna, utan även är direkt inskriven i texten med hänvisning till reporterns egen 
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auktoritet. Korrespondentrösten som används här, innebär alltså att textens attityder och värderingar 

direkt går att härleda till skribenten själv. Ur detta är det tämligen enkelt att peka på vilka det är som 

ligger bakom upploppen på Rosengård (”bråkmakare”, ”ungdomar”; se också Figur 2.) och att 

lugnet infinner sig när dessa hellre stannar hemma.

 Jag vill emellertid påpeka att det i det här fallet finns en viktig distinktion att göra mellan 

”Skribentens korrespondentröst” och Auktoritetsbekräftelse: den förstnämnda innebär att 

ståndpunkten inte är hämtad från en extern källa och den sistnämnda innebär att reportern använder 

sin egen auktoritet för att förstärka någon annans utsaga. I exemplet ovan rör det sig alltså om 

”Skribentens korrespondentröst” och därmed reporterns egen bild av förhållandet. Däremot går det 

inte att bortse från att dessa två grepp ligger sammanflätade med varandra i artikeln. Då reportern i 

inledningen av artikeln har använt sin korrespondentröst för att framhäva frånvaron av oroligheter i 

stadsdelen, tilldelas samma attityd en extern källa lite senare i artikeln. Jag har märkt 

korrespondentrösten som (3) och auktoritetsbekräftelsen som (4):

(3)Det kallas polisväder – när vädret är så dåligt att bråkmakarna hellre stannar hemma. De kalla 
vindbyarna igår, uppemot 20 meter i sekunden, lär också ha kylt ner sinnet på många av 

ungdomarna som tidigare i veckan har rört sig ute på gatorna i Rosengård[...] Under 
lördagskvällen var det betydligt färre ungdomar ute. Desto fler vuxna med vita armbindlar gick 

runt i området – representanter för Islamiska kulturföreningen och de sju andra organisationerna 
som försöker skapa lugn i stadsdelen, bland annat genom att nattvandra.(4) – Det är väldigt 

positivt, säger Romdhane Boussaidi från IBN Rushd studieförbund efter att ha varit ute några 
timmar på kvällen.

Det jag huvudsakligen vill peka på är röstskiftet i artikeln (se även bilaga (VI), hur det går ifrån 

korrespondentröst till reporterns röst, och därmed används attributionen till Boussaidi för att 

vidimera den bild som tidigare givits i artikeln. Det är även här motsatsförhållandet ”lugn” vs. 

”orolig” som står som det huvudsakliga målet för rapporteringen om situationen i stadsdelen - det är 

den bilden som attributeras till Boussaidi och som omnämns som ”väldigt positivt” av honom. 

Vidare står det i artikeln att:

Han [Boussaidi, min anm] var särskilt nöjd med lördagens möte med polisen och politiker från 
Malmö stad.

– Det leder alltid till bra resultat när man samarbetar. Vi måste mötas och prata med varandra så att 
vi förstår varandra. Vi kan inte bara gömma oss bakom våra fördomar, säger Romdhane Boussaid.

Polisen tog samtidigt det säkra före det osäkra. Även under lördagskvällen hade man inlånad 
förstärkning från Västra Götaland och Stockholm och sammanlagt var närmare 200 poliser i tjänst.
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Det är ännu en gång värt att  påpeka hur det är den säkerhetsmässiga problemställningen som skjuts 

fram i artikeln, trots att  man rapporterar om ett möte mellan politiker, polis och IBN Rushd 

studieförbund. Vad som diskuterades på mötet framgår inte och det följs inte upp i artikeln. Det  är 

alltså en attribution som i mångt och mycket liknar den som gjordes med Håkan Hydén (se sid 10), 

där den attributerades utsaga främst förefaller förstärkas av den attityd som redan finns i texten. 

Även om det alltså finns flera sidor av myntet, enligt den tilldelade, så är det bara en sida som lyfts 

fram i texten. Jag kommer komma tillbaka till en diskussion om detta senare, men vill först lyfta 

fram reporterns dominerande ställning vid de här attributionerna.

 Då jag tidigare förklarade auktoritetsbekräftelse som en attribution där reportern använder 

sin egen auktoritet för att förstärka någon annans utsaga, gav jag en något förenklad bild. Det som 

syns i den externa attitydtilldelningen till Boussaid och Hydén är ju att reportern har attributerat en 

attityd till de båda inte bara för att förstärka deras attityd, utan också för att förstärka sin egen bild 

av förhållandet. Detta går även här att beskriva som en slags dynamik mellan reportern och den 

attributerade, där reportern är det dominerande momentet för attitydskapandet i texten. Precis 

samma förhållande mellan reportern och ”polisen” som beskrevs i Figur 2. alltså. Men det finns två 

avgörande skillnader mellan de olika attributionerna. Den ena kan tyckas självklar: Boussaidi är 

ingen auktoritet som ”polisen” eller ”professor”. Den andra rör i vilken grad som de attributerade är 

medskapare till attityden i texten i sitt respektive fall. Boussaidi är till exempel inte tillnärmelsevis 

lika delaktig i problemformulerandet som ”polisen” är. Det  är inte han som presenterar antinomin 

lugnt/oroligt i artikeln tillsammans med reportern, han används enkom för att förstärka den. 

 För att konkretisera den skiljelinje mellan evidentiell ståndpunkt och auktoritetsbekräftelse 

som jag vill påvisa här, så vill jag först göra tydligt att de attributerade är medskapare till attityden i 

båda fallen (attityden i texten uppkommer alltså i dynamik mellan reportern och den tilldelade). 

Men i fallen som är auktoritetsbekräftande är alltså reportern ett mer dominerande moment i den här 

dynamiken, än i de fall där man attributerar en evidentiell ståndpunkt.

4.3 Auktoritetsdistansering och ignorering
Detta avsnitt ska alltså presentera de fall där rapporteringen framställer en motsatt attittyd än den 

attributerade som den mest rimliga eller riktiga. Denna attribution kan också förekomma då man 

ställer två ståndpunkter mot varandra i en text  men där den ena framträder som mindre riktig eller 

sann än den andra. 
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 Jag har i de två föregående kapitlen diskuterat i vilken grad de olika attributionerna är med 

och formulerar problemet i texten. Jag har i detta hänseende koncentrerat mig på hur dynamiken 

mellan reporter-attribution ser ut i de olika fallen. Där har jag  lyft fram ståndpunkter som förts fram 

i attributionerna men inte riktigt släppts fram eller följts upp i texten. Det har då dels rört sig om 

Håkan Hydéns evidentiella ståndpunkt och hans vilja att  ”få en bild inifrån de här grupperna” (se 

sid 10 och bilaga II), och dels om Romdhane Boussaids auktoritetsbekräftelse och det möte med 

politiker och polis  som han berättar om (se sid 13 och bilaga VI). 

 Det är dessa ”ignorerade” eller, rättare sagt, ”distanserade” utsagor som jag nu vill lyfta fram 

i det här kapitlet. Det rör sig alltså om attityder som attributeras, men det är i mycket låg 

utsträckning en attityd som går i linje med resten av artikeln. Jag vill härvid peka på hur man 

distanserar sig från den attributerade ståndpunkten– främst genom att ignorera den eller omtolka 

den. Det första exemplet är särskilt intressant, då det  också har lyfts fram som ett  exempel på en 

evidentiell ståndpunkt. Motstridigt, kan tyckas, men det blir återigen väldigt tydligt hur 

dominerande reportern är i attitydprocessen: rent praktiskt  hur man utläser en utsaga och i vilket 

sammanhang denna utsaga sätts in i.

Håkan Hydén, professor i rättssociologi vid Lunds universitet,  är inte förvånad över att 
vänsteraktivister och radikala muslimer agerar tillsammans.

– Händelserna på Rosengård ser jag som ett uttryck för ungdomarnas missnöje med det samhälle 

de lever i, och så länge som vi inte kan etablera ett alternativ till det kan vi förvänta oss att 
protesterna kommer från båda kanterna, säger han.

Som jag omnämnt tidigare i uppsatsen så blir det i det här citatet tydligt hur långt ifrån 

reporterns text och Håkan Hydéns utsaga är ifrån varandra. För artikeln är 

huvudnyheten, att det  är oroligt på Rosengård och orsaken till det är att vänsteraktivister 

och radikala muslimer agerar tillsammans. För Håkan Hydén är huvudtesen närmst att 

det pågår händelser på Rosengård och orsaken till detta är att  ungdomar är missnöjda 

med det samhälle det lever i.

  För tydlighets skull vill jag också lyfta fram Håkan Hydéns två ståndpunkter en 

gång till.

Men han [Håkan Hydén, min anm] är oroad över att bråken drar till sig vad han kallar 
professionella bråkstakar och betonar att polisen och Räddningsverket måste satsa på långsiktiga 

forskningsprojekt för att lösa problemen i framtiden.
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– Vi måste få en bild inifrån de här grupperna för att finna en lösning.

Dessa två ståndpunkter är alltså

(1) Hydén är oroad för ”professionella bråkstakar”

(2) Hydén vill få en ”bild inifrån de här grupperna” för att nå fram till en lösning.

Det är alltså den sistnämnda av dessa två som inte diskuteras vidare i artikeln, och ur en kontextuell 

synvinkel skiljer sig en del från artikelns övriga innehåll (d.v.s. den attityduppställning som 

presenterades i Figur 2.). Kort sagt: Hydéns ståndpunkt är inte den mest rimliga att ha i texten, när 

resten av artikeln för fram antinomin lugn/orolig som den huvudsakliga problematiken. Det är också 

därför som attributionen inte följs upp: Hydén pratar om en lösning, artikeln pratar om en annan. 

Detta sker trots att han är attributerad i egenskap av professor i rättssociologi, men hans 

attributioner används något selektivt och något välvilligt tolkat. Jag vill än en gång trycka på att 

attributionen till Håkan Hydén är ett intressant ett exempel på en evidentiell ståndpunkt (då ju 

Hydéns auktoritetsställning som professor används för att vidimera innehållet artikeln)  OCH en 

auktoritetsdistansering (då reportern helt klart är det dominerande momentet i texten). 

Ett likartat fall, men där attributionen inte görs till en auktoritet men där reportern fortfarande 

använder den externa attityden till att förstärka sin egen bild är det som rör Romdhane Boussaid i 

artikeln ”Lugn natt trots flera bränder”. Artikeln inleds, som framgick på sidan 13, med en 

korrespondentröst där reportern förklarar hur det dåliga vädret och nattvandrarna medverkar till att 

skapa lugn i området. Denna korrespondentröst attributeras alltså till Boussaidi senare i artikeln:

– Det är väldigt positivt, säger Romdhane Boussaidi från IBN Rushd studieförbund efter att ha 

varit ute några timmar på kvällen.

Men senare så söker den attributerade att skifta fokus på artikeln, och lyfta fram något annat än 

lugnt/oroligt-antinomin. Och det är alltså här som vi kan se hur man distanserar sig från 

ståndpunkten genom att helt enkelt ignorera den. 

Han [Boussaidi, min anm] var särskilt nöjd med lördagens möte med polisen och politiker från 

Malmö stad.
– Det leder alltid till bra resultat när man samarbetar. Vi måste mötas och prata med varandra så att 

vi förstår varandra. Vi kan inte bara gömma oss bakom våra fördomar, säger Romdhane Boussaid.
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Polisen tog samtidigt det säkra före det osäkra. Även under lördagskvällen hade man inlånad 
förstärkning från Västra Götaland och Stockholm och sammanlagt var närmare 200 poliser i tjänst.

Det som jag huvudsakligen vill peka på då jag argumenterar för att Boussaids ståndpunkter 

ignoreras, är dels att artikeln inte alls redogör för vad mötet ifråga  handlade om, och dels hur 

reportern snabbt för tillbaka diskussionen till att cirkulera kring polisiära insatser igen efter att 

Boussaid har talat. Mötet ifråga förekommer även i artikeln ”Så är läget i Rosengård”, där polisens 

informatör Charley Nilsson berättar att 

– Man enades under mötet om att det gemensamma målet är att Rosengård ska utgöra en säker 
miljö att vistas och bo i.

Min undersökning har flera gånger pekat på hur det är antinomin lugnt/oroligt som hela tiden står i 

rapporteringens förgrund. Det vill jag även peka på i citatet ovan. Jag vill också påpeka att  det finns 

en skillnad mellan Håkan Hydén och Romdhane Boussaid, som jag visat tidigare i den här 

uppsatsen; attributionerna till Håkan Hydén har även använts som en evidentiell ståndpunkt, vilket 

inte är fallet med Romdhane Boussaid. Boussaid är emellertid ungefär lika dominant vid 

formerandet av attityden i texten som Håkan Hydén var då hans ståndpunkt ignorerades. Som sagt, 

det intressanta med attributionerna till Hydén är de används både som evidentiell ståndpunkt och 

auktoritetsdistansering.

Det finns även exempel i mitt material som lyfter fram de boendes bild av förhållandet. Dessa lyfter 

då fram en annan problembild än den som presenteras i Figur 2. när de intervjuas. Ett  sådant 

exempel står att  finna i artikeln ”Kanske ett  sätt för folk att visa att de finns” (Bilaga III), där två 

boende i området är oroade över vilken bild som människor får av Rosengård:

– I natt kom det ungdomar från alla ställen i Malmö. Jag är irriterad på deras metoder. De som kan 
åka hem igen skiter i hur här ser ut. Vi bor kvar, säger han.

– Vi är inte inblandade, vi har aldrig gått i den moskén och jag känner inte igen människorna som 
är där nu. Men vi påverkas ändå. Andras syn på oss förändras, säger Sara Razzaq. 

Även situationen i fastigheterna lyfts fram som en förklaring till rapporteringen:

Hon berättar att kackerlackorna har kommit tillbaka i deras hus och att det är så kallt i lägenheten 
att de har fått köpa egna element.
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– Man känner sig inte uppskattad här. Kanske är protesterna ett sätt för folk att visa att de finns, 
säger Sara Razzaq. 

Det är alltså en lite mer komplicerad bild som får plats i attributionerna i den här artikeln. För det 

första presenteras det inte som en orsak till problemen i Rosengård att ”bråkstakar” åker in utifrån 

och skapar ”oro”: det finns problem där ändå i bland annat hur ”uppskattad” man känner sig som 

boende i stadsdelen. Det rör sig, med appraisalbegrepp, alltså om en attributerad uppskattning av 

boendesituationen i Rosengård.

 För det andra finns det en oro över att synen på Rosengård förändras och synen på de 

boende med den. En attributerad affekt som även yttras av fler intervjuade i artikeln.

– Alla jag har pratat med säger samma sak. Vi är oroliga över att folk kommer hata Rosengård när 
de ser vad som händer. Det blir problem för alla muslimer. Jag tycker att de kan gå till en annan 

moské istället för att kasta sten på polisen, säger Hayam Juni.

Det finns dock en viktig skillnad mellan att lyfta fram brister i bostadsförhållandena i Rosengård 

och oron för hur andra människor ser på stadsdelen och de som bor där: den förra utmanar 

antinomin i Figur 2., den sistnämnda gör det inte. Att attributera lugnt/oroligt-antinomin även till de 

boende stöter också på kritik i rapporteringen:

När vi försöker prata med en av de lite äldre ungdomarna skickas vi vidare till talespersonen 

Basem Mahmoud. Han är upprörd över att alla journalister vill prata om nattens våldsamheter och 
tycker att sakfrågan har hamnat i skymundan. 

För att lyfta fram en auktoritetsdistansering i det här sammanhanget är det just detta jag vill peka på. 

Det är antinomin lugnt/oroligt som man har valt att attributera redan när man ställt frågot till de 

boende, och det är den attityden som står i centrum även i den här artikeln, även om det 

förekommer en del nyanseringar. En vanlig strategi som jag tidigare har lyft fram i analysen har 

varit att ignorera andra problemställningar, och helt enkelt omöjliggöra för andra figurer än den som 

jag presenterade i Figur 2. Detta är emellertid inte hela sanningen, bland annat om man tittar på hur  

den bristande bostadssituationen kommer fram i ”Kanske ett sätt för folk att visa att de finns”. Men 

det ses förekomma på andra ställen i materialet, och även i den här artikeln. Exempelvis så lyfter ju 

Basem Mahmoud fram att ”sakfrågan har hamnat i skymundan” när SDS vill prata om nattens 

våldsamheter, men vad som är sakfrågan enligt honom förtäljer inte artikeln. Att han inte vill göra 

detta framställs som något av ett mellanting mellan en auktoritetsdistanserad attribution och en 
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provocerad attityd (White 2006: s17). Oavsett vilket, så verkar det klart att det är inte Basem 

Mahmouds problemställning som är den mest godtagbara, det är fortfarande att det huvudsakligen 

är lugnt/oroligt i området.

 

Reportern skriver också in en provocerad attityd som vänder sig mot våldet och mot 

polismotståndet:

– Någon måste hitta en lösning på det här. Det är så mycket bråk att jag inte kan sova. Jag är rädd 

för att det ska börja brinna i mitt hus eller att någon ska göra inbrott. Jag har ett litet barn också, 
säger Jakob Bilal. 

Containrarna bakom honom är nedklottrade. ”Moskén är vår”, ”Snutslakt” och ”Rosengård 
support”.

Antinomin finns alltså kvar även här, och även om polisen inte är attributerade till något alls i den 

här artikeln så är det polisens problemställning, d.v.s. samma problemställning som visades i Figur 

2, som man accepterar i artikeln. Det är den problemställningen som syns attributerad till många av 

de boende i den här artikeln (många, inte alla), och när någon annan problemställning presenteras så 

ignoreras den. Men vad är det egentligen för mekanismer som gör att det är Figur 2. som får en mer 

framskjuten position i artiklarna där de nämns olika ståndpunkter? Är det i själva verket inte så att 

detta är ett argument för att attityden i texten är balanserad och nyanserad?

Konkret så skulle jag vilja summera auktoritetsdistanseringen som att reportern presenterar två 

problemställningar i sin artikel. Den ena är den i undersökningen återkommande antinomin lugnt/

oroligt, den andra är någon annan förklaring (brister i fastigheterna, missnöje med samhället, 

bristande samarbete mellan polis, politiker och boende). Men jag vill argumentera för att det är den 

förstnämnda som rent semantiskt förefaller som den mest godtagbara, adekvata och relevanta i 

sammanhanget. På samma sätt så förefaller alla alternativa förklaringar vara inadekvata och svåra 

att förstå. 

 Detta har två parallella förklaringar, den ena är så enkel som att den förstnämnda 

problemställningen har stöd av polisen– en auktoritet, vilket jag visade i kapitel 4. Den andra är att 

den alternativa förklaringen delvis inte får den uppföljning och kontextualisering som dess 

komplexitet kräver. Den ignoreras, eller följs helt enkelt inte upp vidare. Detta kan ske i 

attributioner till samma personer, den första problembilden bekräftas och den senare distanseras.
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Jag har sökt göra detta grafiskt tydligt i Figur 3. Auktoritetsdistansering. Figuren förklarar att en 

och samma attribution kan innehålla olika problemställningar, att den ena framstår som adekvat och 

den andra inte gör det, och i sista ledet varför det framstår på detta viset och hur det har yttrat sig i 

texten.

Figur 3. Auktoritetsdistansering.

                                                                    Attribution

 

 

                            Lugnt/Oroligt                                 ”Annan problemställning”

 

                          Adekvat                                                                                                                                                        Inadekvat

Polisen har vidimerat                                                                                             Inskrivet i texten:

Bekräftad i andra attributioner                                                                                     ignorerat eller

Bekräftad (inskriven) av skribentröst                                                                  inte kontextualiserad           

Kontextualiserad av reporterns                                                                               av reporterns röst

 röst                                                                                                                                                                      

I samband med ovan förda resonemang kring den grafiska modellen är det också relevant att lyfta 

fram hur attityden egentligen ser ut. Vi kan också därmed konstatera att det är i det högra ledet som  

distanseringen sker, och där är reporterns aktivitet som skribent mest uppenbar: här kan han/hon 

formulera och komponera i sin text hur viktig eller oviktig en ståndpunkt är, genom att helt enkelt 

ignorera eller inte sätta in ståndpunkten i sitt samband. Därmed inte sagt att  reportern är mindre 

aktiv, eller inte dominerande vid bekräftelsen av ståndpunkterna (d.v.s. i vänsterledet)– reportern är 

bara mindre ensam i den processen. När det är en adekvat problemformulering så blandas polisen, 

räddningstjänsten eller någon annan auktoritet ofta in för att vidimera. Eventuellt används någon 

annan attribution för att bekräfta det som reportern redan har skrivit  in i texten bl.a. via sin 

korrespondentröst. Denna attribution kan, som jag nämnde tidigare, alltså vara samma uttalande 

som texten distanserar sig i från.

 I figuren syns också att reportern har använt sin skribentröst för att vidimera lugnt/oroligt-

antinomin. Jag syftar då exempelvis på artikeln ”Lugn kväll trots flera bränder” där reportern 
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framträder som korrespondent i stadsdelen. Men både distanseringen och bekräftelsen skiljer sig hur 

de hanteras också av reporterns röst. När reportern bekräftar antinomin vidimeras den antingen för 

att  den godtas i texten, kontextualiseras eller helt enkelt följs upp av en annan attribution. I 

distanseringarna är förhållandet det motsatta, där står ofta attributionerna ensamma, 

okontextualiserade och förefaller närmast irrelevanta.

4.4 Sammanfattning av appraisalundersökningens resultat
Jag har i undersökningen visat att det är en problemformulering som kretsar i första 

hand kring huruvida det pågår våld eller inte pågår våld i stadsdelen Rosengård. Denna 

problemställning är från början attributerad till polisen och räddningstjänsten, men den 

återkommer i attributioner till olika individer med olika ställning i samhället. Den här 

problemformuleringen prövas och ifrågasätts i ett par attributioner. De alternativa 

problemformuleringar framställs i dessa fall framstår emellertid som mindre godtagbara 

eller adekvata. Detta framgår i texten främst genom att dessa problemställningar inte är 

kontextualiserade.

 Undersökningen har också visat att reportern har en varierande grad av 

dominans vid formulerandet av attityden artiklarna. Exempelvis är polisen medskapare 

till antinomin lugnt/oroligt, och framför allt till vad och vem det är som orsakar lugn 

och oro. Men reportern har de facto en dominerande roll vid formulerandet av attityder i 

texten, om än i svagare grad vid evidentiella ståndpunkter, än vid auktoritetsdistansering 

och bekräftelse. Det har visat sig främst i de fall där reportern är aktiv i form av den 

inskrivna hanteringen av olika attributioner. Utsagor som har föreslagit alternativa 

problemställningar till den om lugnt versus oroligt, har genom auktoritetsdistansering 

framstått som mindre godtagbara. Konkret har denna distansering skett genom att med 

reporterns röst ignorera utsagorna i den inskrivna texten, eller inte kontextualisera dem i 

någon vidare utsträckning (se exempelvis Figur 3.). Förstärkningen av antinomin har å 

andra sidan visat sig genom att man använder polisen som evidentiell ståndpunkt, en 

auktoritet eller ett slags ”facit” i sammanhanget.  Reportern har även visat sig agera  

mer konkret som auktoritet i det här sammanhanget och är med skribentens 

korrespondentröst aktivt medverkande till att göra antinomin godtagbar.
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5. Skapandet av Den andre: Vem har tolkningsföreträdet till en 

dialektisk problembild?
Under den här rubriken kommer jag att rikta in mig på att undersöka hur de attityder som jag kunnat 

skönja så här långt kan ses i en kontext av Den andre-skapande och dikotomiserande. Jag kommer 

hålla mig kvar vid den begreppsapparat som appraisalteorin arbetar kring, men jag kommer koppla 

samman det med den postkoloniala teorin som jag presenterade i kapitel 2.3. Det kommer alltså i 

detta kapitel att även handla om skillnadsskapande och vem det är som bestämmer skillnaden 

mellan densamme, och Den andre. 

5.1 Antinomin lugnt/oroligt
Den viktigaste attityden som är attributerad i artiklarna har jag visat vara motsatsförhållandet lugnt/

oroligt. Satt i ett orientalistiskt sammanhang ligger det nära till hands att peka på uppskattningar, 

eller andra attityder i texterna som antyder att en sådan dikotomi skapas med hänsyn till 

människornas beteende och deras ursprung (1993:93). Det är, föga förvånande, inte så explicit 

formulerat i materialets diskurs. För att nå fram till ett resonemang kring, i första hand, omedvetet 

attitydyttrande kring det här händelseförloppet så skulle jag vilja peka på en figur som kan teckna 

hur rapporteringen har sett ut i förra avsnittet och lyfta in den i det här teoretiska sammanhanget. 

Det är nödvändigt att få en inledande överblick över hur attityderna har sett ut, för att sedan kunna 

föra ett teoretiskt resonemang kring dem.

Figur 4. För dikotomisering

Rapporteringen (förstärkta attributioner)

                                                                              
                                                               
                                                               Problembeskrivning
                                      ”Lugnt” ”Oroligt”

                           Orsak                                                                             Orsak

                      ”Nattvandrare”                                                                           ”Vänsteraktivister”

                            ”Dåligt väder”                                                                                                     ”Ungdomar” 
                     ”Polisarbetet”                                                                           ”Bråkmakare”

                                                                                                                                                     ”Radikala muslimer”
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Det som jag först och främst vill lyfta fram är problembeskrivningen och vem det är som har 

tolkningsföreträde till vad som pågår i stadsdelen Rosengård. I rapporteringen har jag kunnat 

konstatera att händelseförloppet i bostadsområdet Rosengård först och främst framstår som en 

polisiär angelägenhet. Det är alltså polisens arbetsuppgifter som är det intressanta vid bevakningen 

av händelserna i delområdet Herrgården. Denna attityd är attributerad till polisen, men också till 

andra personer vars utsagor förstärks eller försvagas i ljuset av reportens urval och text. Jag vill 

argumentera för att den slutsats som bör dras utifrån detta är att rapporteringen främst är riktad till 

människor som inte bor i det absoluta närområdet, d.v.s. tolkningsföreträdet till den här 

problembeskrivningen är i så fall någon annans än de direkt berörda. Det mest uppenbara är ju att 

det är polisen som huvudsakligen är den auktoritet som utsagan attributeras till, och det är i ljuset av 

polisens arbete som orsakerna till händelseförloppet bör ses. Men det finns även andra saker som 

styrker denna ståndpunkt. Detta kan exempelvis påpekas vid oron för vad andra ska tycka om 

stadsdelen som uttrycks av de boende där:

– Alla jag har pratat med säger samma sak. Vi är oroliga över att folk kommer hata Rosengård när 
de ser vad som händer. Det blir problem för alla muslimer. Jag tycker att de kan gå till en annan 

moské istället för att kasta sten på polisen, säger Hayam Juni.

Kort sagt: problembeskrivningen har inte ett perspektiv som är riktat till de boende i stadsdelen de 

rapporterar kring. Det är heller inte en gemensam stad som rapporteringen kretsar kring; det finns 

en tydlig skillnad mellan ”folk” (utifrån) och vi (boende i Rosengård) i citatet ovan. Detta gäller 

även för den generella problembeskrivningen (se figur 3.), vilket innebär att stadsdelen först och 

främst framstår som isolerad från den övriga staden. Isoleringen tydliggörs främst genom att de 

problem som finns i stadsdelen främst kretsar kring huruvida det är lugnt eller oroligt där. Den här 

dialektiken har jag visat återkommer i förgrunden i mitt material. Jag avser att i följande två avsnitt 

förklara varför den postkoloniala teorin kan användas för att argumentera för att dessa attiyder är 

olika delar i ett skapande av Den andre.

5.2 Otydliggörande och tolkningsföreträde
Jag vill således visa att den postkoloniala begreppsappaten faktiskt kan appliceras på det här 

resultatet. Det är i synnerhet tre punkter som det är relevant att peka på i den här argumentationen: 
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1: Den generaliserande bilden av att oroligheterna omfattar hela Rosengård (otydliggörandet), 

2: detta leder till en uppdelning mellan stadsdelen Rosengård och övriga Malmö i rapporteringen, 

och 

3: att det även är just den binära problemställningen av lugnt/oroligt som spelar en avgörande roll 

för detta skillandsskapande.

 Samtliga dessa tre punkter medverkar också till att rapporteringen inte är avsedd för de som 

bor i området där oroligheterna har ägt rum. Det är alltså vad jag i punkt 1. omnämnde som ”övriga 

Malmö” som rapporteringen riktar sig till.

Otydliggörandet i rapporteringen står att finna i bilden av att det är i en hel stadsdel som kravallerna 

pågår. Det är ”Rosengård” som omnämns som scenen för ”oroligheterna”, när det i själva verket rör 

sig som mest om två delområden: huvudsakligen Herrgården men också Örtagården, i stadsdelen 

Rosengård. Susan Asmunssen menar att en avindividualisering sker på grund av att underlätta den 

normativa tolkningen av ett händelseförlopp: att radera ut småskillnader är ett sätt att skapa en 

homogen grupp, är ett sätt att förstå och på samma gång distansera sig ifrån den skapade gruppen. 

Det spelar alltså mindre roll att det finns betydande sociala och etniska skillnader inom stadsdelen i 

fråga: det väsentliga är att den är annorlunda i den vita majoritetens ögon (Asmunssen;1999:113). 

Edward Said nämner också samma typ av expansiv exotism över ett allt större geografiskt område, 

vilket också är intressant med tanke på att jag i rapporteringen alltså framhållit att det är i hela 

Rosengård som det sker kravaller, som rör en lokal som ligger i ett litet delområde som är en 

muslimsk plats för religiös utövning (Said 2004:126). 

 Det går således tämligen fort att konstruera generaliseringen över ett större område, precis 

som Said beskriver. Man får helt enkelt bilden av att det är hela stadsdelen som är muslimsk och 

som berörs av den stängda moskén. Anledningen till denna grova och omfattande geografiska och 

kulturella generalisering, menar Said, beror på en godtyckligt definierad ”annorlundahet” i 

diskursen. Said diskuterar förvisso en enormt geografiskt område, närmare bestämt en hel 

kontinent. Men faktum är att en liknande generalisering förekommer även i de attityder som 

framställts i den här undersökningen, om än över ett mycket mer begränsat geografiskt område: 

stadsdelen Rosengård. Denna generalisering, vill jag mena, är ett uttryck för att skapa ett slags 

annorlundahet, för att skilja den här stadsdelen från övriga Malmö med omkrets. Men vem är det då 

som bestämmer att hela Rosengård ska omfattas av denna annorlundahet?

 Jag har på flera ställen tidigare i uppsatsen argumenterat för reporterns ständiga, om än i 

varierande grad, dominanerande roll för formulerandet av attityden i texten. Detta innebär alltså att 
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det är först och främst reportern, genom auktoritetsdistansering och auktoritetsförstärkning, och i 

viss mån polisen, vid evidentiell ståndpunkt, som ligger bakom attitydbilden såsom den visas i 

Figur 3. Därmed är det också så att tolkningsföreträdet i texten i första hand står att finna hos 

reportern. Det är alltså i första hand reportern som är skillnadsskaparen i texten, och som avgör vem 

och vad som är Den andres skillnad. Det betyder också att det är inte är”annorlundaheten” som har 

tolkningsföreträdet till händelseförloppet i texten. Jag vill också mena att den här skillnaden är 

asymmetrisk, i den bemärkelsen att problemformuleringen lugnt/oroligt måste ses som en väl 

endimensionell beskrivning av en hel stadsdel. Jag kan däremot inte jämföra med hur 

rapporteringen ser ut vid händelser i andra stadsdelar; om beskrivningar av mer vita välmående 

delområden är mer specifikt och flerdimensionellt beskrivna. I nästa kapitel kommer jag redogöra 

lite mer för vad ”annorlundaheten” gör med reporterns tolkning.

5.3 ”Vi är oroliga för vad ni ska tycka”
Jag nämnde tidigare att det inte är ”annorlundaheten” som har tolkningsföreträdet till 

händelseförloppet i området. Men jag har också visat att boende i området faktiskt har en roll vid 

attitydformulerandet, men att den rollen är passiv: den används som attributerade medskapare för 

den attityd som reportern redan har formulerat. Jag ska nedan ur ett postkolonialt teoretiskt 

perspektiv försöka förklara hur detta fungerar, och varför det ser ut som det gör i 

attitydformulerandet.

Förekommer våld och oroligheter i det område där man bor är det ganska naturligt att man tar 

avstånd från våldet och oroligheterna. Man kan tänka sig att man gör så för att känna sig säker i det 

område man tillsammans med sin familj bor och verkar i. Det är emellertid en annan oro som 

attributeras i intervjuerna med de boende i stadsdelen där våldsamheterna pågår. Denna oro har inte 

så mycket med den egna säkerheten att göra, utan för vad andra ska tycka.

– Alla jag har pratat med säger samma sak. Vi är oroliga över att folk kommer hata Rosengård när 
de ser vad som händer. Det blir problem för alla muslimer. Jag tycker att de kan gå till en annan 

moské istället för att kasta sten på polisen, säger Hayam Juni.

Det intressanta i det här citatet (se bilaga III för hela artikeln)  är hur man accepterar den bild som 

redan givits av rapporteringen. Dels handlar det om det geografiska otydliggörandet: det rör sig om 

hela Rosengård, dels förefaller det som om att den uppskattning som texten attributerat till polisen 
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först och främst är oroande med hänsyn till polisen själv (de får stenar kastade mot sig) och de som 

inte bor i stadsdelen (som får en dålig bild av Rosengård).

 Jag presenterade denna acceptans av diskursen i inledningsdelen som en del i att acceptera 

en avvikande bild av sig själv som normen formulerat. Som i att bli objekt även i sina egna ögon 

(Fanon 1997: 138). Det är detta som sker i attributionen till Hayam Juni. Men materialet innehåller 

också möjligheter till viss jämförelse hur reportern skiljer på attributioner som stämmer väl överens 

med den egna problemformuleringen, och på attributioner som inte gör det. Jag visade i kapitel 4.3. 

Auktoritetsdistansering, att citatet ovan följs upp betydligt mer utförligt än vad som görs med 

följande citat :

När vi försöker prata med en av de lite äldre ungdomarna skickas vi vidare till talespersonen 
Basem Mahmoud. Han är upprörd över att alla journalister vill prata om nattens våldsamheter och 

tycker att sakfrågan har hamnat i skymundan.

Talespersonen vill alltså inte kommentera händelserna utifrån antinomin lugnt/oroligt, 

vilket närmast vill provocera fram en attityd hos läsaren (White 2006: s17). Jag har 

tidigare i uppsatsen argumenterat för att reportern härvid distanserar sig från Basem 

Mahmoud. I den postkoloniala kontexten är det också anmärkningsvärt, eftersom Basem 

Mahmoud inte accepterar den beskrivning som reportern föreslår. Jag har också visat 

hur antinomin lugnt/oroligt medverkar till att konstruera ett skillnadskapande, och då 

denna ”skillnad” inte accepteras framstår denna avvikelse som närmast provocerande.

Jag skulle vilja framhålla hur teorierna sammanfaller på den här punkten; det 

skillnadskapande som jag argumenterade för i föregående kapitel hänger samman med 

problemställningen lugnt/oroligt, det geografiska otydliggörandet. Accepterandet av den 

bilden framstår som den mest rimliga ståndpunkten (se exempelvis Figur 3) – medan 

den attribution som inte följs upp är den där skillnadsskapandet inte accepteras. 

6. Sammanfattning om Den andre och avslutande diskussion
Undersökningen har avsett undersöka hur appraisalteorin fungerar för att lyfta fram 

attityder i text, som inte nödvändigtvis har varit avsedda att framgå. Dessa attityder har 

jag sedan systematiserat utifrån en postkolonial teoriapparat, för att undersöka om man 

kan tala om en ”orientalisering” av en stadsdel. 
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 Jag har apropå detta visat att en postkolonial begreppsapparat är applicerbar på 

de resultat som jag med hjälp av appraisalteorin kommit fram till. Huvudsakligen menar 

jag att det totala intrycket är att rapporteringen inte vänder sig till de människor som är 

närmast berörda av situationen: de boende i Herrgården. Jag har lyft fram tre stycken 

punkter som tillsammans pekar i den riktningen. 

a) Den generaliserande bilden av att oroligheterna omfattar hela Rosengård 

(otydliggörandet), 

b) detta leder till en uppdelning mellan stadsdelen Rosengård och övriga Malmö i rapporteringen, 

och 

c) att det är även det hårda fokus på problemställningen av lugnt/oroligt som spelar en avgörande 

roll för annorlundaskapande.

Just det geografiska otydliggörandet i rapporteringen är omnämnt som en vanlig strategi 

för Den andre-skapande av Edward Saids Orientalism. Han beskriver den tänkta 

geografiska uppdelningen som godtycklig, därför att den inte är accepterad av den 

”andra” parten. Det är så de blir ”dom” och vi blir ”vi”. (Said 2004:131). Det är också i 

det här ljuset som man bör betrakta fokuset på lugnt/oroligt. Att problematiken som 

visar sig i stadsdelen i är en fråga om huruvida polisen lyckas hålla ordning där eller 

inte, ska ses i ett perspektiv som är formulerat för den som läser om stadsdelen utifrån. 

På samma sätt menar jag att det geografiska otydliggörandet bör betraktas som 

”godtyckligt”.

 Det förekommer av naturliga skäl en viss oro även bland de boende i stadsdelen. 

Men den oro som presenteras i rapporteringen är just betingad ett utifrån-perspektiv. Det 

faktum att reportern förstärker attributioner som tar upp den här oron, men distanserar 

sig ifrån attributioner som vill framhålla en annan problembild, har jag tagit upp som en 

motsvarighet av det ”objektifierande-av-sig-själv” som förekommer i den postkoloniala 

teorin. Det är dessa attributioner som framhålls i rapporteringen då man pratar med 

Rosengårdsborna.
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Bilaga I Sydsvenska Dagbladet 19/12 2008

”Nya oroligheter i Rosengård”
Malmö.
Bensinfyllda flaskor, fyrverkeripjäser och gatstenar – det beväpnade ungdomar sig med när 
oroligheterna i Rosengård fortsatte igår kväll. Vid midnatt hade fem gripits och en omhändertagits. 
Ändå blev fredagen lugnare än befarat.
ROSENGÅRD. Illa, men ändå inte så illa. Så sammanfattade polis och räddningstjänsten 
fredagskvällen vid midnatt. Då hade närmare 200 poliser, varav 70 inlånade från Västra Götaland 
och Stockholm, arbetat sedan eftermiddagen för att förhindra nya våldsamheter i Rosengård.
Anlagda bränder i bilar och soptunnor rapporterades in löpande under hela kvällen, 
närpolisstationen besköts med fyrverkerier och ungdomar kastade stenar mot poliser – men inga 
allvarligare incidenter hade inträffat.
– Vi har fem gripna och en omhändertagen, sa Calle Persson på polisens ledningscentral vid 23.30-
tiden.
Två av anmälningarna gällde våldsamt upplopp. På ledningscentralen hade man inte fått in några 
detaljer om det senaste gripandet, men tidigare på kvällen hade en ung man gripits efter att han ska 
ha kastat sten mot poliser. En polis träffades men klarade sig oskadd. Ytterligare två unga män greps 
efter att poliser hade känt igen dem från torsdagens oroligheter.
– Vi försöker följa ungdomarna hela tiden så att vi har kontroll, sa Ewa-Gun Westford på 
Skånepolisen.
Vid 23-tiden gick brandlarmet på Värner Rydénskolan. Någon hade kastat in en brandbomb genom 
ett fönster på bottenvåningen, men eftersom det fanns personal på nästa våning upptäcktes branden 
tidigt och en polispatrull kunde släcka den genom den krossade rutan. Trots mängder av bränder 
tyckte driftsledaren på SOS Alarm att fredagen ändå hade varit jämförelsevis lugn.
– Det är i alla fall inte som igår kväll, sa han och syftade på torsdagen.
Natten till lördagen var betydligt lugnare i Rosengård än natten till fredagen.
– Det har varit lugnt där, uppgav länsvakthavande befäl Lennart Hornemark vid Skånepolisen tidigt 
i morse.
Redan tidigt under natten uppgav polisen att läget var lugnt i Rosengård, även om det var oroligt 
under fredagskvällen. Vid midnatt hade fem personer gripits och en omhändertagits. Några nya 
gripanden skedde inte under resten av natten.
Runt tvåtiden började polisen avveckla insatsen i Rosengård och skicka hem patrullerna. Men det 
finns fortfarande viss beredskap och folk på plats i området ifall oroligheterna flammar upp igen. 
Polisens tänker fortsätta den förstärkta insatsen i stadsdelen åtminstone över helgen, sedan beror det  
på hur läget utvecklas.
Under kvällen och natten vistades även ett 30-tal vuxna från Islamiska kulturföreningen ute i 
Rosengård, de tog kontakt med ungdomarna som var ute vilket var till hjälp för polisen.

Bilaga II Sydsvenska Dagbladet 19/12 2008
”Malmöpolisen får förstärkning”
Malmö.
Malmöpolisen har begärt och får nu förstärkning med specialutbildade poliser från Västra Götaland 
och Stockholm för att klara situationen i Rosengård.
MALMÖ. – Vi tror ju inte att det är över ännu. Vi tror att det kommer att fortsätta och måste vara 
beredda på att jobba dygnet runt nu. Vi måste ha en beredskap för att klara oroligheter, 
skadegörelser, bränder och liknande, säger Charley Nilsson, informationsansvarig för Skånepolisen.

Johan Torstensson LU

34

http://www.sydsvenskan.se/malmo/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/


– De poliser som kommer hit är särskilt utbildade för att möta situationer med folkmassor, 
demonstrationer och våldsamheter.
Oroligheterna i Malmöstadsdelen Rosengård trappades upp i natt med bombhot och smällare mot en 
bensinmack och hemmagjorda slangbomber mot poliserna. Flera polisbilar skadades. Men vid tre-
tiden i natt hade det lugnat ner sig.
Brinnande släpvagnar och andra föremål rensades bort från gatorna med hjälp av bulldozer. Även i 
natt avstod räddningstjänsten från att arbeta i området av säkerhetsskäl.
En person har omhändertagits för störande av ordningen och en har gripits för våldsamt upplopp. 
Flera bilar har kollats efter misstanke om att de kört runt och försett orosmakarna med ammunition, 
men inga beslag har gjorts och ingen ytterligare har gripits.
– Men jag kan säga att samtliga våra polisfordon har varit utsatta för skadegörelse, sade Ewa-Gun 
Westford i natt.
Hon ville dock inte ange hur många det kan röra sig om totalt.
– Vi har haft fyra bussar här och åtskilliga polisbilar som kört in och ut i området. Jag vågar inte ens 
gissa, sade hon.
Håkan Hydén, professor i rättssociologi vid Lunds universitet, är inte förvånad över att 
vänsteraktivister och radikala muslimer agerar tillsammans.
– Händelserna på Rosengård ser jag som ett uttryck för ungdomarnas missnöje med det samhälle de 
lever i, och så länge som vi inte kan etablera ett alternativ till det kan vi förvänta oss att protesterna 
kommer från båda kanterna, säger han.
Men han är oroad över att bråken drar till sig vad han kallar professionella bråkstakar och betonar 
att polisen och Räddningsverket måste satsa på långsiktiga forskningsprojekt för att lösa problemen 
i framtiden.
– Vi måste få en bild inifrån de här grupperna för att finna en lösning.

Bilaga III Sydsvenska Dagbladet 19/12 2008
"Kanske ett sätt för folk att visa att de finns"
Malmö.
Dagen efter onsdagens kravaller i Rosengård är grannarna ledsna, tröttna och arga. 
Demonstranterna ser dock inget slut på protesterna: ”Jag tror inte det dör ut förrän de har fått sin 
lokal”, säger aktivisten Julia, en av de som deltog i demonstrationerna i Rosengård i onsdags natt.
ROSENGÅRD. Efter de senaste våldsamheterna är flera av grannarna på Herrgården oroliga.
– Jag släpper inte ut mina barn på kvällen, säger Hayam Junis. 
Fem containrar står framför det som förut var Islamiska kulturföreningens källarmoské. Tältet som 
ockupanterna skulle övernatta i har hamnat lite på sned. Bredvid brinner det fortfarande lite i 
resterna av nattens eld. Det är helt stilla. Inte en demonstrant. Inte en polis. 
Jakob Bilal bor ovanpå källarlokalen. Klättrar man upp på den första containern, kan man enkelt 
häva sig upp på hans balkong.
– Någon måste hitta en lösning på det här. Det är så mycket bråk att jag inte kan sova. Jag är rädd 
för att det ska börja brinna i mitt hus eller att någon ska göra inbrott. Jag har ett litet barn också, 
säger Jakob Bilal. 
Containrarna bakom honom är nedklottrade. ”Moskén är vår”, ”Snutslakt” och ”Rosengård 
support”.
– I natt kom det ungdomar från alla ställen i Malmö. Jag är irriterad på deras metoder. De som kan 
åka hem igen skiter i hur här ser ut. Vi bor kvar, säger han.
Sara Razzaq och Razaq Zanad bor tvärs över gröningen. De är rädda för att barnen i området ska 
påverkas negativt när de ser allt bråk. 
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– Vi är inte inblandade, vi har aldrig gått i den moskén och jag känner inte igen människorna som är 
där nu. Men vi påverkas ändå. Andras syn på oss förändras, säger Sara Razzaq. 
Hon berättar att kackerlackorna har kommit tillbaka i deras hus och att det är så kallt i lägenheten 
att de har fått köpa egna element.
– Man känner sig inte uppskattad här. Kanske är protesterna ett sätt för folk att visa att de finns, 
säger Sara Razzaq. 
Personerna vi möter på Herrgården tycker helt olika. Vissa är arga på politikerna och polisen. Andra 
tycker att de som protesterar ger Rosengård dåligt rykte. Alla fördömer våldet som uppstod under 
natten till igår. 
Hayam Junis håller sina barn inomhus på kvällen. Hon vill inte att de ska bli inblandade i något 
bråk.
– Jag tycker inte att de vuxna ska låta sina barn vara där. Jag tror att vissa föräldrar säger till barnen 
att bråka med polisen, för polisen tar inte barnen. Hade föräldrarna protesterat så hade polisen tagit 
dem, säger hon. 
Flera av hennes grannar är upprörda.
– Alla jag har pratat med säger samma sak. Vi är oroliga över att folk kommer hata Rosengård när 
de ser vad som händer. Det blir problem för alla muslimer. Jag tycker att de kan gå till en annan 
moské istället för att kasta sten på polisen, säger Hayam Junis. 
Det är få personer ute. Flera journalister går omkring och pratar med de grannar som syns. En grupp 
barn i tioårsåldern springer runt till journalisterna och pratar i mun på varandra. 
Det är svårt att veta vad som är sant och vad som är historier som har förts vidare och förstärkts. 
När vi försöker prata med en av de lite äldre ungdomarna skickas vi vidare till talespersonen Basem 
Mahmoud. Han är upprörd över att alla journalister vill prata om nattens våldsamheter och tycker 
att sakfrågan har hamnat i skymundan. 
Majra Munir, Ajse Redzeporska och Hoda Fakhro går förbi containrarna och läser högt.
– Snutslakt. Det är inte bra att skriva så. Det är inte respekt. Det är fel att de har tagit lokalen ifrån 
de som behöver den, men det löser inget att kasta sten. Då kommer de säkert bara vilja stänga ner 
mer.

Bilaga IV Sydsvenska Dagbladet 19/12 2008
”Brand vid sophus i Rosengård”
Malmö.
En brand inträffade vid ett sophus på Ramels väg i Rosengård strax efter 18.30 på fredagskvällen. 
Rökutvecklingen blev kraftig.
Inledningsvis ska polispatruller ha försökt att släcka elden. Kort senare anlände räddningstjänst och 
släckte lågorna.
Ett 50-tal poliser befinner sig i området vid infarten till Ramels väg i Rosengård.

Bilaga V Sydsvenska Dagbladet 20/12 2008
”Så är läget i Rosengård”
Så när som på några anlagda bränder i containrar var det lugnt i Malmöstadsdelen Rosengård på 
lördagen.
Vid 15.30-tiden larmades räddningstjänsten till två utomhusbränder på Bennets väg. Polis följde 
med räddningstjänsten till bränderna. Dels brann en återvinningscontainer för papper, dels en vanlig 
grön container för hushållssopor.
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Vid 17.20-tiden på lördagen fick räddningstjänsten ett nytt brandlarm. Den här gången brann ett 
fristående sophus på Bennets väg. Rökutvecklingen var kraftig, men branden kunde snabbt släckas 
av Naser Kerimovski som driver städentreprenad på uppdrag från MKB.
– Jag gick hit för att kolla om det var några sopor som stod utanför sophuset för dörren fungerar inte 
sedan i förrgår när den förstördes vid en annan brand. När jag kom hit kom en man fram till mig 
och sa att jag inte skulle försöka gå in i sophuset för att det kom rök därifrån, men jag gick in ändå 
och släckte med vatten från en slang. Om jag hade kommit några minuter senare så hade det varit 
försent, säger Naser Kerimovski som räknar med att få gå många turer förbi sophuset under resten 
av helgen för att se så att inte mer brännbart material ställts utanför sophuset.
– Jag brukar få gå förbi här fyra eller fem gånger per dag. Nu blir det oftare än så. Det är katastrof.
Under dagen diskuterade representanter för Malmö stad, islamiska föreningar och polisen 
situationen i Rosengård. Mötet tillkom på initiativ av Islamiska förbundet i Sverige och 
Malmöpolisen.
– Man enades under mötet om att det gemensamma målet är att Rosengård ska utgöra en säker 
miljö att vistas och bo i, säger polisens informatör Charley Nilsson.
Stämningen lugnade ner sig redan under natten till lördagen sedan frivilliga vuxna från islamiska 
föreningar varit ute i stadsdelen och pratat med ungdomarna.
– De har gjort en betydelsefull insats som kommer att fortsätta de närmaste dagarna, säger Charley 
Nilsson.

Bilaga VI Sydsvenska Dagbladet 20/12 2008
”Lugn kväll trots flera bränder”
Malmö.
Det blåste nästan storm under lördagskvällen – men inte i Rosengård. Där blev kvällen lugnare än 
väntat. Två ungdomar omhändertogs efter stenkastning men några större bråk bröt inte ut. En 
förklaring var nattvandrarna från de olika lokala föreningarna.
ROSENGÅRD. Det kallas polisväder – när vädret är så dåligt att bråkmakarna hellre stannar 
hemma. De kalla vindbyarna igår, uppemot 20 meter i sekunden, lär också ha kylt ner sinnet på 
många av ungdomarna som tidigare i veckan har rört sig ute på gatorna i Rosengård.
Under lördagskvällen var det betydligt färre ungdomar ute. Desto fler vuxna med vita armbindlar 
gick runt i området – representanter för Islamiska kulturföreningen och de sju andra 
organisationerna som försöker skapa lugn i stadsdelen, bland annat genom att nattvandra.
– Det är väldigt positivt, säger Romdhane Boussaidi från IBN Rushd studieförbund efter att ha varit 
ute några timmar på kvällen.
Han var särskilt nöjd med lördagens möte med polisen och politiker från Malmö stad.
– Det leder alltid till bra resultat när man samarbetar. Vi måste mötas och prata med varandra så att 
vi förstår varandra. Vi kan inte bara gömma oss bakom våra fördomar, säger Romdhane Boussaid.
Polisen tog samtidigt det säkre före det osäkra. Även under lördagskvällen hade man inlånad 
förstärkning från Västra Götaland och Stockholm och sammanlagt var närmare 200 poliser i tjänst.
Vid några tillfällen under kvällen började gäng med ungdomar att kasta sten mot poliser och skjuta 
raketer mot husen på framför allt Bennets väg. Då siktade polisen snabbt in sig på att omhänderta de 
ungdomar som verkade vara pådrivande. Vid 22-tiden hade två ungdomar omhändertagits enligt 
polislagen för att ha stört ordningen.
– De kontrollerar en del personer och det skjuts lite raketer, men det är ändå ganska lugnt, säger 
Calle Persson, informatör på polisens ledningscentral då.

Johan Torstensson LU

37

http://www.sydsvenskan.se/malmo/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/


Flera anlagda bränder bröt ut under kvällen. Vid 21.30-tiden brann en sopstation utanför 
Shellmacken på Ramels väg, samma mack som utsattes för vandalisering i torsdags kväll. Den här 
gången brann soporna med meterhöga lågor.
Tidigare på kvällen hade Rosengårdsbon Naser Kerimovski själv släckt branden i ett annat sophus 
på Bennets väg.
– Jag gick hit för att kolla om det var några sopor som stod utanför sophuset för dörren fungerar inte 
sedan i förrgår när den förstördes vid en annan brand. När jag kom hit kom en man fram till mig 
och sa att jag inte skulle försöka gå in i sophuset för att det kom rök därifrån, men jag gick in ändå 
och släckte med vatten från en slang. Om jag hade kommit några minuter senare så hade det varit 
försent, säger han.
En brand bröt ut i trapphuset till ett flerfamiljshus på Bennets väg sent på lördagskvällen. Polisen 
fick in larmet om branden klockan 22.44 och kort senare gick de egna rökdykarna in i byggnaden. 
Enligt polisen ska det ha brunnit i en en säng och en madrass som var uppställda i trapphuset.
En kvart tidigare hade en brand brutit ut i en källare på von Rosens väg.
Inga personskador har rapporterats i samband med bränderna.
I Köpenhamn pågick under lördagskvällen en manifestation för att hedra den pojke som sköts ihjäl 
av grekisk polis tidigare i december. Polisen antog att många av vänsteraktivisterna i Malmö hade 
åkt över Sundet istället för till Rosengård.

Bilaga VII Sydsvenska Dagbladet 21/12 2008
”Lugnet har lagt sig i Rosengård”
Malmö.
Lugnet verkar åter ha lagt sig i Rosengård. Efter nästan en vecka med bränder, stenkastning och 
bråk så blev söndagskvällen stillsam.
ROSENGÅRD. – Ungdomarna här vill inte heller att någon förstör deras område, säger Romdhane 
Boussaidi från IBN Rushd studieförbund.
Han och omkring 150 andra vuxna – medlemmar ur olika organisationer och andra engagerade – 
har de senaste kvällarna varit ute och gått rundor i området runt Ramels väg och Herrgården. De har 
pratat med stadsdelens ungdomar för att inte nya bråk skulle utbryta och igår kväll var Romdhane 
Boussaidi nöjd med resultatet.
– Vi har varit ute hela kvällen och det är helt lugnt. Ungdomarna vill inte heller att det ska brinna i 
deras område, säger han.
Nu fortsätter verksamheten.
– Vi tänker gå ut varenda kväll. Vi har också delat ut ett blad till föräldrarna om att de ska hjälpa till 
och hålla sina barn hemma.
Från polisens sida haglar lovorden när det gäller initiativet från IBN Rushd studieförbund, Islamiska 
kulturföreningen och de andra föreningarna som numera nattvandrar i Rosengård. Skillnaden var 
tydlig redan på fredagskvällen, säger Lars Mahler på Skånepolisen.
– Det är viktigt att det här fortsätter, både nu och mer långsiktigt. Vi måste ha en dialog, vi ska röra 
oss i området och prata med folk, säger han.
Tidigt på söndagsmorgonen brann sex bilar på Bennets väg, men eftersom branden började i en bil 
och sedan spreds med vinden till övriga bilar räknar polisen det som en brand. Den branden var sent 
på kvällen fortfarande den enda som hade rapporterats i Rosengård.
– Det är väldigt lugnt, säger Lars Mahler vid 21.30-tiden.
Polisen hade ändå extra bemanning på plats, förstärkt med inlånade poliser från Västra Götaland 
och Stockholm – poliser som hade samma specialutbildning som de skånska poliserna – för att 
kunna upprätthålla beredskapen.
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