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Abstract  
 
 

This paper explores the news media discourse that followed after the fatal shooting of 
Karolin Hakim in Malmö August 2019. Her death was in the early stages connected to 
gang-related violence and received significant media coverage. This discourse analysis 
examines news articles from the initial news reporting, and throughout the rest of 2019.  
The theoretical framework is anchored in post-colonial theory, applying the concepts of 
othering and racialization to analyze the texts. Feminist perspectives on the cultural politics 
of emotions, and the ways cultural and national values are inscribed on bodies, are also 
used, addressing the interplay of gender, class and ethnicity in relation to the news media’s 
construction of both Karolin Hakim and gang-criminals. The main findings are that Karolin 
Hakim, through her motherhood and medical profession is ascribed cultural values 
complying to notions of Swedishness. Therefore, incorporating her into an “us”, while the 
news media’s racialization of gang-criminals, through the construction of otherness, results 
in a subordinate “them”. This is strengthened by ethnically diverse and deprived areas 
being deemed responsible for gang-criminality, ignoring the relation between spatial 
inequalities and crime. The news media discourse, thus reinforces and furthers the distance 
between a perceived ethnically Swedish “us” and racialized “Others”.  
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1. Inledning  
 
 

 
De som skjuter finns här. De lever bland oss, de lever som vi. 

Offren fanns här, de levde bland oss, de levde som vi. 
Det är inte nytt för mig eller för någon annan. 

För det är inte första, inte andra, inte ens tredje gången det händer. 
Alla namn kan inte rymmas i texten. (Nuur, 2019). 

 
 
Diktraderna ovan kommer ifrån en längre dikt skriven av en invånare från en svensk förort. Jag 

inleder med denna dikt för att kasta ljus på det dödliga våldet i socialt utsatta områden som 

olyckligtvis inte är något nytt fenomen. Folkrörelsen ”Förorten mot våld” har under fyra års tid 

vädjat till Sveriges politiker att erkänna det dödliga våldet i förorterna som en nationell kris och 

vidare formulerat olika åtgärdsförslag: avhopparprogram, anhörigstöd och en 

haverikommission med representanter från områdena som drabbas av gängrelaterade 

dödsskjutningar (FMV, 2019 på Facebook). Men det var först efter en tragisk dödsskjutning i 

Malmö augusti 2019 som det skapades ett enormt medieuppbåd och därmed utlöste diskussion 

kring en rad olika politiska reformer. Det var dödsskjutningen på den nyblivna läkaren Karolin 

Hakim i Malmö den 26 augusti 2019. Det är om detta som föreliggande uppsats handlar om. 

Hon blev skjuten utanför sin bostad i stadsdelen Ribersborg med sitt barn i famnen. 

Händelseutvecklingen nämns och följdes i flera nyhetstidningar såsom Dagens Nyheter, 

Sydsvenskan, Expressen, Aftonbladet under hela resterande 2019 och även in på år 2020. Det 

är mediebevakningen av händelseutvecklingen som jag ämnar undersöka i denna uppsats.  

Vad var med just det här dödsfallet som orsakade sådana starka känslor och att snabba 

politiska reformer började förberedas kort efter dödsskjutningen? Med tanke på att annat dödligt 

våld mot kvinnliga mordoffer sällan skapar samma intensiva politiska debatt. Det är utifrån 

denna fråga jag går in i arbetet med denna uppsats.  

 Jag strävar att undersöka mediernas rapportering kring denna dödsskjutning genom att 

anlägga ett postkolonialt perspektiv som ligger inom ramen för den genusvetenskapliga ansats 

i vilken denna uppsats skrivs.   

Genom att studera de tankefigurer kring kön, etnicitet och kroppslighet som 

mediebevakningen aktivt producerar, och hur dessa aspekter bidrar till nationens avgränsningar 

och sorteringar av olika invånare i Sverige, går det att uppmärksamma fortgående rasism, och 

vissa fortgående föreställningar om kön och kvinnokroppen i det samtida svenska samhället. 

En kritisk analys och kunskap om hur detta ter sig, i en nationell kultur som ofta betraktar sig 
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självt för att vara tolerant, mångkulturellt, med en utmärkande jämställdhetsposition (jmf: 

Eduards, 2012), befäster denna uppsats genusvetenskapliga relevans.  

 

 

1.2 Syfte & frågeställningar  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka de nyhetsmediala diskurser som uppkom efter 

dödskjutningen på Karolin Hakim augusti 2019 i Malmö i förhållande till kön, klass och 

etnicitet. Jag intresserar mig särskilt för vilka subjekt diskursen skapar, samt vilka 

föreställningar om de Andra som framkommer i den nyhetsmediala diskursen som uppkom 

efter hennes död.  

För att uppnå mitt syfte formulerar jag följande två frågeställningar: 

• Hur samspelar kön och klass i framställandet av ett subjekt i nyhetsdiskursen som 

följde efter dödsskjutningen på Karolin Hakim augusti 2019?  

• Hur samspelar klass och etnicitet för att skapa de Andra i nyhetsdiskursen som följde 

efter dödsskjutningen på Karolin Hakim augusti 2019?  
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2. Tidigare forskning  
 
 

Det är ett brett forskringområde som behandlar frågor om media, ras-/etnicitet och brottslighet.  

Jag har strävat efter att rama in hur dessa har samspelat i relation till varandra i en svensk 

kontext. I det första delkapitlet presentas forskning om mediernas produktiva roll i 

konstruerandet och särskiljandet mellan invånare i Sverige, mellan invandrare och svenskar och 

även hur detta ter sig rumsligt. I det andra delavsnittet diskuteras forskning om hur brottslighet 

i Sverige hänförts till grupper som rasifieras som icke-vita eller dem som etablerats som de 

Andra.  

 
2.1 Medierna och bilden av de Andra  

 
Ylva Brune (2004) har spelat en central roll i den svenska forskningen kring medier och deras 

deltagande i samhällets konstituerande av imaginära gränssättningar mellan olika invånare i 

Sverige; mellan de som konstitueras som ”svenskar” och de som kallas för ”invandrare”.  

Brune (2004) undersöker hur svensk nyhetsjournalistik språkligt framställer ”invandrare”, 

”flyktingar” och rasism under olika tidsperioder mellan år 1976 till 1993. Brune (2004) tar 

ansats i postkolonial teoribildning, speciellt de aspekterna kring representationer av de Andra. 

Det som utmärks under denna 30 års tidsperiod av svensk nyhetsjournalistik är hur 

invandrarbegreppet slår igenom i media och politik – hur ”invandrare” blir konstituerat som en 

social kategori, refereras till som ett kollektiv, och vidare typifieras som – de som är annorlunda 

(a.a). Samtidigt synliggörs vilka idéer om det goda svenska samhället i nyhetstexterna i 

förhållande till invandrar- och flyktingfrågor (a.a). Dessa idéer grundar sig i föreställningar om 

vilka ”vi” svenskar är, om den svenska nationen som tolerant, upplyst, frigjord och jämställd 

(Brune, 2004). De som benämns som invandare får ofta stå som motsats till de som benämns 

som svenskar, och får stå som hot, risk, förtryck eller som ett problem för den sociala ordningen 

(a.a).  

Skapandet av ett ”vi” och ”dem”, bör även förstås som något som görs rumsligt. Författarna 

Ericsson, Molina och Ristlammi (2002), för en diskursanalytisk diskussion över hur de Andra 

representeras i media i förhållande till plats och om hur en rad olika samhällsproblem såsom 

brottslighet har kommit att centreras till de så kallade förorterna och dess invånare. Visserligen 

är det Stockholmsförorter (kring Järvafältet) som undersökts, men där Rosengård i Malmö ofta 

förekommer som exempel i samband med dessa förorter i nyhetsmaterialet (Ericsson et.al, 
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2002). Ristilammi (1994) har redogjort för de massmediala skildringarna av Rosengård 

(Rastilammi refererad i Pred, 2000). De massmediala diskurserna om Rosengård redovisar 

liknande tendenser som studien i fråga:  att sociala problem präglar nyhetsberättandet i relation 

till förorterna, men framförallt hur den historiska utvecklingen om Sveriges bebyggelser av 

miljonprogrammen gått från en modernitets andrafiering, till en social andrafiering och 

slutligen till en etnisk andrafiering (Rastilammi refererad i Pred, 2000). Denna historiska 

andrafiering förhåller sig till hur bebyggelserna under 1961–1975 först präglades av en retorik 

om det nya samhället och den moderna människan, vilket sedan kom att ersättas med betoningar 

av socioekonomisk utsatthet, till att miljonprogrammen i sin nutida kontext enbart ses som 

”invandrartäta” (Ericsson et al, 2002). Jag kommer att återvända till betydelsen av det spatiala 

i förhållande till de Andra i teorikapitlet.  

  Schclarek Mulinari (2020) diskuterar media som en plats för motstånd i en svensk kontext. 

Genom intervjuer undersöktes i en av delstudierna om vad det är som gör att väletablerade 

journalister utmanar den bild om Malmö som har kommit att förknippas med grov brottslighet 

och vidare porträtteras som en farlig stad (Schclarek Mulinari, 2020). På grund av 

journalisternas personliga, professionella och politiska värderingar försöker de motverka en 

utveckling av rasistiska krafter som försöker sammanväva invandring, brott och Malmö i 

nyhetsmedierna (a.a). Motsättningarna gentemot problematiska porträtteringar av staden med 

rasistiska undertoner sker parallellt i linje med en dominant föreställning av en svenskt nationell 

identitet bland journalisterna (Schclarek Mulinari, 2020). Detta är något som Brune (2004) 

visade prägla nyhetsbevakningen – föreställningar om tolerans och jämställdhet. I Schclarek 

Mulinaris (2020) studie är även förespråkandet om Sverige som ett tolerant mångkulturellt land 

utmärkande.  

 

2.2 Brottslighet och de Andra  
 

Brune (2004) diskuterar även nyhetsjournalistiken och brottslighet. Brottslingen är någon som 

brukar beskrivas som en ”främling”, alltså en individ som både står utanför och hotar den 

samhälleliga ordningen (Brune, 2004). Däremot i de nyhetsartiklar om brott konstrueras inte 

enbart brottslingar som hot mot den samhälleliga ordningen, utan även att brotten i sig blir 

märkta som än mer speciella på grund av brottslingarnas geografiska ursprung (a.a). Här 

förstärkts den ”främmande” brottslingen genom sin utländskhet, och de utländska männens 

brott förklaras som specifikt kulturella, och därför otänkbara brott om förövaren varit etniskt 

svensk (a.a). Det som Brune (2004) identifierade att nyhetstexterna konstituerande som 
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”invandrarkillar” i relation till brott, var att de framställdes som hot mot den generaliserade 

”svenska tjejen”. Idéer om ”invandrarkillars” bakåtsträvande kvinnosyn och hämndbegär fick 

stå som ensam förklaring för exempelvis våldsbrott mot kvinnor (a.a). Samtidigt som 

nyhetslogiken kom att definiera detta som ett problematiskt hot gentemot kvinnor, definierades 

det även som ett hot mot den svenska nationen (Brune, 2004). Hoten mot den svenska nationen 

framställde nyhetstexterna vara mot svenska nationella värderingar såsom jämlikhet, frigjordhet 

och modernitet (a.a).   

 Estrada (1999) för en diskussion kring samhällsdebattens uppmärksamhet på 

överrepresentationen av ungdomsbrottslighet i dagspressen mellan år 1950–1994. Utmärkande 

är att den svenska brottsstatistiken fokuserar på att det råder en överrepresentation av just 

ungdomar med invandrarbakgrund (a.a). Denna uppmärksamhet kallas för 

ungdomsbrottslighetens rasifiering, eftersom det specifikt är ”invandrares” brottslighet som blir 

det intressanta, vilket förklarar denna överrepresentation (Estrada, 1999). Det blir rasifierande 

eftersom den nästan lika stora överrepresentationen i brottsstatistiken när det kommer till 

klasskillnader lämnas kvar i periferin (a.a). Fokusering på etnicitet ”riktar uppmärksamhet mot 

’vilken sorts människa’ förövaren är, snarare än mot den sociala kontexten, som den som begår 

brott befinner sig i” (Estrada, 1999, 132). Denna ensidighet i debatten menar Estrada (1999) har 

betydelse för skapandet av ytterligare distansering mellan ”vi” (de laglydiga svenskarna) och 

”de Andra” (brottsliga invandrarna), detta eftersom brottsligheten läggs över till att bero på 

etnicitet snarare än betraktas som ett bredare samhällsproblem som kräver förbättringar för 

människor i resurssvaga miljöer. Ju större distansering mellan dessa två samhällsgrupper, desto 

mindre förståelse och tolerans finns dem emellan (a.a). Vidare får distanseringen även reella 

samhälleliga konsekvenser eftersom samhällets åtgärdsmöjligheter för att begränsa till exempel 

brott, minskar (Estrada, 1999).   

  Schclarek Mulinaris (2020) material kretsar kring hur kategorier kring ras och ordning och 

dess relation till frågor om brottslighet har utvecklats i en svensk kontext. Det som betonas är 

hur välfärdsstaten tagit en mer nyliberal riktning, vilket visar sig i analysen om en kommunal 

kampanjtidning mot brott i Malmö (Schclarek Mulinari, 2020). Kampanjtidningen syftade till 

att mobilisera staden mot organiserad brottslighet efter flera våldsbrott och mord under år 2011–

2012.  Genom ett rasifierat metaforiskt språk, förankrat i en nyliberal konsumtionsdiskurs kring 

den ”svarta ekonomin”, omvandlas problemet om våldsbrott och mord, till att handla om 

arbetare och konsumenter i Malmös lågprissektor. Inom denna arbetar främst ungdomar, 

flyktingar, papperslösa och utrikesfödda (a.a). Analysen synliggör hur brottsförebyggande 

visioner via stadens kommunala kampanj förstärker föreställningar om ”vi” och ”dem”, och 
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vidare vilka som utgör de önskvärda invånare samt vilka som anses ha en direkt inverkan på 

den allvarliga våldsbrottsligheten som drabbat Malmö (Schcalerk Mulinari, 2020). En viktig 

slutsats är hur frågor om lag och ordning på så vis överlappar frågor om migration och även att 

det råder en definitionsproblematik gällande vad organiserad brottslighet faktiskt innebär (a.a). 

Schclarek Mulinari (2020) gör även en analys över polisiära praktiker i Sverige och Finland, 

där erfarenheter av rasprofilering bland grupper av människor som rasifieras lyfts (a.a). 

Rasprofilering innebär att polisiära kontrollåtgärder i högre uträckning drabbar de grupper som 

rasifieras som icke–vita än vita personer (a.a). Konceptet rasifiering kommer jag använda mig 

av som ett analytiskt begrepp och kommer därför att presenteras i teorikapitlet. Schcalerk 

Mulinari (2020) diskuterar även att polisväsendet i norden har varit, och visar sig fortfarande 

vara, knutet till föreställningar om vithet, vilket i sin tur är kopplat till idéer om vilka som ingår 

i den nationella, men även den imaginära västerländska gemenskapen. Rasprofilering diskuteras 

i relation till detta och ”the racial welfare state”, eftersom de nordiska välfärdsstaterna visar på 

en kontinuitet av misstänkliggöranden och gränsdragningar mellan ”vi” och ”dem” och vidare 

hur denna gränsdragning genom rasprofilering eller genom politisk retorik utmålar ”dem” som 

ett hot mot den föreställda nationella gemenskapen (Schclarek Mulinari, 2020).  

Den presenterade forskningen och framförallt Schclarek Mulinaris (2020) arbete påvisar min 

egen uppsats samtida relevans, och vidare om mediernas roll i hur och vilka som konstrueras 

som hot mot den nationella gemenskapen, men även vilka kroppar som ingår i denna föreställda 

gemenskap och därmed anses vara särskilt skyddsvärda. Min studie utmärker sig från 

forskningsöversikten i den mening att jag väger in hur föreställningar om kön och kroppslighet 

figurerar i tankar om nationen och de gränsdragningar som görs mellan ”vi” och ”dem” i 

nyhetsdiskursen som följde efter mordet på Karolin Hakim.  
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3 Teoretiska utgångspunkter  
 
 
I detta kapitel presenteras de postkoloniala teoretiska begrepp såsom de Andra, samt de 

genusvetenskapliga teorier och analytiska verktyg som kommer att vägleda min tolkning av 

nyhetstexterna. Jag inleder kapitlet med att redogöra för den postkoloniala teoritraditionens 

huvuddrag och epistemologiska utgångspunkt som denna uppsats tar avstamp i. Jag kommer 

även presentera begreppet rasifiering, Paur & Rais (2002) diskussion kring ”odjuret”, samt 

innebörden av det spatiala i skapandet av de Andra. Därefter presenteras Maud Eduards teori 

om kroppslighet och nationen och Sara Ahmeds teoretiska perspektiv om känslornas politik.   

 

 
       3.1 Postkolonial teori  

 
Gemensamt för teorier inom det postkoloniala studieområdet är utgångspunkten i en kritisk 

inställning mot den europeiska kolonialismens historia och arv (Loomba, 2006). Kolonialismen 

innebar inte enbart kontroll och ockupation över andra länder och resurser, utan kom också att 

ändra föreställningarna om ”oss” européer och de Andra i den koloniserade världen (a.a). Synen 

på de Andra omvandlades till att bli en ”vetenskap”, en etablerad vetenskap som framställde de 

koloniserade folken som underlägsna, ociviliserade ”raser” och ”kulturer”, medan européerna 

framställdes som överlägsna, ”vita” och civiliserade (Loomba, 2006).  

Postkoloniala studier kännetecknas av praktiserandet av epistemologisk olydnad, vilket 

innebär att motsätta sig de dominerande moderna kunskapsregimerna och ställa kritiska frågor 

om de sanningar gällande modernitet, nation, utveckling som upprättades under koloniseringen 

(de los Reyes, 2012). Det är olydnad gentemot en kunskapstradition som ständigt återskapar 

ojämlika subjektpositioner och osörjbara människor – ”de som tvingas bära bördan av svält, 

undersysselsättning, legal rättighetsförlust, och differentiell utsatthet för våld och död” (de los 

Reyes, 2012, 14). Prefixet ”post” refererar alltså inte till att vara något som efterträtt 

kolonialism och därmed indikerar dess slut, utan begreppet bör förstås som ett ifrågasättande 

av den koloniala dominansen och dess arv av ojämlika maktförhållanden som fortfarande 

präglar samhällen världen över idag (Loomba 2006). Dessa följder visar på en kontinuitet av 

rasism som postulerar vit överhöghet, vilket ter sig i bland annat sociala och kulturella praktiker, 

där både känslor och begär investeras in i dessa föreställningar (de los Reyes, 2012). 
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3.2 De Andra – Andrafiering  
 

Jag kommer framförallt att utgå från Ylva Brunes redogörelse över de Andra, så som den har 

använts i avhandlingen om svensk nyhetsjournalistik som presenterades i föregående kapitel. 

Även Schclarek Mulinaris bruk av rasifiering kommer att presenteras, men inledningsvis krävs 

en kortare redogörelse över hur representationen av de Andra kom att inträda in i olika 

studieområden som influeras av postkolonial teoribildning.   

Postkoloniala teorier om representationen av de Andra influeras av Said (2003). Said (2003) 

avhandlar, i första hand, hur icke-västerländska kulturer har framställts inom olika 

västerländska sfärer, framförallt inom akademin. Orientalismen som ämnesområde växte fram 

som ett kall av kolonisatörerna för att göra sig till Orientala ”experter” och fastställa idéer om 

Orienten (som idag benämns som Mellanöstern) och de koloniserade folken (a.a). Said (2003) 

belyser exempelvis hur litteraturen porträtterade de koloniserade folken bland annat som vildar, 

odjur, djävular och som primitiva. Representationer om ”Orienten” i exempelvis populärkultur 

eller politisk teori är något som fortfarande fortgår och underhålls för att manipulera vad som 

är en annorlunda värld, i en ”Orient” som inte längre är koloniserad (a.a).  

Den akademiska forskningen om ”Orienten” gav, genom dess litterära och kulturella texter, 

upphov till förstärkt makt och kontroll under kolonialiseringen (Loomba, 2006). I och med 

konstruktionen av den Andra, konstruerande Europa också sig själv. Det var ett befästande av 

specifika syn- och tankesätt som varit vitala för att vidmakthålla och utvidga kontroll – ” […] 

kunskapen om och makten över de koloniserade områdena var således intima förbundna 

förståelser” (Loomba, 2006, 60).  

Dessa idétraditioner är som tidigare benämnt fortfarande bestående i samhällen idag. Sverige 

betraktar inte sig självt som att vara en av de europeiska koloniala stormakterna, men har ändå 

dragit nytta och varit delaktiga i den europeiska kolonialiseringen, något Vuorela (2009) kallar 

för kolonial komplicitet. Sverige och andra nordiska länder hade på samma gång egna kolonier 

samtidigt som de även var delaktiga i det bredare europeiska koloniala projektet (a.a) Palmberg 

(2009) beskriver att det i de nordiska länderna finns en självbild av odelaktighet i 

kolonialiseringsprocesserna och snarare en självbild av att ha varit ledande i demokrati och 

fredlighet i kontrast mot resterande väst. Det är en så kallad nordisk exceptionalism som 

kommit att forma de nordiska ländernas identitet (a.a).  

I den postkoloniala världsordningen, lever därmed rasismens ideologi kvar, eftersom de 

människor klassificeras som de Andra, bemöts som objekt och måste stå som exponenter för 

sin ”ras”, kultur eller etnicitet (Brune, 2004). Brune (2004) förklarar uppkomsten av ”dem” och 
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därmed även ”vi” på följande vis: ”att konstruera en människa eller en grupp som de(n) andra 

innebär … att ta fasta på det som skiljer ’dem’ från ’oss’ ” (Brune 2004, 36). Särskiljandet 

innebär att ”vi” konstrueras som överlägsna ”dem” och vidare att de människor som tillhör 

gruppen ”vi” ses som normkategorin. ”Dem” ses som annorlunda i konstrast till dem som utgör 

detta ”vi” (Brune, 2004). Andrafiering uppkommer såldes som ett resultat av denna 

konstruktion.  

Den överordnande är den som har definitionsföreträde, där de egenskaper som vi tillskriver 

de Andra, ofta är de vi inte vill känna oss vid själva eller i ”vår” kultur i förhållande till den 

egna självbilden (Brune, 2004). De egenskaper som förskjuts över till andra gruppen, till de 

Andra tillåter den överordnade gruppen att skapa en överlägsen identitet (a.a).  Jag förhåller 

mig till begreppet andrafiering som en gränssättande teknik, där andrafiering utgör en speciell 

form av identiteter som skapas i nyhetstexterna (Brune, 2004). De grundläggande sätten för att 

konstruera ett ”vi” och ”dem” är att ”vi” talar om ”dem” (Brune, 2004). De som beskrivs blir 

föremål för gestaltningar och teorier som ”vi” kan solidarisera oss med, samtidigt som ”de” har 

lite eller inget inflytande över hur texten konstruerar ”dem” (a.a). Förutom att ringa in hur 

texterna ställer sig mot de ”andra” kan man även utröna vilken slags ”vi-het” som texten utgår 

från och skapar (Brune, 2004).  

Det finns inget vetenskapligt belägg för att dela in mänskligheten i raser, och därför refererar 

inte ras inte till biologi (Schclarek Mulinari, 2020). Men fysiskt utseende har däremot haft, och 

fortsätter att ha, reella effekter och därför kan ras användas som en analytisk kategori, men bör 

förstås som en social konstruktion (a.a). Rasifiering används som koncept med utgångspunkt 

att ras blivit en huvudsaklig faktor för hur sociala relationer, praktiker och grupper definieras 

samt förstås och blir ordnande (Schclarek Mulinari, 2020). Genom begreppet kan man således 

utröna särskilda sakfrågor som har rasifierade undertoner; det vill säga de processer som ligger 

till grunden för att grupper av människor skapas som annorlunda och underordnade (a.a) Dessa 

tar sig i uttryck i föreställningar om etniska och kulturella skillnader, snarare än nödvändigtvis 

biologiska (a.a) Rasism förstås därför som ett strukturellt fenomen, en ordnande struktur som 

politiskt, ideologiskt, ekonomiskt och kulturellt reproduceras och relaterar till olika former av 

exkluderade såväl inkluderande (Schclarek Mulinari, 2020).  

Paur & Rai (2002) för en diskussion kring det samtida ”odjuret” – terroristen. 

Föreställningen om den moderna terroristen som ett ”odjur” har en anknytning till de som 

historiskt konstruerades som ”odjur”, exempelvis de Andra i ”Orienten” (a.a). Författarna 

menar att användningen av språkbruket har kommit att organisera diskursen om terrorism, 

framförallt efter attackerna mot USA den 11 september 2001 (Paur & Rai, 2002). Diskussionen 
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kring ”odjuret” och dess tidigare etablerade associationer till de Andras kroppar kommer jag att 

återkoppla till i relation till mitt eget material i diskussionsavsnittet.  

Enligt den postkoloniala feminismen går kolonial och patriarkal dominans inte att särskilja, 

utan har snarare överlappat varandra i konstruktionen av icke-européer som de Andra (Loomba, 

2006). Kvinnors underordning i Europa har utgjort central del i denna konstruktion under 

koloniseringen. Kvinnor har blivit konstruerade som det ”andra könet” under liknande 

processer som de koloniserade, i den mening att de har tillskrivits samma symboliska betydelser 

(a.a). Båda har blivit konstruerade som att vara en del av naturen, blivit tilldelade känslor och 

irrationalitet, i motsats till den vita europeiska mannens rationalitet, ledarskap och kultur 

(Loomba, 2006). Även jag förhåller mig till att postkoloniala perspektiv inte kan särskiljas från 

feministiska, vilket innebär att jag kommer använda både postkoloniala perspektiv och 

genusvetenskapliga teorier om kvinnokroppen, nationen och känslor.  

 

 3.3 Spatiala aspekten i skapandet av de Andra  
 

Pred (2000) påvisar hur det etniska görs till det spatiala i svenska storstäder på samma sätt som 

det visats sig i andra europeiska urbana storstäder. Samtidigt som de Andra blir socialt 

marginaliserade blir de även geografiskt marginaliserade, där vissa ras/-etnicitetmässiga 

förståelser blir tillskrivna specifika platser i samhället (a.a). Istället för att de så kallade 

”invandrartäta” förorterna betraktas som att vara utsatta för samhällelig missgynnsamhet, har 

avvikelser kommit att fungera som markörer av problematik, annorlundahet och farlighet 

(Ericsson et al, 2002). Ericsson et al. (2002) beskriver hur de mediala skildringarna som 

konstruerar den så kallade Andra världen, anspelar på olika typer av avvikelser, såsom 

arbetslöshet, social bidragstagande, kriminalitet och ungdomsgäng. Dessa ställs i kontrast 

gentemot andra bostadsområden som utgörs som norm – de ”yttre” svenska bostadsområdena 

(a.a.). Samtidigt som svenskhet inte explicit uttalas utgöra normen, görs det ändå till den 

jämförbara variabeln (Ericsson et al 2002). Begreppet förort har alltså kommit att blir 

reserverade för ”vissa typer av förorter, de annorlunda, andra förorter, eller de förorter som den 

Andre bebor” (Ericssson et al 2002, 23).   

De som blir förskjutna bortom storstädernas stadskärnor, blir symboler för socialt 

misslyckande – ”Where you are becomes who you are, becomes how you are [under]classified” 

(Pred, 2000, 125). Ericsson et.al (2002) formulerar denna underkategorisering på ett liknande 

sätt: ” […] att de skapade kontrasterna mellan stadens olika människor, och mellan de 

människor som bebor dessa olika platser, har kommit att bli en beståndsdel i den mentala 
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segregationen i Sverige” (Ericsson et al, 2002, 106). Den mentala segregationen innefattar 

förutfattade meningar om och gränser mot kulturer, grupper och bestämda plaster, vilka förs 

genom diskurser om de Andra, där massmediala representationer spelar en viktig roll (Ericsson 

et al, 2002). Pred (2000) poängterar även hur ”the well-to-do and well born, or the ’overclass’ 

”, har sina egna självpåtagna segregerande områden, särområden med högstatus såsom 

exempelvis ”deras” Östermalm i Stockholm eller ”deras” Ribersborg i Malmö.  

 

3.4 Kropp och nation  
 

 
Nationalstaten och dess ledprinciper över hela det 
koloniala spektrumet har ofta beskrivits som en kvinna. 
Nationella tankefigurer oavsett om de är av kolonial, 
antikolonial eller postkolonial art, använder sig av 
kopplingarna mellan kvinnor, länder och nationer. 
 
          (Loomba, 2006, 213). 

 

Kvinnokroppar tillskrivs kulturella värden som har betydelse för föreställningar av nationen i  

en svensk kontext (Eduards, 2012). Idéer om och politiska åtgärder kring det kroppsliga utgör 

vad som kallas kroppspolitik (a.a). Föreställningar om den kvinnliga kroppen har historiskt givit 

kvinnor i uppgift att trygga nationen genom barnafödande, omsorg och sjukvård och på så sätt 

blivit konstruerade som de symboliska bärarna av nationen (a.a). Kvinnor har således 

förkroppsligats i Moder Svea (Eduards, 2012). Sverige har i hundratals år benämnts som Svea, 

men allt oftare som Moder Svea sedan 1900-talet (a.a). Moderskapet har på så vis kommit att 

fungera som länken mellan en nationell diskurs och en hem– och familjediskurs (a.a). Kvinnans 

betydelse som symbol för nationen har antingen varit som avsexualiserad (moder och hustru) 

eller som erotiserad tänkt partner, där kvinnokroppen blivit en symbol för passivitet och 

tillgänglighet (för män) (Eduards, 2012). Kvinnan kan såldes förstås ha hänförts till det 

kroppsliga medan männen har avkönats (a.a).  

Olika nationella intressen har historiskt gått igenom kvinnors kroppar rent fysiskt, då 

kopplingar av kvinnor som exempelvis mödrar inte enbart begränsat kvinnors 

handlingsutrymme i olika sfärer i samhället, utan även att de kommit att ses som mer 

skyddsvärda (Eduards, 2012). Trots kvinnorörelsens framgångar och markanta förändringar för 

kvinnors handlingsutrymme i samhället – ”är tankar om kvinnans värde och betydelse som 

mödrar, gravida, sexuella varelser och döda ständigt närvarande i det dagliga” (Eduards, 2012, 

17).  Samhällets ordning går således inte att förstå utan att ta hänsyn till föreställningar om det 
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kroppsliga, som har varit och fortfarande är, avgörande för hur samhällen ordnats moraliskt, 

politiskt och socialt (Eduards, 2012).   

Sverige kan sägas bestå av en hierarkisk kroppsordning, den blir som en samhällskropp, det 

vill säga som en förkroppsligad sammanhållen nation som talar med en enhetlig röst där var 

och en har sin givna plats (Eduards, 2012). Särskiljandet mellan kvinnors och mäns nationella 

värde, görs på samma sätt mellan infödda kroppar och Andra kroppar, vilka positioneras i den 

svenska kroppsordningen utifrån kön, ras, klass och andra hierarkier (a.a). Nationen fungerar 

därför mer omslutande än vad som ofta föreställs i och med att denna sammanhållna 

kroppsordning lämnas oproblematiserad i den mening att både nationens gränser och dessa 

kategorikonstruktioner uppfattas som naturliga (a.a).  

   Vissa handlingar, företeelser och föreställningar (exempelvis om historia, kultur eller politisk 

etnocentrism som postulerar vithet och tankar om västerländska värden) uppfattas som mer 

nationella än andra, det vill säga som mer svenska än andra (Eduards, 2012). Detta knyts an till 

de identitetsformationer som utgör det svenska folket – vi får på så vis betydelse som svenskar 

genom det som gör oss till att vara just svenska (a.a). Det som uppfattas som svenskhet, 

exempelvis värderingar som hyllas som sådana, såsom rättvisa eller jämlikhet är något som 

förkroppsligas och ständigt återskapas (Eduards, 2012).  Genom etableringen av vad som utgör 

ett enat nationellt ”vi”, formas även nationens försvarslinjer (a.a). Detta ”vi” och de värden som 

vi tillskriver vi:et, utgör det som måste skyddas från de tänkta fienderna och främlingarna, de 

som betraktas utgöra ett hot mot den nationella ordningen och den känslan av samhörighet som 

vi besitter till den imaginära nationella gemenskapen (Eduards, 2012).  

 

3.5 Känslor och klibbighet  
 
Jag kommer studera vilka känslor som benämns och hur de förmedlas i nyhetstexterna för att 

synliggöra de känslomässiga aspekterna i relation till Karolin Hakim, föreställningar om det 

nationella och hur känslor förhåller sig till talet om de gängkriminella. Det har betydelse 

eftersom känslor investeras in i föreställningar om kön eller i tankar om de Andra och därav 

hur vi socialt förväntas att vara.  

Min analys kommer utgå ifrån Sara Ahmeds (2004) teori om känslor. Ahmed (2004) menar 

att samspelet mellan affekt och känslor innebär att de inte kan separeras och därför används de 

synonymt. Jag kommer fortsättningsvis därför bruka begreppet känslor.  

När ett subjekt kommer i kontakt med ett objekt skapas känslor, och lämnar efter sig ett 

”avtryck” [impression] på den egna kroppen (Ahmed, 2004). De känsloreaktioner som uppstår 
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vid denna kontakt är beroende av den läsning som sker, och därför bör känslor inte förstås som 

ett inre tillstånd (a.a). Det är däremot vanligt att känslor uppfattas på detta vis, utefter den så 

kallade in–och ut modellen (känslor som inre tillstånd med riktning inifrån och ut) (a.a). 

Innebörden av känslornas politik är såldes att man beaktar känslor som en social och 

kulturell praktik, eftersom känslor skapar och formar kroppar och vidare frammanar gränser 

mellan den egna kroppen och andras (Ahmed, 2004). Genom att rikta uppmärksamhet mot 

känslor menar Ahmed (2004) att vi kan närma oss frågorna om varför och hur subjekt blir 

investerade i sociala normer och strukturer, i upplevda gemenskaper och därav också i 

utanförskap.  

Känslor rör sig, vilket innebär att känslor framkallar riktningar mot [towardness] eller ifrån 

[awayness] kroppar (Ahmed, 2004). Dessa riktningar inverkar på den egna omdömeskraften 

och ger andra kroppar känslomässiga betydelser (a.a). Att känslor rör sig, betyder att känslor 

kan cirkulera mellan kroppar (Ahmed, 2004). Känslornas cirkulation är en viktig aspekt 

eftersom cirkulationen innebär att känslor kan ackumuleras (a.a). Ju mer känslor i omsättning 

kring exempelvis två kroppar, ju mer vänjer man sig vid dem (Jmf: Ahmed, 2004). Ahmed 

(2004) kallar det för att känslor får ett mervärde, vilket hon lånar från ekonomins 

begreppsapparatur. Genom att känslor får ett mervärde, skapas vad Ahmed (2004) kallar för 

affektiva ekonomier. På så sätt kan känslor bli ”klibbiga” [sticky] och sedermera ”fastna” [stick] 

på kroppar (a.a).   

Känslor är associerade till vissa tecken, symboler och figurer och inte till individer i sig 

(Ahmed, 2004). Det innebär att känslor som har blivit ”klibbiga” förhåller sig till 

associationerna till särskilda tecken, symboler och figurer, som måste betraktas att vara i 

cirkulation och något som känslor ”fastnar” på (Ahmed, 2004). Cirkulationen av tecken eller 

ord för känslor som blivit ”klibbiga” är betydande, eftersom de befästs till vissa kroppar, till 

vissa kroppar mer än andra (a.a). Vidare måste dem förstås vara beroende av förflutna kontakter 

som gjort ett ”avtryck”, ackumulerats över tid och på så vis etablerat att särskilda associationer 

till vissa kroppar redan finns på plats när avläsningen av en individ sker (Ahmed, 2004). Detta 

innebär att känslor är performativa, eftersom det innebär ett repeterande av tidigare 

associationer, något som gör att känslor blir tagna som att vara naturligt inneboende och 

självklara (a.a).  

Ahmed (2004) har myntat begreppet metonymisk glidning, något som används för att 

poängtera hur ett ord kan komma att ersättas till ett annat ord. Exempelvis poängterar Ahmed 

(2004) hur ord såsom ”islam” och ”invandrare” förskjutits till ordet ”terrorist”, vilket innebär 

att denna länk inte explicit måste uttalas när den metonymiska glidningen väl har etablerats.  
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Ahmed (2004) poängterar även hur exempelvis olika talesätt är centrala för det 

känslomässiga i texter. Genom att se till det känslomässiga i texter kan man beskriva hur texter 

”rör sig” och vidare hur de genererar effekt (a.a). Det är effekterna av hur vi benämner och 

utövar olika känslor i texter som är av vikt (Ahmed, 2004).  
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4 Metod och material  
 
 
Jag har kommer använda mig av en diskursanalys inspirerad av Foucault samt 

massmedieretoriken som analysmetod för att besvara mina frågeställningar. Jag kommer först 

diskutera begreppet diskurs och diskursers utestängningsprocedurer, därefter beskriva 

massmedieretoriken som verktyg för analysen av nyhetstexterna och slutligen presentera 

utförandet och mina etiska reflektioner. Valet att kombinera dessa två metoder baserar jag på 

att massmedieretoriken delar utgångspunkter med diskursanalytiska inriktningar när det 

kommer till synen på makt i förhållande till användningen av språket (Hultén, 2000).  

 

4.1 Diskursanalysen  
 

Begreppet diskurs är enligt Michel Foucault praktiker som frambringar en viss typ av yttranden 

(Bergström & Boréus, 2012), och kan vidare beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och 

förstå världen” (Börjesson & Palmblad, 2007, 13). Här finns ett ontologiskt ställningstagande 

om att språket skapar mening, något som bidrar till att forma den sociala verkligheten, snarare 

än att det representerar en verklighet bortom språket (Bergström & Boréus, 2012).  Det innebär 

att språket inte är ett neutralt instrument för att enbart kommunicera, utan måste förstås som 

något produktivt och meningsskapande (a.a).  

När diskurser skapas menar Foucault att det uppmuntrar till vad som kan definieras som rätt 

eller fel, normalt eller onormalt, till vad som kan sägas och därigenom skapas även det som inte 

kan sägas inom diskursen (Bergström & Boréus, 2012). Diskursens formuleringar bidrar alltså 

till att vad som görs ”sant”, producerar identiteter, subjekt, tal och så vidare, men sätter 

samtidigt gränserna för vad som blir möjligt att säga eller tänka beroende på vilken kunskap 

diskursen grundar sig på (Börjesson & Palmblad, 2007). Utestängning är således en effekt av 

diskursers utformning och handlar således om en etablerad kunskap, vilket utgör drivkraften i 

diskursers utestängningsprocedurer (Bergström & Boréus, 2012). Etablerad kunskap är i nära 

förbindelse med makt vilket innebär kontroll, eftersom det kan leda till begränsningar för vissa 

människor, samtidigt som det öppnar upp möjligheter för andra (a.a). Diskurser kan alltså skapa 

nya former av associationer, vilket har en inverkan på människors handlande (Börjesson & 

Palmblad, 2007).  

Diskurs kan betraktas som en social konstruktion av verkligheten och en form av kunskap 

och maktutövande (Bergström & Boréus, 2012). Att belysa relationen mellan kunskap och makt 

utgör därför en central del i diskursanalyser (a.a). Därför kommer jag, i relation till detta, se till 
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hur utestängningsproceduerna ter sig i mitt material i talet om gängkriminella och kvinnomord 

i relation till gängrelaterat våld, för att synliggöra den kunskap som produceras i den 

nyhetsmediala diskursen som framträdde efter dödskjutningen på Karolin Hakim.  

Enligt Foucault är kunskap aldrig oskyldig, liksom användning av språket, eftersom språk 

och kunskap, alltid är i förbindelse med olika typer av maktutövningar (Loomba, 2006). 

Foucaults teorier om kunskap, makt och diskurs har blivit centrala inom den postkoloniala 

teoribildningen, framförallt via Edward Said (a.a). Foucaults syn på kunskapsproduktion knyter 

därmed an till den postkoloniala teoribildningen jag utgår ifrån. Den foucauldianska 

inriktningen uppfattar även att de reella relationerna mellan grupper i samhället påverkas av 

diskurser (Bergström & Boréus, 2012), vilket gör den ytterligare passande som metod i 

förhållande till den postkoloniala ansats som denna undersökning tar avstamp i.  

 

4.2 Massmedieretoriken  
 

Jag har använt mig av de delar i massmedieretoriken som berör textläsningen men har valt att 

inte betona olika textaktörer, det vill säga journalisterna själva eller de redaktionella 

produktionsprocesserna. Jag är däremot medveten om dessa och dess påverkan på 

utformningen av nyhetstexter.  Jag har valt att göra denna avgränsning på grund av uppsatsens 

storlek samt med avstamp i att diskursanalysen oftast inte lyfter fram bakomliggande motiv hos 

aktörer för att begripliggöra deras handlingar (Jmf: Bergström & Boréus, 2012).  

Massmedieretoriken utgår ifrån en närläsning av språket och berättarstrukturen från enskilda 

texter och även textläsning på en mer strukturell nivå med stora material, för att se övergripande 

mönster och strukturer (Hultén, 2000). Det är en kvalitativ och en tolkande metod där båda 

nivåer kan förenas (a.a). Massmedieretoriken utgår ifrån texten och söker sig därefter tillbaka 

till den sociala kontext där texterna produceras (Hultén, 2000). Den del av massmedieretoriken 

som jag har utgått ifrån är att se på de mediala texter som ett drama, där textens drama vill något 

med sina läsare och har såldes en viss funktion (a.a). Det vill säga att: informera (om 

huvudkärnan i texten), överföra budskap (att med språket markera ett budskap) eller förmedla 

känslor (att beröra och väcka känslor genom språk och gestaltning). Men även att: skapa 

gemenskap (genom språket bjuda in mottagare till nyhetstexten till en gemensam upplevelse, 

där vi delar känslor och förutsättningar) eller att underhålla (att i språket skapa spänning och 

dramatik) (a.a). Dessa språkfunktioner är oftast invävda i varandra, då en text kan signalera 

flera saker och där vissa dominerar över andra (Hultén, 2000). Samtidigt fungerar funktionerna 

som ett sätt att synliggöra dolda budskap och betydelsen av vilka känslor de väcker och de 
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tydliggör texternas karaktär (a.a). På det här sättet knyter metoden an till diskursanalysens syn 

på språkets makt, eftersom medierna är med i konstruerandet av, och bidrar till hur, verkligheten 

ska tolkas (Hultén, 2000).  

   För att tolka vilka detaljer som tas upp i nyhetstexterna utgår man ifrån vad som utgör 

sakkärnan i texten (t.ex Karolin Hakim) och dess grundbetydelse (t.ex Karolin Hakims död), 

med andra ord vad som kallas för denotation. Man bör även se till vad som finns kring denna, 

det nätverk av bibetydelser (konnotationer), då ord bildar ett semantiskt nätverk av betydelser 

och associationer, där kategorier också är laddade med betydelsebärande och utmärkande 

tecknen (Hultén, 2000). Vissa ord, som exempelvis att referera henne som småbarnsmamma i 

nyhetstexterna, skapar därav olika föreställningar. Utrönandet av dessa har gjorts tillsammans 

med de teoretiska analytiska verktyg som jag tidigare presenterat.  

 
4.3 Utförande  

 
Med den massmedieretoriska metoden tar man fasta på det spontana första intrycket den första 

läsningen ger (Hultén, 2000). Det kan vara intryck från exempelvis vissa formuleringar, 

beskrivningar eller skildringar av människor, vilka blir särskilt intressanta för läsaren (a.a).  

I min första läsning av det stora materialet blev framförallt beskrivningar om mordoffret, 

platsen där det skedde och gängkriminalitet av särskilt intresse. Även vissa formuleringar såsom 

”avskyvärda odjur”, ”våldet kryper närmare” eller ”från att köra moped till att sätta en hel stad 

i skräck”, blev intressanta eftersom det öppnade upp för frågorna om vilka dessa odjur är? Vart 

kryper våldet ifrån och närmare vad? Vilka är det som sätter Malmö i skräck?  

Nästa steg i analysprocessen blev att läsa alla nyhetsartiklar en gång till, i detta skede har jag 

sett till vad som utgjort sakkärnan i nyhetsartiklarna utifrån den informativa funktionen, för att 

kunna se till det övergripande mönstret i nyhetsrapporteringen.  

I början av tidsperioden har det gemensamma i nyhetsrapporteringen varit att alla haft en 

kärna av information: det har skett en skjutning vid Sergels väg i Ribersborg, hon var kvinna, 

nybliven mamma, läkare och blev skjuten med barnet i famnen. Dessa sociala kategorier har 

jag identifierat som betydelsebärande för hela nyhetsrapporteringen eftersom de har bestått i 

alla artiklar under hela tidsperioden och har på så vis kommit att forma nyhetsrapporteringen. 

Efter den första veckan börjar däremot nyhetsrapporteringarna att distansera sig från sakkärnan 

till att övergå mot att centrera sig kring gängkriminalitet, där mordfallet enbart framträder som 

referenspunkt. På det här sättet har jag kunnat utröna en rörelse över det 

nyhetsmedialamaterialet som sammanfattningsvis har gått från fokus på mordoffret till fokus 

på förövarna, det vill säga de gängkriminella och de så kallade förorterna.  
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4.4 Material och urval  
 

Undersökningsperioden sträcker sig från dagen då mordet ägde rum (26 augusti 2019) och året 

ut och behandlar 45 artiklar. Det empiriska materialet har jag hämtat från databasen 

Mediearkivet. Jag har valt att undersöka nyhetsartiklar (såväl tryckta som webbaserade artiklar) 

från Sydsvenskan, Skånska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen (och även Kvällsposten som 

är en del av Expressen) samt Aftonbladet. Det har jag dels gjort på grund av att dessa tidningar 

har rapporterat mest om fallet, och dels för att de har varit de mest uttömmande gällande de 

debatter som förts kring mordet.  

Jag har inte varit intresserad av att se till mordfallet i sig och har därför valt att inte inkludera 

nyhetstexter som berör mordutredningen, exempelvis uppdateringar om möjliga misstänkta och 

likande. Eftersom syftet är att se till diskurser som helhet, och syftar till att identifiera den 

kunskap som den nyhetsmediala diskursen producerar, har jag varit öppen för olika typer av 

nyhetsjournalistiska texter. Det vill säga oberoende av exempelvis vilken partipolitiskfärg 

tidningarna har. Diskursanalytiska inriktningar ställer olika typer av material på lika nivå vare 

sig det är en offentlig utredning eller en kvällstidning (Börjesson & Palmblad, 2007). Frågan 

om vad som är ”sant” eller mer riktigt är inte relevant eftersom allt material gör anspråk på att 

säga något om verkligheten (a.a).  

De sökord som använts för insamlingen har utgått från offrets namn, men eftersom namnet 

inte offentliggjordes förrän tidningarna fått tillstånd från anhöriga att publicera det, har jag även 

sökt på ord såsom ”småbarnsmamma skjuten” och ”Ribersborgsmordet” för att få träff på de 

artiklar som uppkom under morddagen och dagarna efter mordet.  Jag har även valt att skilja ut 

(förutom nyhetsartiklar) debattartiklar, krönikor och ledare som ibland kännetecknas av en mer 

åsiktsjournalistik (Jmf: Hultén, 2000). Aktörers motiv är som redan nämnt nedtonat i 

diskursanalyser och vidare tillskriver Foucault inte heller enskilda aktörer någon större 

betydelse bakom en utsaga som produceras (Bergström & Boréus, 2012). Istället talar man om 

subjektspositioner, ett begrepp som ersätter individer eller aktörer och som talar om hur man 

förhåller sig till olika sociala sammanhäng (a.a). Att inte lägga vikt till de enskilda 

journalisterna är även ett etiskt val, eftersom jag istället ser till diskurserna som förmedlas 

genom nyhetsartiklarna.  
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4.5 Etik och självreflektion  
 
I detta avsnitt kommer jag diskutera mina etiska ställningstaganden i förhållande till denna 

uppsats. Eftersom min analys utgår ifrån ett affektivt teoribegrepp finns det ett värde av att 

reflektera över de känslor som jag som forskare har i relation till mitt material.  

Jag som skriver är cis-kvinna, svensk och rasifieras som icke-vit. Mot bakgrund av detta 

väckte, det hårdare talet om gängkriminella och om vissa platser i samhället, känslor av obehag 

och frustration hos mig. De känslomässiga avtrycken från den första läsningen, har gjort mig 

engagerad i materialet. Jag intresserar mig för vilka föreställningar om de Andra som 

förekommer i nyhetsrapporteringen, mot bakgrund av ett subjektivt och politiskt 

ställningstagande över att rasism och marginalisering, existerar i det svenska samhället. Det 

innebär även att mina känslor kan leda till slutsatser, som jag på förhand känt varit riktiga, 

eftersom mina första intryck av materialet lett mig in på arbetet med kritik mot den 

nyhetsmediala diskursen som uppkom efter mordet på Karolin Hakim. Det påverkar på ett sätt 

det jag valt att lyfta fram, i värsta fall gör det analysen mindre intersubjektiv men nödvändigt 

för att uppmärksamma betydelsen av det kroppsliga i förhållande till det postkoloniala 

maktkritiska förhållningssättet jag intar.   

Jag vill även lyfta den etiska problematiken som jag står inför i och mitt val av ämne.  I The 

AoIR Ethics Working Committee:s artikel: ”Ethical Decision-Making and Internet Research”, 

beskrivs vikten av att undvika att utsätta de individer som figurerar i ens undersökning för 

eventuell skada (AoIR, 2012). Namnet på Karolin Hakim har under det senaste året blivit så 

pass publikt att det är vanskligt att inte benämna henne vid namn. Jag har därför i uppsatsen 

strävat efter att understryka att jag inte gör en analys om henne som individ, utan strävat efter 

att klargöra att mitt fokus ligger i den nyhetsmedialadiskursens konstruerande av Karolin 

Hakim, snarare än ett intresse av att undersöka vem hon faktiskt var som person. Vidare har jag 

även tagit avstånd från att förminska de enskilda förövarnas handlingar. På det är sättet har jag 

utifrån bästa möjliga kapacitet försökt undvika skada för hennes anhöriga och även bibehålla 

respekten för Karolin Hakim.  
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5. Analys 

 

I detta kapitel presenteras analysen av utvalda nyhetsartiklar efter mordet på Karolin Hakim 

och är uppdelad i fyra underrubriker. Den första demonstrerar vilket nationellt värde Karolin 

får som kvinna, mamma och läkare och hur det gör henne särskilt skyddsvärd. De två andra 

rubrikerna understryker den spatiala betydelsen i relation till formandet av ett ”vi” och ett ”dem. 

Den sista rubriken belyser rasfieringen som sker mot de gängkriminella i nyhetsrapporteringen. 

Det spatiala förstärker rasifieringen, och är därav i samspel med rasifieringen av de 

gängkriminella, men för att underlätta läsningen, har det delats upp i egna underrubriker.  

 

5.1 Den skyddsvärda nationella kvinnokroppen  
 
I utförandeavsnittet identifierade jag de sociala kategorier som varit särskilt betydelsebärande 

för formandet av nyhetsrapporteringen efter mordet på Karolin Hakim. I de allra flesta 

nyhetsartiklar omnämns det just att Karolin var en nybliven mamma och läkare där flera artiklar 

visar på starka inslag av både känslo–och gemenskapsfunktionen.   

 
 

En nybliven mamma, ihjälskjuten i huvudet på nära håll, 
med sin lilla bebis i famnen (bebisen överlevde). 
Nyutexaminerad läkare, levnadsglad och lycklig […] 
Vem skjuter en förälder med ett spädbarn i famnen? Det 
var ofattbart. Mordet på Sergels väg kändes som en ny 
bottennotering.  

   (Dagens Nyheter, 190827).   

 

Känslofunktionen är särskilt utmärkande genom de dramatiska meningsdetaljerna i detta citat 

som exempelvis: ”en nybliven mamma, ihjälskjuten i huvudet på nära håll, med sin lilla bebis 

i famnen” och i frågeställningen ”vem skjuter en förälder med ett spädbarn i famnen?”. Dessa 

exempel kan tolkas som något som är menat att beröra läsargemenskapen, som frambringar 

känslor för både hennes och barnets utsatthet och som vidare uppmanar läsaren till att ställa sig 

frågan om vad det är för sorts person som kan tänka sig utsätta en kvinna och ett spädbarn för 

detta. Eftersom känslor frammanar en riktning mot eller ifrån en individ – en ”towardness” eller 

”awayness”, bestämmer dessa riktningar hur man känner gentemot den vi relaterar dessa 

riktningar till (Ahmed, 2004). Känslorna av ofattbarhet och sorg konstrueras i nyhetstexten i en 

”towardness” till Karolin (och hennes barn), och etablerar sedermera en känslomässig till dem. 
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Det är något förstärks i ordvalen ”ihjälskjuten i huvudet på nära håll, eftersom det betonar deras 

utsatthet och motståndslöshet.  

Känslorna av sorg och ofattbarhet konstrueras även i förhållande till de personliga 

beskrivningarna om Karolin Hakim som levnadsglad och lycklig, hon var en person som ville 

leva. Gemenskapsfunktionen i denna utsaga kan urskönjas både i hur känslorna fungerar för att 

skapa en ”towardness” mot Karolin, men även i meningen ”mordet på Sergels väg kändes som 

en ny bottennotering”. Det bjuder in läsaren till att dela samma uppfattning och känslan av det 

här mordet är det värsta som har hänt i Malmö.  

Beskrivningarna av Karolin Hakim och hennes liv centreras kring att hon var mamma och 

läkare, vilket blivit den intresseinriktning som nyhetsrapporteringen har tagit under den 

undersökta tidsperioden med flertaliga personifierade beskrivningar.   

 

[…] Längre fram i bildspelet kommer ett foto från 
studenten, därefter bilder från studietiden i Polen och en 
där hon sträcker upp händerna i en segergest utanför 
Värnamo sjukhus där hon gjorde sin AT-tjänst på. Den 
allra sista bilden visades sedan under hela 
minnesstunden. Där hon håller sitt lilla barn i famnen 
precis som hon gjorde när hon sköts till döds på Sergels 
väg för mindre än en månad sedan.  

     
                      (Skånska Dagbladet, 190918)  
 
 

Ovanstående citat skapar gemenskap med läsaren genom igenkänning. Att ta studenten 

associeras exempelvis till den vita studentmössan eller till den vita klädseln som bärs av 

examinerade gymnasieelever när de går ut gymnasieskolan. Vissa sociala företeelser kommer 

att uppfattas som mer nationella än andra, som mer svenska än andra och förmedlar därför en 

känsla av samhörighet till det nationella (Eduards, 2012). Genom att benämna studenten kan 

det framkalla en förnimmelse av hur det var att kasta upp studentmössan i luften omringad av 

andra vitklädda klasskamrater eller något som får en att tänka på orden till sången ”Sjungom 

studentens lyckliga dag”. Studenten blir således en symbol för en gemenskap, tillsammans med 

allt det som förknippas till att ta studenten, och det är igenom denna igenkänning och känsla av 

gemenskap som studenten uppfattas som något svenskt.   

Ordet ”studenten” kan utifrån Ahmeds (2004) terminologi, ses som ett exempel av ett 

”klibbigt” ord. Ordet kan betraktas som ett ord som använts upprepande genom tiderna, något 

som är starkt knutet till en viktig etapp i livet och frambringar på så vis också en känsla av 

svenskhet, en känsla framstår som naturlig. Det är även ett exempel på hur nationens gränser 

inte enbart görs territoriellt utan hur även det görs socialt (Jmf: Eduards, 2012). Eduards (2012) 
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menar att nationen gör något med oss medborgare, hur känslor av det nationella återskapas och 

känns ända in i den levda kroppen. Genom dessa former av beskrivningar inkluderas Karolin 

Hakim in i en tänkt nationell gemenskap, i denna känsla av svensk samhörighet som vi får i ett 

så simpelt ord som – studenten.  

Beskrivelsen av bilden där hon håller sitt barn i famnen, kopplas samman till den tragiska 

mordhändelsen. Det kan tolkas som att det är menat att frambringa en känsla utav bestörthet 

över vad som har hänt och intensifierar på så sätt även händelsens grymhet, eftersom det går 

från att beskriva en kärleksfull bild till att få läsaren att föreställa sig en oroväckande scen där 

en ung småbarnsmamma blir skjuten med ett barn i famnen. Det ger även upphov till att 

känslorna av sorg och ilska. Dessa känslor cirkulerar och etablerar en ännu starkare g relation 

till Karolin och hennes barns utsatthet.  

I de nyhetsartiklar som är av en mer beskrivande art betonas hennes roll som nybliven 

mamma, där familjen beskrivs att vara det viktigaste för henne i livet. Hon hade precis börjat 

sitt familjeliv vilket frambringar en känsla orättvisa och sorg över att både barnet och samhället 

förlorat en mamma. I nedanstående citat beskrivs det hur Karolin klarat av läkarutbildningen 

och nu ville återvända hem för att både jobba och bilda familj.  

 
Kvinnan som bestämde sig för att bli läkare och klarade 
det. Som pluggade på annat håll men kom tillbaka för att 
jobba och bilda familj […].    

           
       (Expressen, 190901)  
 

Dessa egenskaper som befästs i nyhetsrapporteringen och som även får representera vem 

Karolin Hakim var, inbegriper vissa föreställningar över kvinnokroppars betydelse i det samtida 

Sverige. Kvinnors kroppsliga betydelse för nationen har varit och förblir under ständig 

förhandling i olika sammanhang och tidpunkter (Eduards, 2012). Kroppar är alltjämt väsentliga 

för de känslor av gemenskap som är så viktiga för den tänkta sammanhållningen av nationen, 

vilket innebär att man därför kan man betrakta kroppar som nationella och det nationella som 

förkroppsligat (a.a). Konstruerandet av Karolin Hakim som kvinna och mor, belyser diskursen 

om hur kvinnors nationella värde historiskt har hänförts till åtaganden såsom barnafödande och 

omsorg, och vikten av att uppfattas som den goda modern (Eduards, 2012).  Kvinnors uppgifter 

i tryggandet av nationen har även det hänförts till dessa åtaganden, en tillhörighet till nationen 

i form av moderskapet (Eduards, 2012). Även om kvinnors handlingsutrymme har förändrats 

och emellertid även vilka nationella plikter som tilldelats kvinnor, finns det en kontinuitet av 

kvinnors nationella betydelse som mödrar och är ständigt närvarande i det dagliga (Eduards, 
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2012). På så vis kan man förstå det nationella värde Karolin Hakim tillskrivs som mamma 

genom nyhetsrapporteringen efter hennes död. Det är något som synliggörs i den meningen att 

konstruerandet av Karolin Hakim som person är strakt knutet till henens moderskap.  

 I förhållande till diskursen om kvinnors nationella värde som mödrar, utmärks även en 

diskurs om den mer moderna, individualiserade och jämställda svenska nationen. Karolin blir i 

flertaliga nyhetsartiklar refererad till i samband till hennes yrke som läkare, vilket i följande 

citat i samma artikel som ovan ges bemärkande uppmärksamhet:  

 
Hon är stolt, det syns. Så som man är, när man är ny i sitt 
yrke. Det var inte så längesedan hon DRÖMDE om att 
bli läkare. Nu är ÄR hon en. Bakgrunden i bilden är 
landstingstråkigt grå och sliten – exakt den miljö som 
Karolin drömde om att få vara i. Vilket hon till slut hade 
lyckats med […]. Kvinnan som bestämde sig för att bli 
läkare och klarade det.  

 
        (Expressen, 190901)  
 

Läkaryrket frambringar särskilda betydelser vilket först kan knytas an till föreställningar om 

det samtida Sverige. Läkartiteln får ett särskilt nationellt värde i den mening att den får 

representera en bild av att kvinnor vidareutbildar sig inom i läkaryrket. En profession som har 

varit och fortfarande är relativt mansdominerat (Eduards, 2012). Att hon benämns som läkare 

framhäver bilden om svenskhet som både upplyst och jämställd, där män och kvinnor lever 

under samma villkor och har delar samma förutsättningar i val av yrkesutbildningar. 

Föreställningarna om den svenska jämställdheten har sedan länge etablerats i det nationella 

projektet och svenskhet betraktas sedermera som framstegsvänlig och tolerant (Eduards, 2012; 

se även Brune, 2004).  

Det finns ännu en aspekt att hänsyn till – frågan om klass. Det faktum att var hon var läkare, 

något som förknippas med ett högt statusvärde benämns i relation till platsen där hon bodde 

och där mordet ägde rum, där gemenskapsfunktionen såldes verkar för att poängtera att hon 

tillhörde den ”the well-to-do” välställda medelklassen, både genom sin lärkartitel och sitt 

bostadsområde.  På så vis kan Karolin inkorporeras in i ett mer svenskt tillhörande ”vi” eftersom 

hon kan särskiljas från de Andra, framförallt från de kvinnor som associeras till de så kallade 

invandrartätata förorterna.  

I bostadsområden såsom exempelvis Rosengård i Malmö, har kulturbundenhet, omoderna 

traditioner, kvinnoförtryck och arbetslöshet kommit att utgöra de dominerande egenskaperna i 

diskursen om förorterna (Ericsson et al, 2002). Jag menar att dessa typer av befästande av 

Karolin Hakim illustrerar hur kvinnor särskiljs från andra kvinnor utefter klass, nationalitet, 
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sexualitet och andra sociala kategorier (Jmf: Eduards, 2012), men även hur det inverkar på vad 

olika kvinnor får för kulturellt och nationellt värde. I detta fall vävs både Karolins betydelse 

som mor och även hennes klasstillhörighet samman till en idé om hur man ska uppfatta vad 

svenskhet är. På så vis görs hon även till ett kitt i en tänkt nationell gemenskap baserat på vissa 

kategorikonstruktioner, som upphöjer hennes nationella värde och som utesluter andras. 

Nyhetsrapporteringarna etnifierar inte Karolin Hakim vilket kan tolkas gå i linje med både 

den nyhetsmedialainstitutionens förespråkande av det toleranta mångkulturella Sverige 

(Schclarek Mulinari, 2020), men även att ras–klass–könsneutralitet har blivit den officiella 

linjen inom den svenska offentliga politiken (Eduards, 2012). Enligt Eduards (2012) har det 

samtida Sverige skaffat sig en självbild av mångfald i positiva ordalag. Strävan efter att etablera 

svenskhet med en mer mångkulturell identitet, befäster dock föreställningen om skilda och 

bestående etniska grupper i samhället, samtidigt som den mångkulturella identiteten inte 

utmanar idén om en svensk värdegrund, såsom jämställdhet (a.a). Jag menar att det är viktigt 

att uppmärksamma etnicitetens eller de rasmässiga aspekternas betydelse i processen som det 

kollektiva ”vi:et” skapas genom i nyhetsrapporteringen. Karolins efternamn inbegriper en 

föreställning om etnicitet, men genom konstruerandet av Karolin Hakim som någon som levt 

ett svenskt liv utefter specifika föreställningar om vad det innebär och som tar sig i uttryck i 

form av klass (läkaryrket och bostadsområde), kön och moderskap, formas gränsdragningarna 

för vilka rasifierade kroppar som inkluderas i det nationella. Slutsatsen blir att den svenska 

mångkulturella självbilden döljer hur rasifierade kroppar differentieras i den svenska 

kroppsordningen. Jag hävdar att den nyhetsmediala diskursen implicit sätter differentierade 

villkor för tillhörighet i den tänkta gemenskapen, med andra ord menar jag att inkludering i den 

tänkta nationella gemenskapen är villkorad, eftersom Karolin Hakim särskiljs från kvinnor (och 

män) i exempelvis Rosengård och andra liknande socialt utsatta områden.  

Ett mer explicit exempel på hur Karolin Hakim görs till kitt i den nationella gemenskapen 

kan utrönas i följande citat:  

 
Redan på måndagsförmiddagen klockan 9.58 kom larmet 
om att en ung kvinna skjutits ihjäl på öppen gata när hon 
promenerade med sin baby […]. ’När en moder som 
håller sitt barn i famnen mördas på en öppen gata i 
Malmö borde alla Sveriges kyrkklockor dåna och 
 alla flaggor halas på halv stång och det borde hållas en 
tyst minut i alla städer, byar och minsta ställe där 
människor bor och lever, ty det är krig i riket Sverige’ 
[…]. Ett litet barn berövades sin Mor. 
De dödande skotten ekade genom hela landet.         
     
      (Expressen, 190908) 
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Det som är utmärkande i händelsebeskrivningen är hur Karolin i detta skeende blir 

förkroppsligad i ”riket Sverige” och även budskaps–och gemenskapsfunktionen.  I denna utsaga 

görs hon till en symbolisk bärare av nationen genom sitt moderskap som både hennes barn och 

nationen blivit berövade av. Det framträder eftersom alla Sveriges flaggor över hela landet bör 

”flaggas på halv stång” – nationen befinner sig således i sorg. Att texten gör anspråk på att 

nationen befinner sig i sorg kan analyseras närmare med hjälp utav Ahmed (2004). Hon menar 

att om vi skulle betrakta den sörjande nationen utifrån den så kallade in–och ut modellen, skulle 

det i första hand antyda på att nationen är ett subjekt, någon som känner (a.a). Samtidigt antyder 

det på att nationen är bärare av ”vår” känsla, i den mening att vi sörjer åt nationens vägnar 

(Ahmed, 2004). Att nationen befinner sig i sorg, skapar alltså upplevelsen av att det är ”vi”, 

invånarna i nationen, som befinner oss i sorg. Den nationella retoriken med ordvalen: ”ty det är 

krig i riket Sverige” synliggör framträdandet om nationen som hotad i nyhetsrapporteringen 

genom Karolin Hakims symboliska värde som kvinna och mamma vilket förstärkts av 

etableringen av hennes utsatthet under händelseförloppet. Utsagans retorik följer det som 

Eduards (2012) menar om hur det offentliga till försvar för det nationella, gör kvinnor till 

symboliska figurer.  

Trots att det gemensamma för den nyhetsmediala diskursen är konstituerandet av Karolin 

Hakim som oskyldig och våldsfri, vill jag lyfta diskursens motsättningar. I två enskilda artiklar 

förekommer det yttringar som uppmärksammar hennes livsval som konsekvens för det 

inträffade. I den ena artikeln uttrycks det explicit att det var ”hennes val av man som gjorde 

henne till offer” (Expressen, 190827). I den andra görs det mer subtilt genom att skriva ut att 

hon var ”tillsynes oskyldig” (Aftonbladet, 190915).  Hennes partner har en kriminell bakgrund 

och genom dessa påståenden markerar det en viss skuld över att hon ”beblandat sig” med en 

tidigare kriminell person. Det förmedlar även ett misstänkliggörande över att hennes man och 

Karolin Hakim själv, kan ha varit inblandande i en kriminell uppgörelse och kan därav inte 

betraktas som helt oskyldig. Jag menar ändå att nyhetsrapporteringens konstruerande av en 

nationaliserad kvinnokropp, symboliserad i Karolin Hakim är avgörande för budskapet och 

gränsdragningen för vilka kroppar som inkluderas i den nationella gemenskapen, framförallt 

vilka kvinnokroppar som betraktas som särskilt skyddsvärda som nationen i deklarationen av 

krig ger sig i uppgift att trygga. Att deklarera nationen i krig förutsätter dock en fiende. 
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5.2 Betydelsen av Sergels väg  
 
Det narrativa greppet om Karolin Hakim som småbarnsmamma, läkare och betydelsen av 

Sergels väg är väsentligt för hur konstruerandet av ett ”vi” och ”dem” tar sin form i 

nyhetsrapporteringen. Jag har tidigare nämnt Sergels väg i relation till klasstillhörighet och 

kommer i detta avsnitt belysa dess betydelse ytterligare.  

 
Några hundra meter bort låg Malmöbor och turister njöt 
av sol och bad på bryggor och stränder. Tills de hörde 
sirenerna, kollade sina mobiler och läste pushnotiserna 
som kom ’Äh fy fan den här jävla stan alltså!’ hörde jag 
en kvinna utbrista, på bred malmöitiska. Vi var flera som 
nickade medhåll. Vi Malmöbor har tyvärr blivit lite 
avtrubbade inför skottlossningar på öppen gata. Men det 
var något med just det här mordet som omedelbart 
trängde igenom. […]. Mordet på Sergels väg kändes som 
en ny bottennotering.  

   (Dagens Nyheter, 190827).  

 

I utsagan utmärks underhållningsfunktionen eftersom iscensättningarna distanserar sig från 

sakkärnan i nyhetsartikeln, det vill säga dödsskjutningen.  Det var en helt vanlig sommardag 

och ”Malmöbor och turister njöt av sol och bad”, men där lugnet plötsligt rycktes bort av sirener 

och pushnotiser om en skottlossning. Man bjuds in till att återuppleva händelseförloppet 

tillsammans med de som var på plats på stranden och artikelförfattaren själv. Nyhetscitatet gör 

anspråk på att utgöra ett ”vi”, eftersom läsargemenskapen bjuds in till att ilsket nicka medhåll 

över att det återigen skett en skjutning. Det är såldes en antydan på en gemenskap, eftersom det 

är ”vi”, Malmöbor, som är avtrubbade av att höra om skottlossningar i staden. Samtidigt var 

det något med just den här skjutningen som berörde ”oss” på ett annat sätt än tidigare. Genom 

att etablera att det är ett ”vi” som känner annorlunda över detta mord genereras på så sätt känslan 

av bestörthet eller förfäran över vad som har inträffat. Frammanar en affektiv reaktion som 

tränger sig igenom, in i kroppen, något som läsgemenskapen förväntas att dela.  

Jag har tidigare utifrån ett tidigare citat beskrivit hur det etablerats en känsligmässig 

”towardness” mot Karolin, vilket intensifieras ytterligare i ovanstående citat.  Det som samtidigt 

sker är att det dras en särskiljlinje mellan henne och de subjekt som det etableras en ”awayness” 

ifrån. Dessa subjekt är exempelvis de som tidigare fallit offer för dödsskjutningar som den 

antagna läsargemenskapen, eller, ”vi” Malmöbor, känner sig avtrubbade från. Känslan av 

avtrubbning separerar oss från personer som tidigare blivit skjutna till döds i Malmö, i och med 

avsaknad av reaktion. Det indikerar även känslan av avtrubbning inför framtida dödsskjutningar 
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som inte liknar skjutningen på Karolin Hakim, efter som det inte ”tränger igenom” på likande 

sätt. Känslan av avtrubbning kan även sägas ha ”klibbat sig fast” på dessa subjekt. Associationer 

till exempelvis symboler, tecken och föremål klibbar sig fast genom känslors cirkulation mellan 

dessa ackumuleras, fastnar och skapar därav ett mervärde (Ahmed, 2004). Känslan av 

avtrubbning som förmedlas kan härledas till etablerade associationer till Malmö som en 

brottsbelastad stad med höga siffror av skjutningar och dödskjutningar, något främst drabbar 

de som kan kopplas till kriminell aktivitet (Schcalerek Mulinari, 2020). Dessa typer av 

företeelser är även något som associeras till de så kallade förorterna (Ericsson et al, 2002).  

Dessa kan förstås ha ackumulerats över tid, fastnat och skapat ett mervärde för känslan av 

avtrubbning, vilket numera inte längre ger upphov till den affektiva reaktionen som 

”omedelbart tränger igenom” in i kroppen hos Malmöbor.  

Den skiljelinje som identifieras i citatet i förhållande till känslan av avtrubbning blir mer 

markant, genom den geografiska beteckningen ”Sergels Väg” och även i detaljerna över att 

skjutningen tog plats några hundra meter bort från stranden och de turisttäta områdena. Dessa 

får en konnotativ mening i att de framstår som en förklaring sig i själv – skjutningar sker inte 

på Sergels väg eller nära den lugna stranden, något som ”vi”, Malmöbor, vet ligger i den 

välställda stadsdelen Ribersborg, där våld med vapen för det mesta varit frånvarande. 

Genomgående i nyhetsrapporteringen under undersökningsperioden benämns Sergels Väg 

eller Ribersborg (händelsen har även kommit att kallas för bland annat ”Ribersborgmordet”). 

Ribersborg är vad Pred (2000) kallar för ”the overclass” egna segregerade område som 

förknippas utav vithet och högstatus. Ribersborg kan även betraktas utgöra en utav de ”yttre” 

svenska bostadsområdena (Ericsson et al, 2002).  

 
Hur ska X kunna övertyga Malmöborna om att de flesta 
trots allt kan känna sig trygga, fast en ung mamma blivit 
skjuten med sitt barn i famnen på öppen gata?  
[…]. Därtill på barnvagnarnas, pensionärernas och 
havsvindarnas lugna "Ribban".    
       
                     (Aftonbladet, 190831). 
 

 
Det är flera nyhetsartiklar som beskriver Ribersborg eller ”Ribban” på likande sätt och anspelar 

såldes på gemenskapsfunktionen där det centrala blir just hur medklassområdet Ribersborg får 

representera välmående och trygghet. Ribersborg beskrivs med levande gestaltningar, där det 

enda som pensionärer– och barnfamiljinvånarna brukar höra är ljudet av havsvindarna från 

”Ribban”. Det som förmedlas är såldes budskapet om att det är områden såsom ”Ribban” och 
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dess invånare, eller snarare ”Malmöborna”, vars trygghet nu står under hot, eftersom 

dödsskjutningar numera kan ske i ett bostadsområde som Ribersborg.  

 

5.3 De problematiska förorterna  
 

I konstrast till hur Ribersborg (eller Sergels väg) får representera trygghet och välmående 

hänförs orsaken till den rubbande tryggheten till, inte enbart de gängkriminella, utan även till 

de så kallade förorterna.   

 
Bland dem som tysta blickar in i blomsterhavet är det 
uppenbart att våldet krupit närmare – både geografiskt 
och känslomässigt – och lämnat en stor klump i magen.  
 

   (Sydsvenskan,190904).  
 

I detta citat cirkulerar rädsla, det gängkriminella våldet kryper närmare och lämnar efter sig ett 

intryck av obehag i kroppen. Enligt Ahmed (2004) är rädslan för fara är en uppfattning av att 

hotet närmar sig den egna kroppen, vilket förstärker det som upplevs som hotfullt. Ovanstående 

citat följer samma mönster som andra nyhetsartiklar om att det gängkriminella våldet kommer 

närmare och kan även sättas i förbindelse till föregående citat om huruvida ”Malmöborna” 

verkligen kan känna sig trygga i staden, eftersom en dödsskjutning ägt rum vid ”Ribban”. Att 

våldet kommer närmare, innebär att hotet kan härledes till en rumslig plats och till individer vid 

denna plats. Budskapet från citatet anspelar alltså på att hot om våld förflyttar sig geografiskt, 

varifrån kommer då våldet? Och vart är det på väg?  

Ahmed (2004) menar att rädsla öppnar upp för tidigare associationer som har orsakat 

distanseringen mellan bäraren av rädsla och subjektet som etablerats som den som fruktar. I det 

här fallet kan de tidigare associationerna hänföras till diskurser om de grupper som rasifieras 

som icke-vita och de så kallade förorterna där dessa individer framförallt bor. De dominerade 

budskapen om förorterna i Sverige, vilka har reproducerats i media har centrerats kring 

exempelvis kriminalitet och farlighet (Ericsson et al, 2002). Etablerandet av socialt utsatta 

områden som objektet för olika former av problematik, innebär att de inte längre explicit 

behöver uttalas i nyhetstexten, utan har redan sin associativa potential i uttrycket ”kryper 

närmare”, eftersom förknippningen till vart våldet finns redan finns på plats.  

 Enligt Ahmed (2004) bör man även förstå rädsla som ett instrument. Det hon kallar för 

rädslans språk involverar en intensifiering av det som görs till ett hot (a.a). Det är en process 

som särskiljer de som står ”under hot” och de som är orsaken till hotet (a.a). Citatet etablerar 
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vilka som kan bli rädda och vilka som är orsaken till denna rädsla. Eftersom ”våldet kryper 

närmare” kan härledas till förorterna, markeras det samtidigt vart våldet är på väg – 

bostadsområden såsom Ribersborg och deras invånare. De är dem som står under hot för våld, 

och det är deras rädsla över framtida våld som ”lämnat en stor klump i magen”. Rädslan i 

nyhetstexten gör något eftersom det återetablerar distansen mellan de kroppar som fruktas (de 

gängkriminella i de problematiska förorterna) och de kroppar som etablerats som de som fruktar 

(”vi”, Malmöbor).  

Ett annat exempel på rädslokänslornas cirkulation i förhållande till de socialt utsatta 

områdena i Malmö kan urskönjas i följande citat:  

 
Men alltför många har också varit passiva och 
överslätande gentemot en utveckling som kunde förutses. 
[…] varnande redan för tjugo års edan för hur förorterna 
skulle bli en grogrund för den våldsbrottsligheten som 
idag fått en skrämmande utbredning i vårt land.  
 
                    (Skånska Dagbladet, 190901) 
 

 
Citatet är även ett exempel på hur förorterna får stå som ensam förklaring till att 

våldsbrottsligheten har brett ut sig, genom exempelvis ordvalet ”grogrund”. Det alarmerade 

budskapet som förmedlas är därav förorterna som ett eget problemområde, som orsak till den 

höga koncentrationen av kriminalitet som nu breder ut sig inte enbart till de andra stadsdelarna 

i Malmö, utan över hela Sverige.  Det exemplifierar vad Ericsson el al. (2002) menar att 

avbildningen av förorterna har blivit fastställda. De får företräda specifika tillstånd som 

signalerar att förorterna inte lever upp till det som uppsätts som normalt, och görs såldes till det 

avvikande som placeras utanför det normala (a.a). Ordet ”förorterna” kan även betraktas som 

ett ”klibbigt” negativt känsloord. Det associeras per automatik till andra ord som inte längre 

behöver uttalas såsom kriminalitet, farlighet, problem, invandrare eller grupper av människor 

som rasifieras som icke-vita.  

Enligt Ahmed (2004), är rädsla även något som kommer att kännas olika beroende på vilka 

kroppar det rör sig om. Det finns en relation till rumslighet och mobilitet i organiseringen av 

rädsla beroende på vilka kroppar som anses ”stå på spel” (a.a). Rädslan för exempelvis utsatthet 

för brott korrelerar ofta inte med faktiskt utsatthet (Ahmed, 2004). I nyhetstexterna som har 

analyserats i föregående underrubrik om Sergels väg och i denna, konstrueras både rädsla för 

att tryggheten står under hot och rädslan för att bli utsatt för gängvåld kring de kroppar som inte 

oftast inte drabbas utav det gängkriminella våldet. Det vill säga, kring de personer som inte bor 

i socialt utsatta områden där våldet faktiskt är närvarande. Det sätter även gränsdragningarna 
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för vilka kroppar som anses ”stå på spel” och vilka människor som inkluderas in i gruppen 

”oss” Malmöbor.   

Det är uteslutande de problematiska tillskrivna sociala avvikelser som framträder i 

nyhetsrapporteringen. Nedan följer ytterligare ett exempel:  

 
[…] Områden som bland annat präglas av socialt 
utanförskap, öppen narkotikahandel, parallella 
samhällsstrukturer och en hög koncentration av 
kriminella.  
 
     (Sydsvenskan, 190921)  

 

Dessa bostadsområden får alltså exemplifiera problematik såsom kriminalitet och social 

avvikelse och ställs på så vis i kontrast mot de bostadsområden som får stå som norm – i detta 

fall det trygga och lugna Ribersborg.  På det här sättet förstärks den mentala segregationen som 

Ericsson el al (2002) belyste i diskursen om förorterna. Det nyhetsmedialamaterialet jag 

analyserar visar såldes den produktiva rollen nyhetsmedierna har i upprätthållandet av denna 

mentala segregation. Samtidigt utelämnas exempelvis ekonomiska eller politiska motsättningar 

som potentiella anledningar till den höga koncentrationen av kriminalitet i dessa 

bostadsområden (Schclarek Mulinari, 2020). Schcalerek Mulinari (2020) belyser den växande 

skillnaden i livsförutsättningar (ekonomiska, sociala och utbildningsmässiga) mellan infödda 

och invandare i Sverige, vilket har en mer avseendevärd betydande roll i orsaker till 

överrepresentation i brottslighet bland utlandsfödda eller barn till utlandsfödda invånare.   

 

 

5.4 Gängkriminella rasifieras 
 

Genom att våldsbrottsligheten och gängkriminaliteten härleds till socialt utsatta 

bostadsområden (eller till de ”invandrartäta” förorterna), kan rasifieringen av de gängkriminella 

i nyhetsrapporteringen synliggöras. Jag ska i detta avsnitt demonstrera hur detta sker och vilka 

känslor som cirkulerar kring de gängkriminella kropparna i nyhetsrapporteringen.  

Klassificeringen av grupper av människor som de Andra, vilka konstrueras att skilja sig ifrån 

sig ifrån ”den egna” gruppen, inbegriper oftast föreställningar om ras (Brune, 2004; Schclarek 

Mulinari, 2020). Andrafieringen av de underordnade Andra sker genom att etablera och ta fasta 

på det som om inte existerar hos den överordnande ”egna” gruppen. Denna grupp görs på vis 

till att utgöra normkategorin (Brune, 2004). De positiva egenskaperna framhävs hos de 
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människor som tillhör den egna gruppen, ”vi”, samtidigt som de egenskaper som ”vi” inte vill 

känna oss vid, förskjuts till att tillhöra de Andra (a.a). 

Förövarna till mordet på Karolin Hakim sammankopplas som tidigare nämnt till 

gängkriminalitet. Citatet nedanför riktar sig mot de enskilda förövarna som tagit livet av Karolin 

Hakim, men dådet sammankopplas senare till gängkriminalitet i nyhetsartikeln.  

 
Även justitieministern Morgan Johansson (S) har reagerat 
med ilska efter dådet. ’Vilka fega och avskyvärda odjur 
som ger sig på en nybliven mamma. Nu sätts alla 
tillgängliga resurser in för att gripa gärningsmännen så att 
de kan låsas in. De ska jagas till jordens ände om det 
behövs. Kallblodiga mördare kan inte få gå lösa’.  
   
                                   (Aftonbladet, 190826)  
 
 

Detta citat blottlägger budskapet om vilka människor som kan ”jagas till världens ände” – de 

som kan avhumaniseras och kan göras till odjur. Det är således ”odjur” som kan tänka sig ge 

sig på en nybliven mamma. De är på så vis omänskliga och kan inte tillåtas gå ”lösa” ute i 

samhället, utan måste låsas in. Det är flera av nyhetstidningarna som hänvisar till uttalandet om 

förövarna som ”odjur” i förhållande till diskussioner om gängkriminalitet, exempelvis i 

Skånska Dagbladet (190901): ”I spåren på gängkriminaliteten har skjutningarna och 

sprängningar satt bilden av Sverige år 2019 […].  Justitieministern Morgan Johansson har pratat 

om att jaga dessa avskyvärda odjur till världens ände”. De återkommande sammankopplingarna 

mellan de enskilda förövarna och de gängkriminella överlag förmedlar budskapet om det är just 

gängkriminella som kan tänkas besitta omänskliga egenskaper, som är kapabla att begå denna 

typ av våldsdåd mot kvinnor.  

Karolin får representera de människor som måste försvaras. Det är den här typen av mord 

på kvinnor som anses vara särskilt viktiga att lösa, eftersom ”alla tillgängliga resurser” sätts in. 

Jag menar inte att problematisera faktumet att mordet prioriterades eller givits alla tillgängliga 

resurser. Det som problematiseras är budskapet om att det är en viss typ av mord, mot en viss 

sorts kvinna (eller mamma) som inte kan tillåtas fortgå, och att det vidare är specifika förövare 

(gängkriminella) som bör ”jagas till världens ände”. Det menar jag förminskar den 

våldsverklighet mot kvinnor i Sverige och de mord som på kvinnor som inte sker på öppen gata 

eller vid gängrelaterat våld.  

Talesättet till ”världens ände” blir även betydelsebärande eftersom det antyder att de 

gängkriminella som kan jagas till världens ände, inte tycks kunna vara härifrån, vilka med alla 

medel ska placeras så långt ifrån ”oss” som möjligt.  
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Politiker talar om mördaren eller mördarna som fega och 
avskyvärda odjur och lovar att de ska jagas till ’världens 
ände’. Det kan ingen säga emot – med tanke på både 
offret och på alla oss andra som lever i den här staden.  

 
         (Sydsvenskan, 190827).  
 

Karolin Hakim inkorporeras in i ”vi:et”, eftersom hon inkorporerats in i ett mer svenskt 

tillhörande ”vi” som jag tidigare påvisat, vilket även går att utröna i meningen ”med tanke på 

offret och alla oss andra”. ”Vi” blir värda att försvara, samtidigt som ”dem” gängkriminella blir 

tillskrivna avskyvärdhet och omänsklighet. De görs på så sätt till annorlunda från ”oss” 

mänskliga. Nyhetsrapporteringen har satt skiljelinjen mellan de kroppar som anses ”stå på 

spel”, de människor som inkluderas in i gruppen ”oss” (Malmöbor, svenskar), vilket därför 

placerar de gängkriminella, som kan härledes till förorterna som de Andra bebor, på andra sidan 

av denna skiljelinje. ”Världens ände”, kan därför betraktas att bli synonymt med de Andra 

förorterna eftersom det är dit, grupper som rasifieras som icke-vita och de gängkriminella, kan 

härledas.   

Jag vill nu återkomma till ordet ”odjur”. Klibbiga ord är känsloladdade och som tidigare 

nämnt något som ”fastnar” på specifika kroppar (Ahmed, 2004). De ”fastnar” efter att ha 

upprepats och gör sig på vis naturliga kring individen i fråga (a.a). Eftersom användningen av 

det negativt känsloladdade ordet ”odjur” i talet om gängkriminella upprepats i 

nyhetsrapporteringen, har ordet i detta fall gjorts sig naturligt och ”fastnat” på de 

gängkriminellas kroppar.  

I de ovanstående citaten cirkulerar rädsla och avsky. Enligt Ahmed (2004) fungerar 

rädslanspolitik genom att språkligt etablera andra som en fara. Rädsla måste även förstås ha en 

tidsmässig dimension (a.a). Om man känner att något är fruktat i nuet, lämnar det som uppfattas 

som orsaken till rädsla, ett ”avtryck” [impression] av obehag i nuet. Obehag i nuet innebär 

däremot en förväntan av skada, vilket alltså relaterar till framtiden. Rädsla handlar således om 

en förväntad skada som ännu inte skett (Ahmed, 2004). I detta fall etableras de kallblodiga 

odjuren som går lösa i samhället som en fara. ”Avtrycket” kan exempelvis ske genom att direkt 

läsa ”kallblodiga mördare får inte gå lösa ” eller att ”de ska jagas till världens ände ” och ”med 

tanke på både offret och på alla oss andra som lever i den här staden”.  

Effekten utav de avskykänslor som uttrycks i nyhetstexterna är att objektet för avsky (de 

gängkriminella) blir ”klibbig”. Genom att avläsa ett objekt som avskyvärd, inkorporerar vi även 

egenskaper av ondska, vilket antas vara ett inre tillstånd hos objektet (Ahmed, 2004). Det kan 
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vidare ses som en process för att etablera att något är avskyvärt eller fruktande (Ahmed, 2004, 

egen kursivering). Eftersom avsky– och rädslokänslor är riktade mot objektet som uppfattas 

som avskyvärd och farlig, och genom dess cirkulation i nyhetstexterna under 

undersökningsperioden, har de ”klibbat sig fast” på de gängkriminella, vilket såldes skapar 

uppfattningen om att de är avskyvärda och fruktade. Eftersom dessa känslor har fått ett 

mervärde genom dess cirkulation, blivit affektiva ekonomier som Ahmed (2004) kallar det för, 

och såldes ”klibbat sig fast” på de gängkriminella får de sedermera en större inverkan på hur de 

gängkriminella ställs i förhållande till den egna kollektiva kroppen (jmf: Ahmed, 2004). Det 

vill säga till de människor i Malmö som etablerats som de subjekt som kan bli rädda, de kroppar 

som ”står på spel”. 

 I Sydsvenskan görs en kartläggning i två delar över tjugo män som har haft en koppling till 

de senaste arton morden i Malmö (inklusive mordet på Karolin Hakim) och beskrivs som de 

misstänkta mördarna som håller en hel stad i skräck.   

 
 
De är mellan 20 och 28 år, nästan alla har långa 
brottsregister. 18 av dem är uppväxta i vad rikspolisen 
kallar utsatta eller särskilt utsatta områden. Områden som 
bland annat präglas av socialt utanförskap, öppen 
narkotikahandel, parallella samhällsstrukturer och en hög 
koncentration av kriminella.  
17 av de 20 granskade har svenskt medborgarskap och 14 
är födda i Sverige. Nästan alla har föräldrar som har 
kommit hit från företrädesvis Mellanöstern och Afrika.  
 
     (Sydsvenskan, 190921).  

 

Det jag vill poängtera är hur Sydsvenskans kartläggning av gruppen – unga gängkriminella 

män, rasifieras. De beskrivs först och främst med att ha vuxit upp i utsatta eller särskilt utsatta 

områden. Det är i dessa bostadsområden som många grupper som rasifieras som icke-vita, eller 

de Andra bor (Jmf: Ericsson et al 2002). Att se till geografisk bakgrund eller etnicitet i 

kartläggningen (i förhållande till de informationsval som görs om förorterna), gör att de 

gängkriminella i kartläggningen blir synonymt med rasifierade kroppar. Förorterna används för 

att förbinda både etnicitet och brottslighet, vilket skapar en ytterligare distansering mellan de 

etablerade ”oss” (de laglydiga svenskarna) och ”de Andra” brottslingarna, vilket påvisar en 

kontinuitet om ungdomsbrottslighetens rasifiering som Estrada (1999) identifierade. 

 Här synliggörs särskiljandet mellan ett ”vi” och ett ”dem”, i den mening att dessa 

”misstänkta mördare”, eller gängkriminella inte betraktas vara en del av den egna gruppen, som 

kan ringas in i begreppet svenskar. Att nämna att flesta av de kartlagda har utlandsfödda 
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föräldrar från länder i Mellanöstern eller i Afrika distanserar dem således från de som betraktas 

som etniska svenskar. Schclarek Mulinari (2020) poängterar hur etnicitet och nationalitet på 

samma sätt som ras, är väsentligt för vidmakthållandet av gränser och gränsdragningar – i 

utformandet av idéen om ett ”oss” och ett ”dem”.  

Det sker även en förskjutning av de egenskaper som ”vi” inte vill känna oss vid, såsom 

gängkriminalitet, över till en annan grupp – de gängkriminella Andra. På så sätt blir det 

otänkbart att föreställa sig att gruppen etniskt svenska män skulle vara kapabla att begå ett 

skjutmord på en mamma eller för den delen vara gängkriminella.  

Schclarek Mulinari (2020) tar även upp just hur etnicitet ofta blir en avgörande faktor för en 

grupp som kopplas till kriminalitet, något som även Estrada (1999) poängterat. Vidare skriver 

Schclarek Mulinari (2020) att det länge har varit så att kriminalitet betraktats som en medfödd 

egenskap, något som historiskt hänförts till idéen om de underordnande Andra, vilket är ett skäl 

till varför brott under en långtid har förståtts i relation till ras-/etnicitetmässiga aspekter. Mot 

bakgrund av de etablerade associationerna mellan invandrare, eller rasifierade och 

(gäng)kriminella, något som även förefaller i mitt material, hävdar jag att ordet invandrare 

förskjutits till ordet (gäng)kriminella eftersom det sker en metonymisk glidning, som Ahmed 

(2004) tar upp. Det innebär att ordet (gäng)kriminella fått innebörden invandrare utan att länken 

mellan orden explicit behöver uttalas. Resultatet av den metonymiska glidningen är såldes att 

rasfierade män antas vara (gäng)kriminella.  

 
I vår del av världen går denna modernisering – både vad 
gäller automatiseringen och könsrollerna – i rasande takt 
och bland yngre människor känns inte könsrollerna 
därför längre lika cementerade. […] läser man 
Sydsvenskans reportage (21/9) om de värsta kriminella i 
Malmö framgår att i stort sett alla har bakgrund i 
Mellanöstern eller Afrika, det vill säga delar av världen 
där genusutvecklingen står mer eller mindre stilla och där 
uråldriga, patriarkala strukturer fortfarande råder med 
medföljande förakt för kvinnliga egenskaper och hbtq-
personer. Så kanske måste allt börja redan på förskolorna 
med en tydlig kamp mot olika former av hederskulturer.  
 
                   (Skånska Dagbladet, 191112)  
 
 

Hederskultur är ett begrepp som kan förstås som något som har ”klibbat” sig fast på vissa 

invandrares och rasifierade kroppar. Det är något som pekats ut att tillhöra en 

integrationsproblematik och ett begrepp som associeras till hedersrelaterat våld mot 

företrädesvis kvinnor och knyts ofta till länder i Mellanöstern (Eduards, 2012). I citatet lyfts det 

som betraktas vara kulturella skillnader, där budskapet är att de patriarkala strukturerna, 
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machokulturen, förakt för kvinnliga egenskaper och mot hbtq-personer är något som medföljer 

när dessa människor migrerar till Sverige. Eduards (2012) skriver om hur invandrare tillskrivs 

”kultur” som inte passar in, än tydligare en patriarkal sådan. Andrafieringen uppkommer 

eftersom det som tillskrivs att vara kulturella egenskaper, inte existerar i ”vår” kultur, utan 

snarare är uttryck för de Andras ”kultur”. De positiva egenskaperna som tillskrivs den egna 

gruppen, såsom mer progressivt utvecklande könsroller, används för att skapa en överlägsen 

identitet och konstruerar ”dem” som annorlunda ”oss”, på så vis görs ”vi” även till 

normkategorin. Genom utpekandet av kulturella och etniska skillnader belyses rasifieringen av 

inte enbart gängkriminella och deras föräldrar utan även barn i vissa förskolor.  

 
På en debatt om våldet i Malmö för några veckor sedan 
berättades på Rosengårdsskolan att man numera på vissa 
Malmöskolor har problem med förstaklassare, 7-åringar 
som inte får gråta och känner att de måste slå tillbaka, 
rent fysiskt, ifall någon sagt något kränkande om hens 
mamma, det vill säga en machokultur som förgiftar 
klimatet på vissa skolgårdar.  
 
                      (Skånska Dagbladet, 191112) 

  

Budskapet som kan utrönas från de ovanstående citaten (vilka är från samma nyhetsartikel) är 

att barn från förskolor, eller skolor i Rosengård är dem som växer upp i heders- och 

machokulturer, och sedermera att det är dem som växer upp och blir gängkriminella (till och 

med mördare). Förvisso nämns det i ovanstående citat att exempelvis maskulinetsnormer, i 

behovet av att visa sig stark eller visa handlingskraft i form utav våldsutövande, sker i ”vissa 

Malmöskolor”. Däremot får Rosengårdsskolan sin konnotativa betydelse i relation till 

Rosengård, med invånare från olika ursprungsländer som kommit att betraktas som bärare av 

olika sociala problem, däribland kriminalitet (Rastilammi refererad i Pred, 2000). Eftersom 

förskolorna benämns i relation till detta och vidare till ”olika former av hederskulturer” blir 

såldes ”vissa Malmöskolor” snarare förknippade till de Andra och deras barn.  

De heterogena nationalitetsgrupperna etableras här som en oroshärd som hotar den nationella 

ordningen, eftersom det är deras ”uråldriga”, ”patriarkala strukturer” och ”förakt för kvinnliga 

egenskaper och hbtq-personer” som förs vidare till förskolorna.  Det är de Andras ”kultur” som 

måste förhindras från att sprida sig, eftersom det krävs en ”tydlig kamp mot olika former av 

hederskulturer”. Detta går i linje med Eduards (2012) resonemang om hur utländska människor, 

vilka konstruerats som främlingar i nationen, ofta betraktas som en oroshärd mot svenska 

värderingar eller svensk moral och sedlighet. Eftersom den egna gruppen, etniskt svenskar, 

framställs som moderniserade, där genusutvecklingen inte stått still, blir budskapet att tolerans 
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mot hbtq-personer och jämställdhet är något som tillhör ”svenska” värderingar och svensk 

moralitet.  

I Sverige finns en stark självbild av att leda jämställdhetsligan före andra länder, något som 

förstärkt den hierarkiska uppdelningen av svenskar och invandrare i den nationella 

kroppsordningen (Eduards, 2012). Svenskhet betraktas som att vara ledande i modernitet och 

en rationellt handlande stat (a.a). Det är en nationell självbild som i det långa perspektivet kan 

ses i förbindelse med identitetskonstruktionen i att vara ledande i demokrati och fredlighet 

under kolonialiseringsprocesserna i kontrast mot resterande väst (Palmberg, 2009). Det 

nationella identitetsbygget har däremot haft en inverkan i osynliggörandet av att 

maskulinitetskonstruktioner och utnyttjande av våld (särskilt våldet mot kvinnor), är ett 

övergripande samhällsproblem som överskrider kulturgränser (Eduards, 2012). Eftersom det är 

rasifierade pojkar som betraktas att växa upp i miljöer med patriarkala strukturer och 

machokulturer, som sedan växer upp till att bli de gängkriminella som är kapabla att skjuta 

mödrar, blir således budskapet att det grova våldet bottnar i de Andras ”kulturer”. Genom denna 

rasifieringsprocess blir våldsbrottsligheten, som tagit sig i uttryck i form av kvinnomord, något 

som kan särskiljas från svenskhet, eftersom etniskt svenska pojkar snarare tycks fostras till att 

bli jämställda och i princip våldsfria män. Eduards (2012) beskriver hur Sveriges 

jämställdhetssaga förknippar gruppen etniskt svenska män med att ta avstånd från våld, vilket 

gör att mäns våld mot (framförallt) kvinnor mer betraktas som något som kan härledas till ett 

fåtal enskilda individer. Rasifieringen av de gängkriminella och de platser som de härleds till i 

nyhetsrapporteringen tillåter alltså ett fortgående av den toleranta, trygga och jämställda 

svenska självbilden.  
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6. Slutsats och diskussion  
 
 

I detta avslutande kapitel söker jag sammanfatta mina resultat och utifrån dem dra 

slutsatser kring samspelet mellan kön, klass och etnicitet i nyhetsdiskursen som följde 

på dödskjutningen av Karolin Hakim i Malmö den 26 augusti 2019. För tydlighetens 

skull påminner jag här läsaren om mina frågeställningar från inledningskapitlet:  

• Hur samspelar kön och klass i framställandet av ett subjekt i nyhetsdiskursen som 

följde efter dödsskjutningen på Karolin Hakim augusti 2019?  

• Hur samspelar klass och etnicitet för att skapa de Andra i nyhetsdiskursen som 

följde efter dödsskjutningen på Karolin Hakim augusti 2019?  

 

Analysen visar att diskursen tydligt skriver fram ett ”vi” och ett ”dem” genom samspelet 

mellan klass, kön och etnicitet. Karolin Hakim blir i nyhetsrapporteringen inkorporerad 

in i ”vi:et”. Hon ges identiteter som kvinna och mamma och gör mot grund av fortgående 

föreställningar om den kvinnliga kroppen till oskyldig och våldsfri; således blir hon även 

mer skyddsvärd. Analysen visar att hon får representera den tänkta svenska kvinnan, 

genom både sitt moderskap och sitt yrke som läkare. Detta förstärker på samma gång 

bilden av Sverige som jämställt och tolerant, vilket ligger i linje med Eduards (2012) 

resonemang kring kvinnlighet och nation. Genom cirkulationen av sorg blir hon någon 

som ”vi” solidariserar med. På så vis inkluderas hon som i den tänkta nationella 

gemenskapen som behöver tryggas mot hot.  

Det rumsliga har även betydande roll i den hegemoniska upplevda gemenskapen. 

Nyhetsrapporteringens centring på att mordet tog plats i det välställda och vita 

Ribersborg, där även Karolin Hakim bodde, understryker ”vi:ets” subjekt som i och med 

nyhetsrapporteringen hotas av de gängkriminella, eller ”dom:et”. Detta ”dom” 

representerar den spatiala föreställningen förort, vilket stärker rasifieringen i 

beskrivningen av dem. Diskursen utestänger samtidigt mer komplexa sociala kontexter, 

vilket även Estrada (1999) och Schalerek Mulinari (2020) belyser.  

En slutsats man kan dra av detta är att diskursen fördjupar distansen mellan det etnisk 

svenska och de Andra. Detta kan sägas få två funktioner. För det första förstärker 

diskursen det etnisk svenska. Och för det andra fördjupar det uppfattningen kring förorten 
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som ett eget problemområde som egentligen inte har med det svenska att göra. På så vis 

visar analysen på en kontinuitet och förstärkning av den mentala segregationen (Ericssson 

et al, 2002) och sedermera avståndet mellan ett laglydigt ”vi” och ett brottsligt ”dom” 

(Estrada, 1999). Mot bakgrund av Estrada (1999) visar även min analys hur debatten om 

gängkriminalitet fortfarande postulerar intresset för etnicitet över andra orsaker såsom 

klass eller ojämlikhet i livschanser.  

Det finns en stor problematik i denna syn som diskursen skriver fram inte minst i att 

minska trösklarna till att personer som rasifieras också kan avhumaniseras (jmf: Paur & 

Rai, 2002). Möjligen kan denna process redan skönjas i mitt material där ord som ”odjur” 

blir satt som epitet på de gängkrimminella som i sin tur associeras med rasifierade 

personer. Diskurser som mobiliserar monstrositet som en form av andrafiering, involverar 

alltid föreställningar om ras. Detta då rasmässiga aspekter alltid varit en del i tillblivelsen 

i vilka som konstrueras som ”odjur” (Paur & Rai, 2002; jmf: Said, 2003). Jag menar att 

oberoende av förändringar i kulturella innebörder av ”odjuret”, går det inte att bortse från 

dess historiska tillkomst. Ett tillägg är även att associationerna mellan 

orden ”Mellanöstern” och ”terrorist” har gjort att avskykänslor har kommit att ”fastna” 

mellan dessa ord, och därav de kroppar som orden associeras med (Ahmed, 2004). Med 

detta sagt är processen som jag talar om, inte enbart att gängkriminella som rasiferas kan 

benämnas som ”odjur”, utan också att avskykänslor medföljer och ”fastnar” mellan 

tecknen i denna associationskedja. Analysen demonstrerade exempelvis att cirkulationen 

av både rädsla-och avksykänslor ”klibbat” fast sig på de rasifierade gängkriminellas 

kroppar.  

Jag har även påvisat hur mordet på Karolin Hakim blir framställt som något otänkbart 

hade förövarna betraktats som etniskt svenska. Genom att de gängkriminella rasiferas 

förskjuts det dödliga våldet mot kvinnor till att bottna i etnicitet och de Andras kultur. På 

så vis förminskas den våldsverklighet mot kvinnor som finns utbredd över hela det 

svenska samhället. Detta synliggör hur den överordnade gruppen har makten att 

omförhandla gränserna utifrån vilka egenskaper som ska inkluderas eller inte i den egna 

kulturens identitet. På så vis upphöjs alltså tankarna om det goda jämställda svenska 

samhället.  

En vidare diskussion i förhållande till mitt material var de åtgärdsförslag mot 

gängkriminaliteten som framträdde i nyhetsrapporteringen. Exempelvis polisära 

krafthandlingar såsom ”Operation Rimfrost”, vilken riktar sig mot socialt utsatta 

områden. Något som kan enbart kan spekuleras är om dessa typer av reformer kommer 
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ha en större påverkan på de grupper som redan drabbas av rasprofilering och 

misstänkliggörs (se: Schclarek Mulinari, 2020). Det skulle vara en intressant ingång att i 

vidare forskning utifrån min uppsats, undersöka vilka materiella effekter dessa typer av 

krafthandlingar kan få.  

Jag har synliggjort hur den kunskap som produceras i nyhetsrapporteringen 

upprätthåller skillnader mellan invånare i Sverige. Det som betraktas som etniskt svenskt 

upphöjs samtidigt som diskursen återskapar ett underordnat och brottsligt ”dem”. Det 

upprätthåller på vis ojämlika subjektspositioner beroende på kön, klass och etnicitet. Min 

uppsats följer det postkoloniala antagandet, eftersom jag påvisar hur den etablerade 

kunskapen och de sociala makthierarkierna som upprättades under Europas 

kolonialisering av världen, ännu präglar det samtida svenska samhället och visar på 

kontinuitet av föreställningar om raslig överlägsenhet som postulerar vithet.  

 Det är det med denna insyn som jag även vill betona gängkriminalitetens reella 

existens och det tragiska i att Karolin Hakim bragts om livet. På så vis har läsningen av 

materialet har varit känslosam. Det har jag velat illustrera är hur diskursen förstärker 

gränsdragningar som jag menar begränsar hur vår sociala värld kan omnämnas och 

utesluter andra möjligheter av att förstå människorna bakom handlingarna och den sociala 

kontext som de befinner sig i. Då talar jag inte nödvändigtvis om de enskilda förövarna i 

detta mordfall, utan för gruppen som rasifieras som icke-vita som omnämns som 

gängkriminella.  
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