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The purpose of our study has been to examine the meaning of the word clan in the Swedish                  
press and social debate in 2020. We have also chosen to study how the word clan was used                  
over time with impact in the newspapers from the years 2000, 2010, and 2020. Since, at an                 
early stage, we have been curious about how the word clan was presented in the Swedish                
press, the choice of the qualitative approach was natural, as it offers a more interpretive               
understanding of the word in its context. We used elements of a social constructive              
perspective on how social problems are understood and created. The theoretical           
framework, which our work was based upon, is the established and outsiders, to             
understand the differential making of social groups. Our method is content analysis, as it              
allowed us to examine how the words affect our perception of reality. In order to               
investigate our studies' issues, empirical data has been collected through articles in            
Swedish newspapers. We have used a targeted selection, a so-called theoretical selection            
where the focus was placed on the collection that was made in order to form a theoretical                 
understanding. What we studied through our analysis was whether there was a definite way              
to talk about or understand the word clan. When we did our search on the internet, it                 
appeared that the word clan had several definitions. We also found several different             
articles in newspapers where the word clan had been used in different ways over the years.                
The term clan was in the media, at the time of writing, associated with negative aspects                
such as organized crime and the word clan was in that manner attributed with new               
meanings. Our findings showed that the word clan had gone from a positive remark to               
something considered negative by the Swedish press. 
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1. Inledning 
 

... just nu har vi minst 40 stycken släktbaserade kriminella nätverk i Sverige, ja så kallade klaner... 

(Sveriges radio 2020-09-05). 
 

Ovanstående citat är ett uttalande som gjordes av Sveriges vice rikspolischef, Mats Löfving i              

en lördagsintervju på Sveriges radio P1 den 5 september 2020, där han associerar             

släktbaserade kriminella nätverk med klaner. Detta uttalande plockade Dagens Nyheter          

(2020-09-05) upp och publicerade som nationell nyhet samma dag. Samtidigt rapporterar           

Aftonbladet (2020-09-05) följande text “Polischefen om släktnätverken: Sverige ganska         

naiva”. Dagen efter, den 6 september 2020, skrev Svenska Dagbladet (2020-09-06) i sin             

morgonrapport “Det finns minst 40 kriminella klaner i Sverige, det beskedet kommer nu från              

den högsta polisledningen”. Händelsen fångade vårt intresse då uttalandet från Mats Löfving            

avseende kriminella nätverk, använde klan för att beskriva de släktbaserade kriminella           

nätverk som verkar parallellt med samhället, vilket eventuellt ger ordet en ny innebörd.             

Endast ett fåtal har uttalat sig angående kritiken kring ordet klan, men ingen kritik stark nog                

att ifrågasätta den nya användningen av ordet. Våra sökningar på olika sökmotorer visade att              

det inte heller fanns någon enhetlig avgränsad beskrivning för ordet klan, därför har vi utgått               

från olika definitioner som att kommer beskrivas längre fram för att ha som             

förhållningspunkt.  
 

1.1 Problemformulering 
 

När vi uppmärksammade hur ordet klan blev mer aktuellt i samhällsdebatten började vi             

fundera på hur ord både påverkar hur vi pratar om sociala problem men även hur sociala                

problem konstrueras (Burr 2015; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Intresset för           

massmedier/medier blir relevant eftersom de är med och påverkar synen på sociala problem             

och hur framställandet av olika grupperingar kan skapa tankegångar som ‘vi’ och ‘de andra’.              

Då mediers roll påverkar det vi uppfattar som problem genom att exempelvis rapportera             

mycket om ett särskilt fenomen (Blomberg et al. 2004; SOU 2005:56). Massmedier har i en               

utredning av staten likställts med att vara en tredje maktinstitution i Sverige, eftersom den har               

möjlighet att påverka opinionen för allmänheten och välja vilka ämnen som ska föras upp i               

ljuset (Blomberg et al. 2004; SOU 1990:44). Det innebär att massmedierna även kan bidra till               
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att både presentera och producera olika sociala problem, då medierna inte är en oberoende              

enhet utan även den påverkad av samhällets rådande normer och åsikter gällande vad som              

rapporteras (Blomberg et al. 2004; Lawlor & Tolley 2017; Winther Jørgensen & Phillips             

2000).  
 

Hur medier presenterar fenomen gör att det kan skapas föreställningar och indelningar            

ingående i olika diskurser, som påverkar hur vi ser och talar om olika fenomen/problem. I vårt                

samhälle finns det olika diskurser, vilket ingår i talordningar och logiker som sätter gränser              

gällande det som ofta anses socialt accepterat samt upplevs som trovärdigt eller sant             

(Börjesson & Palmblad 2007). Ett exempel på en diskurs, som delar folks åsikter är den               

flykting-diskurs som råder där folk tycker olika i hur ‘vi’, det svenska folket bör behandla               

flyktingarna ‘de andra’, när de kommer till Sverige. Det finns i vårt samhälle inte enbart en                

sanning utan det är en ständig rörelse av kunskap som utvecklas och ifrågasätter nuvarande              

diskurs. De gör att den rådande diskursen ingår i en ständigt pågående process av synen på                

vår sociala verklighet (Burr 2015). Ett mönster som går att se är att olika problem har setts                 

genom olika diskurser över tid, där en sanning och lösning på ett problem inte ser likadan ut                 

flera år senare, då problemet har fått en annan förklaringsmodell inom den då rådande              

diskursen. Sociala problem kan förstås genom hur den samhälleliga debatten har sett ut över              

tid och förändrats (Barretti 2019). Genom massmediers förstärkning av ‘vi’ och ‘de andra’             

skapas en relevans för det sociala arbetet genom en ökning av de som fungerar i samhället                

och de som inte gör det. Vilket vi menar att ett ord som klan därmed påverkar individer som                  

räknas in i den gruppering, som i sin tur blir ett område som socialtjänsten ska rikta sitt arbete                  

till eller att gruppen blir stigmatiserad och därmed får det svårare att komma in i det svenska                 

samhället. 
 

Vi vill studera om ordet klan har förändrats i medierapporteringen över tid samt             

problematisera en eventuell ny tillskriven innebörd. Sociala problem är tolkade av oss i             

samhället av de språk och texter medierna tillhandahåller, vilket är en påverkansfaktor av hur              

olika sociala problem kan förstås (Wenneberg 2010). Med andra ord en           

verklighetsuppfattning som medier kan påverka med den bild som de väljer att måla upp              

exempelvis genom att framställa saker som normala eller onormala (SOU 2006:21). Den nu             

pågående massmediala debatten placerar klan i samma fack som kriminella och där            

medlemmarna tillskrivs en särskild tillhörighet, en tillhörighet som förstärker bilden av ‘vi’            

och ‘de andra’ (SOU 2005:56; SOU 2006:21). Vi är medvetna om att klanbegreppet kan              
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användas i andra situationer för att exempelvis påvisa hur integration/mångkultur fungerar i            

Sverige. En integration som eventuellt försvåras av mediers bild, av ett särhållande av ‘vi’              

och ‘de andra’, där ordet klan kan innebära att inte vara integrerad eller att inte vara en                 

fullvärdig svensk medborgare.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med vår studie är att undersöka innebörder av ordet klan i svensk press och               

samhällsdebatt år 2020. Vi även valt att studera hur ordet klan använts över tid med nedslag i                 

tidningarna från årtalen 2000, 2010 och 2020. Med hjälp av begreppen ‘vi’ och ‘de andra’, de                

etablerade och outsiders vill vi även undersöka hur medierna är med och skapar samt              

upprätthåller synen på olika grupper i samhället.  

 

Våra frågeställningar är: 

 

● Hur används ordet klan i svensk press?  

● Hur används ordet klan i svensk press över tid? 

● Hur konstrueras skillnaderna mellan ‘vi’ och ‘de andra’ i relation till klaner i svensk              

press år 2020? 

 

1.3 Bakgrund 
 
När vi började undersöka ordet klan i medierna fick det oss att fundera över den egentliga                

definitionen av begreppet. Vi har letat i böcker, på nationalencyklopedin och i vetenskapliga             

publikationer för att få fram olika tolkningar och på så vis kunnat bilda oss en uppfattning av                 

ordet klan utanför massmediernas sfär. I följande avsnitt lyfter vi hur olika journalister och              

forskare beskrivit och berört ordet klan, då ordet klan inte har en entydig betydelse              

presenteras här en del av de förklaringar som vi har funnit relevanta. 

 

1.3.1 Definition av klan inom journalistik och vetenskap 

 
Journalist Per Brinkemo och docent Johan Lundberg (2018) har skrivit en bok om ‘klaner’.              

Författarna utgår i sin bok från ett liberalt demokratiskt perspektiv då de jämför och              
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problematiserar klan-samhället med vårt demokratiska samhälle. Deras tolkning av begreppet          

klansamhälle skiljer sig från det moderna samhället i väst. Då Sverige enligt dem kan anses               

vara ett av de länder som kommit längst med det liberala demokratiska samhället. Det basala               

inom klanstrukturer är att de individerna som utgör klanen alltid är underordnade klanens             

kollektiv som helhet. Individens status beror på klanens heder, tillika är klanens heder             

beroende på individernas status. Individens släktrelationer avgör samtidigt det värde individen           

har inom klanen och där rättvisa skipas för att bevara en jämvikt mellan olika släkter och                

familjer. Därav blir den kollektiva skam som en klan får utstå långt större än den individuella                

skulden som kan åläggas den enskilde klan-medlemmen. Författarna menar att därmed är            

klanens heder viktigare än den enskilda handling som en individ kan tänkas begå för att               

försvara den (Brinkemo & Lundberg 2018).  

 

På hemsidan för Svenska Akademiens ordlista hittar vi denna definition: 

 
Klan~en~er 

väl sammanhållen grupp av personer som är släkt och som (särsk. tidigare) utgjort den typiska               

större enheten i vissa samhällen, särsk. i Skottland och på Irland (Svensk ordbok 2009). 

 

Juridikprofessor Mark S. Weiner (2015) har skrivit en bok som resonerar om klanvälde som              

tre olika former och klan i relation till rättsstaten. Den första han menar är att det är att det är                    

en egen rättsstat där normerna påverkas av vilken släkt individen tillhör. Eftersom släktskapet             

styr ditt sociala och rättsliga agerande och där din identitet är starkt kopplat till din klan. Den                 

andra formen Weiner (2015) hänvisar till är det kallade ‘klantänkandet’ (clannism), finns en             

liknande struktur som i moderna stater men att de byggs på att klanen skall beskydda sina                

medlemmar som knyts samman via släktskap. Inom klanen råder en vanligtvis patriarkal            

regim med traditionella ideal. I vissa nationer med ett utbrett klantänk blir det statliga styret               

utnyttjat av klaner för att tillgodose deras särintressen. Den tredje och mest allmängiltiga             

formen, bygger på att antiliberala organisationer har möjlighet att växa fram i avsaknaden av              

den auktoritet som staten skall utgöra eller den svaghet som staten uppvisar. De             

organisationer som på så vis kan växa fram är bland annat kriminella gäng, maffia och andra                

brottssyndikat vilka omgärdas av regler, värderingar och med en kultur som till stor del              

påminner och agerar på samma sätt som klaner (Ibid.). 
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Enligt en bok skriven av socialantropologen Thomas Hylland Eriksen (2005) är klaner ett sätt              

att organisera ett samhälle via invånarnas släktskap, där varje individ tillhör en släktlinje där              

alla härstammar från samma urfader. Över ätten står klanen som en organisationsnivå, där             

klanen består av ett antal ättelinjer - sådana som fortfarande tillhörde släkten men inte i rakt                

nedstigande led. Klanen tillhör en stam, vilka är beroende av den geografiska boplatsen och              

tillhörigheten till denna plats (Ibid.). 

 

Sammanfattningsvis finner vi att de olika definitionerna av ordet klan huvudsakligen tar fasta             

på att klan är ett sätt att organisera och upprätthålla en samhällsstruktur utefter släktskap. En               

struktur som i sin släktskapsbaserade omfattning är främmande från vårt nutida           

välfärdssamhälle, trots att vårt samhälle var uppbyggt på liknande sätt tidigare (Weiner 2015).  

Vår tolkning är därför att ordet klan är baserat på släktskap och har sin egen kultur som avgör                  

individens sociala status. 

 
 

1.4 Arbetsfördelning 
 
Denna uppsats är ett samarbete mellan författarna genom hela processen. Vi lade tidigt upp en               

plan för hur arbetet skulle struktureras och fortlöpa. Vår utgångspunkt har varit att sitta              

tillsammans så mycket som möjligt, för att sedan övergå till videosamtal då den rådande              

pandemin har påverkat våra möjligheter att ses fysiskt. Båda författarna har sökt material             

både tillsammans men även på egen hand och presenterat relevant material för den andra              

parten som sedan fått bilda sig en uppfattning. Allt material som valts ut till uppsatsen har                

godkänts av båda parter. All empiri har valts ut och kodats tillsammans, då det var en process                 

som skedde tidigt i vårt arbete. Vi upplever att vi har arbetat jämnt och rättvist genom hela                 

processen och vi står tillsammans bakom allt i denna studie.  

 

2. Forskningsläge 
 
I denna del lyfter vi tidigare forskning och statliga utredningar som vi funnit relevanta för vår                

studie. Inledningsvis har vi studerat forskning som rör mediers makt och hur den påverkar              

rådande diskurs. Vi tar även upp forskning som behandlar skapandet av ‘vi’ och ‘de andra’ i                

medier för att påvisa hur de spär på uppfattningen hos medborgare i samhället. Vi har studerat                
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tidigare forskning som riktar in sig på klan och klaner, dels för att bygga på tidigare forskning                 

inom vårt område men också för att bättre förstå utgångsläget samt förutsättningarna för vår              

egen studie.  

 

2.1 Litteratursökning 
 
Vi har gjort nedslag i journalistik och vetenskapliga texter för att få en grundläggande              

förklaring av ordet klan. Tidigare forskning används för att påvisa effekten av hur medier              

talar om ett problem och hur vi påverkas av mediernas bild. För att hitta relevanta källor har                 

vi använt oss av söksidorna LUBsearch och Libris. De sökord vi använt har varit: klan,               

släktskap, clan, discourse och media discourse med flera. De källor vi har valt ut är 'peer                

reviewed', vilket gör oss säkra på den vetenskapliga kvaliteten. Utöver forskningsrapporter           

har vi även valt att ha med avhandlingar och statliga offentliga utredningar som är relevanta               

för studien. Tidigare forskning menar Bryman (2018), är en del av förarbetet för att undersöka               

fenomen som tidigare forskats på. Både för att det är viktigt att veta vad som framkommit i                 

tidigare forskning, men även för att undvika upprepningar och för att se var det går att bidra                 

med ny kunskap och nya infallsvinklar gällande forskningsområdet. 

 
 

2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 Medier, diskurs och makt 

 

I en statlig utredning (SOU 2006:21) diskuteras hur mediers betydelse för den strukturella             

diskrimineringen som påverkar debatten i Sverige gällande ‘vi’ och ‘de andra’. I denna             

utredning lyfts hur medier hjälper till att bibehålla, men även spär på diskursen om ‘våra’               

egenskaper och värderingar gentemot ‘de andras’. Utredningen förtydligar att massmedierna          

inte är en ensam aktör utan verkar tillsammans med vårt politiska system, vårt             

utbildningssystem samt marknaden, som alla påverkar diskurserna i samhället. Systemen          

bidrar tillsammans till den rådande diskursen med olika föreställningar, där ‘vi’ är normen             

mot vilken 'de andra' mäter sina egenskaper och normer vilket resulterar i olikheter. Vidare              

lyfter utredningen hur medier har en viktig roll när det kommer till att producera och               

reproducera olika diskurser som hjälper människor att förstå sin omvärld, men även för att              
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dessa diskurser är ett betydande inslag i människors vardagliga kommunikation. I ytterligare            

en statlig utredning (SOU 2005:56) har forskarna studerat massmedierna samt deras           

förhållande till makt i vårt demokratiska samhälle (SOU 2005:56). Rapporten visar att            

allmänheten ser på massmedier som en neutral förmedlare av nyheter. En förmedlare som             

skriver om händelser som en objektiv avspegling av det som sker i vårt samhälle, utan               

egenintresse. Utredningen visar att medierna inte är så objektiva som allmänheten tro, då             

rapporten påvisar att de personer som kommer till tals inom medier ofta är de som tillhör                

majoriteten och redan har makt i samhället, som politiker eller poliser. Genom att medierna              

sprider deras ord är de med och bidrar till en stereotyp bild av minoriteter. Oftast är det de                  

individer och grupper som tillhör de gynnade i samhället som har denna roll och därmed för                

den rådande sociala ordningen vidare, och på så vis kan mediernas roll bli gynnande eller               

missgynnande för vissa grupper. Den diskriminerande struktur som påverkar kan exempelvis           

befästas genom vem som får utrymme i media att definiera ett problem och vem som inte får                 

det. Därmed kan mediernas makt beskrivas på två sätt - å ena sidan som ett verktyg för att                  

upprätthålla den rådande maktbalansen i samhället, å andra sidan som en möjlighet att             

påverka och utmana den bild som förmedlas av verkligheten (SOU 2005:56.).  

 

Relevansen för vår studie i de båda statliga offentliga utredningarna kommer utifrån det             

faktum att här görs kopplingar till vem det är som har möjligheten/makten att säga något om                

ett aktuellt fenomen. Samt påverka den rådande sanningen eller för att skifta fokus där ett               

fenomen kan framstå som mer negativt eller kriminellt. Båda SOU utredningarna (2005:56;            

2006:21) som vi tagit upp i kapitlet bidrar till att bekräfta den bilden av att mediers makt att                  

påverka är stor. De massmediala ‘vi’ och ‘de andra’-mönster återfinns även i andra länder, där               

majoriteten av den mediala publiciteten av invandrare sker i samband med kriminalitet eller             

kulturella skillnader. 

 

Den oro som allmänheten upplever när de läser dagstidningarnas löpsedlar påminner i stort             

om det uttryck som Cohen (2011) skapade, då han myntade begreppet moralpanik. De skedde              

till följd av att Cohen uppmärksammade att medier hade en tendens till att överdriva              

händelser så att de framstod som mer hemska eller allvarligare än de faktiskt var. Vilket i sin                 

tur ledde till att händelsen eller problemet som uppstått ofta blev ansett som ett så pass stort                 

överhängande problem att det hotade hela vårt samhälle. Samhällen blir i perioder utsatta för              

moralisk panik med hjälp av medier då en händelse, en person eller grupp utmålas som ett hot                 

mot våra samhälleliga värderingar och normer. En bild som då målas upp på ett stereotypt sätt                

7 
 



 

av de olika massmedierna. Vidare menar Cohen (2011) att när känslor som sammanfaller med              

den uppfattningen om att viktiga värden måste skyddas, möjliggörs ett nytt regelskapande av             

det sociala problemets närvaro. Något som används av såväl politiker för att skapa opinion,              

som av företag för att få marknadsandelar, till medier som gör nyhetsvärde av sociala frågor.               

Sammantaget blir det något som både skapar och upprätthåller den moraliska paniken            

(McRobbie & Thornton 1995). I dagens samhälle syns ofta dagstidningarnas löpsedlar i det             

offentliga rummet då dessa påvisar händelser som får folket att vilja läsa mer.  

 

I vår studie kan vi se hur svenska massmedier bidrar till något som kan jämställas med                

moralpanik. Exempelvis när tidningen skriver om att kriminella släktnätverk försöker          

infiltrera myndigheter eller att klaner aldrig har hotat kärnfunktioner så som den gör nu (SvD               

2020-09-17). När dessa artiklar läses skapas en oro av det som sker i samhället och då kan                 

moralpanik uppstå. I denna studie kommer vi att längre fram i uppsatsen peka på vissa citat                

som tyder på att en viss moralpanik kan uppstå utifrån hur medier valt att skildra/använda               

ordet klan. 

 

2.2.2 ‘Vi’ och ‘de andra’, Mediers påverkan 

 
I en studie av Brunnberg (2001) jämförs hur den engelska och den svenska välfärden              

framställs i medierna. Diskursen av den sociala välfärden har påverkats åt olika håll vilket              

Brunnberg menar syns på de nyhetsrapporteringar som sker i medierna i de två             

jämförelse-länderna. Den diskursen som råder i England gällande social välfärd skapar en bild             

av individer som står utanför samhället som ett problem, snarare än någon som har ett               

problem - vilket är den svenska diskursens syn på välfärd. Det är något som påverkar               

socialtjänstens olika verksamheter, men även synen på socialarbetarna och deras profession.           

Medierna bidrar till denna syn genom frågorna som de väljer att belysa samt hur de väljer att                 

belysa dessa frågor (Ibid.).  

 

Barretti (2019) diskuterar i sin studie om hur samhällets syn på sociala problem växlat under               

årens lopp. För att få syn på kopplingen mellan problemramarna och de policys som ämnar att                

lösa dessa problem har författaren skapat en matris, kallad ‘problem-till-policy-matris’. Hon           

använder sig av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv där hon ifrågasätter varför vissa sociala            

problem ses som just sociala problem eller varför vissa problem återkommer vid en viss              
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tidpunkt eller plats. De gör hon genom att beskriva hur ‘vi’ över tid har sett på oönskat                 

moderskap, exempelvis som en ung kvinnas förlorade möjligheter eller som en kostnad för             

samhället (ibid.).  

En studie av Lawlor och Tolley (2017) lyfts massmediernas rapportering gällande migranter            

och flyktingar som har kommit till Kanada. I studien uppmärksammas att mediers fokus har              

handlat om hur migranter och flyktingar blivit en kostnad för samhället, hur migranter             

utnyttjar välfärden (social service), de etniska/sociala skillnader grupperna emellan och hur de            

kan ses som en säkerhetsrisk för nationen. Beroende på hur medierna väljer att porträttera en               

grupp, exempelvis migranter och flyktingar, kommer det påverka den samhälleliga debatten           

gällande gruppen som individer. Dessutom kommer det påverka åsikter gällande insatser som            

riktar sig mot gruppen. Mediernas roll och makt av att befästa uttryck om olika grupperingar               

påverkar samhällsdebatten, vilket kan leda till en förstärkt bild av ‘vi’ och ‘de andra’ (Ibid.).  

 

Vidare i artikeln ‘Identity, Empathy and Argument’ jämför Riegert och Hovden (2019) hur             

medierna rapporterar om migranter i Skandinavien. Författarna studerar hur rapporteringen          

gällande invandring har förändrats över tid mellan 1970-2016 och jämför utvecklingen mellan            

de skandinaviska länderna. Undersökningen visar hur den skandinaviska pressen oftast          

fokuserar på flyktingar och inte på invandrade studenter eller familjeåterföreningar, med hotet            

mot samhället, brottslighet och samhällsbörda som de mest dominerande diskurserna.          

Artikelförfattarna skriver även om hur de positiva saker som sker runt om i länderna med               

migranter i huvudfokus, oftast stannar på en lokal nivå och sällan lyfts upp till de               

rikstäckande tidningarna. I studien framställs Sverige, i svensk press, som det goda landet,             

som rättfärdigt, generöst och humanistiskt. Migranterna framställs i termer som patriarkala,           

förtryckande, våldsamma och primitiva medan majoritetsbefolkningen, de infödda svenskarna         

framställs som pålitliga, plikttrogna och för jämlikhet (Ibid.). 

 

Drake och Henley (2014) analyserar hur brittiska politiker pratar om motstridiga           

förhållanden mellan ‘förövare’ och ‘offer’. Den politiska diskurs som blir är att de             

våldsutsatta är individer ska visas medkänsla medan våldsutövare nästan ses som           

laglösa. Ett exempel som tas upp är ett uttalande som dåvarande premiärminister,            

David Cameron gjorde 2010 när han menade att personer som begått brott och             

hamnat i fängelse skulle förlora sina rättigheter, inklusive rösträtten.         

Artikelförfattarna kritiserar mediernas sätt att ställa ‘offer’ och ‘förövare’ mot          

varandra även skapar en föreställning gällande vem som har rätt till lagligt skydd och              
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vem som inte har det. Där medierna framställer kriminella som själv har försakat sina              

rättigheter och som något som befäster diskursen av kriminella som ‘de andra’. En             

diskurs som Drake och Henley (2014) menar påverkar möjligheten för kriminella att            

kunna återgå till samhället, då debatten i samhället färgas av mediers olika-skapande.            

Genom att ställa ‘offer’ mot ‘förövare’ omöjliggörs även tanken på hur många av de              

individerna som faktiskt tillhör båda kategorierna (Drake & Henley 2014). 

 

Ovanstående utvalda studier påvisar den effekt som medier har på samhället när det             

kommer till att spä på olika förhållningssätt hos människor. Medierna är med och skapar              

den norm som ‘vi’ jämförs mot, vad som ses som normalt i vårt samhälle där klan och dess                  

medlemmar, ‘de andra’ i dagsläget inte passar in. När två grupper separeras och ses som               

varandras motpoler påverkas ‘de andras’ möjligheter för hur en individ/grupp kan bete sig             

samt vilka möjligheter de har att fritt styra över sina liv. Något som vi i vår studie försöker                  

att tydliggöra är hur massmedierna bidrar till en uppdelning av ‘vi’ och ‘de andra’. 

 

2.2.3 Klan som forskningsområde 

 

I en nyligen publicerad artikel av Prezelj och Otorepec Vogrinčič (2020) har de studerat              

Zemuns klan i Serbien. Efter frigörelsen från forna Jugoslavien splittrades länderna och en             

större del av klanen Zemun etablerade sig i landet. Serbien är ett land som räknas som ett av                  

det mest instabila i Europa på grund av korruption och organiserad brottslighet (Prezelj &              

Otorepec Vogrinčič 2020). Författarna har som syfte att analysera tidningsartiklar och           

domstolsmaterial för att kartlägga denna korruption, som ofta bedrivs av Zemuns kriminella            

nätverk, även kända som Zemuns klan.  

 

Rostami (2016) beskriver i sin avhandling ‘Criminal Organizing’ liknande problem med           

organiserad brottslighet och att det är oklart hur det begreppet kriminell organisering bör             

definieras. Vidare menar Rostami att det blivit accepterat som ett ökande socialt problem, där              

den organiserade brottsligheten ses som ett hot mot den svenska demokratin. Trots att det inte               

finns någon klar definition kring vad organiserad brottslighet är eller hur de faktiskt skulle              

påverka vår demokrati. I sin avhandling tas även familjen upp som en social organisation och               

en social ordning vilket bygger på släktskap, där medlemskapet blir tvingande då det inte kan               

väljas självmant. Inom familjen finns det regler där en stor del av interaktionen bygger på               
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rutiner och normer, vilka styr kontrollen av familjen. En regelbunden närvaro eller en             

påminnelse om närvaron vid ceremonier och högtider är en viktig norm, vilket möjliggör den              

övervakningsfunktion som är viktig inom större släkter likt klaner. De här tillfällena är inte              

bara en viktig indikator för övervakning utan även ett bevis på lojalitet samt att det genom                

deltagandet vid olika högtider skapas ett ideologiskt sammanhang. Något som får betydelse            

för både tillhörigheten och tillgången till de kollektiva resurserna. De enskilda familjerna ses             

därmed också utifrån ekonomiska faktorer som möjliggör att resurser kan fördelas och hållas             

inom släktskapet. De kollektiva resurserna är beroende av den enskildes tillgångar, och            

släktskapet är i sin tur beroende av den enskilde medlemmens kollektiva medvetenhet.            

Släktskapsrelationerna blir således avgörande när det kommer till att ta del av de kollektiva              

resurserna. Klanen kan därmed upprätthållas genom absolut gällande regler, ett starkt           

medlemskap och kontrollerande medlemmar (Rostami 2016). 

 

Vi kopplar föregående studier som relevanta till vårt arbete då vi här ser en beskrivning av                

klanen som något kriminellt och korrupt. I artikeln om Zemuns klan påverkar landets             

instabilitet dess medborgare och den medierapportering som handlar om dessa kriminella           

klaner. Rostami lyfter hur ett släktskap kan bli något tvingande, då det inom dessa familjer               

finns strikta förhållningsregler. Ett medlemskap som inte kan väljas av egen fri vilja men där               

den organiserade brottsligheten också anses vara ett ökat hot mot samhället.  

 
2.3 Sammanfattning av forskningsläget 
 

Vi har i vår redovisning av forskningsläget studerat medier, diskurs och makt för att utifrån               

tidigare forskning undersöka hur stort inflytande de har på samhället. Relevansen finner vi då              

det vi sekundärt undersöker är hur vi kommer att påverkas av mediernas nya tillskrivning av               

betydelsen av ordet klan. Det som tydligt framträder är hur medierna har en stor roll i att                 

påverka hur vi ser på olikheter i vårt samhälle (Cohen 2011). Vi har funnit en hel del                 

forskning gällande hur olika begrepp påverkar och påverkas av samhällets olika instanser, likt             

mediers möjlighet att färga den rådande diskursen (Brunnberg 2001). Även staten har tillsatt             

utredningar gällande mediers utövande av makt i vår demokrati, dock är det mesta av              

utredningsmaterialet mer än 10 år gammalt (SOU 2005:56; SOU 2006:21). Det finns exempel             

från andra länder som visar på samma tendenser gällande hur medier påverkar genom hur de               

väljer att rapportera om olika fenomen (Lawlor & Tolley 2017). Med inramningen redovisade             
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vi flera artiklar som påvisar både direkt och indirekt hur massmedier kan bidra till att skapa                

en ökad polarisering i samhället genom en uppdelning i grupperingarna ‘vi’ och ‘de andra’.              

Det finns flera studier över tid som visar på att i rapporter gällande majoritetsbefolkningen/vi              

framställs den grupperingen ofta som god, rättvis och hederlig till skillnad från olika             

minoriteter/de andra, vilka utmålas som snyltare på samhället eller kriminella (Barretti 2019;            

Riegert & Hovden 2019). Ett identitets och skillnadsskapande, vars mekanismer är något som             

vi även vill lyfta och problematisera med vår studie. Speciellt eftersom den egentliga             

betydelsen av ordet klan genom skapandet av ‘de andra’ inte har något med kriminalitet att               

göra utan används för att förklara en samhällsstruktur. Slutligen har vi undersökt studier som              

handlar om just klan för att se hur det har forskats kring begreppet. Två av artiklarna                

problematiserar och kopplar ordet klan med andra begrepp, den ena som en korrupt del av en                

stat, klanen Zemuns (Prezelj & Otorepec Vogrinčič 2020) och den andra som en del av               

organiserad brottslighet (Rostami 2016). Den tidigare forskningen hjälper vår studie att bygga            

upp resonemang med medier som påverkare av opinionen i samhället. Den forskning vi hittat              

belyser även hur massmedierna är med och ställer olika grupperingar emot varandra och             

därmed påverkar den möjliga bilden av hur ‘vi’ ser på exempelvis migranter/invandrare, ‘de             

andra’ (Drake & Henley 2014). 

 

3. Teori 
 

Till våra frågeställningar behöver vi en teori som kan förklara problem som uppkommer             

genom olika sociala företeelser, hur sociala problem skapas och hur de kan se ut i olika                

sammanhang (Jönson 2010). För att undersöka ett begrepp och ord som klan samt hur det               

eventuellt har förändrats över tid behöver vi analysera både ordet och den kontext som det               

förekommer i. Genom att se om det finns några mönster att upptäcka samt om diskursen har                

förändrats över tid. Eftersom vi inte har samma språkanvändning kan därför flera olika             

tolkningar göras av den verklighet som vi befinner oss i men även den ram som hjälper oss att                  

uppfatta det möjliga eller omöjliga (Börjesson & Palmblad 2007).  

 
3.1 Etablerade och Outsiders 
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Med hjälp av teorin om “de etablerade och outsiders” syftar vår uppsats till att analysera det                

massmedierna tillskriver ordet klan. Teorin används vidare för att förklara på vilket sätt             

medierna och dess skribenter är de etablerade i samhället som därmed både har makt och               

möjlighet att definiera något, i vårt fall är det ordet klan med dess tillhörande personer som                

länkade till samhällets outsiders. Skildringen av ordet klan över tid undersöks också med             

tanke på teori om “etablerade och outsiders” för att få en förståelse kring vad skapandet av                

outsiders i massmedierna innebär och vad det kan få för effekt i samhället.  

 

Denna teori gällande etablerade och outsiders uppstod då Elias och Scotson (2010) genomfört             

en studie i en engelsk industristad år 1964 som vid tillfället var präglat av en uppdelning i                 

olika sociala grupperingar. Teorin bygger på en studie som gjordes på två olika grupper i               

stadsdelen Winston Parva, där den ena gruppen hade varit bosatt i stadsdelen under flera              

generationer och den andra var en grupp av nyinflyttade från London. De olika             

grupperingarna hade nästan identiska arbetsförhållanden, klassbakgrund och nationalitet så         

vid en första anblick kunde inga större skillnader uppmärksammas, ändå fanns det en             

uppdelning av ‘vi’/de etablerade och ‘de andra’/outsiders. Det som utgjorde en skillnad            

mellan grupperna i studien var den sociala sammanhållning som fanns i området. Den grupp              

som ansågs ha mest inflytande tenderade till att se sig själva som bättre och mer integrerade i                 

den sociala sfären. De nyinflyttade blev då ett hot mot de etablerades levnadssätt, men även               

deras värderingar och normer. Således blev de människor som flyttade in i området sedda som               

outsiders av de etablerade och de blev heller inte insläppta i den sammanhållning som fanns.               

Elias och Scotson (2010) menar att det framför allt handlar om maktutövning i det beteende               

som utspelade sig under deras studie, där de etablerade i samhälle uppfattade sig som              

överlägsna i förhållande gentemot outsiders gruppen även fast det inte fanns några yttre             

skillnader att se (Ibid.). 

 

3.1.1 Moralisk differentiering 

 

Ett begrepp som Elias och Scotson (2010) även använder är moralisk differentiering vilket             

bygger på att de etablerade inom ett samhälle tillskriver olika egenskaper eller karaktärsdrag             

hos de individer som anses vara outsiders. Elias och Scotson (1999) menar vidare att det är                

outsider-gruppens sämsta egenskaper som åskådliggörs i samhället och hur de individer inom            
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gruppen med ett oacceptabelt beteende blir det som hela gruppen jämförs med, samt blir det               

framträdande för gruppen som helhet. 

 

Elias och Scotson (1999) talar även i sin forskning om stigmatiseringens socio-dynamik,            

nämligen att hela grupper ställs mot varandra och inte enskilda individer från olika grupper. I               

sin studie lyfter författarna upp hur de etablerade inte ansåg att de nyinflyttade/outsiders             

uppfyllde deras mått på standard och beteende. Elias och Scotson påvisar att det finns en               

tendens till att hela gruppen stigmatiseras och inte de enskilda personer, då det är gruppens               

helhet som bedöms och därmed stämplas. Dessa fördomar påverkar synen av outsiders genom             

att se det som en enhet, en enhet som inte anses vara en del av det övriga samhället. Genom                   

denna företeelse kan det hävdas att en viss bild av outsiders framträder som negativ och               

stereotypisk, vilket även gör att gruppen outsiders förlorar mer av sitt värde samt därmed              

makten att kunna påverka (Elias & Scotson 2010). Vidare menar författarna att personernas             

karaktärsdrag då inte blir synliga eftersom gruppen bedöms utifrån sin helhet. Gällande de             

etablerade blir det istället de goda sidorna som talar för gruppen och det som syns utåt. De                 

blir den representativa delen för hela gruppen och därmed också det som blir normgivande              

utifrån aspekten att det är perfekt, ordentligt och därmed accepterat. Relationen mellan            

etablerade och outsiders leder till en form av värdering, som en innebär över- eller              

underordning, vilket får outsiders att bli de som anses underordnade och bärare av negativa              

egenskaper. 

 

3.1.2 De etablerade och makten 

 

Grunduppfattningen blir att den etablerade gruppen som ser sig vara och bete sig på ett visst                

sätt blir överordnad och därmed har mer makt inflytande (Elias & Scotson 1999). Utifrån              

diskursgränser blir det även tydligt vad som inte kan yttras i ett specifikt sammanhang och där                

diskursen råder finns en talordning som tydliggör vem som är mest lämplig att göra ett               

uttalande eller påstående. Vem som får tala om ett problem och hur det tas emot som sanning                 

eller inte innebär en form av maktutövning (Foucault 1993). Outsidersgruppen kan således bli             

stigmatiserad men även nedvärderad av den etablerade gruppen, då de besitter makten att             

framställa sig på ett fördelaktigt sätt (Elias & Scotson 1999). Värderingsskillnader mellan de             

etablerade och outsiders i samhället, där en grupp ser sig som förmer än den andra, bidrar till                 

en obalans av fördelning av resurser i samhället. Då de med mer maktbefogenheter kan dra               
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nytta av resurserna på ett annat sätt än den grupp som anses vara outsiders. Likaså blir det                 

påtagligt när en individ som anses som en outsider gör ett påstående och blir ifrågasatt på                

grunder som handlar om individens trovärdighet (Börjesson 2003). Den distans som råder            

mellan grupperna kvarstår eftersom de etablerade inte vill ha kontakt eller befatta sig med de               

som anses som outsiders i samhället. Den distans eller klyfta som råder mellan grupperna              

tenderar till att öka då de etablerade talar negativt om de andra, exempelvis i massmedier               

(Elias & Scotson 1999). 

 
 
3.2 Begreppet diskurs 
 
Vid studier av diskurser och sociala kontexter ligger vikten vid att reflektera över det som               

sägs eller skrivs, hur budskapet framställs, men även hur det hade kunnat framställas på ett               

annat sätt (Börjesson 2003). Även Ahrne och Svensson (2015) talar om diskursens regler i              

vilket människor kommunicerar samt kategoriserar olika språkliga sammanhang. Diskurs är          

det ledande sättet att prata om ett visst objekt. Ett objekt kan ha mer än en diskursiv                 

tillhörighet beroende på hur individer ser på saken där olika diskurser rivaliserar med             

varandra, som exempelvis hur vi ser på det sociala problemet missbruk. Olika diskurser             

förklarar anledningen till missbruk, exempelvis den medicinska diskursen i relation till den            

sociala- eller den politiska diskursen, där de olika diskurserna även har sin egen lösning på               

problemet. De olika diskurserna fokuserar på olika saker och presenterar därför vilka problem             

vi bör ta hänsyn till samt vilka olika lösningar som är lämpliga (Burr 2015). De rivaliserande                

diskurserna kan benämnas som olika diskursiva ramverk som står för olika saker och kan              

enligt föregående exemplifiering vara en politisk diskurs eller en medicinsk diskurs           

(Andersson 2007; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Diskurser är enligt Börjesson och            

Palmblad (2007) inte bara vad som sägs i olika kontexter, utan även ramen för vad som är                 

möjligt att säga inom denna kontext. Utifrån denna förklaring går det att anse att det finns ett                 

bestämt sätt eller ett tankemässigt ramverk som anger vilka framställningar som kan betraktas             

som de rättvisa, sanna, eller normativa (ibid.). Där begrepp som ‘sanningseffekter’ kan visa             

på hur diskurser hjälper till att se en alternativ verklighet, men där baksidan blir att det                

utesluter andra verkligheter, vilket gör andra förklaringar otänkbara (Börjesson 2003;          

Foucault 1993). Foucault (2008) identifierade hur olika diskurser var dominanta i historiska            

epoker, som en allmänt rådande sanning. Därav kan maktutövningen inte heller anses vara             

statisk, utan den är ständigt påverkad av den rådande diskursen i samhället och beroende av               
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vem som sagt vad i ett sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Genom att vi intar                

ett längre tidsperspektiv på vår studie, vill vi upptäcka om det skett någon skillnad över tid                

som kan kopplas till olika diskurser med tillhörande förhållningssätt. 

 

3.3 Begreppet ‘vi’ och ‘de andra’ 
 

Vi finner det relevant med begreppet ‘vi’ och ‘de andra’ då de kan ses som ett                

motsatsförhållande till varandra, en konflikt för hur ‘vi’ ser på normer, traditioner och             

samhällsstrukturer till skillnad från ‘de andra’ (SOU 2006:21). Något som även Elias och             

Scotson (2010) diskuterar i sin teori med etablerade och outsiders, om att synen på etablerade               

i samhället ses som ‘vi’ och outsiders blir sedda som ‘de andra’. Begreppet anses ha ett                

ursprung i behovet att skilja på den egna gruppen. Historiskt kan det exempelvis knytas till               

uppkomsten av stater och hur ‘vi’ under den koloniala epoken plundrade och exploaterade ‘de              

andra’. Den tillhörighet en person fick utav en statstillhörighet och dess gemenskap skapade             

ett ‘vi’ för de inkluderade, ett historiskt arv som ofta finns kvar än idag (SOU 2006:21). Även                 

de faktum hur text skapas på ett sätt som gör att ‘vi’ pratar om ‘de andra’ på en nivå som inte                     

inkluderar dem, vilket får till följd att de inte kan påverka hur bilden av dem själva målas upp.                  

Lika lite ses ‘de andra’ som eventuella läsare av de texter och verk som massmedierna skapar                

om gruppen, texten skrivs inte till gruppen, utan om den (SOU 2005:41; SOU 2006:21). 

De egenskaper, handlingar eller problem som ‘vi’ tillskriver ‘dem’ är främmande eller oönskade i              

vår egen självbild eller framstår som ett hot mot ‘oss’ och ‘vår’ identitet (SOU 2006:21:91). 

‘De andra’ tillskrivs negativa och karakteristiska egenskaper, något som ‘vi’ inte bär med oss              

eller önskar oss i vårt samhälle. När språket kan generalisera på de här sättet genom att inte                 

låta ‘de andra’ komma till tals, visar det på en makt som är ojämn och ofördelaktig.                

Olikheterna som tillskrivs de olika grupperna blir lätt överdrivna och att ‘vi’ beskriver vår              

kultur som något som ‘de andra’ inte har någon förståelse för eller vill medverka i (SOU                

2006:21). I denna konstruktion av dessa grupper och utmålandet av ‘de andra’ som något              

negativt, förstärks bilden av positiva egenskaper hos de etablerade (SOU 2005:41).           

Ovanstående begrepp är relevanta i vår studie då vi under tidigare forskning diskuterar just              

mediers makt att påverka och skapa olika debatter i samhället och att just konstruktionen av               

‘vi’ och ‘de andra’ och blir väldigt aktuellt längre fram i vår analys. 
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4. Metod 
 
I detta avsnitt kommer vi att förtydliga vilken metod vi kommer använda för att genomföra               

vår studie. Vi kommer även att lyfta vår förförståelse, de urval och den kodning vi gjort samt                 

studiens tillförlitlighet och de etiska överväganden som har gjorts i samband med uppsatsens             

skrivande. 

 
 
4.1 Metodval 
 

Vår studie bygger på en kvalitativ ansats med avsikt att undersöka vår uppsats             

frågeställningar. Kvalitativ metod är bred och därmed svårdefinierad, vilket innebär att           

samma metod och det empiriska materialet kan analyseras och bearbetas på andra sätt om vi               

tillämpat ett annat angreppssätt (Ahrne & Svensson 2015). Bryman (2018) talar om att             

kvalitativa studier byggs upp på ett tillvägagångssätt där tyngden oftast fokuseras på orden till              

skillnad från den kvantitativa, som mer är en kvantifiering av siffror vid insamling av              

statistisk data. Eftersom vi i ett tidigt stadie varit nyfikna på hur ordet klan presenteras i                

svensk press blev valet av den kvalitativa ansatsen naturlig, då den erbjuder ett mer tolkande               

förhållningssätt av ordet i sin kontext. Att studera textens uppbyggnad bidrar till att det blir               

lättare att se hur olika diskurser produceras textmässigt, vilket gör att olika mönster             

framträder och kan användas i analysen (Winther Jørgensen & Phillips 2000).Det finns sedan             

två olika sätt att gå tillväga, det ena angreppssättet är det deduktiva, vilket innebär att               

forskaren utgår från en teori som används på de material som kommit att samlas in (Bryman                

2018). Det andra angreppssättet är det induktiva då det istället samlas in empiri för att sedan                

appliceras en teori för att tolka och förstå den empiri. Vi har i vår studie en kvalitativ ansats                  

med ett induktivt angreppssätt, vilket i vårt fall blir ett tolkande tillvägagångssätt då vi läser               

vårt insamlade textmaterial i form av tidningsartiklar. Vi har även ett socialkonstruktivistiskt            

perspektivtagande för att förstå hur sociala problem förstås och skapas. Vår studie handlar om              

att se effekten av mediers presentation av ordet klan och hur de kan bidra till olika former av                  

‘vi’ och ‘de andra’-tänk med tillhörande förhållningssätt. Med den teoretiska ram som vårt             

arbete utgår ifrån blir en innehållsanalys lämplig, då det ger oss möjlighet att undersöka hur               

orden påverkar vår uppfattning om verkligheten, hur det påverkar individer som tillskrivs            
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tillhörighet till en klan, samt hur de påverkar relationen mellan olika grupper i samhället som               

kan förstås utifrån vår valda teori etablerade och outsiders (Boréus 2015).  

 

I vår studie kan det göras liknelser vid att det är metaforer som använts för att illustrera ordet                  

klan. Vi är medvetna om det men eftersom vi har valt att studera begreppet klan i artiklarna                 

tillsammans med den kontext som då redovisas, därför har det inte lagts någon vikt vid om det                 

är en metafor eller inte. Istället har vi försökt förhålla oss neutrala och objektiva samt utgått                

från en mer generell inställning. Vi är även medvetna om att vår tolkning är en av många                 

tolkningar. Exempelvis det som vi tolkar som ett trevligt besök med farmor på en restaurang               

kan även ses som det motsatta, att det är tråkigt att behöva gå med farmor på restaurang. Med                  

denna studie finns istället förhoppningen om att skapa en förståelse att begreppet klan inte              

kan eller bör ses utifrån endast en definition.  

 
4.2 Kvalitativ innehållsanalys med kvantitativa inslag  
 

Vår studie görs med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys, som kan öppna upp för en ökad                

förståelse av de olika begrepp och förklaringar som uppstår med den valda forskningsfrågan             

(Bryman 2018). Det empiriska materialet inom all forskning är ett måste och bör därför väljas               

med stor omsorg för relevans gällande det område som forskningen avser att undersöka             

(Ahrne & Svensson 2015). Vi väljer en kvalitativ innehållsanalys då det möjliggör en             

systematisk kategorisering av text, men även hur mängden av ett ords förekomst används för              

att förstå textens innehåll (Boréus & Kohl 2018). Det finns både en kvantitativ och en               

kvalitativ inriktning på innehållsanalys och dess gemensamma drag är kodning. När den            

kvantitativa ansatsen används av textanalys använder forskaren metoden för att mäta eller            

räkna något i sin utvalda text för att sedan tolka hur mycket eller lite något förekommer och                 

vad det kan innebära (ibid.). Inom den kvalitativa innehållsanalysen används den som metod             

för att förstå innebörden av text genom att under processens gång kategorisera underlaget med              

ett kodningsschema, se bilaga 2. Även om den kvalitativa innehållsanalysen kan innehålla            

inslag av kvantifiering så är det något som då ingår för att kunna göra en mer komplex                 

textanalys (Boréus & Kohl 2018). Vi har läst igenom vårt insamlade empiriska underlag för              

att kunna se vad det fanns för olika former av mönster. När dessa mönster väl framträtt så                 

åskådliggjorde vi dessa för att sedan välja att fördjupa oss i analysen av mönstren för att få en                  

djupare förståelse för hur dessa kan ses utifrån vår valda teori och begrepp.  
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En del av vår metod är även att ha en socialkonstruktivistisk utgångspunkt, då vi ämnar               

undersöka skillnadsskapandet och vidmakthållandet av ‘vi’ och ‘de andra’/etablerade och          

outsiders i våra artiklar. Wenneberg (2010) nämner att den moderna socialkonstruktivismen           

kan användas för att ifrågasätta det som framstår som naturligt och självfallet i vår vardag. I                

vår studie är målet att analysera texter runt ordet klan och dess kontext. Wennberg (2010)               

säger “Språket är socialt konstruerat och därför blir också vår uppfattning av och vår kunskap               

om verkligheten socialt konstruerad.”. Även Thomassen (2007) säger att språket ska ses som             

ett socialt fenomen samt att vårt individuella medvetande inte kan definiera sanningen om             

vetande och verklighet på egen hand. Betydelsen som språket och texten ger oss kan inte               

omfatta allt. Text kan inte totalt råda över samhällets normer och värderingar, men förståelsen              

som fås via tidningsartiklar i vårt fall har en möjlighet att påverka. Den text som konstrueras                

hade alltid kunnat konstrueras annorlunda och synen på denna konstruktion varierar över tid             

(Thomassen 2007). I vår empiri undersöker vi om konstruktionen av ordet klan har förändrats              

och vad det eventuellt innebär med denna förändring.  

 

May (2013) diskuterar kritiskt hur ett analytiskt perspektiv som undersöker dokument kan            

komma att endast beskriva en sida av händelsen som utspelas, vilket blir en ensidig tolkning               

av verkligheten utifrån det som står skrivet i dokumenten. Även Bryman (2018) skriver om              

den textuella innehållsanalysens svagare sidor och att en innehållsanalys är bara så bra som de               

dokument som empirin bygger på. I vårt fall har vi valt tre dagstidningar för att försöka                

minimera effekten av det. Likaså lyfter Bryman att när ett kodningsschema skapas är det inte               

omöjligt att kodarens egna tolkningar får ett visst utrymme. I vår studie har vi valt att koda                 

tillsammans för att få en mer enhetlig tolkning och minska på utrymmet för individuella              

tolkningar. De fördelar som Bryman (2018) nämner med innehållsanalys är att det är en              

öppen metod, vilket innebär att det är lätt att kunna beskriva de tillvägagångssätt som har               

gjorts gällande urval och kodning. Något som i sin tur medför större möjlighet till              

överförbarhet för vidare studier och kan därmed ses som en objektiv analysmetod. Genom att              

tillämpa en innehållsanalys kan författarna studera något som annars kunde varit svårt att             

komma i kontakt med, i vårt fall när det gäller begreppet klan och hur det används. 
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4.3 Förförståelse 
 
Vid forskning är det av största vikt att vara neutral och inte låta förutfattade meningar eller                

värderingar påverka det forskningsresultaten. Bryman (2018) säger att det är svårt att vara             

helt fördomsfri och inte låta egna värderingar inverka på forskningen, därav vikten att lyfta              

det som skulle kunna påverka resultatet. Vi som författare till denna studie har inte någon               

personlig erfarenhet av ordet och företeelsen klan. Eftersom det insamlade materialet sker av             

oss två individer som har vår förförståelse och säkerligen en hel del oupptäckta fördomar med               

oss i det tankemässiga bagaget, leder det till att vi kanske inte är helt objektiva vid kodningen                 

av vår empiri. Trots ett ständigt kommunicerande förhållningssätt mellan oss för att vara så              

objektiva som möjligt. 

  
Ett av skälen till att en skarp åtskillnad mellan teori och praxis är omöjlig är alltså att det aldrig                   

finns någon nollpunkt före handlande och förförståelse - vi inträder aldrig förutsättningslöst i             

situationer (Thomassen 2007, s 37). 

 

Vidare menar Bryman (2018) att det är näst intill omöjligt att formulera ett kodningsschema              

utan något inslag av tolkning från den som kodar. När kodningen av empirin väl genomförs               

ligger grunden för tolkningarna i den kunskap kodaren besitter, men även den kultur som              

kodaren lever i (ibid.). 

 

4.4 Urval 
 

För att kunna undersöka vår studies frågeställningar gällande användandet utav begreppet           

klan i massmedier har empiriska data samlats in från svenska tidningsartiklar i Dagens             

Nyheter (DN), Aftonbladet (AB) och Svenska Dagbladet (SvD). Vårt urval baserades utifrån            

att tidningarnas omfattning är bland de största inom svensk press i dagsläget. Under 2020              

nådde DN ut till ca 1,150,000, AB till 3,700,000 samt SvD till 735,000 individer varje dag                

(Kantar Sifo 2020). Vi har använt oss av ett målstyrt urval enligt föregående grunder, för att                

kunna analysera vårt problemområde och besvara vår uppsats frågeställningar. Ett urval där            

vikten läggs på insamlandet som görs för att kunna bilda sig en teoretisk förståelse och kunna                

uppnå en så kallad mättnad (Bryman 2018). Denna mättnad nås när det insamlade materialet              

inte längre tillför någon ny kunskap eller något nytt mönster till valt tema eller den               

huvudsakliga teorin (Lindgren 2014). När materialet täcker olika variationer eller när           
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kopplingen mellan de olika koderna är upprättade, blir de giltigförklarade (Bryman 2018). Att             

välja tidningsartiklar som sitt urval blir ibland besvärligt då det är svårt att veta              

upphovsmännens kunskap inom området, vilket försvårar pålitligheten (Ibid.). Vi har en           

metodologisk medvetenhet om de olika genrer som artiklarna tillhör, där ideologi tydligare            

framstår i ledare och debattartiklar än i exempelvis nyhetsrapportering, där idealet mer är en              

objektiv framställning, där olika sidor får komma till tals (SOU 2005:56). Med ett källkritiskt              

perspektiv påverkar inte det här vår studie nämnvärt då vi avsett att studera användandet av               

ordet klan, hur begreppet återges och i vilket sammanhang. 

 

I vår sökning via dagstidningarnas webbarkiv utgår vi från ordet klan. Alla träffar på ordet               

klan togs med i urvalet, då vår avsikt varit att visa på ett mönster av hur ordet klan används                   

och vad det tillskrivs för innebörd. Tidningarnas databaser användes i sökandet av artiklar för              

att analysen skulle uppnå den mättnad som eftersträvades (Bryman 2018). Sökningen av            

artiklar innehållandes ordet klan som var utgivna år 2000 gav 159 träffar, år 2010 gav 307                

träffar och år 2020 gav 319 träffar, totalt 785 artiklar. Eftersom vi inte har tiden att analysera                 

varje artikel, valde vi att för varje årtal göra ett slumpat urval genom att datorprogrammet               

Excel framställde slumpmässiga siffror. Utifrån de valdes våra artiklar ut med 30 artiklar per              

årtal och 10 artiklar per tidning. Vi har utgått från helår 2000 och 2010, för att 2020 använda                  

oss av en begränsad tidsperiod från 200101 till 201101. I ABs arkiv blev det dock bara 7                 

träffar på artiklar med ordet klan under år 2000 och därför valdes alla artiklarna in. Ett internt                 

bortfall på grund av otolkbart material gjorde att det blev 4 artiklar mindre, därför består vår                

empiri av totalt 83 artiklar. De interna bortfallet var artiklar från exempelvis tv tabloider, som               

endast hänvisades till på grund av tv-program om klaner, samt ett korsord där ättelinje var               

ledtråden till att bilda ordet klan. 

 

De tidningar som använts i vår studie skriver så här om deras politiska och ideologiska               

hållning på deras hemsidor: 

Dagens Nyheter skriver: “DN:s nyhetsredaktion arbetar opartiskt – vi tar inte ställning            

politiskt eller i andra frågor. Det vi publicerar ska vara sant, bekräftat, inte hårdvinklat och               

präglas av kvalitet och trovärdighet” (DN, uå). 

Svenska Dagbladet skriver på sin hemsida: “Ledarsidan är partipolitiskt oavhängig med           

beteckningen obunden moderat; den redigeras på en värdegrund av förenad liberalism och            
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konservatism” (SvD, uå). 

Aftonbladet skriver följande: “Aftonbladets ledarsida beskriver sig som ”oberoende         

socialdemokratisk”, men nyhetsredaktionen har ingen politisk färg” (AB, uå). 

 

Med en viss ideologisk påverkan skriver våra tidningars journalister och skribenter sina            

artiklar. Vi har dock inte sett några tydliga mönster gällande tidningarnas olika politiska             

ideologier, då samtliga tidningar säger sig arbeta från en nyhetsmässigt journalistiskt           

undersökande och ideologiskt oberoende värdegrund. Någon av tidningarna har varit mer           

negativ i sitt användande av ordet klan men inte så att det kan dras några direkta paralleller                 

kopplat till dess ideologi. Vårt mål med studien har varit att studera ordet klan i dess sociala                 

och psykologiska sammansatta kontext, inte utifrån tidningarnas medvetna eller omedvetna          

ideologier. 

 

4.5 Kodning och tematisering 
 

I en innehållsanalys blir urvalet att hitta relevant material som kan utgöra grunden för en               

analys en viktig faktor. Materialets relevans och tillräcklighet är styrt av den relaterade             

forskningsfrågan, precis som den tid som forskaren har till förfogande för studiens            

genomförande, samt materialets tillgänglighet (Ahrne & Svensson 2015). För att kunna           

genomföra vår innehållsanalys användes ett textmaterial som i studien utgjordes av 83 artiklar             

från nyhetstidningarna DN, AB samt SvD. Den empiri som användes i analysen handlade om              

begreppet klan. 

 

Efter insamlingen och urvalet av vårt material lästes artiklarna noggrant och vid mer än ett               

tillfälle. För att kunna göra empirin mer hanterbar behöver vi som tolkar materialet reducera              

urvalet (Lindgren 2014). I den process som följer med analysen kan vissa mönster             

tydliggöras. Efter en fördjupad läsning av empirin kunde diskurser plockas fram vilka därefter             

tolkades med hjälp av det socialkonstruktivistiska förhållningssättet samt “de etablerade och           

outsiders-teorin”. Målet under denna process blev att få en förståelse för de skildringar och              

hur dessa konstrueras i mediers användande utav begreppet klan. Genom det induktiva och             

tolkande synsätt som denna studie grundas på har vi pendlat i analysen mellan teori och               

empiri, och på så sätt har det kunnat utgöra den ram vilken vi kunnat förhålla oss till                 

(Svensson 2015). De artiklar som utgör grunden i vår studie är noggrant analyserade utifrån              
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koderna: Positivt, Negativt, Neutralt, Klan-kriminalitet, Klan-kultur, Klan-familj,       

Tillhörighet/identitet, Kriminella nätverk, Våld, Heder, Makt, Rasism, Politik, Religion,         

Patriarkalt, Område, Inrikes och Utrikes. Ett förtydligande av dessa koder finns som bilaga             

med ett kodningsschema (se bilaga 2). Genom att välja de här koderna riktar vi vårt blickfång                

emot det vi tror är mediers roll i rapporteringen kring ordet klan. Hade andra koder valts är                 

det möjligt att en annan bild trätt fram (Bryman 2018; May 2013).  

 

Efter att kodning skett kunde vissa tydliga tema synliggöras och det framträder då vilka              

relationer koderna kunde ha till varandra. Lindgren (2014) menar att vissa koder är oberoende              

av andra koder och kan därmed stå som ett eget tema och på så sätt sker en tematisering.                  

Medan andra koder samlas ihop i grupper med ett gemensamt samlingsnamn som tema.             

Koderna Positivt, Neutralt, Negativt fick därmed framstå som egna teman, där Tillhörighet            

istället fick bli samlingsnamn för Klan-familj, identitet samt tillhörighet. Genom den här            

processen för att kunna framställa teman kunde vårt empiriskt insamlade material förklaras            

och förstås (Lindgren 2014).  

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 
 

För att bedriva en forskningsstudie måste forskaren förhålla sig till vissa grundläggande etiska             

principer, det för att bibehålla värdet av forskningen genom att undvika oetiska metoder, stöld              

av andras material eller påhittade forskningsresultat (Svensson & Ahrne 2015). För att kunna             

hålla en hög tillförlitlighet i vår kvalitativa studie användes därför olika begrepp enligt             

följande text, som ska fungera som verktyg för att försäkra studiens ändamål. För att              

minimera risken för att våra fördomar spelar en roll i tolkningen av vår empiri så har vi alltid                  

varit två vid arbetet med våra artiklar. 

 

Det första begreppet och verktyget är trovärdighet, något som uppnåddes genom att vi             

tillsammans valde ut de artiklarna vi skulle ha som empiri, men att sedan var för sig koda                 

materialet för att se om vi såg samma sak eller ej. De för att kodningen ska ske på ett så                    

konsekvent och likvärdigt sätt som möjligt samt på så vis undvika fallgropar (Bryman 2018).              

Genom att vi har använt oss av flertalet artiklar fördelade över tre olika årtal och tre olika                 

källor, med samma kodningssystem kunde vi uppnå en form av triangulering genom att vår              
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empiri kunde bekräfta varandra (Bryman 2018). Vilket har hjälpt till att öka trovärdigheten i              

vår studie. 

 

Överförbarhet och transparens är det andra begreppet och verktyget som används för att             

påvisa att det som kommit fram under studien även skulle kunna komma fram om det testades                

vid flera tillfällen eller i en annan del av landet. Genom de urval och beskrivningar samt den                 

transparens som vi försökt uppvisa ökar möjligheten för överförbarheten, vilket även Bryman            

(2018) menar. Den transparens genom vårt kodningsschema och artikel-urval som har använts            

ligger som bilagor i slutet på uppsatsen. Vi gav oss på ett begrepp som inte kändes helt klart i                   

sin definition över när och hur det används utan slutligen kommer det att vara tolkningen av                

vårt empiriska material som blir avgörande för vår studie. 

 

Det tredje begreppet och verktyget som används för en studies tillförlitlighet är pålitlighet             

(Bryman 2018). Ett verktyg som innebär att de som utför studien ska anta en självgranskande               

position. Vi har i vår studie försökt redogöra så tydligt som möjligt om alla de steg som                 

genomförts för att på så vis öka studiens pålitlighet, så att den som läser vår uppsats enkelt                 

ska kunna granska hur vi har gått tillväga (Bryman 2018).  

 

Även tidigare forskning kan användas för att skapa trovärdighet i studien, genom att visa hur               

andra som undersökt samma fenomen och dragit sina slutsatser samt hur väl de då stämmer               

överens med våra slutsatser. Då vi vid en kvalitativ metod inte undersöker en så stor del av                 

vårt ämnesområde ökar möjligheten att styrka och konfirmera vårt arbete, när vi kopplar ihop              

vår egen undersökning med tidigare forskning för att se om där finns några likheter (Bryman               

2018). I vår studie valdes de tre största tidningarna i Sverige. Vi är medvetna om att det finns                  

andra plattformar som levererar information och bidrar till samhällsdebatten så som sociala            

medier, men där tillförlitligheten inte anses lika hög som i de dagstidningar som vi valt att                

studera.  
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4.7 Etiska överväganden 
 
Inom samhällsvetenskaplig forskning råder fyra etiska riktlinjer som enligt Vetenskapsrådet          

(2017) bör följas. Det första är samtyckeskravet som handlar om hur deltagare i             

forskningsstudier ska få bestämma själva gällande sin egen medverkan. Informationskravet är           

det andra kravet som tar upp att alla som på något sätt tar del av den forskning som utförs                   

skall få information gällande forskningens syfte. Det tredje, nyttjandekravet, avser att den            

empiri som samlats in angående medverkande endast får nyttjas till forskningens syfte.            

Slutligen är det konfidentialitetskravet som handlar om att alla uppgifter gällande           

medverkande skall förvaras så att inga otillbörliga kommer över det (Vetenskapsrådet, 2017).            

Här menar även Bryman (2018) att vikten av de etiska övervägandena, enligt ovan, skall              

göras vid alla studier för att bibehålla forskningens värden. Kozinets (2011) nämner i sin bok               

att problematiken gällande samtycke när det kommer till offentligt material på internet, är             

publicerade artiklar i detta forum oftast inte menade för analys, samt att det kan även vara                

svårt att samla “informerat samtycke” från de som äger rätten till publikationen.  

 

De etiska övervägandena i denna studie blir inte riktigt tillämpbart då vi använt oss av tidigare                

publicerat material och inte av intervjuer eller medverkande, utan vårt fokus låg i att återge               

skribenternas text på ett tillförlitligt sätt med korrekta källhänvisningar. I vår analys och det              

arbete som gjorts har det lagts stor vikt vid att återge citat korrekt samt att hänvisa till rätt                  

källa så att det ska gå att hitta rätt artikel för en läsare och på så sätt öka trovärdigheten i                    

arbetet. Det behövs ändå tas hänsyn till vissa aspekter utifrån det etiska när det kommer till                

denna studie. Syftet med en innehållsanalys är ofta det faktum att det synliggör problematiska              

områden för vissa grupper i samhället till följd av språkbruket (Winther Jørgensen & Phillips,              

2000). Det finns en risk att studien, i vårt fall då det handlar om texten i tidningsartiklar,                 

bidrar till att språkbruket av ‘klan’ förstärks ytterligare, och mediernas konstruktioner av            

begreppet klan blir legitimerat. Studien syftar till att visa hur våra valda tidningar använder              

ordet klan och de attribut som kopplas till begreppet, men även den diskurs som råder och den                 

problematik som skapas med detta fenomen. Felaktigt använt kan denna studies resultat            

användas ofördelaktigt i debatten gällande begreppet klan. I största möjliga utsträckning har            

vi som uppsatsskribenter tydliggjort ståndpunkten att vårt förhållningssätt är att påvisa flera            

perspektiv av hur medier framställer ordet klan, för att undvika ett felaktigt nyttjande av              

denna studie. Med vårt förhållningssätt hoppas vi kunna problematisera och konkretisera om            
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det finns ett mönster bland mediernas användande av vårt valda begrepp (Winther Jørgensen             

& Phillips, 2000). Denna studies avsikt ligger som sagt i att förstå hur massmedier beskriver               

ordet och använder sig utav begreppet klan.  

 

5. Resultat och analys 
 
I vår analys har vi genomgående försökt att förklara de mönster vi upptäckt när vi har kodat                 

och tematiserat vårt empiriska material samt hur vi kopplar det till vår valda teori och våra                

begrepp för att få en djupare förståelse. De har vi gjort med hjälp av vår teori om de                  

etablerade och outsiders, som vi nämnde inledningsvis tillsammans med begreppen diskurs           

samt ‘vi’ och ‘de andra’. Vi börjar med att prata om ett tema som framträtt i vår empiri,                  

nämligen hur våra valda artiklar framställt innebörden av ordet klan och om det skildras              

positivt, neutralt eller negativt och hur fördelningen sett ut över tid. Vi valde ut representativa               

citat från tidningsartiklarna för att förtydliga våra teman. Vidare kommer vi studera om och              

hur begreppet kopplas samman med familj, tillhörighet och identitet för att se hur våra artiklar               

framställer det samt om det skiljer sig åt. Slutligen undersöker vi hur det har pratats om klan i                  

relation till plats eller geografisk tillhörighet, från 2000-2020. Där de påvisbara diskurserna            

ska hjälpa oss att förstå hur olika uppfattningar och strukturer är sammankopplade med vissa              

sociala verkligheter och då föreslår ett särskilt sätt att förstå olika sociala fenomen på              

(Blomberg et al. 2004). Vi har undersökt hur våra tre stora tidningar och dess skribenter               

framställer ordet klan och dess medlemmar, eftersom våra valda tidningsaktörer innehar           

möjligheten att språkligt skapa och definiera innebörden i frågan (Börjesson 2003; SOU            

2006:21).  

 
 

5.1 Klan som positivt, neutralt eller negativt? 
 
Vi har i våra 83 artiklar valt att dela in dem i olika teman, där de huvudsakliga kategorierna                  

gäller om begreppet klan befinner sig i ett sammanhang med en positiv, neutral eller negativ               

innebörd. Vi har valt att fokusera på kontexten där ordet klan används för att studera både hur                 

kontexten är uppbyggd och vad vi kan läsa ut av endast den meningen som begreppet används                

i. Genom att göra en analys av textens uppbyggnad och sammanhang går det att urskilja olika                
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mönster och därmed göra en tolkning (Bergström & Boréus 2018). Nedan har vi valt att               

exemplifiera citat från sex olika artiklar som belyser vår tematisering på följande sätt: 

 
Positiv: “Farmor är på besök från Värmland och snart ska hela klanen ut på restaurang.” (DN                

2020-10-09) 

 

Positiv: Klanen Skarsgård trivs framför kameran (AB 2000-10-24). 

 

Neutral: “Klanen Porsche-Piёchs överhuvud Ferdinand Piёch har inte dragit ner på ambitionerna            

trots sina 73 år.” (DN 2010-11-22) 

 

Neutral: Men det fanns en tid då monarken hade verklig makt med förankringar rakt ner till de                 

lokala hövdingarna, säger John Mugisha, medlem i Butooro-klanen till AFP (AB 2010-04-18). 

 

Negativ: “För några dagar sedan kom Anders Salenius, 68 år, hem till Sverige efter att ha hållits                 

fången av en klan i Jemen.” (DN 2000-12-14) 

 
Negativ: Han berättar att det råder blodsfejd mellan klanen Maduzai, som poliserna tillhör, och              

Ghorzai, bybornas klan, "talibanklanen” (SvD 2010-02-07). 

 

De positiva artiklarna kan tolkas med en bra känsla då det är en familjemedlem som kommer                

på besök sammankopplat med ett restaurangbesök eller att stå framför kameran. Det genererar             

något individen ser fram emot och oftast är något att glädjas åt vilket kan tolkas positivt. I de                  

neutrala artiklarna som beskriver familjeöverhuvud är avsaknaden av negativa eller positiva           

poler det som skapar artikelns neutrala intryck. Istället blir meningen som innehåller ordet             

klan endast en beskrivning över ett släktskap eller en tillhörighet. Slutligen gällande de             

negativa artiklarna hittar vi ordet klan tillsammans med ‘hållits fången av’ vilket genererar en              

förståelse för att klanen gör något mot någon annans vilja och därmed blir negativt kopplat.               

Likaså att det pågår en blodsfejd mellan klaner bör anses som negativt kopplat då de tyder på                 

en konflikt mellan två grupper.  
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Utifrån bearbetningen av de 83 artiklarna, skapas en överblick för i vilken omfattning             

begreppet klan har förekommit och förekommer samt hur förändringen sett ut under de             

senaste 20 åren, vilket förtydligas i figur 1. 

 

 

 
Figur 1. Fördelning av antal positiva, neutrala och negativa artiklar under åren 2000, 2010 och               

2020. 

 

Det som går att tyda utifrån den empiri vi använt oss av är att fördelningen gällande positiva,                 

neutrala och negativa, har förändrats över tid. Som vi kan se i figur 1 ser vi hur artiklarna går                   

från att ha fler positiva artiklar till att ha artiklar med övervägande negativt innehåll. Utifrån               

den teori och begrepp vi har valt som ramverk för vår studie tolkar vi det som att den rådande                   

diskursen går från att skriva om klan i mer positiva ordalag till att skriva om det i negativa                  

ordalag, vilket kan färga läsekretsens tankar. Då kan vi se i Lawlor och Tolley (2017) hur de                 

menar att mediers porträttering av en grupp påverkar den samhälleliga debatten kring gruppen             

som individer, samt åsikter om insatserna som riktar sig till de här grupperna. I vår studie drar                 

vi liknelsen att medierna är en del av de etablerade och där klan ses som outsiders (Elias &                  

Scotson, 2010). En indelning som vi menar förstärks när medierna särskiljer de olika             

grupperna åt, då med färre positiva och fler negativa omskrivningar av ordet klan, vilket              

hjälper oss att få en fördjupad förståelse av hur medier spär på skapandet av ‘vi’ och ‘de                 

andra’ (SOU 2006:21; 2005:41) 
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5.2 Klan som tillhörighet? 
 
I föregående avsnitt diskuterades hur vi tolkar in våra artiklar som positiva, neutrala eller              

negativa och om det har skett en förändring över tid. Ytterligare ett mönster som vi har                

uppmärksammat bland vår empiri är hur ordet klan ofta tas upp i samband med begrepp som                

familj, släkt, släktnamn med flera. En tillhörighet som framställs både gynnande men även             

missgynnande i tidningarna, men med olika premisser beroende på härkomst. Genom vår            

definition tidigare (se sida 3-5) är vår slutsats att klan är ett begrepp som förklarar en                

samhällsstruktur som bygger på släktskap, vilket då inte gör det förvånande att det ofta är i de                 

sammanhangen som ordet klan omnämns i tidningarna.  

 

 
Figur 2. Hur fördelningen av tillhörighet/identitet, familj och odefinierad ser ut i vår empiri. 

 

Det framkommer att totalt 77% (64 st.) av våra artiklar som handlar om släktskap, antingen               

som medlemskap (11 st.), tillhörighet (14 st.) eller familj (39 st.) och att de i 23% (19 st.) av                   

våra artiklar inte går att utläsa någon form av tillhörighet. Vi kommer i följande text redovisa                

skillnaden mellan hur en viss tillhörighet beskrivs i våra artiklar och hur det kan påverka den                

rådande diskursen. 
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Av våra 83 artiklar är det 19 stycken som vi inte tolkar in i ovanstående begrepp utan att de                   

blir odefinierade.  
 

Odefinierad: Angreppen, som ofta dödar och sårar civila, har väckt sorg vrede och hat i               

klanområdena (AB 2010-08-25). 

 

Odefinierad: De går ut på kvällen och ser en militärorkester marschera förbi med röda Ku Klux                

Klan-huvor och ett jättestort, uppblåsbart Michael Jackson-huvud (DN 2010-11-01). 

 

I citaten ovan omnämns klan som ren fakta eller för att beskriva en situation då det                

inte används några begrepp som knyter ordet klan med något annat. 

 

I våra artiklar tolkar vi att 11 skriver om medlemskap. Här ser vi exempel på hur artiklar                 

beskriver en ‘medlem’ eller individer som ‘medlemmar’ i en klan.  

 
Medlemskap: Han gick från medlem i Ku Klux Klan till Barack Obama-anhängare (DN             

2010-06-28). 

 

Medlemskap: Hon har bland annat livstidsdömt åtskilliga medlemmar i den fruktade klanen Sarno             

och Casalesi (SvD 2020-01-05). 

 

Ett mönster vi följt är när det antingen benämns som ett medlemskap eller när det bedömts                

som ett eget val att gå med i en klan. De medlemmar som räknas in här är dels när det står                     

medlem, som i “... medlemmar i den fruktade klanen…” eller när individen själv kan välja att                

gå med, som i Ku Klux Klan.  

 

I 14 av våra 65 artiklar pratas det om tillhörighet. Det vi tolkat in som en tillhörighet är när                   

det inte omnämns tillsammans med familj utan där det mer är ett konstaterande av att någon                

eller några tillhör en viss klan. 

 
Tillhörighet: De har bara varandra och gemenskapen i klanen (DN 2000-04-17). 

 

Tillhörighet: Den unge presidenten - han var bara 34 år - omgav sig med personer från samma                 

klan och med samma etnisk-religiösa bakgrund bland alawiterna, en gren inom shiaislam (DN             

2020-05-05). 
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Båda de valda citaten förmedlar en tillhörighet till klanen på ett neutralt och otvunget sätt               

genom att prata om ‘gemenskap’ och att ‘omge sig av’.  
 

I nedanstående citat ser vi exempel av de mönster som framträdde när vi gick igenom vår                

empiri. I artiklarna är begreppet klan sammankopplat med ett namn/efternamn där vi kodar in              

det som klan-familj, totalt 39 artiklar. Vi har kodat in de när det uttryckligen står familj eller                 

något som tyder på att det är en del av en familj, såsom son eller släkt. Totalt har vi 39 artiklar                     

som handlar om klaner kopplat till familj och där de i 18 av artiklarna mer specifikt är                 

ihopkopplade med ett namn/efternamn.  

 
Familj: En och annan fantasifull krönika har undrat om klanen Bush nu tänker kräva in skulden                

från Thomas (SvD 2000-12-11). 

 

Familj: Pappan är läkare med italiensk utbildning, familjen bor fint i Baidoa i södra Somalia och                

tillhör en klan som ger rätt till beskydd (SvD 2020-10-03). 

 

De båda citaten ovan beskriver klan tillsammans med ett efternamn, ‘Bush’, eller med en              

familjebenämning som ‘pappan’. 

 

Alla ovanstående citat är utplockade för att belysa skillnaden i språket av hur klan används               

ihop med ett antal begrepp och därmed hur de framställs, men även hur mönstret positiv,               

neutral och negativ hänger ihop med hur artikeln sammankopplas med någon form av             

tillhörighet. Analysen visar på att tre av våra artiklar gällande klan som familj med ett               

efternamn/namn handlar det om en beskrivning av kända svenska familjer likt           

Lill-Babs-klanen, klanen Skarsgårds och Petter-klanen. De här tre artiklarna är de enda som vi              

tolkar in klan i då det handlar om ett positivt omnämnande. I åtta artiklar tolkar vi det som att                   

klan får en neutral innebörd som exempelvis klanen Bush, klanen Eastwood eller klanen             

Butooro. Slutligen har vi sju artiklar som omnämner klan tillsammans med ett            

namn/efternamn i ett negativt sammanhang och då sammankopplat med namn som klanen            

Livanos, klanen Al-Zaidi eller Ampuatan-klanen.  

 

En slutsats vi drar är att våra artiklar gällande familj/tillhörighet/medlemskap är att de             

negativa artiklarna kopplade till namn/efternamn med ursprung i Asien, Mellanöstern och           

Europa. Tittar vi på de positiva och neutrala artiklarna kopplade till klan-familj handlar det till               
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stor del om klaner i Sverige, Europa eller USA och endast två av dessa artiklar handlar om                 

klaner i Mellanöstern eller Afrika. Något vi sedermera har tolkat som att de två artiklarna är                

utav en neutral innebörd. Ingen av de artiklar som vi analyserat skriver om begreppet              

klan-familj kopplat till något negativt gällande en svensk familj, men inte heller om någon              

utländsk klan-familj kopplad till något positivt. Med andra ord ser vi hur begreppet klan när               

det kopplas till en svensk familj är något som görs utan större svårigheter. Däremot när               

begreppet klan kopplas till en utländsk familj och kontext blir förhållningssättet sättet            

annorlunda och de negativa diskurserna blir synliga. Ett mönster som hjälper till att             

synliggöra hur medier framställer olika tillhörigheter med en diskurs om vad som går eller              

inte går att tala om (Drake & Henley 2014; Winther Jørgensen & Phillips 2000), men också                

ett mönster som presenteras som en accepterad bild av hur ‘vi’ särskiljs från ‘de andra’ (SOU                

2006:21).  

 
Kvinnor har en plats inom klankulturen även som aktiva medlemmar. En artikel nämner             

‘Lill-Babs-klanen’ denna kvinnliga folkkära artist i Sverige som en frontfigur för sin familj.             

Ytterligare en artikel tar upp kvinnor och här gäller det i Skottland där kvinnorna i klanen                

Mackinnon blandade likören Drambuie. 

 
Dansbandsdrottningen som utmanar hela Lill-Babs-klanen i godhet (AB 2000-10-17). 

 

Skotska Drambuie blandades till exempel i hemlighet av kvinnor ur klanen Mackinnon (DN 
2000-05-13). 
 

 
Ovanstående citat var de enda två artiklar som avhandlade kvinnor som medlemmar av en              

klan och båda artiklar är skrivna och utplockade från år 2000. Självklart finns det kvinnor i                

klaner men de har inte fått omskrivning på samma sätt som männen. Därmed blir diskursen               

gällande kvinnor mycket svagare än andra diskurser om män och kriminalitet som exempel.             

På så sätt upprätthålls den rådande diskursen om män som de aktiva inom klanerna. Ett               

fenomen som blir bekräftat i medierna när det kommer till den ‘moralpanik’ som råder, där               

främst unga män med tillhörighet till kriminella klaner porträtteras i dagstidningarna (Cohen            

2011). Vilket får diskursen, alltså det syn- och förhållningssätt som handlar om kriminella             

klaner, att befästas och återskapar de farhågor och föreställningar som vissa individer har.  
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Polisavspärrningar efter att en man skjutits till döds av två maskerade män i Lövgärdets centrum i                

Angered… (DN 2020-09-11). 

 

Till exempel upprätthålls diskursen genom ovanstående citat i DN där de maskerade            

förövarna antogs vara män och inte kvinnor. Det visar på hur diskursen förutsätter manliga              

gärningsmän, då det inte blir bekräftat i artikeln vilken könstillhörighet de två maskerade             

förövarna hade. I dagens Sverige är det mest troligt att tillhörighet till en klan är negativ då                 

det i samhällsdebatten och massmedierna är mycket negativa aspekter som lyfts gällande            

ordet klan. Trots att det finns goda saker med ‘klantänket’ som Weiner (2015) talar om hur                

klanen hjälper individen när den statliga välfärden inte räcker till i samhället. Med det              

samhällsklimat som råder, där skjutningar och grov brottslighet kopplas till klan av polisen,             

blir begreppet och ordet klan med sin nuvarande diskursiva tillhörighet länkad till män och              

kriminalitet något problematisk.  

 
 
5.3 Klan  som ett dilemma här eller där? 
 
I vårt empiriska material framträder en förändring över tid när vi har studerat vilka artiklar               

som handlar om klan inrikes respektive klan utrikes. Det baseras på var händelsen har ägt rum                

och vart artikeln utspelar sig.  

 
Utrikes: En vanlig metod har varit att sammankalla ett klanmöte där man under lugna och               

kontrollerade former kunnat ta upp den drabbade individens problem och där själva syftet varit att               

skapa försoning i de störda relationerna för att på så sätt få gruppen att på nytt fungera väl (SvD                   

2000-04-10). 

 

Inrikes: Jag förmodar att tanken är att försöka locka oss som är måttligt nyfikna på klanen                

Ingrosso-Wahlgren med ett aningen mer finkulturellt alternativ i denna så oundvikliga genre (SvD             

2020-01-11). 

 

I artiklarna kan vi utläsa hur ordet klan porträtteras väldigt olika, trots att vi tolkar det som att                  

de ger en positiv/neutral innebörd. I utrikes-citatet beskrivs en typisk klan och hur ett problem               

hanteras inom deras rådande samhällsstruktur. Ett mönster som framkommer när termen klan            

används i våra inrikes-citat är att det endast nämns för att prata om familjebanden, inte för att                 

prata om klanen som en form av samhällsstruktur som är vanligt förekommande i våra              

utrikes-citat. Genom att använda ordet klan på olika sätt beroende på om det handlar om               
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klaner inrikes eller om det handlar om klaner utrikes, kan vi enligt tidigare forskning (Drake               

& Henley 2014; Lawlor & Tolley 2017), utläsa att det påverkar de etablerades syn på               

outsiders. Det är även de etablerade, som ofta får lov att i medier definiera vad som                

accepteras eller inte accepteras inom ramen för att vara outsiders (Elias & Scotson 2010). 

 

Det går också att se i vår empiriska undersökning att utrikes artiklar främst behandlar neutrala               

och negativa rapporteringar. Materialet visar att under 20 år har fördelningen varit 1 positiv,              

16 neutrala och 32 negativa artiklar. Jämfört med de inrikes artiklarna där fördelningen varit 6               

positiva, 3 neutrala och 25 negativa. Genom att enbart läsa siffrorna får vi ingen djupare               

förståelse av vad de ger oss för mönster utan blir intressant när vi ser på figur 3. Det vi tydligt                    

kan se är att det sker en skiftning från år 2010 till år 2020.  

 

 
Figur 3. Mängden artiklar fördelat på inrikes och utrikes specifik för våra valda årtal. 

 

I tillägg till det tydliga skiftet mellan klan inrikes och klan utrikes blir ytterligare en               

förändring tydlig i relation till de tidningsartiklar som representerar Dagens Nyheter 2020. En             

tydlig skiljelinje framträder mellan artiklar som publicerats från januari-augusti, då artiklar           

gällande klan utrikes nämns totalt 5 gånger. När vi sedan passerar Mats Löfvings uttalande i               

september 2020 handlar resterande 5 artiklar enbart om klan kopplat till Sverige. När vi              

granskade sökningarna i våra respektive tidningarnas arkiv kan vi se hur mängden artiklar             
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som behandlar ordet klan ökar efter uttalandet i september, att tidningarna producerar lika             

många artiklar under 8 månader (jan-sep) som under ca 2 månader (sep-nov) innehållandes             

ordet klan. Problemet är att de personer som kommer till tals inom medierna oftast tillhör dem                

räknas till de etablerade och som redan har makt i samhället, såsom politiker eller poliser               

(Elias & Scotson 2010; SOU 2005:56). Genom att medierna sprider deras ord är de med och                

återskapar en stereotyp bild av outsiders (Elias & Scotson 2010).  

 
 

5.4 Klan som ett svenskt problem? 
 
I denna del har vi valt att gå djupare i vår analys och fokuserar mer på den svenska kontexten                   

samt de diskurser som vi upptäckt gällande ordet klan. Det vi kunde se i vår figur 3 är att det                    

skett en ökning av artiklar som handlar om klan kopplade till en svensk kontext har ökat                

markant, speciellt från 2010-2020. Utifrån vår insamlade empiri önskar vi också analysera            

den framställda diskursen i massmediernas problematiserande av klan i Sverige. Efter att            

tillsammans ha gått igenom våra artiklar har vi fått en djupare förståelse för hur medier               

problematiserar klaner och deras kultur när den befinner sig i ett svenskt sammanhang. Något              

som även Amir Rostami (2016) diskuterar i sin avhandling, då det på 50-talet skrevs om               

organiserad brottslighet i dagspressen som ett utländskt fenomen eftersom den typen av            

verksamhet ej existerade i Sverige. Märkbart i den nu pågående diskurs-kampen av ordet klan              

och huruvida det inkluderar kriminalitet eller inte, skapas en diskurs som bidrar till ett ‘vi’               

och ‘de andra’-tänk som påverkar tänkbara relationer men även yrken och positioner i             

samhället (Drake & Henley 2014; SOU 2006:21). Sociala problem är något som förändras             

över tid (Barretti 2019), då vi exempelvis för 100 år i den rådande politiska diskursen oroade                

oss för att låta kvinnor, som då sågs som outsiders, vara med i den demokratiska processen                

medan vi idag med den rådande diskursen oroar oss för hur invandringen för med sig en                

kriminell kultur (Rostami 2016). Uppkomsten av sociala problem är även kopplade till en             

specifik kontext, som vi kan se i vår empiri är det inte själva klanen i sig som är ett problem                    

utan det är när det skrivs i massmedier om klan kopplat till brottslighet och när klanerna                

befinner sig inom vårt lands gränser som det utgör en störning.  

 

Organiserad brottslighet - om det så är gränsöverskridande, klaner eller gäng - har aldrig hotat               

kärnfunktionerna som den gör nu (SvD 2020-09-17). 
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Flera av riksdagspartierna talade om de klaner med rötter i utlandet som enligt experter fått stort                

inflytande i vissa områden i Sverige (SvD 2020-09-10). 

 
Vi kan se hur skiftningen gått från att prata om klan utrikes och ganska neutralt till att mer                  

belysas som ett inrikes samhällsproblem, där fokus mest kretsar kring organiserad           

brottslighet. Elias och Scotson (2010) pratar i sin teori om den moraliska differentieringen, att              

när en grupp etablerade ställs mot en grupp outsiders, jämförs grupperna utifrån de             

etablerades mest skötsamma individer med outsiders minst skötsamma individer. Vilket          

bekräftas i Riegert och Hovden’s (2019) studie, där även de menar att de etablerade målas               

upp som generösa och rättfärdiga, medan outsiders istället framställs som våldsamma och            

kriminella. Vi menar att denna vinkling som medier skapar i samhällsdebatten förstärker den             

bild av ‘vi’ och ‘de andra’ vilket särskiljer majoritetsbefolkningen och minoritetsbefolkningen           

(Lawlor & Tolley 2017). Ett exempel på denna åtskillnad kan ses i nedanstående citat: 

 
De släktbaserade nätverk som vi har kommer från Mellanöstern, med bas i Levantländerna             

Libanon, Turkiet, Palestina och Syrien, berättar Göteborgs polisområdeschef Erik Nord. Till           

skillnad från kolleger i andra delar av landet talar han gärna om det han ser som klanstrukturernas                 

betydelse för förståelsen av viss brottslighet [...] (DN 2020-09-11). 

 
I ovan citat ser vi ett tydligt utpekande av vad som anses vara problemet och hur det väljer att                   

peka ut varifrån problemet kommer ifrån. Ett dilemma som medier hjälper till att återskapa              

när de skriver om ‘vi’ och ‘de andra’ i termer som i citatet ovan: “... klanstrukturens betydelse                 

för förståelsen av viss brottslighet… ” (DN 2020-09-11). Här ser vi hur medierna målar upp               

en bild av hur vissa brott endast kan förstås genom den klanstruktur som förekommer. 

 
Mediers medvetna eller omedvetna skapande av diskurser skapas genom att de med språket             

målar upp en bild av verkligheten som antingen svart eller vit. Skapandet förenklas genom              

användandet av kategorier där det blir tydligt med ‘vi’ och ‘de andra’, som svensk eller               

invandrare, som resurs eller problem. Samhällets syn blir omedveten då vi lär oss skilja på               

‘vi’ och ‘de andra’ alltför oproblematiskt och kategoriskt. Här blir mediernas roll viktig i hur               

olika saker porträtteras av den självuppfattning som ‘vi’ har mot något som är främmande och               

anses som ‘de andra’ (SOU 2006:21). I Elias och Scotson (2010) studie framhåller de att de                

etablerade har en stark sammanhållning och en lång anknytning till ett område vilket de              

menar skapar det ett maktövertag. De som då blir outsiders har inte alls den förmånen och blir                 
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då inte insläppta i den sammanhållning som råder bland de etablerade. På grund av att de                

anses ha fel normer, attityder och värderingar. En rädsla som gör att de etablerade              

upprätthåller avståndet mellan grupperna, då de räds att den egna kulturen, med tillhörande             

normer ska bli förstörda (ibid.). Enligt citatet ovan ser vi tydligt hur vissa länder pekas ut till                 

att vara sämre och hur problemen som vi har i vårt land kommer från dessa länder med de                  

problematiska klanerna med sina tillhörande kulturer, för att förstå viss brottslighet. 

 
Vidare går det att se hur Cohens (2011) fenomen moralpanik får ett utrymme under 2020, då                

klan definieras som ett samhällsproblem. Där medier och personer (etablerade) med           

talutrymme hjälper till att skapa en plattform kring debatten om klaner (outsiders).            

Benämningen kopplas ihop med organiserad kriminalitet som spär på en moralpanik i rådande             

samhällsdebatt. Något vi menar följande citat påvisar: 

 
Polisen har varnat för att de familjebaserade kriminella nätverkens verksamhet är systemhotande            
när de förskjuter makten från staten till familjen, och Amir Rostami håller med. 
– I en lokal kontext blir de ett hot mot demokratin när de hotar, försöker infiltrera och försöker                  
skapa beroende till personer med politisk makt. Eller att personer inte vågar vittna eller anmäla               
brott, näringsidkare som måste betala pengar. Har du ett antal sådana grupperingar runt om i               
Sverige bidrar det i förlängningen till att urholka tilltron och förtroendet för rättsstaten och              
samhället. Och de vill ju konkurrera med staten, de erbjuder tjänster som staten egentligen ska               
erbjuda, säger han (AB 2020-09-10). 

 

Ett ganska starkt påstående för hur ett fokus på ‘klanproblemet’ och utifrån moralpanikens             

tankesätt påvisas ett samhällsfenomen som stort och definieras likt ett hot mot vårt samhälle              

samt de normer och värden vi vill kunna åtnjuta i vår demokrati. I vår analys går det även att                   

utläsa att det inte är något som uppstått över en natt, utan ett fenomen som byggts upp under                  

tid vilket även kräver en form av diskursordning. Winther Jørgensen och Phillips (2000)             

menar att våra olika världsbilder leder till att sociala handlingar och kunskapskonstruktioner            

av sanningen därmed får sociala påföljder. När vi kan läsa citat som: “Enligt kriminologen              

Amir Rostami utgör de släktbaserade nätverken ett större hot mot samhället än andra             

kriminella gäng” (AB 2020-09-10), spär det på samhällets moralpanik. Den hotfulla diskurs            

som nu framträder som en främmande men annalkande fara, ger sken av att samhället måste               

ingripa mot problemet omgående.  
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Vi kan följa hur den rådande diskursen förändrats över den tidsperiod som vi kodat vårt urval                

och där klanen inte blir något problematiskt förrän det hotar vårt samhälle.  

 
Nätverkets förgreningar sträcker sig, enligt polisens rapport, från springpojkar på stan till            

föreningsverksamhet, kommunpolitik och ända upp i riksdagen (AB 2020-09-16). 

 
Polisen har upprättat ett klanregister, rapporterar Sydsvenskan och HD. Anledningen är att            
kriminella släktnätverk försöker infiltrera svenska myndigheter enligt polisen (AB 2020-09-12). 

 
I de två ovanstående citaten kan vi se hur problematiskt det pratas om klaner år 2020 och hur                  

det omskrivs som ett direkt hot mot vår demokrati och vårt land. Moralpaniken späs på               

genom att de grupper som är utmålade som ansvariga för hotbilden återupprepas i medierna              

vilket befäster bilden av ‘vi’ och ‘de andra’ - de etablerade versus outsiders (Blomberg et al                

2004; Cohen 2011; Elias & Scotson 2010). Burr (2015) menar att det sätt människor använder               

sig av sitt språk i vardagliga situationer och vid olika interaktioner med andra individer bidrar               

till att konstruera olika versioner av situationen. I SOU (2006:21) är det tydligt att medier kan                

påverka allmänhetens synsätt, likaså är det inte orimligt att anta att medierna påverkar sina              

läsare gällande begreppet klan. Genom en mer negativ representation är massmedierna med            

och skapar den diskurs som kämpar om att blir rådande i dagens samhällsdebatt - och klan                

blir något problematiskt. 

 
 

5.5 Sammanfattning 
 
Vårt syfte var att studera ordet klan, hur det används i medier idag och hur det sett ut tidigare                   

samt hur de är med och framställer en uppdelning av ‘vi’ och ‘de andra’. Det vi studerat                 

genom vår analys var om det fanns ett bestämt sätt att prata om eller förstå vår verklighet                 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). I våra 83 utvalda tidningsartiklar ur de tre tidningarna              

med störst spridning i Sverige, visar på mönster av hur den rådande diskursen kring begreppet               

klan kan se ut. Det vi kan se är att svensk press använder ordet klan idag för att beskriva en                    

främmande struktur som benämns vara ett hot mot vårt nuvarande samhälle. Vi har kunnat se               

hur det skett en ökning gällande benämnandet av ordet klan i fler negativa sammanhang under               

vårt tema positiv, neutral och negativ, en ökning som skett under 2020 (se figur 1). Ett annat                 

tydligt skifte går att se i temat inrikes och utrikes där det skett en förändring i svensk press                  

över tid. Under åren 2000-2010 används ordet klan för att beskriva något i utlandet till att                
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2020 handla om något där klan befinner sig inom Sveriges gränser, då som ett strukturellt               

fenomen som anses utgöra ett hot mot vårt välfärdssamhälle. Massmedierna som själva sätter             

agendan för vad som hamnar i deras fokus, då de väljer vilka frågor de vill belysa samt hur de                   

framställer dem (Brunnberg 2001). I 77% av våra artiklar skrivs det om klan kopplat till               

familj/medlemskap/tillhörighet, av de totalt 65 artiklarna är 8,4% med positiv innebörd och i             

51,8% har en negativ innebörd. Det vi ser är en diskurs som spär på tanken om ‘vi’ och ‘de                   

andra’ samt hur detta särhållande av grupper möjliggör och omöjliggör tanken om olika             

positioner/yrke inom samhället för majoritetsbefolkningen/etablerade och för       

minoritetsbefolkningen/outsiders (Drake & Henley 2014; Elias & Scotson 2010).  

 

6. Avslutande diskussion 
 
Genom att använda ett begrepp som klan i medier kopplat till negativa aspekter såsom              

brottslighet och kriminalitet tillskrivs ordet klan en ny betydelse. Det ligger i vissa             

människors makt att påverka den nya diskursen samt att se vilken vinning det blir, och för                

vem, av att koppla begreppet till något negativt. Är det för att få in klanen som ett accepterat                  

socialt problem i vårt samhälle? Eller används det som en djungeltrumma då alla andra              

begrepp har blivit för urvattnade att allmänheten inte längre reagerar när de läser om              

kriminella nätverk eller organiserad brottslighet. Möjligheten med att få större          

genomslagskraft och gehör från samhället är att det påverkar diskursen att se klan som ett               

verkligt problem och därmed hamnar det högre upp på den politiska agendan. Medierna             

bidrar i detta fall till att spä på den moralpanik som råder och får klan att framstå som något                   

som hotar vårt samhälle och vår demokrati.  

 

Vilket som tidigare nämnts i analysen är att den mer negativa tillskrivningen av ordet klan               

kan vi se att medierna är med och både skapar samt upprätthåller den diskurs som finns                

mellan de etablerade och outsiders. Eftersom vi har valt att studera begreppet klan som är ett                

aktuellt fenomen, blir det svårt att se faktiska konsekvenser avseende framtiden i samhället             

när medier väljer att använda och belysa begreppet klan på ett mer negativt sätt. Däremot har                

begreppet ifråga inte heller varit lika aktuellt tidigare som det blivit under hösten 2020. 
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När vi studerat våra artiklar har vi kommit till insikt att det ofta saknas referenser till                

vetenskapliga studier i den nutida debatten. De benämner forskare eller journalister som            

experter men inte tillräckligt för att artikeln i sig ska hålla för en granskning. Något vi även                 

problematiserade i vårt avsnitt om urval är hur upphovsmännens kunskap inom området inte             

vägs in i skrivandet av tidningarnas artiklar. Frågan som blev kvar är vad vinningen blir av                

att benämna klan som något negativt? Alla de människor som efter det här uttalande blir               

stämplade som outsiders utifrån sitt släktskap till en klan. Ett släktskap som individen inte              

själv har valt men som bidrar till en ökad klyftan mellan ‘vi’ och ‘de andra’. De hjälper också                  

till så att de etablerade behåller sin sociala överlägsenhet, genom att de som tillhör              

outsiders-gruppen får ett lägre värde (Elias & Scotson 2010). Således blir den kognitiva             

uppfattningen gällande skillnaden mellan ‘vi’ och ‘de andra’ att det blir ett fundamentet för              

maktrelationer (SOU 2006:21). För vad innehåller begreppet klan som inte ryms inom            

kriminella nätverk eller organiserad brottslighet? 

 

Kan det till och med vara så att det i dagens individualistiska samhälle egentligen är en fördel                 

att tillhöra en klan? Då individen mer och mer måste lita till ekonomiska resurser för att                

kunna bibehålla den välfärd som vi så länge vant oss vid blir det tufft för dem som står utan                   

resurser, antingen familjära eller ekonomiska eller både och. Vilket utgör två frågeställningar            

som vi nu lämnar öppna för vidare och möjlig diskussion. 
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8. Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1:Artikellista 

 DN 2000 Totalt: 68 träffar på klan  
2 https://www.dn.se/resor/indien/mogulmetropolen-som-blev-bondhala/ 2000-01-09 
3https://www.dn.se/arkiv/kultur/tidskrift-minnet-av-det-ohyggliga-index-rotar-fram-fotogr
afierna-som-makten-helst-vill-glomma/ 2000-01-16 
13 https://www.dn.se/arkiv/inrikes/jk-granskar-inte-ku-klux-klan/ 2000-03-25 
14https://www.dn.se/arkiv/kultur/sondag-identiteter-dar-solen-varje-morgon-fods-i-romesh
-gunesekeras-berattelser-vittrar-bilden-av-2/ 2000-03-26 
21https://www.dn.se/arkiv/kultur/litteratur-urtid-tidholmarna-later-tiden-traska-pa-och-ma
na-till-eftertanke/ 2000-04-17 
26https://www.dn.se/arkiv/lordagsondag/klosterlikor-moter-haxbrygd-vardrinkar-fargskim
rande-och-med-ingredienser-fran-den-gamla/ 2000-05-13 
28 https://www.dn.se/arkiv/kultur/debuterade-vid-102-ars-alder/ 2000-05-31 
53https://www.dn.se/arkiv/kultur/7-bocker-varje-manad-rekommenderar-sju-dn-kritiker-va
r-sin-aktuell-bok-2/ 2000-09-03 
63 https://www.dn.se/arkiv/inrikes/det-var-en-fantastisk-safari/ 2000-12-01 
66 https://www.dn.se/arkiv/inrikes/kidnappade-svensken-ater-i-sverige/ 2000-12-14 
 

 SvD 2000 Totalt: 84 träffar på klan  
10 https://www.svd.se/arkiv/2000-02-20/26 2000-02-20 
19 https://www.svd.se/arkiv/2000-03-25/4 2000-03-25 
21 https://www.svd.se/arkiv/2000-04-10/10 2000-04-10 
25 https://www.svd.se/arkiv/2000-05-12/78 2000-05-12 
28 https://www.svd.se/arkiv/2000-05-16/8 2000-05-16 
58 https://www.svd.se/arkiv/2000-08-14/8 2000-08-14 
66 https://www.svd.se/arkiv/2000-09-14/39 Bortfall 2000-09-14 
67 https://www.svd.se/arkiv/2000-10-03/4 2000-10-03 
69 https://www.svd.se/arkiv/2000-10-09/16 2000-10-09 
80 https://www.svd.se/arkiv/2000-12-11/9 2000-12-11 
  

Aftonbladet 2000 Totalt: 7 träffar på klan  
1 https://www.aftonbladet.se/a/e1Pv4l/ar-du-en-shogun 2000-08-07 
2 https://www.aftonbladet.se/a/Rxynva/jag-har-aldrig-haft-nagon-groupie 2000-10-17 
3 
https://www.aftonbladet.se/a/p6pOJR/sa-valde-marcus-finansfamiljens-nye-klan-hovding 
2000-10-19 
4 https://www.aftonbladet.se/a/4dzKjR/klanen-skarsgard-framfor-kameran 2000-10-24 
5 https://www.aftonbladet.se/a/7l5M63/i-dublin-regerar-pinten 2000-11-17 
6 https://www.aftonbladet.se/a/xR4pQX/kidnappade-svensken-ar-en-hjalte 2000-11-25 
7 https://www.aftonbladet.se/a/m61na0/klart-jag-var-radd-nar-det-small 2000-11-30 
  

DN 2010 Totalt: 180 träffar på klan  
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https://www.dn.se/arkiv/kultur/tidskrift-minnet-av-det-ohyggliga-index-rotar-fram-fotografierna-som-makten-helst-vill-glomma/
https://www.dn.se/arkiv/inrikes/jk-granskar-inte-ku-klux-klan/
https://www.dn.se/arkiv/kultur/sondag-identiteter-dar-solen-varje-morgon-fods-i-romesh-gunesekeras-berattelser-vittrar-bilden-av-2/
https://www.dn.se/arkiv/kultur/sondag-identiteter-dar-solen-varje-morgon-fods-i-romesh-gunesekeras-berattelser-vittrar-bilden-av-2/
https://www.dn.se/arkiv/kultur/litteratur-urtid-tidholmarna-later-tiden-traska-pa-och-mana-till-eftertanke/
https://www.dn.se/arkiv/kultur/litteratur-urtid-tidholmarna-later-tiden-traska-pa-och-mana-till-eftertanke/
https://www.dn.se/arkiv/lordagsondag/klosterlikor-moter-haxbrygd-vardrinkar-fargskimrande-och-med-ingredienser-fran-den-gamla/
https://www.dn.se/arkiv/lordagsondag/klosterlikor-moter-haxbrygd-vardrinkar-fargskimrande-och-med-ingredienser-fran-den-gamla/
https://www.dn.se/arkiv/kultur/debuterade-vid-102-ars-alder/
https://www.dn.se/arkiv/kultur/7-bocker-varje-manad-rekommenderar-sju-dn-kritiker-var-sin-aktuell-bok-2/
https://www.dn.se/arkiv/kultur/7-bocker-varje-manad-rekommenderar-sju-dn-kritiker-var-sin-aktuell-bok-2/
https://www.dn.se/arkiv/inrikes/det-var-en-fantastisk-safari/
https://www.dn.se/arkiv/inrikes/kidnappade-svensken-ater-i-sverige/
https://www.svd.se/arkiv/2000-02-20/26
https://www.svd.se/arkiv/2000-03-25/4
https://www.svd.se/arkiv/2000-04-10/10
https://www.svd.se/arkiv/2000-05-12/78
https://www.svd.se/arkiv/2000-05-16/8
https://www.svd.se/arkiv/2000-08-14/8
https://www.svd.se/arkiv/2000-09-14/39
https://www.svd.se/arkiv/2000-10-03/4
https://www.svd.se/arkiv/2000-10-09/16
https://www.svd.se/arkiv/2000-12-11/9
https://www.aftonbladet.se/a/e1Pv4l/ar-du-en-shogun
https://www.aftonbladet.se/a/Rxynva/jag-har-aldrig-haft-nagon-groupie
https://www.aftonbladet.se/a/p6pOJR/sa-valde-marcus-finansfamiljens-nye-klan-hovding
https://www.aftonbladet.se/a/4dzKjR/klanen-skarsgard-framfor-kameran
https://www.aftonbladet.se/a/7l5M63/i-dublin-regerar-pinten
https://www.aftonbladet.se/a/xR4pQX/kidnappade-svensken-ar-en-hjalte
https://www.aftonbladet.se/a/m61na0/klart-jag-var-radd-nar-det-small


 

3 https://www.dn.se/kultur-noje/musik/kinshasas-musikliv-styrs-av-tva-farger/ 2010-01-09 
37 https://www.dn.se/arkiv/kultur/doptes-in-i-maffian-sedan-skots-han-ihjal/ 2010-04-18 
55 https://www.dn.se/nyheter/varlden/92-arig-veteransenator-dod/ 2010-06-28 
61 https://www.dn.se/kultur-noje/filmrecensioner/invictus-de-oovervinneliga/ 2010-04-23 
88 https://www.dn.se/arkiv/pa-stan/helgparty-med-ingenting/ 2010-08-20 
64 https://www.dn.se/ledare/kolumner/det-dystra-balkan/ 2010-07-09 
116 https://www.dn.se/arkiv/kultur/kanye-west-gor-bot-2/ 2010-11-01 
120 https://www.dn.se/nyheter/varlden/kursen-dar-eleven-blir-tysk-i-klassen/ 2010-11-04 
139 https://www.dn.se/arkiv/ekonomi/landskamp-om-lastbilar/ 2010-11-22 
155 https://www.dn.se/blogg/pa-stan/2010/12/08/ku-klux-kort-3263/ 2010-12-08begrep 
 

 SvD 2010 Totalt: 60 träffar på klan  
2 https://www.svd.se/arkiv/2010-01-10/16 2010-01-10 
5 https://www.svd.se/arkiv/2010-02-07/25 2010-02-07 
20 https://www.svd.se/arkiv/2010-03-27/82 2010-03-27 
35 https://www.svd.se/arkiv/2010-08-29/97 2010-08-29 
36 https://www.svd.se/arkiv/2010-09-02/77 2010-09-02 
40 https://www.svd.se/arkiv/2010-10-27/69 Bortfall 2010-10-27 
43 https://www.svd.se/arkiv/2010-11-04/70 2010-11-04 
46 https://www.svd.se/arkiv/2010-11-18/8 2010-11-04 
53 https://www.svd.se/arkiv/2010-12-03/32 Bortfall 2010-12-03 
54 https://www.svd.se/arkiv/2010-12-06/4 2010-12-06 
  

Aftonbladet 2010 Totalt: 67 träffar på klan  
2 https://www.aftonbladet.se/a/a2GmrO/massakermisstankts-egendom-stormad 
2010-01-04 
3 https://www.aftonbladet.se/a/1kvQnQ/borgmastare-fornekar-massaker 2010-01-05 
5 https://www.aftonbladet.se/a/a2GgwL/skottlossning-i-orolig-provins 2010-01-07 
9 https://www.aftonbladet.se/a/Mg5Oy0/forhastat-pakistanskt-segerrop 2010-01-12 
15 https://www.aftonbladet.se/a/5VbBVE/197-atalade-for-filippinsk-massaker 2010-03-09 
22 https://www.aftonbladet.se/a/On6yy1/karleksfullt-tacktal 2010-04-09 
24 https://www.aftonbladet.se/a/8w5PeQ/i-gar-krontes-oyo-varldens-yngste-kung 
2010-04-18 
29 https://www.aftonbladet.se/a/xRMemn/stigande-dodstal-i-pakistan 2010-05-17 
42 https://www.aftonbladet.se/a/9mbV9d/dronarattack-dodar-atta-i-pakistan 2010-08-25 
46 https://www.aftonbladet.se/a/3jqbBv/forsta-numret-blev-en-succe 2010-09-11 
 

 DN 2020 Totalt: 100 träffar på klan  
14 
https://www.dn.se/nyheter/varlden/erik-ohlsson-saudiska-prinsar-frihetsberovade-i-brodraf
ejd/ 2020-03-07 
17 https://www.dn.se/nyheter/varlden/italienska-maffian-skor-sig-pa-coronakrisen/ 
2020-04-16 
20 https://www.dn.se/nyheter/varlden/syriens-rikaste-man-pa-kollisionskurs-med-al-assad/ 
2020-05-06 
36 
https://www.dn.se/nyheter/varlden/libanon-har-drabbats-av-den-varsta-krisen-pa-decennier
/ 2020-07-10 
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https://www.aftonbladet.se/a/9mbV9d/dronarattack-dodar-atta-i-pakistan
https://www.aftonbladet.se/a/3jqbBv/forsta-numret-blev-en-succe
https://www.dn.se/nyheter/varlden/erik-ohlsson-saudiska-prinsar-frihetsberovade-i-brodrafejd/
https://www.dn.se/nyheter/varlden/erik-ohlsson-saudiska-prinsar-frihetsberovade-i-brodrafejd/
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https://www.dn.se/nyheter/varlden/libanon-har-drabbats-av-den-varsta-krisen-pa-decennier/


 

41 
https://www.dn.se/nyheter/varlden/omfattande-studie-bekraftar-slavhandelns-grymheter/ 
2020-07-25 
60 https://www.dn.se/sverige/delar-av-polisen-vill-inte-prata-om-begreppet-klaner/ 
2020-09-11 
78 https://www.dn.se/kultur/rafflande-och-skrammande-om-sveriges-gangkriminalitet/ 
2020-09-20 
88 
https://www.dn.se/sverige/kritik-mot-ministerns-besok-i-hammarkullen-som-att-de-tittar-p
a-giraffer-och-asnor/ 2020-09-28 
95 
https://www.dn.se/sverige/lars-gardfeldt-vagade-aldrig-tro-att-han-skulle-kunna-bli-prast-a
nda-tappar-han-tron-nu/ 2020-10-09 
99 
https://www.dn.se/sverige/s-ledaren-om-nya-offensiven-jag-ar-stolt-over-ordet-folkhemme
t/ 2020-10-25 
 

 
 

 
 

 SvD 2020 Totalt: 102 träffar på klan  
1 https://www.svd.se/arkiv/2020-01-05/85 2020-01-05 
3 https://www.svd.se/arkiv/2020-01-11/33 2020-01-11 
10 https://www.svd.se/arkiv/2020-03-06/49 Bortfall 2020-03-06 
25 https://www.svd.se/arkiv/2020-03-31/20 2020-03-31 
39 https://www.svd.se/arkiv/2020-07-12/42 2020-07-12 
67 https://www.svd.se/arkiv/2020-09-10/13 2020-09-10 
75 https://www.svd.se/arkiv/2020-09-17/2 2020-09-17 
89 https://www.svd.se/arkiv/2020-10-02/15 2020-10-02 
101 https://www.svd.se/arkiv/2020-10-03/43 2020-10-03 
102 https://www.svd.se/arkiv/2020-10-06/23 2020-10-06 
 

 Aftonbladet 2020 Totalt: 117 träffar på klan  
5 https://www.aftonbladet.se/a/vQPX85/det-gatfulla-folket-hade-en-himmelsk-koll 
2020-02-23 
29 https://www.aftonbladet.se/a/6jxLXz/hotad-av-motstandarsupporter 2020-07-12 
50 https://www.aftonbladet.se/a/wPMyG5/polisen-har-finns-kriminella-klanerna 
2020-09-08 
53 https://www.aftonbladet.se/a/vAWEGl/polisen-om-klanerna-i-uppsala-svara-att-stoppa 
2020-09-09 
55 https://www.aftonbladet.se/a/rgLAaK/klanerna-storre-hot-an-gatugangen 2020-09-10 
61 https://www.aftonbladet.se/a/EpoanG/dalig-integration-leder-till-fler-brott 2020-09-12 
64 https://www.aftonbladet.se/a/mB6Q9L/polisen-kartlagger-slaktnatverk-i-klanregister 
2020-09-12 
79 
https://www.aftonbladet.se/a/Ln0P84/riksdagsledamot-kopplas-till-kriminell-klan-i-hemlig
-rapport 2020-09-16 
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84 
https://www.aftonbladet.se/a/qAnQWO/polisen-sa-infiltrerar-klanernas-mullvadar-samhall
et 2020-09-18 
111 https://www.aftonbladet.se/a/aPw0m7/japarov-jag-tar-over-presidentens-makt 
2020-10-15 
8.2 Bilaga 2: Kodningsschema  
 
Steg 1  
1 Positivt 2 Negativt 3 Neutralt 
Framställs den positivt Framställs den negativt Framställs neutralt  
Gynnsamt inställd Kritisk och fientlig Opartiskt  
  
  
Steg 2  
4 Klan-kriminalitet 5 Klan-kultur 6 Klan-familj 7 Tillhör/identitet 
 Brottslighet Gått i arv Släktskap Medlem av något  
 Släktbaserat Livshållning Rötter Identifieras med  
 Medvetet Levnadssätt Hem Familj  
 Namn  
 
8 Krim. nätverk 9 Våld 10 Heder  11 Makt 
Organiserat Övergrepp Rykte Auktoritet  
Flera platser Hot om våld Anseende Styre  
Samverkan Tvång Plikt Inflytande  
 
12 Rasism 13 Politik 14 Religion 15 Patriarkalt 
Diskriminering System Troslära Mansdominans  
Förföljelse Staten Riter Mansstyrd  
Fördomar Policy  
  

16 Område-rivalitet 
Landsdel  
Territorium  
Revir  
 
 
Steg 3  
17 Inrikes 18 Utrikes 
Något som beskriver vad som Utspelar sig på en annan plats  
hänt i Sverige i världen  
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