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Sammanfattning

Normer och värderingar samverkar för att forma människorna i deras miljö. I 

socialisationsprocessen utvecklas identiteten som handlar om vad som är viktigt och 

meningsfullt. Bland de främsta identitetskällorna kan nämnas kön, sexualitet, etnicitet och 

samhällsklass. Medierna påverkar hur vi förstår olika samhällsfenomen och vilket 

förhållningssätt vi har till personer och grupper som kallas till exempel flyktingar, invandrare, 

funktionshindrade eller homosexuella. Hatbrott används som ett samlingsbegrepp för

rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska brott. Syftet med den här studien är att 

undersöka hur fenomenet hatbrott framställs i media. I en artikelsökning, i tre större, svenska 

tidningar med sökordet ”hatbrott”, fann jag 87 artiklar publicerade under 2007. Av dem 

valdes 24 artiklar ut. Genom att göra en intersektionell analys ville jag få mer kunskap om de 

maktstrukturer som upprätthåller särskiljande och uppdelning i vårt samhälle. De 

intersektionella kategorier som tydligast framträder är etnicitet, sexualitet, och genus. Andra 

betydelsefulla kategorier är klass och ålder. En intersektionell analys visade sig vara ganska 

komplicerad. Den ger ett flerdimensionellt maktperspektiv men det finns inte någon etablerad, 

välstrukturerad analysmodell. Klass, eller snarare kändisskap, är viktigt i samband med 

exempelvis sexualitet gällande vad media väljer att publicera. Homosexuella brottsoffer får 

sällan någon uppmärksamhet om de inte är kändisar. Genusdimensionen skär igenom alla 

medias ämnesområden där diskriminering kan uppträda. 

Nyckelord: hatbrott, media, intersektionalitet, maktstrukturer
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Abstract

Standards and values work together to shape people in their environment. During the 

socialisation process the identity is being developed which is all about what is important and 

meaningful.  Among the primary sources of identity are gender, sexuality, ethnicity and class. 

Media affects how we understand different social phenomenon and what attitudes we have 

against people and groups of people, for example fugitives, immigrants, disabled or 

homosexuals. Hate crime is used as a generic term for racist, xenophobic and homophobic 

crimes. The aim of this study is to examine how the phenomenon hate crime is being 

presented in the media. In an article search in three major, Swedish newspapers with the 

search words “hate crime”, I found 87 articles published during 2007. From them 24 articles 

were chosen. By making an intersectional analysis I wanted to get more knowledge about the 

power structures that maintain separation and division in our society. The intersectional 

categories that are most apparent are ethnicity, sexuality and gender. Other important 

categories are class and age. An intersectional analysis proved to be quite complicated. It 

gives a multidimensional perspective of power but there is no established, well structured 

model for analysis. Class, or rather celebrity, is important in connection to, for example, 

sexuality concerning what the media chooses to publish. Homosexual crime victims rarely get 

any attention unless they are celebrities. The dimension of gender cuts through all the areas of 

the media where discrimination can occur. 

Keywords: hate crime, the media, intersectionality, structures of power
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Förord

Min förhoppning är att såväl diskussionen kring hatbrott som det intersektionella perspektivet 

ska vara källor till kunskap och eftertanke.

Jag vill rikta ett särskilt tack till Antoni Lindgren, min handledare, som har varit ett bra stöd 

och kommit med värdefulla synpunkter. 

Luleå 29 maj, 2008.

Jessica Muhigana
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1. Inledning

Enligt Anthony Giddens (2003) är ett samhälle ett system av ömsesidigt beroende relationer 

som sammanbinder människorna. Samhällsmedborgarna är organiserade i strukturerade 

sociala relationer utifrån sin unika kultur. Kulturen som innebörd ger språk, uttrycksförmåga, 

medvetande, tankar och värderingar. Samhällskulturen definierar för medborgarna vad som är 

viktigt och önskvärt. Det fungerar sedan som vägledning för människor då de samspelar i den 

sociala verkligheten. Normer är regler för beteenden utifrån kulturella värden. Tillsammans 

med värderingar samverkar de för att forma människorna i deras miljö. Vissa kulturer 

värderar exempelvis individualism medan gemensamma behov väger tyngre hos andra 

kulturer. Värderingar kan också gå vitt isär även inom en viss kultur, såsom vissa värderar 

traditionella religiösa uppfattningar högre medan andra förespråkar framsteg och vetenskap. 

Det är inte heller konstigt att kulturella värderingar motsäger varandra med tanke på den 

globala rörelse av människor, idéer och information som finns i världen av idag. Dessutom 

förändras de kulturella normerna och värderingarna med tiden även om de dock sitter djupt 

rotade för det mesta. 

De flesta industrialiserade samhällena kännetecknas idag av en kulturell mångfald. Det finns 

många subkulturer med olikartade kulturella, etniska och språkliga bakgrunder. En subkultur 

kan också inrymma skillnader i annat än etnicitet och språk. Varje del av befolkningen 

inbegrips i en subkultur utifrån det sätt de skiljer sig från det övriga samhället genom sitt 

kulturella mönster. Det kan handla om många olika företeelser såsom miljövänner och 

segelflygare. En del människor rör sig mellan flera olika subkulturer medan andra helt och 

hållet identifierar sig med just en subkultur. Grupper som tar avstånd från gällande normer 

och värderingar kan genom sin subkultur, eller motkultur, främja uppfattningar som 

innehåller alternativ till den dominerande kulturen. Det kan utgöra starka förändringskrafter 

på samhället och människor kan få mera frihet och utrymme att agera utifrån sina åsikter och 

uppfattningar. Varje kulturs unika beteendemönster tycks skapa ett avstånd till människor 

tillhörande andra kulturer och andra kulturer tenderar att jämföras med den egna kulturen som 

måttstock (Giddens, 2003). 

Socialisationen är en livslång process där människans beteende kontinuerligt formas utifrån 

det sociala samspelet. Människan utvecklas och anpassar sig efter omgivningen. Processen 
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går dock att styra och forma i ett kontinuerligt samspel där människor antar olika sociala 

roller som de kan påverka och konstruera. I socialisationsprocessen utvecklas en identitet och 

en förmåga till självständiga tankar och handlingar. Generellt handlar den mänskliga 

identiteten om vad som är viktigt och meningsfullt. Bland de främsta identitetskällorna kan 

nämnas kön, sexualitet, etnicitet och samhällsklass. Identiteten har två delar. Den sociala 

identiteten är de kännetecken som tillskrivs en människa av omgivningen. Det kan säga ange 

vad människan är och ger möjlighet att relatera denne till andra människor som har samma 

kännetecken som exempelvis pappa, katolik och dyslektiker. Många människor har en social 

identitet som inrymmer mer än ett attribut såsom ingenjör, mamma, muslim samt medlem av 

kommunfullmäktige. Till skillnad från den sociala identiteten så handlar den personliga 

identiteten om vad som skiljer människor åt. Det är den utvecklingsprocess där människan 

formulerar en upplevelse av sig själv som unik. Formandet av den personliga identiteten sker i 

samspel med omgivningen som också bidrar till människans upplevelse av sig själv. 

Förändringar från traditionella till moderna samhällen har styrt identitetsbildningen till att bli 

mera mångfasetterad och utrymme för andra meningskällor (exempelvis kön och sexualitet) 

spelar idag en större roll för en människas egen upplevelse av sin identitet (Giddens, 2003).

Mediernas Vi och Dom, mediernas betydelse för den strukturella diskrimineringen heter en 

rapport från Statens offentliga utredningar (SOU, 2006:21). Där beskrivs det att media kan 

benämnas som det tredje maktcentrat i Sverige. Dess påverkan på den allmänna opinionen har 

länge studerats inom samhällsvetenskapen. Medias roll för reproduktionen av rådande, 

vedertagna normer och föreställningar i ett samhälle är ett studerat område och dessa 

vedertagna “normaliteter” påverkar journalister på många olika sätt. Precis som alla andra 

människor så har även de allra flesta journalister socialiserats i ett socialt sammanhang där det 

råder ett djuprotat ”vi-och-dem-tänkande”.  Det har reproducerats genom förskolan, skolan 

och det etablerade mediala och politiska systemet. Dessutom har journalisterna genomgått en 

utbildning som också förstärker redan förvärvade normer, värderingar och vedertagna 

föreställningar. Inträdet på den mediala arbetsmarknaden med dess institutionella 

sammansättning reproducerar sedan i sin tur de vedertagna normerna och föreställningarna. 

Detta sker dock i interaktion och relation med andra maktcentra, som t.ex. det politiska 

systemet, utbildningssystemet och marknaden, som är bidragande faktorer för den mediala 

reproduktionen av de etablerade föreställningarna. Inom det mediala området finns aktörer 

som försöker förmedla andra perspektiv och motverka den vedertagna rollen som 

majoritetssamhällets organiserade röst. Tyvärr sker det ofta i motvind och journalister av detta 
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slag är också få. Vidare finns också skillnader mellan olika medier. Josefsson (2005) förklarar 

att medias nyhetsteknik bygger på särskiljande och säråtgärder som kan vara utpekande och 

stigmatiserande.

Begreppet hatbrott är ganska nytt i Sverige. Ett hatbrott karaktäriseras av att det är olika 

egenskaper hos offret som motiverar gärningsmannen att begå brottet. Motivet kan vara 

ideologisk eller mer ostrukturerade aversioner mot vissa minoritetsgrupper, exempelvis 

beroende på etniskt ursprung, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Klassificeringen av 

brottet beror alltså på det bakomliggande motivet. Gemensamt för alla hatbrott är att de syftar 

till att kränka de mänskliga rättigheterna och på så sätt hotas det demokratiska samhällets 

värderingar om alla människors lika värde. Hatbrotten ökar statistiskt sett i Sverige och ett 

stort mörkertal finns. Enligt straffskärpningslagen ska dessa brott dömas hårdare 

(Säkerhetspolisen, 2003).

Intersektionalitet är ett begrepp som används för att studera hur olika maktregimer samspelar i 

samhället och därmed också konstruerar varandra. Intersektionalitetsperspektivet belyser 

alltså maktrelationer. Principen innebär inte att man kopplar ihop kategorier med varandra 

utan att man fokuserar på hur olika maktasymmetrier är förbundna med varandra genom 

interaktion. Intersektionalitet kan också kallas för ett kulturteoretiskt begrepp som använts för 

en analys av samverkan mellan olika maktasymmetrier, baserade på kategorier såsom genus, 

sexuell preferens, klass, profession, ålder nationalitet m.m. En sådan analys är användbar 

eftersom det kan producera ny kunskap om den komplexitet och diversitet som kännetecknar 

människors sätt att uppfatta sig själva och varandra i dagens samhälle (Lykke, 2003).

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med min studie är att undersöka hur fenomenet hatbrott framställs i media. 

Dessa är de frågeställningar jag vill försöka besvara: 

Vems röst och perspektiv hörs i artiklarna?

Vilka eventuella förklaringar eller orsaker till brotten kan utläsas?

Hur framställs hatbrott på bild i anslutning till artiklarna?
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1.2. Egen positionering

Min utgångspunkt är att vedertagna normer, värderingar och föreställningar upprätthålls 

genom massmedia. Vidare är tanken att jag genom att göra en intersektionell analys får viktig 

kunskap om en del av den strukturella ojämlikheten och de maktstrukturer som upprätthåller 

särskiljande och uppdelning i vårt samhälle. Strukturella skillnader kan innebära exempelvis 

manlig överordning och kvinnlig underordning men samverkar ständigt med andra 

maktordningar som positionerar människor utifrån exempelvis etnisk tillhörighet och sexuell 

läggning. Ett undersökande av hatbrott som fenomen och en utgångspunkt med ett 

intersektionellt perspektiv gör det möjligt att få en bättre förståelse för fenomenet. Annars 

finns risk att hamna i en alltför snäv beskrivning av en maktdimension och därigenom också 

gå miste om att se hur olika maktstrukturer samverkar. 

1.3. Material och avgränsningar

Jag har valt att fokusera på de kategorier jag tycker tydligast framträder i det material jag har 

studerat som behandlar fenomenet hatbrott och det är etnicitet, sexualitet, och genus. Hade 

studien gjorts av någon annan, med ett annat syfte, hade valet av kategorier säkerligen sett 

annorlunda ut. I analysen kommer jag således att titta på dessa olika kategorier/intersektioner 

och jag har begränsat mig till nyhetsmedier i tidningsform. Uppsatsen hade även kunnat 

innefatta exempelvis media via TV och radio. Intersektionalitet är ett relativt nytt begrepp och 

det finns en viss problematik kring ämnet och begreppet presenteras i en separat del som 

föregår själva analysdelen. Jag har ett bra underlag med artiklar för studien, hur det underlaget 

ser ut i förhållande till medias uppmärksamhet och framställning kring artiklar inom andra 

ämnesområden känner jag dock inte till.

1.4. Tidigare forskning

Enligt Kunosson (2007) är forskningen kring hatbrott än så länge mycket sparsam i Sverige. I 

rapporten framkommer bl.a. att företrädare för ideella organisationer där hatbrott är ett 

aktuellt begrepp, uttrycker att de önskar ett större intresse från massmedia kring hatbrott men 

då med mer fokus på fakta istället för på ”sensationer” som de upplever att media i dagsläget 

främst inriktar sig på. Brune (2007) nämner i sin rapport att medieforskningen, när det gäller 

mediernas representation av samer och romer, är obefintlig. Mindre undersökningar av bilden 

av muslimer och två studier av Sveriges Televisions representationer av funktionshindrade 

finns dock. Inom forskningsfältet genus/medier finns det relevant litteratur, däremot saknas 

forskning om medier och HBT-frågor.
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2. Teori

2.1. Kapital och habitus

Pierre Bourdieu (1987) beskrev sina teorier om sambandet mellan social struktur, kultur och 

smak. Han menade att olika klasser har olika dispositioner och kan därmed också konsumera 

olika typer av kultur. Det lever vidare än idag även om kulturgränserna vidgas och legitimerar 

populärkulturen att existera och ger högre status. Smaken är ett resultat av mängden och 

sammansättningen av människans kapital. Bourdieu säger också att smak är social orientering 

– att veta var en människa hör hemma, vilken social position denne har. Strukturerna har 

uppstått och utvecklats genom kollektivets historia och människorna agerar utifrån 

strukturerna. På så sätt reproduceras de också. Bourdieu ansåg att människor delas upp i 

klasser såsom socialgrupper, kön och åldersgrupper och eftersom dessa strukturer förvärvats 

av människorna själva ger uppdelningen människorna en känsla av att de lever i en 

meningsfull värld. 

Bourdieu (1987) använde sig av begreppet kapital som han delade upp i fyra olika områden: 

socialt, symboliskt, kulturellt och ekonomiskt kapital. Socialt kapital är sådant som sällskap, 

vänner, kontakter och det kan påverkas av exempelvis arbete eller föreningsliv. Symboliskt 

kapital kan vara exempelvis heder och prestige och är den typen av kapital som måste 

offentliggöras för att märkas. Det kulturella kapitalet handlar om att bakgrund och utbildning 

skapar olika kulturella behov. Skillnader i smak är inte individuella utan en produkt av 

människans socialisering inom olika klasser. Socialisering sker främst genom uppväxtmiljö, 

men också genom utbildning och där är det kulturella kapitalet föränderligt. Smaken kan ses 

som personlig men Bourdieu menar att smaken är en del av större smakformationer som oftast 

är klassbaserade och nedärvda genom släktband. Inom konsten finns en social hierarki bland 

konsumenterna beroende på genre, skola och period. På så sätt är smaken klassberoende. På 

det sätt som kulturen har förvärvats så lever den vidare i det sätt man använder den. Kultur 

finns i olika grader av ”ädelhet” som belönas av utbildningssystemet med olika titlar (som 

alltså är ett slags symboliskt kapital om det är inom ”rätt fält”) och möjlighet till tillträde ökar 

ju längre ”ädelheten har besuttits – genom senioritet. Hur tungt bakgrund och utbildning väger 

för en person beror på i vilken utsträckning de olika kulturella aktiviteterna erkänns och lärs 

ut av utbildningssystemet samt hur starkt den sociala bakgrunden påverkar. 
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Vidare förklarar Bourdieu (1987) att alla människor har sitt eget habitus. Det har byggts upp 

av tyst kunskap förvärvad genom livet. Habitus präglar handling, tanke och orientering i den 

sociala världen på ett visst sätt. Det strukturerar och organiserar handlandet. De handlingar, 

tankar, uppfattningar och värderingar som faktiskt sker är resultat av mötet mellan 

människors olika habitus och de sociala sammanhang där de inträffar. Ett visst beteende kan 

alltså ha olika mening hos människor med olika habitus och samma habitus kan ge upphov till 

olika beteenden. Habitus är inte permanent utan påverkas och förändras. Habitus kan 

beskrivas som ett slags förkroppsligat kapital. Allas habitus kan dock inte fungera som 

kapital, det beror på om personen har saker i sitt habitus som går att utnyttja i just det fält där 

personen befinner sig. Habitus gäller inte bara den enskilda individen utan är också en princip 

för att dela upp människor inom olika grupper i den sociala världen. Det behöver alltså inte 

bara finnas inom den egna människan utan skapar också den sociala strukturen, 

klassindelningen, i samhället genom att olika klasser lever under olika villkor med olika 

erfarenheter. Bourdieu säger också att habitus och klass är så effektivt att det fungerar utanför 

vårt medvetande och språk och utanför viljans kontroll. 

2.2. Etnicitet, genus, sexualitet och makt

Giddens (2003) utvecklar begreppen och förklarar att etnicitet helt och hållet är socialt till sin 

karaktär. Det innefattar kulturell praxis och kulturella värderingar. Medlemmar av en viss 

etnisk grupp upplever sig ofta själva som kulturellt skilda från andra grupper. De vanligaste 

dragen som skiljer en etnisk grupp från en annan är språk, historia, religion, klädsel och 

ursprung. Etnicitet är inte någonting medfött utan produceras och reproduceras som ett socialt 

fenomen. På så sätt införlivar den unga människan de normer och värderingar som präglar 

deras samhälle. För många är etnicitet den röda tråd som håller ihop nuet och det förflutna 

och etniciteten hålls vanligen vid liv genom kulturella traditioner. Etniciteten kan dock inte 

anses som statisk utan snarare flytande. Den kan ändras och anpassas efter ändrade 

betingelser. Att hänvisa till etnicitet och etniska skillnader kan ibland medföra problem. 

Termen kan avse sådant som mat, klädsel och beteendemönster som tillhör olika 

invandrargrupper och det kan innebära skapandet av en åtskillnad mellan ”vi” och ”dem”. 

Etnisk blir ett motsatsord till ”normal” eller ”riktig”. Egentligen är etnicitet någonting som 

omfattar hela befolkningen men det förknippas oftast med olika minoritetsgrupper i en 

befolkning. I sociologisk mening är en minoritetsgrupp en grupp socialt missgynnade 

människor till följd av diskriminering, vanligen av en majoritet av befolkningen. Vissa 

forskare menar att begreppet minoritet bör användas på alla grupper som kan anses som 
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underordnade. Antisemitism, homofobi och rasism har många gemensamma drag. Samtidigt 

är det viktigt att komma ihåg att det sätt olika grupper och människor upplever underordning 

på har stora skillnader. Etniska skillnader brukar också ofta förknippas med ojämlikhet och 

orättvisor när det gäller makt och rikedom. För att beskriva ojämlikhet talar sociologer ofta 

om social stratifikation. Att definiera det skulle kunna vara som en strukturell ojämlikhet 

mellan olika grupper av människor. Stratifikationen handlar inte bara om ägodelar och 

tillgångar utan också om exempelvis ålder, religion och kön. 

Indelningen i två olika kön ger en mycket djupgående grund för skiktindelning. Vidare hävdar 

Giddens att i alla samhällen har män större rikedomar, fördelar och maktpositioner jämfört 

med kvinnor och mansrollen värderas överlag högre än kvinnorollen. Det finns många 

teoretiska perspektiv som försöker förklara männens långvariga dominans över kvinnor. 

Genusbegreppet handlar om det socialt konstruerade uppfattningarna om manligt och 

kvinnligt. Det innefattar de förväntningar som finns på hur män respektive kvinnor är, skall 

eller bör vara. Genus bestämmer således i hög grad hur människor väljer att handla och utgör 

en betydande faktor när det gäller möjligheter i livet som individ eller grupp. Sexualitet och 

genus är starkt förknippade med varandra. De flesta tar könsidentiteten för given eftersom den 

är så starkt knuten till sexualiteten. Sexuella attityder och beteenden är ett resultat av vilka 

roller respektive kön förväntas inneha. På samma sätt som traditionella könsrollsuppfattningar 

har förändrats har uppfattningar om sexualiteten också förändrats. Alla samhällen har sexuella 

normer som godkänner eller fördömer sexuella yttringar. Vad som är accepterat sexuellt 

beteende varierar mellan olika kulturer vilket tyder på att sexuella responser snarare är inlärda 

än medfödda. Homosexualitet finns i alla kulturer men i många samhällen är det inte 

accepterat. I västvärlden är den generella uppfattningen att en homosexuell människa tydligt 

skiljer sig från majoriteten av befolkningen, gällande sexuell läggning. Vissa former av 

homosexuellt beteende kan upplevas som en förändring av kopplingen mellan maskulinitet 

och makt och kan vara en av anledningarna till att homosexuella ofta upplevs hota det 

”normala” samhället (Giddens, 2003). 

2.3. Svenska nyhetsmedier

Universitetslektor Ylva Brune, Institutionen för kommunikation och design vid Högskolan i 

Kalmar fick i uppdrag av Delegationen för mänskliga rättigheter att genomföra en närmare 

granskning av hur och i vilken mån frågan om mänskliga rättigheter har presenterats och 

beskrivits i svenska medier under åren 2000-2006. Rapporten kallas Svenska nyhetsmedier 
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och mänskliga rättigheter i Sverige (SOU 2007:102). Här börjar Brune med att referera till 

Martin Eide (2007) som menar att en grundläggande men förenklad förklaring gällande 

nyhetsmedia är att bevakningen rutinmässigt avspelar och legitimerar samhällets 

maktstrukturer. I princip alla grupper är underordnade gruppen svenskfödda medelålders män 

med god hälsa, ekonomi och heterosexuell inriktning. De flesta av denna grupps mänskliga 

behov och rättigheter är tillgodosedda och rättighetsfrågor som berör andra grupper hamnar 

därför inte ofta på mediernas agenda. Nyhetsmedierna är en egen arena för makt och 

inflytande och för var och en som vill uppnå ett mål i samhället har det blivit nödvändigt att 

anpassa sig till och försöka dra nytta av medielogiken. Medielogiken kan upplevas svår 

eftersom den försöker kombinera kommersiella och kortsiktiga arbetsmönster med ideal som 

sätter mänskliga rättigheter i förgrunden. Nyhetsmedierna kan och bör dock se till att 

redaktionen speglar ett fleretniskt och flerreligiöst samhälle samt att se till att redaktionen har 

en uppdaterad lista på kontakter med människorättsorganisationer och företrädare för utsatta 

grupper. Sannolikt spelar medierna en viktig roll för hur mänskliga rättigheter uppfattas och 

efterlevs i ett samhälle. Dels kan de lyfta, eller inte lyfta, frågor kring mänskliga rättigheter i 

det offentliga samtalet. Dels har de makten att framställa människor och grupper på sätt som 

kan skapa identifikation och respekt eller tvärtom göra att folk tar avstånd, känner likgiltighet 

och motvilja. Därmed har medierna stor betydelse för hur vi förstår olika samhällsfenomen 

och vilket förhållningssätt vi har till personer och grupper som kallas till exempel flyktingar, 

invandrare, funktionshindrade eller homosexuella. 

Enligt Brune (2007) själv har diskriminering och stigmatisering i medierna starka samband 

med diskriminering i samhället. Nyhetsförmedling innebär delvis arbete med uråldriga 

metoder för historieberättande och en viktig del av journalistikens makt ligger i dess 

presentationsformer. Där sammanfogas aktörer och händelser i en historia med en tydlig 

konflikt och med hjältar, skurkar och offer. Historierna blir moraliskt meningsbärande. 

Således upprättar nyheterna gränser mellan ”vi” och ”dem”, mellan normalt och onormalt och 

gott och ont. Den samtida verkligheten representeras av media i bild och text och vissa bilder 

och texter får också symbolisera en stor grupp människor eller en viss händelse. När något 

representeras i ord och/eller bild ges det en viss slags betydelse. Hur olika företeelser 

representeras är socialt, kulturellt och historiskt betingat. Representationerna är inskrivna i en 

kulturell och/eller institutionell kontext och utgår från specifika behov och intressen. Därmed 

har media makt att skapa mening i vår gemensamma verklighet och attackeras ständigt från 

underordnade grupper som ser sig ensidigt och felaktigt representerade i medierna. 
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Brune (2007) berättar om en analys av drygt ettusen rubriker till nyhetstexter som berör 

”invandrare” och ”flyktingar” där hon fann att svenska aktörer framstod som aktiv part i 80 

procent av rubrikerna. Tre fjärdedelar av aktörerna ”invandrare och flyktingar” framställdes 

däremot som objekt för uttalanden och åtgärder eller som mottagare av olika slags insatser. 

Brune refererar till Boréus (2005) när hon beskriver att här kan media skapa ett mönster där 

budskapet om vilka grupper som har kompetens och handlingskraft och vilka som saknar 

sådan framförs. En annan typ av diskursiv diskriminering kallar Boréus för diskriminerande 

objektifiering. Människorna beskrivs från en position som är opåverkad av de analyser, 

önskemål, tankar och känslor de själva har och gör. Om objektifiering utgör ett mönster i 

medias rapportering och inte balanseras av hänvisningar till de beskrivna människornas egna 

behov och intressen blir den diskriminerande. 

Brune exemplifierar ovanstående med att om homosexuella endast synliggörs i sammanhang 

som har med sexuell orientering att göra, så kommer de – och inte medierna – att framstå som 

sexfixerade. Den sexuella läggningen blir ett stigma och en reducering sker till att endast se 

den dominerande egenskap som utmärker personen eller gruppen. Här är skillnaden stor 

jämfört med gruppen svenska, medelålders, heterosexuella män med god samhällsställning. 

De är maximalt inkluderade i media och uttalar sig i många olika sammanhang. Således 

representeras de inte som en grupp med speciella kännetecken.

Så tar Brune upp lite fakta med Andersson och Odén (2005) som referens. Sport och 

brottslighet är de ämnes områden som sammantaget svarar för en tredjedel av alla publicerade 

artiklar i de undersökta lokaltidningar som Andersson och Odén baserar sina fakta på. De 

artiklar där huvudpersonens etnicitet framgår har 94 procent svenska namn, 5 procent är 

invånare med icke-etnisk-svensk bakgrund. Huvudpersoner i artiklarna med funktionshinder 

och HBT-orientering (homo- och bisexuella samt transpersoner) är försvinnande få. Räknas 

även barn med som har föräldrar som är invandrare, till den grupp som har annan etnicitet än 

svensk så är det cirka 20 procent av Sveriges befolkning. Dessa personer är alltså kraftigt 

underrepresenterade i de lokala nyhetsmedierna. Brune (2007) menar att medierna avspeglar 

samhällets maktstruktur och inte befolkningens sammansättning.
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Brune (2007) säger också att genusdimensionen skär igenom alla ämnesområden i medierna 

där diskriminering kan tänkas uppträda såsom i representationen av funktionshinder eller av 

HBT-personer samt i bevakningen av rasism och diskriminering. Därefter tar Brune upp 

Sahlman (2005) i sin rapport.  Sahlman menar att könsmaktsordningen slår igenom även när 

det gäller HBT-frågor. Att det finns en medial genushierarki också i hur HBT-frågor skildras. 

De som syns mest i pressklippen är homosexuella män. Lesbiska kvinnor syns i första hand 

om de ska eller vill skaffa barn och bisexuella och transpersoner är i stort sett osynliga. 

Däremot är de artiklar som explicit handlar om rättighetsfrågor eller om kränkningar av HBT-

personer i allmänhet välbalanserade. Därefter lyfter Brune fram det Ljuslinder (2002) berättat 

om att den rådande genusmaktordningen i media slår extra hårt mot funktionshindrade 

kvinnor eftersom att merparten av de personer med funktionshinder som syns i TV är män. 

Brune (2007) anser att det samtidigt tycks finnas en skygghet, eller ett ointresse, i medierna 

inför att ta upp det rasistiska och homofobiska våld som riktas mot människor som blir utsatta 

på grund av sin sexuella läggning. Sedan refererar Brune till historikern Helene Lööw (2003) 

som har gått igenom mediebevakningen under de senaste årtiondena gällande ett tjugotal, 

överlagda och ofta mycket brutala, mord med rasistiskt inspirerade homofobiska motiv. 

Vidare tyder mediernas sätt att uppmärksamma rasismens offer på en nyhetsvärdering där 

rasistiska hot mot kända personer resulterar i stor publicitet medan grovt våld mot invandrare 

och homosexuella inte alltid ens uppmärksammas i notisform. Medierna ger alltså 

händelserna liten, om alls någon uppmärksamhet, och de har inte heller lyckats beskriva dem 

som de hatbrott de är. Brune (2007) säger att det tycks finnas en rangordning i media av mer 

eller mindre värdiga mordoffer, där homosexuella som inte samtidigt är kändisar, hamnar 

långt ner på värdighetsskalan. Hon påpekar dock att om inte media uppmärksammar 

hatbrotten ges inte allmänheten möjlighet att ta avstånd från dem som just de hatbrott de är 

och det kan innebära att de framstår som något oviktigt och/eller normalt. 

3. Metod

I studien gjordes en medieanalys där en kvalitativ ansats i datainsamling och analysmetod 

användes. Syftet var att undersöka hur fenomenet hatbrott framställs i media. Mänsklig 

verklighet är av språklig natur eftersom att människor har intentioner med sina handlingar och 

de yttrar sig i språklig mening. Detta går att tolka och förstå innebörden av. Forskaren 

försöker alltid närma sig problemet utifrån en egen förförståelse och att se helheter i detta. Det 
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sker också ständigt en pendling mellan helhet och delar för att öka förståelsen och den egna 

förförståelsen är alltid en utgångspunkt och en riktning i tolkandet. Både historiskt och 

kulturellt är kontexten betydelsefull. Resultatet är unikt och kan också förändras genom 

fortsatt tolkning. Därför är tolknings- och förståelseprocessen oändlig (Ödman, 2005, s.25-26, 

77-85). 

Inom kvalitativa studier utgörs de vanligaste metoderna av intervju, dokument samt olika slag 

av deltagande och/eller naturalistiska/etnografiska studier. Instrumentet utgörs då helt eller 

delvis av forskaren själv och stora krav ställs också på den som utför observationer, intervjuer 

eller textanalyser (Backman, 1998). Det bör has i åtanke att texttolkning är ett metodproblem 

då text kan tolkas på olika sätt av olika författare. Med perspektiv menas det som guidar vår 

perception, det vi fokuserar på och på det sätt vi tolkar det vi läser (Miles och 

Huberman,1994). Forskning med analys av olika massmedietexter baseras traditionellt på 

innehållsanalys. Innehållsanalysen finns i både kvantitativ och kvalitativ form. Texterna läses 

och kodas. Sedan registreras förekomsten av olika innehållskategorier utifrån syftet 

(Rosengren och Arvidson, 2002).  

För min medieanalys valde jag att göra en artikelsökning på webbsidorna i kvällstidningen 

Expressen, dagstidningen DN (Dagens nyheter) samt den lokala dagstidningen 

Norrbottenskuriren. I artikelsökningen på respektive tidning har jag använt sökordet 

”hatbrott” och begränsat mig till samtliga artiklar under år 2007. Totalt hittade jag 87 artiklar 

varav 21 återfanns i Expressen, 36 i DN och 27 i Norrbottenskuriren. Artiklarna sorterades i 

fyra grupper utifrån huvudinnehåll: homofobiska artiklar, främlingsfientliga artiklar, 

antisemitiska artiklar samt allmänna artiklar med ospecifikt innehåll om hatbrott. Efter detta 

gick jag återigen igenom artiklarna, denna gång mera ingående, för att se vilka artiklar som 

var relevanta utifrån syftet. Genomgången resulterade i 20 artiklar som behandlade faktiska, 

misstänkta hatbrott ( 2 med blandat innehåll, 5 med främlingsfientligt motiv och 13 med 

homofobiska motiv) och 4 artiklar som diskuterade kring hatbrottsproblematiken. Det var 

sammanlagt 13 artiklar, av de 24 utvalda, som kom från Expressen, 4 från DN och 7 från 

Norrbottenskuriren. I resultatdelen redogör jag först kortfattat för de 24 utvalda artiklarnas 

innehåll. Därefter knyter jag an till frågeställningarna och gör en ny genomgång av de 24 

artiklarna, denna gång med utgångspunkt i ett intersektionalistiskt perspektiv, varför även 

framställningen av mina utvalda artiklar utgör en del av själva analysen. 
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4. Hatbrott 

Brottsoffermyndigheten gav ut rapporten Offer för hatbrott. Vad har gjorts och vad kan 

förbättras (2007), skriven av Chrystal Kunosson. I rapporten förklarar Kunosson att i Sverige 

är inte hatbrott ett definierat, juridiskt begrepp och det finns ingen lag som kriminaliserar 

hatbrott. Emellertid finns, i svensk lagstiftning, ett par brottstyper som rör kränkningar på 

grund av den man är och det är olaga diskriminering och hets mot folkgrupp. Brott som inte 

faller inom dessa ramar kan istället omfattas av en straffskärpningsregel som innebär att om 

motivet varit att kränka någon på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse eller sexuell läggning ska det ses som en försvårande omständighet vid 

påföljdsbedömningen.

Dahl (2005) förklarar att hatbrott används som ett samlingsbegrepp för rasistiska, 

främlingsfientliga och homofobiska brott. Förutom hets mot folkgrupp och olaga 

diskriminering så inkluderas också t.ex. misshandel, skadegörelse eller olaga hot med 

rasistiska, främlingsfientliga och homofobiska motiv.

Det brottsförebyggande rådet (Brå) har gett ut en rapport (2007) som är en kartläggning över 

hatbrotten under 2006. I rapporten förklaras det att hatbrott grundas på gärningspersonens 

motiv till sin handling. För att göra en bedömning om att ett hatbrott har begåtts krävs det att 

gärningsmannen tillhör en definierad majoritetsgrupp medan offret ska tillhöra en definierad 

minoritetsgrupp. I rapporten definieras de som tillhör en minoritetsposition som någon av 

utländsk härkomst, muslim, jude eller HBT-person (homo- och bisexuella samt 

transpersoner). Svensk härkomst, icke-muslim, icke-jude eller heterosexuell är på 

motsvarande sätt majoritetspositioner. I rapporten definieras hatbrott som brott som motiveras 

av en negativ inställning till utländsk bakgrund och med det så menas här hudfärg, nationalitet 

eller etnisk bakgrund. Vidare kan det gälla en negativ inställning till religiös tro och med det 

så menas det här muslimsk eller judisk tro. Slutligen kan den negativa inställningen även vara 

gällande sexuell läggning och med det så menas det här homosexualitet. 

Ovan nämnda rapport tar också upp att sättet att samla in uppgifter för denna statistik gällande 

hatbrott skiljer sig markant från den officiella kriminalstatistiken. Hatbrott är inte är en 

brottstyp som uttryckligen regleras i brottsbalken och det finns inte heller några särskilda 

koder i polisens system för att registrera brott som hatbrott. Det är i stället den fritext som 

finns i polisanmälningarna som utgör grunden för kartläggningen av hatbrott. Således har 
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statistiken sin utgångspunkt i ett brottsofferperspektiv då uppgifterna framför allt bygger på 

brottsoffrets upplevelse av händelsen. Under år 2006 anmäldes totalt 3 259 hatbrott. Av dessa 

bedömdes 67 procent ha främlingsfientliga motiv, 8 procent hade islamofobiska motiv, 4 

procent hade antisemitiska motiv och 21 procent hade homofobiska motiv. Anmälningarna 

har ökat sedan föregående år med 11 procent. Den största ökningen har noterats för de 

homofobiska brotten. Vidare har hatbrott också ett stort mörkertal som påverkas av 

anmälningsbenägenheten hos de olika utsatta grupperna. I sin tur påverkas också detta av 

offrets förtroende för rättsväsendet och dennes språkkunskaper.

Brå:s rapport (2007) beskriver att gällande för främlingsfientliga hatbrott är att offret ska vara, 

eller av gärningspersonen uppfattas vara, av utländsk härkomst medan gärningspersonen ska 

vara av svensk härkomst. Detta oavsett religiös tro eller sexuell läggning hos offer eller 

gärningsperson.  Gällande islamofobiska hatbrott. Ska offret vara, eller av gärningspersonen 

uppfattas vara, muslim och gärningspersonen ickemuslim. I detta fall oberoende av härkomst 

och sexuell läggning. För ett antisemitiskt hatbrott gäller det att offret ska vara, eller av 

gärningspersonen uppfattas vara, av judisk härkomst och gärningspersonen ska vara icke-

jude. Även här oberoende av härkomst eller sexuell läggning. För de homofobiska hatbrotten 

gäller det att offret ska vara, eller av gärningspersonen uppfattas vara, HBT-person och 

gärningspersonen ska vara heterosexuell. I detta fall gäller det oavsett offrets eller 

gärningspersonens hudfärg, etnicitet, nationalitet eller religiösa tro. 

Rapporten från Brå (2007) berättar att det typiska anmälda hatbrottet i hatbrottsstatistiken är 

främlingsfientligt. Det begås av en man av svensk härkomst som är obekant för offret och 

som hotar eller ofredar personen med ord som ”jävla invandrare, jag ska döda dig”. Sannolikt 

sker det i eller i anslutning till det egna hemmet. Vad som är typiskt och vanligt måste dock 

sättas i relation till vilket motiv gärningen har. Det typiska islamofobiska hatbrottet skulle 

istället, enligt rapporten, innebära att offret hotas via brev eller telefon medan det typiska 

antisemitiska hatbrottet skulle vara hets mot folkgrupp med en mycket ung gärningsman 

inblandad. Homofobiska hatbrott liknar främlingsfientliga hatbrotts tillvägagångssätt men 

gärningspersonen är i detta falla oftare närstående till offret. Gemensamt för alla hatbrott är 

slutligen att de kännetecknas av bristen på respekt för mänskliga rättigheter och människors 

lika värde.
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5. Intersektionalitet

De los Reyes, Molina och Mulinari (2005) beskriver också intersektionalitet som ett 

analytiskt verktyg och perspektiv som kan användas tillsammans med teorier om makt och 

ojämlikhet. Ett teoretiskt redskap för mer komplexa maktanalyser där makt och ojämlikhet 

kopplas samman med individens möjlighet att handla som subjekt i samhällets organisering 

och rådande ideologier. På så sätt blir det möjligt att granska förhållandet mellan norm och 

makt. Som intersektionella strategier nämns att ständigt ifrågasätta entydiga och 

fragmenterade representationer. Kategoriseringstänkandet, såsom kvinna/man, 

invandrare/svensk, innebär ett osynliggörande av andra identitetsskapande faktorer. Om 

kategoriernas komplexitet, deras historiska förankring och sociala karaktär synliggörs går det 

att bättre lyfta fram hur olikheterna konstituerar varandra. Därigenom kan också dialoger och 

strategier som överskrider de etablerade gränserna formuleras. De splittrade sociala 

identiteterna som uppstår i en föränderlig och ojämlik värld kan sammanfogas och förstås 

bättre genom ett intersektionalistiskt förhållningssätt genom att det förhållningssättet 

accepterar ett både/och. Ett exempel på hur en intersektionell analys kan problematisera hur 

kön, klass och etnicitet görs till maktbärande kategorier är det så kallade hedersvåldet. Det 

tenderar att konstrueras som ett etno-kulturellt problem som äger rum i vissa specifika 

kulturella miljöer som kontrast till gängse analyser och pågående jämställdhetsarbete. Här kan 

en intersektionell analys visa på hur det patriarkala våldet i hemmet skapar våldsoffrets utsatta 

position. Dessutom kan analysen också belysa hur våldsoffrets svåra position förstärks av 

institutionella praktiker och strukturella villkor i det könsuppdelade och etniskt differentierade 

samhället. 

I sin artikel Intersektionalitetens komplexitet (2005) förklarar Leslie McCall att intresset för 

intersektionalitet uppstod då köns- och rasbaserad forskning kritiserades för att den inte 

rättvist kunde spegla den levda erfarenheten utifrån vissa skärningspunkter som ofta grundade 

sig i multipla positioner. T.ex. var det svårt att förstå svarta kvinnors erfarenheter genom att 

kombinera befintlig forskning om ras och kön. Detta beroende på att aktuell rasforskning var 

inriktad på svarta män och könsforskningen på vita kvinnor. McCall berättar att det inte förts 

särskilt många diskussioner om hur intersektionalitet ska studeras, om intersektionalitetens 

metodologi. Detta trots att den har blivit ett viktigt forskningsparadigm inom genusstudier och 

vissa andra fält. Hon förklarar dock att vid en intersektionell analys är det viktigt att börja 

med att avgränsa de intersektionella faktorer som analysen ska innefatta. Om antalet 
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överstiger den summa som är kontrollerbar kan det bli problematiskt eftersom att analysen då 

tenderar att bli abstrakt och flyta utanför den vetenskapliga ramen. Det resulterar i en analys 

där relevansen av diskussionen kring alla dessa faktorers inverkan på maktrelationen blir 

otydlig. Vad som är en kontrollerbar summa är relativt och beroende på sammanhanget och 

situationen. 

Appelros (2005) använder sig av begreppet dimensioner och förklarar att vinsten av en ökad 

komplexitet alltid måste vägas mot att diskussionen blir svårhanterlig ju fler dimensioner som 

tas i beaktande. Därigenom kan också möjligheten till att dra mera generella slutsatser 

minska. Appelros hävdar också att religionen, i intersektionalitetsdebatten, vanligen 

behandlats som en av de institutioner och områden där ideologier formas och upprätthålls 

med vilkas hjälp maktordningen för genus, klass, ”ras”, etnicitet och sexuell läggning 

förstärks. Religion fyller också en sådan funktion som social institution. T.ex. tenderar 

äktenskapet (som social institution) att förstärka maktordning avseende genus. Dimensionen 

religion kan dock också i sig utgöra en mer självständig grund för förtryck som de andra 

dimensionerna. Religiösa ideologier formar människors genusidentitet och dess institutioner 

har en egen maktordning som på ett komplext sätt samspelar med andra maktordningar i 

samhället. Här involveras religion med genus, sexuell läggning, nationalitet, etnicitet, klass, 

ras och ålder. 

Krekula, Närvänen och Näsman (2005) anser att också ålder bör finnas med som en 

dimension i den intersektionella analysen. De framhåller också hur besvärlig ålder är som 

dimension i detta sammanhang eftersom den befinner sig i ständig och naturlig förändring. 

Författarna menar att en bidragande orsak till att ålder inte i större utsträckning behandlats i 

den intersektionella debatten är att åldern och åldrandets innebörd ofta tas för givet både i 

vardagslivet och inom vetenskapen. Forskning som väljer att bortse från åldersfaktorn riskerar 

därigenom att återskapa och befästa vardagliga fördomar.

Vidare diskuterar McCall (2005) svårigheten med att hantera komplexiteten i intersektionell 

analysmetod och förhållningssättet till kategorisering. Analyskategorier används för att 

utforska komplexiteten i det sociala livets intersektionalitet och talar övergripande om tre 

olika förhållningssätt. Antikategorisk komplexitet grundar sig på en analys som dekonstruerar 

analyskategorier. Här ses det sociala livet alltför komplext för att några fasta kategorier ska

kunna skapas – de skulle inte bli något annat än sociala fiktioner som i sin tur skapar 
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ojämlikheter och skillnader. Utifrån ett förhållningssätt som istället baseras på en 

intrakategorisk komplexitet använder forskaren provisoriskt befintliga analyskategorier för att 

kunna dokumentera ojämlika förhållanden mellan sociala grupper. Detta är det 

förhållningssätt som McCall själv använder sig av. Ett förhållningssätt med intrakategorisk 

komplexitet hamnar mitt emellan tidigare nämnda förhållningssätt. Denna typ av forskning 

undersöker den gränsskapande processen men har det inte som huvudsakligt syfte. 

Provisoriska, sociala kategorier medges men en kritisk hållning till dem intas. McCall vill 

dock poängtera att det inte går att hänföra all intersektionalitetsforskning till någon av dessa 

tre grupper samt att viss forskning också kan gå tvärs över gruppernas gränser. 

De los Reyes, Molina och Mulinari (2005) menar att om det hävdas att makten konstrueras 

kring en viss uppsättning relationer så skapas en risk för att hamna i en normativ position.  

Dessutom överfokuseras det då på dikotoma relationer såsom arbete/kapital och 

invandrare/svensk. Härigenom går den komplexitet som finns bakom de olika motsatsparen 

förlorad. Motsatsparen tenderar då också att göras till essentiella och grundläggande 

kategorier utan att deras uppkomst, varaktighet eller varierande innebörd och samspelet 

mellan olika former för över- och underordning förbises. Således är dagens stora utmaning att 

skapa teorier som kan ifrågasätta maktens mekanismer, skapa essentiella kategorier och/eller 

normativ kunskap utan att processen i sig bevarar gamla kategoriseringar.

Intersektionalitetsperspektivet baseras på en analys av framför allt kategorierna kön, klass och 

etnicitet som appliceras på ett problem eller ett fenomen. Även andra kategorier kan 

förekomma. Genom sammankoppling av analysnivåerna kan ett nytt perspektiv uppnås och 

det kan också många gånger erbjuda mer än vad som framkommer genom att titta på varje 

kategori för sig. 

Slutligen beskriver Lykke (2005) att uppkomsten av begreppet intersektionalitet hör samman 

med hur människor idag identifierar och förhandlar om sina positioner i relation till genus, 

etnicitet, ras och andra kategorier. Dessa olika intersektioner är dynamiska och växlande och 

maktregimerna har genom samhällelig utveckling och förändring också blivit mera rörliga på 

samma sätt som de förhandlingar om identitet som pågår hos individer och grupper. 

Det normerande maktutövandet flätas in i våra tankar och beteendemönster. Istället för att tala 

om över- och underordning mellan individer och grupper som fasta positioner, är tanken att 
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försöka närma maktanalysen till den komplicerade verkligheten. Makt är en process som 

omformas i ständig rörelse och som måste upprepas för att hållas vid liv. Om vi kan bli mera 

medvetna om hur makt skapas och återskapas har vi större möjlighet att göra motstånd och 

förändra processen (de los Reyes och Mulinari, 2005). 

6. Resultat

Som nämnts tidigare fann jag, vid en djupare genomgång, 24 stycken artiklar som svarade 

mot syftet och jag redogör här först och främst kortfattat för deras innehåll:

Två misstänkta hatbrott tas upp mest frekvent. Det första handlar om den skånske ledaren för 

Nationalsocialistisk front (NSF) Simon Lindberg, vars rättegång följs upp i fyra artiklar 

mellan 26 mars och 11 april. Han och hans vän åtalas och döms för hatbrott efter att ha 

attackerat människor som samlats i RFSL:s lokal i Kristianstad för att se på 

Eurovisionsschlagerfestivalen. Det andra misstänkta hatbrottet tas upp i tre artiklar mellan 28 

och 31 maj. Det handlar om en kvinna anställd hos RFSL i Stockholm som blir attackerad av 

en man som hugger henne i huvudet med en yxa på hennes arbetsplats. Skånepolisens cold 

case-grupp (grupp för ouppklarade mord) granskar fyra mord där motivet kan ha samband 

med offrets sexuella läggning är någonting som tas upp i två artiklar 9 och 10 februari.

I juni kom två artiklar som tog upp hur politikern Dan Pettersson i Allianspartiet i skånska 

Burlöv fällts för hatbrott efter att i en motion lyfta problemet med ett ökande antal uteliggare 

och därefter skriva att det inte är konstigt eftersom att 95 procent av allt heroin kommer till 

Sverige via Kosovo och att vi importerat denna drog genom att ett stort antal kosovoalbaner

fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

Vidare avhandlas riksdagsmannen Fredrick Federleys anmälan för hets mot folkgrupp på en 

hemsida på Internet vars handläggning hos polisen kritiseras av justitieombudsmannen. 

Fredrick Federley dyker upp också i en annan artikel då han väljer att framträda i programmet 

och avslöja signalement i Efterlyst på två män han anmält för hatbrott efter att de angripit 

honom med smädelser och slag. En artikel gäller Norrköping och Göran Jonsson, politiskt 

aktiv inom Nationalsocialistisk front – NSF. Hans texter med starkt nedsättande innehåll mot 

romer och homosexuella som publicerats på deras hemsida var tidigare föremål för anmälan 

av hatbrott och fälldes i Tingsrätten men friades sedan i Hovrätten. Nu vill justitiekanslern att 

Högsta domstolen ska pröva fallet för att klargöra var gränsen för hets mot folkgrupp går. I en 
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artikel vill Mariam Osman Sherifay, socialdemokratisk politiker, skärpa lagen så att hot- och 

hatbrott bestraffas hårdare. Detta efter att en man åtalats för att ha skickat henne mail med 

ordalydelser som ”muslimneger”. Han erkände bara ett mailat ord och det var ”skyltimport”. 

Det berättas i en artikel om en indisk Bollywood-stjärna, Shilpa Shetty, som blivit mobbad av 

andra deltagare i den brittiska versionen av Big Brother. Indiska regeringsmän var upprörda 

och den som ansågs som den värsta mobbaren i gruppen hette Jane Goody. En storsäljande 

kvällstidning vände från att tidigare ha lyft Goody till att nu uppmana tittarna att rösta bort 

henne vilket också skedde. En förundersökning om hatbrott kring mobbingen av Shetty har 

inletts. I ytterligare en artikel varnar den italienska regeringen för att rumäner kan bli offer för 

hatbrott. Detta efter att en rad våldsincidenter och andra brott i Italien den senaste tiden skyllts 

på rumänska immigranter. Fyra rumäner har också blivit svårt misshandlade av maskerade 

män utanför Rom, troligen som hämnd för att en rumänsk man anklagats för att ha slagit ihjäl 

en kvinna. Nästa artikel beskriver hur en 15-årig skolflicka polisanmälts av skolan efter att 

hon klottrat orden ”vit makt, negerslakt” på ett skåp på skolan. Kammaråklagaren talar dock 

om att det mer verkar röra sig om ett busstreck än om ett hatbrott efter att olika grupper på 

skolan bråkat med varandra. Vidare behandlar en artikel hur en 25-årig man misshandlats 

efter besök på Pridefestivalen av fyra till fem unga män. Polisen misstänker hatbrott och att 

25-åringen då blev angripen på grund av sin sexuella läggning. Slutligen berättar en 

homosexuell man i en artikel hur han trakasserats av sin närmsta granne och att han slutligen 

anmälde detta då hon gick till hans arbetsgivare och anklagade honom för att vara pedofil. 

Kvinnan menar att det är han och hans sambo som trakasserat henne. Hans polisanmälan har 

resulterat i ett besöksförbud för henne och rättegång väntar. 

Några artiklar framkom alltså i sökningen som visserligen inte direkt behandlade ett misstänkt 

hatbrott, men där begreppet ändå diskuterades på ett utifrån syftet relevant sätt. Under år 2007 

var fotokonstnären Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning In hate we trust, som behandlade 

hatbrott gentemot homo- och bisexuella samt transpersoner, föremål för diskussion i flera 

artiklar. I en artikel lyfts en bild fram från hennes fotoutställning där hon på sitt sätt försökt 

illustrera och iscensätta hur en lesbisk kvinna våldtas utanför en gayklubb av 

högerextremister. Kyrkans män lade skulden på kvinnan och på bilden står katolska biskopar 

passivt i en ring runt kvinnan och tittar på medan hon våldtas. En annan artikel är också en 

bildspecial på fyra bilder ur hennes utställning. En artikel ger oss fakta kring polisens 

nytillsatta hatbrottsjour. När Stockholmspolisen ska fylla i en anmälan, berättas det, får 
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utredarna upp ett så kallat pop up-fönster med frågan om det kan vara ett brott som är 

religionsfientligt, främlingsfientligt eller homofobiskt. För att kunna gå vidare med rapporten 

måste de besvara frågan först. Arbetsbelastningen på jouren är mycket hög. 

En artikel tar fram statistik kring hatbrott och där anger talesman för Brå att ungefär åtta 

procent av hatbrotten som tidigare skulle ha sorterats in under kategorin främlingsfientliga 

återfinns nu bland de islamofobiska brotten. En gissning skulle vara att främlingsfientliga 

gärningsmän blivit tydligare i sitt hat mot muslimer. 

Mina frågeställningar var: 

Vems röst och perspektiv hörs i artiklarna?

Vilka eventuella förklaringar eller orsaker till brotten kan utläsas?

Hur framställs hatbrott på bild i anslutning till artiklarna?

Enligt Kunosson (2007) önskade företrädare för ideella organisationer ett större intresse från 

massmedia kring hatbrott men då med mer fokus på fakta istället för på ”sensationer” som de 

upplever att media mest inriktar sig på. På följande sida finns några exempel på några 

”sensationella” rubriker som återfanns bland artiklarna: 

Hatbrott mot Pridebesökare

                                                                                Politiker dömd för hatbrott

15-åring anmäls av skolan – misstänks för hatbrott

                                                                                ”Vi kan inte tåla hur mycket som helst”

Polisen granskar homosexmorden

                                                                                 Yxöverfall i RFSL-lokal

Många har flytt RFSL efter nazistattacken

6.1. De röster som hörs

Främst av allt är det rösterna från de juridiska experterna inom området som vi får höra i 

artiklarna (frånsett de artiklar som diskuterar kring hatproblematiken). Allra mest är det då 

den aktuelle åklagaren som uttalar sig om varför denne har valt att rubricera brottet som 

hatbrott. Även polisen uttalar sig ofta om vad som skett och anmälts. Polisens kommentarer 

framkommer allra mest då artikeln behandlar ett aktuellt hatbrott medan åklagarna uttalar sig 

då artikeln avhandlar en rättegång som efterföljer ett hatbrott. Vid rättegångar är det också 

vanligt att artiklarna innehåller den åtalades/ de åtalades version av händelseförloppet och i 
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samtliga artiklar finns det ingen åtalad gärningsman som erkänner hatbrott. Den/de som 

utsatts för hatbrottet uttalar sig vanligen inte utan i de fall där kommentarer ges från ”andra 

sidan” så är det mest via en talesman för den gruppen, t.ex. RFSL (riksförbundet för sexuellt 

likaberättigade). 

Brune (2007) ger också medias tilltro till myndighetskällor som en viktig förklaring till att 

frågor kring rasism och främlingsfientlighet behandlas ogenomtänkt. Inom de myndigheter 

som rutinmässigt avsöks på nyhetsvärd information har frågorna vanligen haft låg prioritet. 

Inte heller har de avhandlats i det offentliga samtalet och definition och angreppssätt saknas. 

Ett vakuum skapas kring dessa starkt laddade samhällsfenomen och innebär att mediernas 

definitioner och beskrivningar kan bli avgörande där etablerade samhälleliga auktoriteter har 

definitionsmakten.

Några få utsatta har dock själva trätt fram i artiklarna, såsom politikern Fredrick Federley för 

att framträda i tv och avslöja signalementet på de två män han angripits av för vad som 

misstänktes handla om ett homofobiskt hatbrott. Även en annan politiker, Mariam Osman 

Sherifay, väljer att vara öppen med det misstänkta hatbrott hon säger sig ha utsatts för. I det 

här fallet är det mera oklart om det handlade om främlingsfientlighet eller om även religionen 

hade betydelse. En annan man som också misstänks ha blivit utsatt för hatbrott beroende på 

sin sexuella läggning berättar i en artikel hur han trakasserats av sin närmsta granne men här 

hålls offrets identitet hemlig. 

I artikeln om Elisabeth Ohlson Wallins fotoutställning är det hennes röst som hörs kring det 

aktuella fotot samt de tragiska händelser som hon iscensätter. I bildspecialen på fyra bilder ur 

hennes utställning är det också hennes röst som hörs, men denna gång enbart genom bilderna. 

Artikeln om polisens hatbrottsjour innehåller uteslutande information från Annika Lindahl, 

projektledare för Citypolisens hatbrottsgrupp. Den artikel som avhandlar statistik över 

hatbrott refererar till Tove Sporre, utredare på Brå, samt Sören Andersson, 

förbundsordförande i RFSL. 

De röster som hördes och tillhörde minoriteter var till största delen ”kända” personer – två 

politiker och en konstnär. Som jag tog upp tidigare så menar Brune (2007) att våld mot kända 

personer ger publicitet medan våld mot invandrare och homosexuella inte alltid ens 

uppmärksammas. Brune säger också att det tycks finnas en rangordning i media av mer eller 
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mindre värdiga offer, där exempelvis homosexuella som inte samtidigt är kändisar, hamnar 

långt ner på värdighetsskalan.  

6.2. Förklaringar eller orsaker till brotten

Ledaren för NSF och hans kamrat som åtalades och också dömdes för hatbrott återfinns som 

sagt i fyra artiklar. I den första artikeln av dessa berättas det att rättegången är inledd. Orsaken 

till åtal beskrivs i artikeln som överfall på homosexuella. Kammaråklagaren betecknar det 

som ett hatbrott och kräver fängelse. De åtalade nekar till brott och kamraten säger att han 

aldrig haft några nazistsympatier och var berusad när det misstänkta brottet skedde. Enligt 

åtalet ska de bägge männen ha tagit sig in i RSFL:s lokaler i Kristianstad för att hota och 

misshandla personerna som befann sig där på grund av deras sexuella läggning. De bägge 

åtalade hävdar istället att det var de som blev angripna och tvingades till självförsvar. Simon 

Lindberg säger att det gick dit för att diskutera politik efter inbjudan från en medlem i RFSL. 

I följande artikel om åtalet mot Simon Lindberg och den medåtalade beskrivs händelsen mera 

noggrant och Simon Lindberg beskriver sin version av händelsen medan några som befann sig 

i lokalen kan peka ut Lindberg eller den medåtalade berättar att de blivit knivhotade, kallade 

”jävla bögar, ni ska inte få leva” samt slagna. Andra kan inte peka ut någon av de åtalade och 

misstänker också att andra ur Simon Lindbergs grupp kan ha funnits i eller utanför lokalen. 

Åklagaren tycker fallet är solklart. Gärningsmännens uppsåt är tydligt att de vill djävlas med, 

bråka och kränka dem de tror är homosexuella. Ytterligare en artikel tar upp det som här 

beskrivs som ”knivattacken på RFSL” men här är det kortare beskrivet vad som skett, att 

åklagaren rubricerar det som ett hatbrott och att Simon Lindberg förnekar allting. Andrea 

Thiele, RFSL-ordförande i Kristianstad får däremot utrymme i artikeln att berätta hur RFSL å 

ena sidan fått starkt stöd av myndigheter, politiker och allmänheten men å andra sidan har 

också knivattacken skrämt bort många medlemmar. Ibland väntar folk utanför deras lokal och 

hotar dem som ska gå dit. Förbundsordföranden i RFSL kommenterar också händelsen som 

ett tydligt hatbrott och finns med på rättegången. Så i den sista artikeln har domen fallit. Tre 

månaders fängelse för Simon Lindberg för medhjälp till misshandel, medhjälp till olaga hot 

samt skadegörelse. Kamraten som varit mera drivande under händelsen döms till sex 

månaders fängelse för misshandel, olaga hot samt olovlig körning. Simon Lindberg menar att 

tingsrätten har fällt en politisk dom som kommer att överklagas. Nämndemännen har 

påverkats av vem han är och att det är ”horribelt” att han dömts till fängelse. 
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I den undersökning av hur medias ambition att presentera utsatta grupper som finns med i 

Brunes (2007) rapport tas det främlingsfientliga partiet Sverigedemokraterna upp i flera 

artiklar. Brune kommer fram till att de i huvudsak bevakas utan kritisk analys och att 

rapporteringen främst är deskriptiv. Artiklarna innehåller partiets politik och partiföreträdare 

intervjuas och fyller i luckor. Samtliga tidningar som Brune analyserade låter 

Sverigedemokraterna definiera sig själva och låter läsaren dra egna slutsatser. Brune anser att 

det är problematiskt att tidningarna inte tydligare granskar och ifrågasätter partiets ideologi 

och agenda.

Det som bl.a. beskrivs av media som ”yxattacken” återfanns som jag nämnt tidigare i 3 

artiklar. Den första av dessa artiklar är skriven strax efter själva händelsen. Thomas Laurell, 

presstalesman hos RFSL, berättar att överfallet skedde helt oprovocerat och inför flera 

vittnen. Efter att han frågat kvinnan några frågor om verksamheten drog han fram en yxa och 

attackerade henne. Mannen anhölls samma kväll, misstänkt för grov misshandel, och en yxa 

togs i beslag. RFSL betraktar överfallet som ett hatbrott och Förbundsordföranden Sören 

Andersson tycker att det här visar på att arbetet för att motverka hatbrott som homofobi inte 

räcker till. En annan artikel är också skriven strax efter själva händelsen. Även här säger 

Sören Andersson (förbundsordföranden) att det helt klart är ett hatbrott riktat mot 

organisationen, mot deras arbete i HBT-frågor. Presschefen på RFSL, Thomas Laurell, 

redogör för själva händelseförloppet med hänvisning till den attackerade kvinnans kollegor 

och från polisens sida kommer information om att ett gripande skett, att en yxa beslagtagits 

samt att kvinnan enligt sjukhuset är lindrigt skadad. Den sista av dessa tre artiklar berör 

häktningen av mannen, som enligt åklagaren utfört ett hatbrott och är misstänkt för 

mordförsök. Åklagaren förklarar också att utredningen innehåller hemliga uppgifter och att 

kvinnan fysiskt sett mår bra men fortfarande är chockad. 

För att försöka se detta ur ett intersektionalistiskt perspektiv kan det nämnas att enligt artikeln 

är förövaren man och offret är kvinna. Det framgår inget om hennes sexuella läggning men 

hon befinner sig på sin arbetsplats som är en lokal tillhörande RFSL. Enligt Ambjörnsson 

(2004) kan vi aldrig analysera den underordning som exempelvis en svensk, heterosexuell 

arbetarklasskvinna utsätts för utan att ta hänsyn till komplexiteten i hur hon positionerar sig. 

Vi måste förstå alla de positioner hon innehar som svensk, som heterosexuell och som 

arbetarklasskvinna. Alla dessa kategorier har ett inbördes förhållande och ett ömsesidigt 

beroende och är mer eller mindre betydelsefulla markörer för social ojämlikhet. 
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Två artiklar berör Skånepolisens arbete med ouppklarade mord, så kallade ”cold cases”. Den 

första är mycket kortfattad men beskriver att fyra mord misstänks ha samband med offrets 

sexuella läggning och polisen söker en gemensam nämnare, enligt kommissarie Per-Åke 

Åkesson. Fyra, som Åkesson beskriver det, HBT-mord i Skåne under 16 år är en 

överrepresentation. Nästa artikel i ämnet rubriceras ”Polisen granskar homosexmorden” och 

där står det att tre av fyra skånska mordoffer var homosexuella. Det ges fakta om ”fyra mord 

på homosexuella på 16 år i Skåne”. 1986 mördas en 79-årig änkling och pensionär i sitt hem i 

Eslöv och enligt artikeln har polisen också säkra uppgifter om att han hade kontakt med 

småpojkar. 1987 mördas en 27-årig ensamstående man i Malmö och enligt polisen kan 

svartsjuka ha legat bakom brottet. 1999 hittas en 55-årig journalist mördad i sitt hem i Malmö 

och det verkar inte röra sig om ett rån. 2002 hittas en 36-årig vaktmästare mördad i sitt hem i 

Eslöv. Vidare förklarar kommissarie Åkesson att polisens ”cold case-grupp” just nu håller på 

med ett annat mord men sedan är det ”fyra brutala mord på homosexuella som står på tur” och 

han efterlyser personer som känner till någonting om brotten. Han menar att det kan finnas 

kopplingar mellan ovan nämnda mord och att de vet idag att två av morden skedde i Eslöv, 

två i Malmö. I ett fall är det klarlagt att den mördade utnyttjade småpojkar. Den gemensamma 

nämnaren de har idag är att alla mord har skett i den mördades bostad. I något fall har det rört 

sig om svartsjuka och Åkesson avslutar med att ”Det är mycket vanligt i de här kretsarna. Och 

det blir ofta brutalt”. 

Informationen skiftar i artiklarna. Det är fyra mord som misstänks ha samband med offrets 

sexuella läggning, eller, tre av fyra skånska mordoffer som var homosexuella. Ytterligare 

uppgifter kring sexualitet ges inte, frånsett att ett av mordoffren som utnyttjade småpojkar. 

Inte heller framgår det om Åkesson menar att svartsjuka är vanligt i homosexuella kretsar 

eller i mördares kretsar eller annat. Brune (2007) menar att för så kallade sårbara eller utsatta 

grupper är det ofta de styrande och/eller majoriteten i ett samhälle som har bestämt hur de ska 

kategoriseras, inte de sårbara grupperna själva. Själva etiketten ”sårbar grupp” döljer det 

viktiga som handlar om vem som vill såra gruppen och varför. Sårbarhet ser ut som en etikett 

hos den ”sårbara gruppen” medan de som utsätter gruppen för förtryck, förakt och 

diskriminering i allmänhet slipper bära etikett, eller enbart kallas för ”majoriteten”. På så sätt 

har etiketten ”psyksjuk” blivit ett återkommande rubrikord i samband med våldsbrott och 

definieras som farligt. Negativa beskrivningar av kategorier som ”homosexuella”, 

”invandrare” eller ”psykisk sjuka” är diskriminerande när de inte bygger på fullständiga fakta. 
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Synliggörs en kategori upprepat i samband med negativa beskrivningar är detta en form av 

diskursiv diskriminering. 

Kortfattat nämns det i två artiklar att politikern Dan Pettersson (Allianspartiet i skånska 

Burlöv) fälls för hatbrott. I sin motion till kommunfullmäktige har han, som jag nämnt 

tidigare, velat lyfta problemet med ett ökande antal uteliggare genom att skriva att det inte är 

konstigt att antalet ökar eftersom att 95 procent av allt heroin kommer till Sverige via Kosovo 

samt att vi importerat denna drog genom att ett stort antal kosovoalbaner fått permanent 

uppehållstillstånd i Sverige. Malmö tingsrätt menar att frågan om de hemlösas situation hade 

kunnat väckas utan nedsättande uttalanden och Pettersson döms till dagsböter på 18000 

kronor. I den andra artikeln i ämnet står det att läsa att tingsrätten anser att det inte utgör en 

saklig och vederhäftig diskussion i frågan. 

Martinsson (2000) talar om politik och erfarenhet och beskriver att kvinnor och män är två 

mycket heterogena, ihoptvingade kategorier. Detta går att jämföra med etnisk komplexitet. 

Dessutom nämner hon att det betydelsefulla som kvinna (och politiker), är inte att identifiera 

sig som kvinna, homosexuell, arbetare eller invandrare utan att vara beredd att identifiera sig 

med dem som ses som udda beroende på normer och föreställningar.

Artikeln som rör justitieombudsmannens (JO:s) kritik mot själva utredningen av ett hatbrott 

som anmälts av politikern Fredrick Federley handlade om hets mot folkgrupp på en hemsida 

på Internet. Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (Homo) 

bevakade ärendet och menar att ingenting hände i ärendet. JO beslöt att granska ärendet. Och 

ansvarig handläggare menade att denne hade bedömt anmälan som omöjlig att utreda och att 

personal med rätt kompetens saknades. Både JO och länspolismästaren kommer fram till att 

handläggaren brustit i ansvar och handläggaren arbetar inte längre inom polisen. Nästa artikel 

med Fredrick Federley inblandad rubriceras ”Federley träder fram i Efterlyst”. Där berättar 

han att två killar slagit honom och kallat honom för ”en äcklig bög”. Vidare beskriver han 

själva händelseförloppet och ger signalement på gärningsmännen. Gärningsman 1 är blond 

och cirka 180 centimeter lång. Gärningsman 2 hade hår i en knut, var cirka 175 centimeter 

lång och hade ett tydligt ärr på ena kinden. Programledaren Hasse Aro talar om Federley som 

ett föredöme som berättar om och anmäler hatbrott som många ser som någonting skamligt att 

bli utsatt för. Ytterligare en misshandel tas upp i artikeln. Det handlar om en homosexuell 

man som besökt nattklubben Patricia i Stockholm och blev attackerad på väg därifrån.  
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I nästa artikel vill justitiekanslern (JK) pröva ett fall i Högsta domstolen där Göran Jonsson, 

politiskt aktiv inom Nationalsocialistisk front (NSF) anmälts efter att ha skrivit texter med 

starkt nedsättande innehåll mot romer och homosexuella som publicerats på deras hemsida. 

Han fälldes för hatbrott i Tingsrätten men friades sedan i Hovrätten. I texterna beskrevs romer 

som generellt kriminella av naturen och homosexualitet jämställdes med pedofili, incest, 

nekrofili och tidelag. Hovrätten hänvisade i sin friande dom bl.a. till den friande domen mot 

pastor Åke Grens predikan mot homosexuella. JK anser att det inte är jämförbart eftersom 

Åke Grens predikan skedde inför den egna församlingen medan en webbsida är öppen för 

vem som helst. JK vill alltså att Högsta domstolen ska klargöra var gränsen för hets mot 

folkgrupp går. 

I artikeln om politikern Mariam Osman Sherifay så är rubriken ”Vi kan inte tåla hur mycket 

som helst” och hon förklarar att hon vill skärpa lagen så att hot- och hatbrott bestraffas 

hårdare. Detta efter att en 60-årig man har åtalats för att ha skickat henne mail med 

ordalydelser som ”muslimneger” och ”tok-svarting-djävel”. Han erkände bara ett mailat ord 

och det var ”skyltimport”.   

Här är det svårt att veta vad hatbrottet egentligen är riktat mot. Är det exempelvis religion 

eller hudfärg, muslim eller neger, eller kvinna, eller alltihop? Vad som menas med rubriken 

”Vi kan inte tåla hur mycket som helst” blir också med detta svår att förstå eftersom att det 

inte framgå vilka dessa ”Vi” riktas mot. 

Så följer artikeln om dokusåpan ”Celebrity Big Brother” i Storbritannien. Den indiska 

Bollywood-stjärnan, Shilpa Shetty, har fått utstå glåpord med rasistiska undertoner från andra 

deltagare. Indiska regeringsmän var upprörda och den brittiske finansministern Gordon 

Brown blev hårt ansatt med frågor kring detta under sin resa i Indien. Han manade tv-

publiken att rösta för ”tolerans” vid utröstningarna. Allmänheten har pekat ut 

dokusåpakändisen Jade Goody som den värsta mobbaren. Den storsäljande kvällstidningen 

Sun vände från att tidigare ha lyft Goody till att nu uppmana tittarna att rösta bort henne vilket 

också skedde. En förundersökning om hatbrott kring mobbingen av Shetty har nu inletts av 

polisen och tittarsiffrorna har ökat till svindlande höjder. 
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I artikeln där den italienska regeringen varnar för att rumäner kan bli offer för hatbrott så 

beror detta på att en rad våldsincidenter och andra brott i Italien den senaste tiden skyllts på 

rumänska immigranter. Fyra rumäner har också blivit svårt misshandlade av maskerade män 

utanför Rom, troligen som hämnd för att en rumänsk man anklagats för att ha slagit ihjäl en 

kvinna. Enligt italiensk polis så var 15,4 % av de utlänningar som anklagades för mord, 

sexuella övergrepp och stöld rumäner. Rumäner är också den största invandrargruppen i 

Italien, de flesta är romer och lever under usla förhållanden i slumområden i Rom. Ett nytt 

regeringsdekret om att EU- medborgare ska kunna utvisas var, enligt artikeln, i praktiken 

riktat enbart mot rumäner och polisen satte inom kort tid fyra rumänska medborgare på ett 

plan direkt till Bukarest. I Genua beslutades om 17 utvisningar och i Rom togs beslut om att 

tre rumänska medborgare ska deporteras. EU-medborgare som utvisas ska betraktas som 

farliga men något formellt krav på att ett brott ska vara begånget finns inte. Inrikesminister 

Giuliano Amato varnar för rasistiska stämningar efter misshandeln. 

I en artikel beskrivs det att skolan polisanmält en 15-årig flicka efter att hon klottrat orden ”vit 

makt, negerslakt” på ett skåp på skolan. Det verkar mer röra sig om ett busstreck än ett 

budskap från henne, menar åklagare Jan Pernvi och säger att det är osäkert om hon kommer 

att åtalas. Han förklarar att det här har kommit med bland glåporden efter att olika grupper på 

skolan bråkat med varandra. 

Brune (2007) menar att i media, liksom inom rättsväsendet, har det funnits en osäkerhet inför 

hatbrott som begås av så kallade vanliga människor. Det har även funnits en benägenhet att 

trivialisera motiven och gärningarna.

”Hatbrott mot Pridebesökare” är rubriken på en artikel som beskriver hur en 25-årig man 

misshandlats efter besök på Pridefestivalen av fyra till fem unga män i 18 till 20-årsåldern. 

Polisen misstänker hatbrott och att 25-åringen blev angripen på grund av sin sexuella 

läggning. Kjell Hellström, vakthavande befäl vid Västerortspolisen säger att de skrek 

”bögdjävel” och andra sådana saker efter honom. Målsägande fick sönderslitna kläder, och 

blev rånad på plånbok och mobiltelefon. Hellström förklarar att de sparkade på honom även 

när han låg ner. 25-åringen var på besök hos en tjejkompis som bodde i Rinkeby och hon blev 

vittne till händelsen. Polisen har inte lyckats gripa någon. 
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”Allt fler hatbrott anmäls” är rubriken på den sista artikeln som avhandlar faktiska, misstänkta 

hatbrott och enligt den ökar anmälningarna om homofobiska hatbrott varje år. Orsaken till 

detta enligt överåklagare Sven-Erik Alhem, specialist på hatbrott är att fler homosexuella 

vägrar att bli behandlade som andra klassens medborgare och att polisen blivit bättre på att 

utreda brottsmotiv. På frågan när homosexuella kommer att behandlas på samma villkor som 

heterosexuella menar Alhem att det är när sådana som pastor Åke Gren (prästen som i 

predikan liknar homosexuella vid en cancersvulst) inte får verka – det är sådant beteende som 

påverkar människor till att använda våld. Så tar artikeln upp en homosexuell man som har 

trakasserats av sin närmsta granne. ”Din sjuka, perversa bögdjävel” har hon bl.a. kallat 

honom, även inför grannarna, och slutligen anmälde han detta då hon plötsligt ändrade taktik 

och gick till hans arbetsgivare där hon anklagade honom för att vara pedofil. Kvinnan menar 

att det är han och hans sambo som trakasserat henne. Hans polisanmälan har resulterat i ett 

besöksförbud för henne och rättegång väntar. Slutligen förklarar Fredrik Juuti, 

styrelseledamot i RFSL i Malmö, att det är nästan uteslutande män som drabbas av hatbrott på 

grund av sin sexuella läggning och att det finns mera fördomar mot homosexuella män än 

kvinnor. Klimatet för homosexuella har hårdnat och folk provoceras av att homosexuella 

vinner terräng i exempelvis adoptionsfrågan, menar Juuti.

I den första av de artiklar som diskuterar hatbrottsproblematiken med rubriken ”Hatbrott i 

blickfånget” säger Elisabeth Ohlson Wallin att den homofobiska världen verkar vara kapabel 

till hur grymt våld som helst mot homosexuella och frågar sig om det är värdigt en demokrati. 

Framförallt ställer hon kyrkan till svars i sina bilder. I bildspecialen med fyra av hennes foton 

skildras autentiska händelser. En av bilderna föreställer det som rubricerades i en tidigare 

nämnd artikel som ”Knivattacken på RFSL” där Simon Lindberg och hans kamrat dömdes för 

hatbrott. I artikeln med fakta kring polisens nytillsatta hatbrottsjour säger sig polisen vara 

överraskad av hur många fall som faktiskt visar sig vara hatbrott men en undersökning visar 

att bara fyra av 74 anmälda hatbrott leder till åtal. Vid registrering av hatbrott krävs det, som 

nämnts tidigare, en klassificering om hatbrottet är religionsfientligt, främlingsfientligt eller 

homofobiskt för att kunna gå vidare med rapporten. Artikeln som lyfter fram statistik kring 

hatbrott nämner också att många av de islamofobiska brotten utgörs av brev och är då 

nedsättande mot muslimer generellt och inte riktat mot person. En del av de hatbrott som 

tidigare skulle ha sorterats in under kategorin främlingsfientliga återfinns nu som sagt bland 

de islamofobiska brotten. 
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6.3. Hur hatbrott framställs på bild i anslutning till artiklarna

De bilder som fanns i anslutning till artiklarna var inte särskilt många. Bild 1 finns i 

anslutning till artikeln med rubriken ”Yxöverfall hos RFSL i Stockholm”. Under bilden står 

det ”En misstänkt person greps strax efter överfallet”.

Bild 2 fanns i anslutning till artikeln med rubriken ”Polisen granskar homosexmorden” och 

det var också en av de största bilderna i anslutning till de funna artiklarna. 

Bild 3 är ganska och tillhör artikeln med rubriken ”Federley träder fram i Efterlyst”. Under 

bilden står det ”Det är viktigt att anmäla hatbrott. Många homosexuella vågar inte göra det 

eftersom det uppfattas som någonting skamligt att bli utsatt för, säger Hasse Aro”.

Bild 4 och bild 5 hörde till artikeln med rubriken ”Hatbrott i blickfånget”. Det var en av de 

artiklar som diskuterade kring hatbrottsproblematiken. Under bild 4 står det ”Omskakande. I 

den här bilden berättar Elisabeth Ohlson Wallin om en lesbisk kvinna som våldtogs av 

högerextremister utanför en gayklubb. Kyrkans män la skulden på kvinnan”.

Händelsen, och bilden, innefattar många dimensioner. Troligt är att brottet i första hand riktar 

sig mot hennes sexuella läggning med tanke på att det skedde utanför en gayklubb. Giddens 

(2003) talar om vissa brott där männen allra oftast är förövare och kvinnorna offer. Där män 

kan utnyttja sin fysiska styrka och sociala makt över kvinnor. Det handlar exempelvis om 

våldtäkt. Våldtäkt är helt uppenbart relaterat till kopplingen mellan maskulinitet och makt. 
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Mycket sällan beror det på ett sexuellt begär och den sexuella handlingen i sig är av mindre 

betydelse än det faktum att kvinnan förnedras. 

Under bild 5 står det ingenting och den föreställer Elisabeth Ohlson Wallin.

                           

Bildspecialen med Elisabeth Ohlson Wallins bilder innehöll naturligtvis bilder – fyra stycken.

Bild 6                                                              Bild 7

                                  

Bild 8                                                              Bild 9             

                            

7. Slutsatser

Syftet med min studie var att undersöka hur fenomenet hatbrott framställs i media. För att 

kunna göra en mer komplex analys av medias framställning av fenomenet hatbrott valde jag 

det intersektionella perspektivet. Det ville jag göra för att på ett djupare plan se hur olika 

maktstrukturer samverkar. Min upplevelse är att perspektivet är ytterst användbart och ger en 

mycket nyanserad bild av verkligheten. Svårigheten med ett användande av detta perspektiv 

ligger dock i att strukturerade metodologiska förklaringsmodeller inte riktigt finns 

färdigutvecklade. McCall (2005) uttrycker att det faktum att det inte finns någon etablerad, 

välstrukturerad analysmodell är en av svårigheterna med tillämpningen av perspektivet i 

dagsläget. Eftersom det fortfarande finns många olika åsikter och inte konkreta förslag på hur 

man bör gå till väga uppstår svårigheter med att genomföra en sådan analys. Ytterligare 
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diskussioner om intersektionalitetens metodologi är nödvändigt eftersom dess forskning 

dessutom inte ligger i linje med tidigare forskningspraktik, menar McCall.

Frågeställningarna jag ville besvara var:

Vems röst och perspektiv hörs i artiklarna?

Vilka eventuella förklaringar eller orsaker till brotten kan utläsas?

Hur framställs hatbrott på bild i anslutning till artiklarna?

Jag valde att fokusera på kategorierna etnicitet, sexualitet och genus då jag fann dem mest 

framträdande i sammanhanget. Begreppet genus hör egentligen inte samman med hatbrott 

eftersom kvinnor inte utgör någon minoritet i samhället. Enligt Giddens (2003) beskrivs dock 

ibland kvinnor som en minoritetsgrupp eftersom de tenderar att vara socialt missgynnade i 

jämförelse med män. Dessutom är slutsatsen av analysen att genus ofta är en kategori som är 

värd att ha med i åtanke vid studerandet av artiklarna gällande hatbrott utifrån ett 

intersektionalistiskt perspektiv. Det märks exempelvis i artikeln där Mariam Osman Sherifay 

fått mail där hon kallats ”muslimneger”, ”tok-svarting-djävel” och ”skyltimport” som låter oss 

fundera över vad som är värst. Är det att hon är muslim, neger eller kvinna, eller alltihop? 

Medias rubricering gör inte heller saken lättare när de låter hennes röst höras: ”Vi kan inte 

tåla hur mycket som helst”.

Andra kategorier som jag också finner har betydelse i analysen av medias framställning av 

hatbrott ur ett intersektionalistiskt perspektiv är framför allt kategorierna klass och ålder. 

Användandet av begreppet klass känns kanske lite felaktigt och förlegat och jag skulle hellre 

omskriva det till ”kändis”. Jag tänker då på politikerna Fredrick Federley och Mariam Osman 

Sherifay som kanske får sina röster hörda i större utsträckning just för att de är ”kändisar”. 

Även konstnären Elisabeth Ohlson Wallin får möjlighet att från en så kallad minoritets 

ståndpunkt uttrycka sina tankar och känslor i mycket större utsträckning än vad jag antar vore 

fallet utan innehav av ett ”kändisskap”. Såsom jag tog upp tidigare uttrycker Brune (2007) i 

sin rapport att media har en tendens att rangordna offer för brott utifrån hur värdiga de är. 

Homosexuell, om det inte är en ”kändis”, hamnar således långt ner på rangskalan. Blir en 

person utsatt för våld ger det publicitet om personen är ”kändis”. Våld mot invandrare och 

homosexuella ”icke kändisar” uppmärksammas ibland inte ens. 
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I min analys har jag också sett att ålder är någonting mycket centralt i framställandet av en 

artikel. Många av artiklarna benämner gärningsmän och offer just genom att kalla dem 

exempelvis 28-åringen (istället för namnet). Med tanke på ålderskategorin vill jag också 

hänvisa till den ”15-åriga skolflickan”, som hon kallas i artikeln, som blev anmäld av skolan 

efter att ha klottrat orden ”vit makt, negerslakt” på ett skåp på skolan. Det är svårt att göra ett 

offer av den grupp människor hon vänder sig till med sin text, när hon bara är en ”15-årig 

skolflicka” och kanske är det då, i det fallet lättare att hänvisa till busstreck istället för att ta 

ordens budskap på allvar. Här innefattar komplexiteten också hur hon som ”flicka” framställs 

och därmed positionerar sig. Jag tänker mig delvis hur hennes gärning framställs i media men 

också hur skolan och åklagaren resonerar kring hennes budskap på skåpet i skolan. En flicka 

definieras svagare än en pojke genom sitt kön. Jag refererade till Ambjörnsson (2004) i 

resultatdelen i anslutning till ”yxattacken” mot RFSL:s medarbetare och även här är det värt 

att nämna hennes beskrivning av den komplexitet som finns i hur någon positionerar sig. 

Ambjörnsson säger att alla de kategorier som används som mänskliga kännetecken är mer 

eller mindre betydelsefulla för social ojämlikhet. 

I samtliga artiklar har ordvalet, personer som intervjuas samt de fakta som lyfts fram av 

ansvariga för artikeln stor betydelse för hur informationen inhämtas och förstås av läsaren. 

Således hörs medias röst alltid av läsaren, medvetet eller omedvetet, menar jag. Brune (2007) 

refererar till Dyer (1993) i sin rapport och tar upp att de påståenden, bilder och berättelser som 

aktualiseras i media samtidigt är handlingar i samhället med olika, möjliga förhållningssätt till 

personer och grupper som exempelvis kallas flyktingar, invandrare eller homosexuella. 

Således bestämmer media, åtminstone till viss del, hur de vill framställa människor och 

därmed också hur vi sedan ser på dem, och behandlar dem. 

De som i artiklarna benämns som högerextremister eller nazister har ofta flera dimensioner i 

sina hatbrott som exempelvis i fallet med Göran Jonssons nedsättande texter mot 

homosexuella och romer. I den artikel som ger information gällande polisens hatbrottsjours 

system för registrering framgår det att en klassificering av hatbrottet är nödvändigt för att 

kunna gå vidare med rapporten. I ytterligare en artikel gällande statistik över hatbrott sägs det 

att de hatbrott som tidigare skulle ha klassificerats som främlingsfientliga numera sorteras 

under islamofobiska hatbrott. I samband med artiklarna gällande Simon Lindberg, ledaren för 

NSF, lyfte jag fram Brunes (2007) undersökning där hon talar om de artiklar som innehåller 

Sverigedemokraternas politik och hur media i de fallen inte granskat och ifrågasatt partiets 
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ideologi och agenda. Jag tycker det verkar svårt att passa in förövare som, så att säga, 

representerar en ideologi eller ett parti med sina hatbrott. Detta eftersom exempelvis Göran 

Jonssons uttalanden, som representant för NSF, i sig själva kan ses ur ett intersektionalistiskt 

perspektiv i den mening att de vanhedrar människor både på grund av etnicitet och sexualitet. 

Det tycks oerhört viktigt att media har kunskap och är medvetna om språkets betydelse i 

framställandet av nyheter. Lundgren och Martinsson (2001) säger att när kategorier skapas 

händer det något. Ord som exempelvis ”kvinna” och ”man” är kulturellt laddade och varje 

användande av termerna kommer att reproducera en del av innehållet. Språket är en 

grundläggande bärare av kulturella föreställningar som erbjuder bilder där normer och tänkta 

”normala” beteenden utformas. 

Såsom jag tog upp i samband med artiklarna om Skånepolisens arbete med fyra mord menar 

som sagt Brune (2007) att negativa beskrivningar av kategorier som ”homosexuella”, 

”invandrare” eller ”psykisk sjuka” är diskriminerande när de inte bygger på fullständiga fakta. 

I den information som gavs i artikeln som rubricerades ”Polisen granskar homosexmorden” 

talas det om fyra mord där kopplingen kan vara att offren var homosexuella. Vidare uppges 

att det är klarlagt att en av de mördade utnyttjade småpojkar. Artikeln kan låta oss tro, anser 

jag, att homosexualitet är likställt med pedofili. Därefter berättas det att det i något fall har 

rört sig om svartsjuka och poliskommissarien citeras ”Det är mycket vanligt i de här 

kretsarna. Och det blir ofta brutalt”. Min uppfattning är att läsaren också kan ledas att tro, att i 

homosexuella kretsar sker ofta brutala mord på grund av svartsjuka samt att det alltså är ”de 

homosexuella” som då hugger ihjäl varandra. 

Bild 1, 2 och 3 ser jag på utifrån den tilltro till myndigheter som Brune (2007) beskriver att 

media vanligen har. Brune refererade också till Boréus (2005) i sin rapport när hon beskrev att 

media kan skapa ett mönster för vilka grupper som kan, eller inte kan, anses kompetenta och 

handlingskraftiga. Bild 1, 2 och 3 ska representera misstänkta hatbrott mot homosexuella och 

visar oss polismän och Hasse Aro, nyhetsreporter. Samtliga representanter för olika 

myndigheter. Vidare, för att knyta an till intersektionaliteten, skulle det kunna nämnas att 

utifrån ett genusperspektiv uppvisar bilderna enbart män från olika myndigheter. Brune 

refererade till Eide (2007) i samma rapport och förklarade att media tenderar att spegla och 

legitimera samhällets maktstrukturer där i princip alla är underordnade svenska, 

heterosexuella män. I sin rapport säger Brune själv också att genusdimensionen skär igenom 

alla medias ämnesområden där diskriminering kan tänkas uppträda. 
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Jag har tidigare berört bild 4 som är Elisabeth Ohlson Wallins bild av ett hatbrott. Den berör 

mig mycket starkt och är en bild som skulle kunna sägas skär genom många maktbärande 

dimensioner, där religionen också legitimerar kränkandet av en annan människa. Som tillägg 

kan nämnas tanken om homofobi som Lundgren och Martinsson (2001) tar upp. Det kan vara 

ett sätt att markera ”jag är inte homosexuell” om mansrollen är utsatt för hot och kan också 

ses som en vilja att hålla den maskulint definierade könsordningen oförändrad.

Bourdieus (1987) använde olika begrepp såsom kapital och habitus som jag tycker har spår av 

intersektionalitet. Kopplat till detta beskrev också Bourdieu begreppet fält som ett system av 

relationer mellan positioner. Fältet kan bestå av människor eller institutioner som kämpar om 

någonting gemensamt och varje fält producerar liknande habitus. Det finns stora sociala 

skillnader mellan fälten och allt hänger ihop med habitus och kapital på så sätt att inom ett 

specifikt fält kan habitus omvandlas till ett visst kapital. Inom t.ex. litteraturens fält finns 

författare medan hos fält i form av institutioner finns t.ex. museer. Fälten är avskilda och 

självständiga med egna inre strukturer. Varje fälts inre strukturer är dynamiska och påverkas 

av både inre och yttre faktorer.

Bourdieu (1987) säger att klass och status är sammanlänkade dimensioner i det sociala livet.

”Intersektionalistiskt” översatt skulle jag säga att klass, kön, etnicitet och andra maktbärande 

kategorier är sammanflätade dimensioner som positionerar oss. Klass och status, eller olika 

maktbärande kategorier, är också det som producerar och reproducerar de strukturer som 

bygger identiteten och styr socialisationsprocessen. 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur fenomenet hatbrott framställs i media. För att 

kunna göra en mer komplex analys av medias framställning av fenomenet hatbrott valde jag 

det intersektionella perspektivet. Hatbrott, oberoende av orsak/orsaker, har till syfte att ingjuta 

skräck, att upprätthålla och återställa maktrelationer, att vanhedra såväl kvinnor som män, att 

stärka den egna maskuliniteten och nationaliteten samt att skada andra etniska grupper. Min 

medieanalys visar på behovet av ett flerdimensionellt maktperspektiv och komplexiteten i 

fenomenet hatbrott, men även på betydelsen av medias framställning av hatbrott för att 

upprätthålla, eller förändra, de sociala maktstrukturerna. 
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