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Abstract 

 
Denna C-uppsats analyserar genom kvalitativt innehållsanalytiska metoder utvalda 

delar av BBC:s bevakning av upploppen i England i augusti 2011. Metodmodellen är 

egenkonstruerad, men använder element ur kritisk diskursanalys (CDA, Faircloughs 

tillämpningar), samt delar av de metodverktyg som tas upp i Selby och Cowderys 

metodhandbok How to Study Television. Materialet undersöks i fyra steg: 

konstruktion, kategori/genre, inverkan/agency samt diskursiv praktik/nyhetsvärdering. 

Teorin som tjänar som bas för undersökningen består av litteratur inom ämnesområdet 

journalistik och samhälle, med stor fokus på relationen dem sinsemellan.  

Uppsatsens syfte är att belysa hur social skiktning och rådande diskurser 

spelar in i representationen av olika samhällsgrupper i BBC:s nyhetsrapportering, med 

rapporteringen kring upploppen som exempel på hur representationen kan se ut.  

De centrala frågeställningar som uppsatsens analysdel ämnar besvara är hur 

individer från olika samhällsskikt tilldelas rätten att definiera upploppen, och hur 

denna tilldelning av definitionsrätt påverkar innehållet i nyhetsinslagen. 

Vissa avgränsningar görs för undersökningen. Då analysen görs på ett relativt 

litet urval bestående av tre nyhetsinslag (alla tre är intervjuer) görs i uppsatsen inga 

anspråk på att dra några slutsatser gällande rapporteringen kring upploppen i stort, 

eller kring BBC:s rapportering generellt. 

Från resultaten kan det konstateras att det finns stora skillnader i 

identitetskonstruktionen av de olika individerna i nyhetsinslagen, och att 

representation och tillåtelsen till definition av nyhetshändelsen skiljer sig tydligt 

mellan inslagen. En vit butiksinnehaverska i yngre medelåldern representeras med en 

stark positiv identitet, och får föra ut sitt budskap fritt och ostört. Hennes definition av 

händelserna och de inblandade människorna tillåts dominera inslaget totalt och 

därmed legitimeras. Övriga individer, två unga flickor och en svart journalist i övre 

medelåldern kommer inte i närheten av att på allvar få definiera händelserna, och 

representeras betydligt mer negativt och som svagare individer. Sammantaget kan det 

konstateras att det i materialet finns en grov skevhet och allvarliga skillnader i rätten 

att få definiera händelser i sin omvärld.  
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1. Inledning	  och	  bakgrund	  
	  

1.1.	  Inledning	  
Denna uppsats undersöker mediering och representation av olika sociala skikt i 

Storbritannien, i ett urval från BBC:s rapportering kring upploppen i England i 

augusti 2011. Avsikten är att genom att belysa ett urval av inslag från rapporteringen, 

där individer från olika sociala skikt intervjuas, undersöka hur och i vilken mån de 

tillåts att definiera BBC:s förmedlade bild av upploppen. 

Hur händelser definieras i stora medier har enorm betydelse för hur 

mottagarna definierar dem, och därmed för hur en stor del av allmänheten kommer att 

uppfatta dem. Detta kan handla om såväl bakomliggande anledningar till händelser, 

som själva händelserna förlopp och dess konsekvenser. Det är i grunden en 

demokratisk fråga om att en mångfald ska definieras och beskrivas av en mångfald, 

och ämnet blir därmed mycket intressant att undersöka. 

Uppsatsförfattaren har själv en personlig koppling till London och England 

efter att ha levt i staden i sex år, en relation som har spelat med i val av uppsatsämne. 

Dessa erfarenheter har gett viss kännedom om det brittiska samhället, men de djupa 

klyftorna mellan olika skikt och grupper i det brittiska samhället som blottlades och 

tydliggjordes av oroligheterna visade bristfälligheten i denna kännedom. En vilja att 

veta mer om detta ledde därför till valet av ämne. 

 

1.2	  Bakgrund	  
Den 4 augusti 2011 sköts en 29-årig man vid namn Mark Duggan till döds av polis i 

Tottenham, norra London (www.guardian.co.uk 1). En fredlig protest följde där 

anhöriga och andra från området krävde svar på hur detta kunde ske. Mindre fredliga 

protester följde dock, spred sig till andra stadsdelar och strax därpå var fullskaliga 

upplopp ett faktum på många håll i London och i andra engelska städer 

(www.guardian.co.uk 2).  

 Oroligheterna pågick framför allt mellan den 6 och 10 augusti 2011, och 

landet hamnade i en form av kristillstånd. Många stora nyhetsmedier rapporterade 

direkt i stort sett dygnet runt under dessa dagar. Enstaka incidenter fortsatte att 

inträffa efter att oroligheterna ebbat ut, men upplopp i samma skala har till dags dato 

(17 december 2012) inte upprepats i England. 
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2.	  Syfte	  
Syftet med undersökningen är att undersöka hur social skiktning och rådande 

diskurser spelar in i representationen av olika samhällsgrupper i BBC:s 

nyhetsrapportering. Rapporteringen kring upploppen i England i augusti 2011 

används som exempel på denna representation. De tre inslagen som valts ut för analys 

är ämnade att belysa skillnaderna mellan hur olika samhällsgrupper representeras och 

tillåts definiera händelser i sin omvärld.  

Kunskapen som söks i undersökningen handlar om hur samhällets sociala 

skiktning visas i rapporteringen kring en stor nyhetshändelse, och vad resultaten blir i 

de specifika fallen. Upploppen tjänar som exempel på en sådan nyhetshändelse, och 

rapporteringen som exempel på medieringen och representationen av olika 

samhällsgrupper under denna nyhetshändelse. En diskussion förs om rätten för olika 

grupper i samhället att definiera nyhetshändelser, och i uppsatsen analyseras vilka av 

de olika individerna i nyhetsinslagen som tilldelas denna rätt. Meningen är att med ett 

kritiskt perspektiv (delvis från kritisk diskursanalys, se Metodavsnitt nedan) belysa 

eventuella missförhållanden i rapporteringen.  

 

3.	  Frågeställningar 
 

De centrala frågeställningarna i uppsatsen är:  

• Hur tilldelas individer från olika samhällsskikt rätten att definiera upploppen? 

• Hur påverkar denna tilldelning av definitionsrätt innehållet i nyhetsinslagen? 

 

Frågeställningarna är ämnade att belysa och söka svar på om hur social skiktning 

spelar in i nyhetsrapporteringens representation av olika samhällsgrupper. De 

diskurser rapporteringen är en del av, och de produktionsvillkor den har att förhålla 

sig till, påverkar i hög grad hur denna representation ser ut. Olika samhällsgrupper 

representeras och medieras på olika villkor. Denna undersökning söker svar på vilka 

dessa villkor är, hur skillnaderna kan se ut och hur de påverkar rätten att definiera. 

Rätten att få ”definiera” definieras här som rätten att få komma till tals; att få 

argumentera och presentera sin version av de upplevda händelserna och dess 

bakomliggande orsaker. 
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4.	  Material	  och	  avgränsning	  
 

Materialet som analyseras i denna undersökning kommer allt ursprungligen från 

rapporteringen av oroligheterna på BBC:s webb-TV, under augusti 2011. De tre olika 

delarna har i uppsatsen namn som kommer från citat i inslagen. Materialet är till två 

tredjedelar intakt, det vill säga att två av tre filmer går att se oklippta i sin helhet. I 

den mån materialet inte längre funnits kvar på BBC:s webbplats, vilket är fallet med 

filmen ”Have some respect”, har det hämtats från Youtube.  

 Materialet ämnar visa exempel på hur individer från olika sociala skikt i 

Storbritannien tilldelas rätten att i rapporteringen definiera sina uppfattningar av 

oroligheterna. Uppsatsen gör inget anspråk på att ge en fullständig bild eller analys, 

då urvalet är alltför begränsat. Det ska istället ses som ett tvärsnitt och som exempel 

på hur rapporteringen kan gå till. En avgränsning görs också i den mån att uppsatsen 

fokuserar på materialets innehåll. Publikaspekten, och därmed receptionsperspektivet, 

utelämnas därmed.  

 En ytterligare avgränsning i undersökningen är att den inte gör någon djupare 

analys av de faktiska beskrivningar av oroligheterna som individerna i inslagen 

presenterar. Fokus läggs istället på att analysera mekanismerna som leder till att vissa 

får rätt att definiera nyhetshändelser och andra inte. Processen där detta sker 

analyseras, och analysens kärna är huruvida individerna tilldelas rätten att definiera 

eller ej, och på vilka villkor deras definitioner tillåts förmedlas. 

 Avgränsningar är alltid problematiska, då viljan att göra en djupare eller mer 

mångbottnad undersökning ofta finns men resurserna till det saknas. De är också 

problematiska för att det inte alltid går att dra en rak linje mellan vad som ingår och 

vad som utelämnas. De nyss nämnda faktiska definitionerna som individerna från de 

olika sociala skikten ger av oroligheterna, är förstås närvarande i uppsatsens 

analysdel. Individerna citeras och fragment ur deras sammantagna definitioner 

framkommer, men fokus ligger alltjämt på huruvida deras definitioner tilldelas 

legitimitet eller ej samt hur tilldelningen går till.  
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5.	  Teoretisk	  ram	  (samt	  tidigare	  forskning)	  
 
Nedan följer först en sammanfattning av en studie av Blank-Libra, om hur den 

amerikanska pressen har upprätthållit en mytbildning och demonisering av den fattiga 

arbetarklassen i USA, med speciellt fokus på mytbildningen om bidragstagande 

ensamma mödrar. Studien och Blank-Libras teorier har bäring för denna uppsats både 

som tidigare forskning och som teoretisk bakgrund. Det fråntagande av rätten för en 

viss samhällsgrupp att få definiera sina egna liv och verkligheter som Blank-Libra 

presenterar, har paralleller till uppsatsens kärnämne: hur processen ser ut när individer 

från olika samhällsskikt tilldelas eller nekas denna rätt.  

 För syftet att ta upp tidigare forskning i uppsatsen valdes att fokusera på denna 

studie, då det var den närmast ämnet besläktade studien, och därmed mest relevant. 

Titlar som ”Liverpool ’81, Remembering the Riots” (Frost & Phillips 2011) samt ”Is 

anyone responsible? : how television frames political issues” (Iyengar 1991) valdes 

bort för att de hade andra perspektiv på ämnet (fokus på personöden respektive fokus 

på statistik, Iyengar hade eventuellt lämpat sig i en kvantitativ studie).  

Representation av klass presenteras sedan ur ett mer journalistik-teoretiskt 

perspektiv. Teorier om vad journalistikens roll är presenteras, samt hur journalistik 

kan påverka representationen och definitionen av olika sociala skikt i samhället.  

 

5.1	  Representation	  av	  klass:	  mediers	  mytbildning	  som	  definition	  	  
	  
Blank-Libra riktar i sin studie Choosing Sources: How the Press Perpetuated the 

Myth of the Single Mother on Welfare skarp kritik mot hur medier i USA bidrar till en 

stigmatisering av arbetarklassen i allmänhet och ensamma mödrar i synnerhet (Blank-

Libra 2004: 26). Detta sker enligt Blank-Libra bl.a. genom ett alltför snedvridet urval 

av källor till reportage om ämnet, och dels genom ett slentrianmässigt och ideologiskt 

konservativt skildrande av bidragstagande ensamma mödrar och av de anledningar 

och faktorer som gör att de tar bidrag.  

 Den bild som förs fram om de ensamma mödrarna är av lata, ointelligenta, 

dåliga personer oförtjänta av hjälp, som saknar ”fundamentala amerikanska 

värderingar” särskilt vad gäller arbetsmoral och sexuell moral. De för enligt 

karaktäriseringen även vidare dessa svagheter till sina barn, vilket vidmakthåller en 

”fattigdomskultur” (Blank-Libra 2004: 26). Ensamma mödrar som går på bidrag är 
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enligt Blank-Libra inte förstådda som riktiga individer, utan genom ”den rådande 

bidragsmytologin”, som beskriver denna grupp kvinnor och deras situation som 

”promiskuösa, unga, singelkvinnor, antagligen tonåringar, får barn för att bli 

berättigade till bidrag” (ibid.).  

 Förutom skevheterna och de förnedrande aspekterna i denna beskrivning, 

påpekar Blank-Libra också att den rent statistiskt är felaktig. Hon argumenterar för, 

och backar upp med empiri, att bilden av att mödrar som går på bidrag ofta är 

tonåringar, föder många barn och inte vill arbeta är rent felaktig. Tvärtom, mycket få 

är enligt hennes statistik tonåringar, storleken på familjerna går nedåt, och 

bidragstagarmönster och lönenivåer visar att mödrarna i stor utsträckning försöker 

arbeta men att pengarna inte räcker till (Blank-Libra 2004: 27).  

 I Blank-Libras studie av reportage om bidragstagande ensamma mödrar i fyra 

stora amerikanska dagstidningar kommer hon fram till att reportrar i stor utsträckning 

använde konservativa politiker som källor under mitten av 90-talet. Dessa källor 

ramade in bidragstagande moraliskt och politiskt, och budskapet som fördes fram var 

att fattigdom är individens fel, inte systemets (Blank-Libra 2004: 27). Användandet 

av dessa källor bidrar till att reproducera mytologin om bidragstagande ensamma 

mödrar (Blank-Libra 2004: 28). 

 Myterna är ”otvivelaktigt insnärjda i bristfälliga förklaringar och 

halvsanningar”. Då de trots detta informerar oss om ”sanningar”, d.v.s. kulturellt, 

socialt och/eller ideologiskt vedertagna ”sanningar”, är även mytbildningen i sig farlig 

(Blank-Libra 2004: 28). 

 En anledning Blank-Libra diskuterar som möjlig orsak till varför journalister 

använder officiella källor i så pass stor utsträckning, är för ren egen vinnings och 

status skull – att hög status på källorna (hög befattning, auktoritet) är lika med hög 

status för journalisten.  Hon är mycket kritisk till detta, och menar att denna förkärlek 

till att använda officiella källor kan leda till konstruktionen av ”bristfälliga eller 

inadekvata symboliska verkligheter” (Blank-Libra 2004: 29), med andra ord att 

läsarnas ges en skev och felaktig världsbild. 

 Källurval och skildrande av bidragstagande ensamma mödrar bör vara 

balanserat och inkludera fakta om situationen på arbetsmarknaden, istället för att låta 

den manlige, konservative, officiella rösten dominera diskursen (Blank-Libra 2004: 

32), för att ge läsarna möjlighet att bedöma situationen ur ett ekonomiskt perspektiv.   
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 En ytterligare aspekt som tas upp i diskussionen är att även bidragstagarna 

själva påverkas av stigmatiseringen och mytbildningen av dem. Flera (bland de få 

som tillfrågas som källor i artiklarna) tar avstånd från andra bidragstagare och 

bidragstagande i allmänhet. Det visar en rädsla och skapar ett jag-dem-förhållande. 

Även detta bidrar till att reproducera myten om bidragstagare som ohederliga och lata 

(Blank-Libra 2004: 34). 

 En enkel teori lanseras om varför journalisterna arbetar på detta sätt – att de 

helt enkelt själva tror på de existerande stereotyperna och arketyperna och därmed 

anser bilden de beskriver vara riktig. Man spär då på stereotyperna och skapar en 

svartvit bild av hjältar och bovar, där bidragstagaren är boven som inte satsar på den 

amerikanska drömmen inom räckhåll, utan istället saboterar ekonomin för alla andra. 

Blank-Libra kopplar även journalisternas beteende till ägarförhållanden, och menar 

att tidningarnas dominerande åsikter, sammankopplade med konservativ inramning, 

visar att medierna och deras ägare vill undvika konflikt och behålla status quo (Blank-

Libra 2004: 37).  

 God journalistik ska rekonstruera och definiera verkligheten i så mycket 

komplexitet som möjligt, och leda till en bättre förståelse av vår omvärld. Precis det 

är vad den ofta misslyckas med, då den inte låter en mångfald, eller ens de mest 

berörda, få komma till tals. Man misslyckas på två sätt, dels då den ojämna 

fördelningen bland källorna bidrar till stereotypisering och mytbildning, och dels då 

man utelämnar viktiga fakta och beaktanden (Blank-Libra 2004: 39).  

 

5.2.	  Journalistik-‐teoretisk	  ram	  
 
Som nämnt ovan består teorin av litteratur som behandlar ämnena journalistik och 

samhälle, samt relationen dem sinsemellan.  

Nedan följer en tematiskt uppdelad fortsättning på uppsatsens teoretiska ram, 

där teorier om journalistikens roll och potential som demoniserande kraft presenteras. 

Presentationen behandlar både ämnen som är relevanta för den specifika 

undersökningen och ämnen som kretsar mer kring journalistik och samhälle i stort.  

5.2.1	  Journalistikens	  och	  mediernas	  roll	  i	  samhället	  
Kovach och Rosenstiel tar i sin bok The Elements of Journalism: what newspeople 

should know and the public should expect upp flera aspekter av det journalistiska 

arbetet och vilken roll journalistiken har i vårt samhälle. Författarna menar att 
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journalistikens allra främsta syfte är att förse samhällets medborgare med den 

information de behöver för att kunna vara fria och självstyrande (Kovach & 

Rosenstiel 2001:17). Att vara ”självstyrande” är möjligheten och friheten att kunna 

bilda sin egen uppfattning om händelser och ämnen. Först när man besitter all 

nödvändig och ”korrekt” information kan man bestämma sig för vad man själv tycker 

och tänker.  

Det finns tydliga likheter mellan resonemanget hos Blank-Libra respektive 

Kovach och Rosenstiel angående att journalistiken ska tillhandahålla rätt information 

till publiken. ”Rätt” tycks i båda fall innebära rättvis (alla perspektiv, även de 

underprivilegierades) samt tillräcklig (att inte bortse från viktiga faktorer som spelar 

in).  

Starka kopplingar görs mellan journalistikens roll och demokrati. 

Journalistiken ska ge en röst åt de bortglömda, till dem som annars inte skulle höras. 

Journalistiken binder på så sätt ihop samhället i en inkluderande roll, och skapar en 

gemenskap som i sin tur skapar demokrati (Kovach & Rosenstiel 2001:18). De hot 

som beskrivs mot denna demokratiserande roll liknar dem beskrivna av Blank-Libra. 

Det är inte endast de styrandes censur som riskerar att underminera det demokratiska 

informationsspridandet, utan även den allt kraftigare kommersialiseringen av 

medierna (Kovach & Rosenstiel 2001). 

Idén om att information gör oss självständiga problematiseras något av 

Kovach och Rosenstiel. De diskuterar huruvida det är en illusion, att det inte är 

möjligt att göra människor självständiga på det viset. Vi människor kanske helt enkelt 

inte bryr oss tillräckligt. Dessutom är vi kanske för olika för att det ska gå att frigöra 

oss alla med samma information. I så fall är vi kanske inte alls självstyrande i våra 

s.k. demokratier, och ser bara på från sidan på de som egentligen styr (Kovach & 

Rosenstiel 2001). 

Kovach och Rosenstiel kallar sanning för journalistikens första skyldighet. De 

kopplar detta till de ovan beskrivna främsta syftet, men förklarar också hur 

problematiskt begreppet är. De flesta håller med om att journalistik ska hålla sig till 

sanningen, men vem avgör, eller hur avgör vi, vad som är sant? Problemet hänger 

ihop med den eviga debatten om objektivitetsidealet, dess trovärdighet och 

möjligheten att uppnå det. 

Kovach och Rosenstiel menar att journalistik måste fungera som en oberoende 

övervakare av makten, som ”watchdog” (Kovach & Rosenstiel 2001: 112). Denna 
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övervakande roll ska inte endast handla om att granska makten, utan även om att föra 

in den vanliga diskussionen bland vanliga människor i rampljuset – att skildra vanliga 

människors liv. Författarna menar att watchdog-principen fortfarande är sedd som 

central inom journalistiken, men ofta missförstås. Den bör tolkas mer nyanserat och 

djupgående än att endast ”granska makten”, och det handlar inte enbart om 

transparens utan att verkligen avslöja vilka effekter makten har. Man ska heller inte 

endast kritisera då detta inte ger läsarna möjlighet att avgöra vad som är bra 

respektive dåligt, utan även visa upp var och hur maktutövande fungerar bra (Kovach 

& Rosenstiel 2001). 

Hall et.al. diskuterar i Policing the crisis: mugging, the state, and law and 

order, de olika politiska, ekonomiska och ideologiska perspektiven på fenomenet 

”mugging”, d.v.s. personrån. Författarna tar upp hur nyheter om mugging och annan 

kriminalitet skildras, och vad de bakomliggande faktorerna är. De problematiserar 

sambandet mellan å ena sidan samhällets dominerande idéer och å andra sidan 

praktikerna och ideologierna hos professionella medier, genom att avvisa förklaringen 

att det är så enkelt som att medierna i stort är ägda av den kapitalistiska eliten. Man 

menar att sådana ”konspirationsteorier” bortser från det faktum att journalister i sitt 

dagliga arbete har en ”relativ självständighet” (Hall et.al. 1978:57). 

 Skapandet av nyheter delas in ”primary and secondary definers of social 

events”, d.v.s. grupper som primärt respektive sekundärt definierar sociala händelser. 

De som först definierar händelser är inte medierna, utan makteliten. Medier skapar 

med andra ord inte nyheterna, utan de skapas först på annat håll. Detta kan ske på 

olika sätt genom olika former av maktutövande, men även i explicit form genom att 

eliten ges utrymme i exempelvis debattartiklar (Hall et.al. 1978).  

Medier skapar alltså inte nyheterna och förmedlar heller inte direkt vidare de 

styrandes ideologi. Däremot har medier en viktig roll som ”nummer två” i 

definierandet av nyhetshändelser. Man reproducerar genom t.ex. källurval de 

definitioner som gjorts av eliten, då man i stor utsträckning väljer officiella källor 

(Hall et.al. 1978:59). Utöver källurvalet har medier även ett stort ansvar i hur pass fritt 

de låter källor få komma till tals, och därmed reproducera eller omdefiniera 

nyhetshändelser.  
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5.2.2	  Journalistik	  som	  demoniserande	  kraft	  	  
Fiske diskuterar i sin text White Watch hur vita respektive svarta porträtteras i medier. 

Enligt Fiske (be)döms vi olika, och medieras olika. Svarta bedöms generellt sett 

hårdare vilket framgår av hur gruppen skildras i medier. Övervakning är centralt, 

Fiske menar att svarta i högre grad är övervakade av samhället och medierna. Den 

övervakning som Foucault och Orwell identifierat som nödvändig för modern social 

ordning har enligt Fiske blivit rasifierad: ”today’s seeing eye is white, and its object is 

coloured” (Fiske 2000: 53). 

 Som ett exempel på hur detta kan ta sig uttryck i mediering tar Fiske upp den 

direktsända biljakten på O.J. Simpson. Svarta tittare upplevde den mycket annorlunda 

från vita. De kände igen sig i att känna sig ständigt övervakade, att ständigt vara på 

sin vakt, och kände att de i vinkeln från tv-kamerorna såg det ur den vita blickens 

perspektiv. Vitas upplevelse av biljakten var enligt Fiske mer präglad av fascination, 

samt en slags bekräftelse av en idé om att den vita kvinnan är den vita sociala 

ordningens sårbarhet och den svarte mannen det sexualiserade hotet mot denna 

ordning (Fiske 2000: 54).  

 

7.	  Metod	  
 

7.1	  Metodpresentation	  
Selby och Cowderys How to Study Television (1995) används som främsta ”metod-

verktygslåda” i denna analys. Den är en bred och allmän metodhandbok för studier av 

tv-mediet och tv-material. Dess verktyg används i kombination med Faircloughs 

kritiska diskursanalys (CDA). Denna metod används för att belysa och undersöka 

relationen mellan medieringen och den samhälleliga kontexten. Ambitionen och 

förhoppningen är att de väldigt konkreta verktygen och tillvägagångssätten i Selby 

och Cowderys bok fungerar väl i kombination med de mer teoretisk-metodologiska 

perspektiven i CDA. De huvudområden som den kombinerade tillämpningen ger 

analysen är: konstruktion, kategori, inverkan och diskursiv praktik. Nedan tas det 

mest grundläggande bland Selby och Cowderys verktyg upp, därpå följer en 

presentation av CDA.  

Det är lämpligt att i detta avsnitt även påpeka hur uppsatsen metodmässigt 

behandlar det faktum att filmen ”It’s the rich people” är klippt av BBC så att avsnitt i 
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mitten av intervjun utgår. I uppsatsen används BBC:s version av intervjun trots detta 

istället för en längre version som finns att tillgå från annan källa, då klippningen är en 

intressant fråga att analysera. Hänvisning görs dock till källan där hela intervjun finns, 

för den som är intresserad av vidare jämförelser. Uppsatsförfattaren har varit i kontakt 

med den BBC-reporter som genomförde intervjun för att få ett klargörande om vad 

klippningen beror på. Se analysen av nämnda filmklipp.  

I fallet med ”Have some respect” finns filmen inte längre tillgängligt som 

material hos BBC. En av de många versioner som finns uppladdade på Youtube 

används därför istället. Detta gör att materialet delvis ändras till sin natur, då det i och 

med uppladdningen remedieras av en privat Youtube-användare. Konsekvenserna av 

att material från nyhetssändningar på tv fragmentiseras, tas bort av upphovsmakarna, 

läggs upp på Internet av andra, blir klickbart och kommenterbart, är föremål för 

ytterligare diskussion och analys. För det krävs dock andra metoder och resurser, och 

den diskussionen uteblir därmed. 

 
 

7.2	  Selby	  &	  Cowdery	  	  
Selby och Cowderys bok är en metodhandbok, men har en teoretisk utgångspunkt 

som är att nyheter är ”ordnade, redigerade, organiserade och konstruerade av 

nyhetsproducenter, som i sin tur är influerade av den vidare sociala, kulturella, 

historiska och ideologiska kontext i vilken produktionen sker” (Selby & Cowdery 

1995: 149, uppsatsförfattarens översättning). 

 Författarna (1995:3-9) tar upp fem huvudområden som bör betraktas när tv-

mediet studeras. Det är de byggstenar som skapar tv-produktionen och till dessa 

områden ställer författarna även relaterade frågor:  

 

1. Konstruktion. Vilka tekniker och koder används i nyhetsprogram för att 

övertyga oss om att vi får se ”sanningen” (Selby & Cowdery 1995:123)? Alla 

medietexter (texter i vid mening) konstrueras med vissa mediespecifika medel, 

genom ett visst mediespråk. 

2. Publik. Hur tolkas konstruktionerna av dess publiker (ibid.)? Medietexten 

läses alltid av en publik, som läser den utifrån sin individuella eller kollektiva 

sociala och kulturella bakgrund: utbildningsnivå, social ställning, politiska 

eller religiösa övertygelser, etnicitet, kön etc. (denna uppsats tar dock inte upp 
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publikaspekten, se avsnittet Material och avgränsning, uppsatsförfattarens 

anmärkning). 

3. Narrativ. Vilka berättelser berättas i det specifika nyhetsinslaget (ibid.)? 

Berättar-konstruktionen är så fundamental i tv-mediet att den är lätt att missa.  

4. Kategorier. Hur skiljer sig nyhetsgenren från andra aktualitetsgenrer som 

debattprogram och dokumentärer (ibid.)? Vi behöver ta hänsyn till de 

karaktärsdrag, olikheter och likheter som kan finnas mellan olika genrer och 

typer av tv-material.  

5. Inverkan/medverkan (eng. agency). Vilka är de institutionella källorna och 

bestämmande faktorerna/upphovsmakarna (eng. determinants) till tv-sända 

nyheter (ibid.)? Var finns själva upphovsmakandet och ansvaret? Var och av 

vem har materialet blivit skapat, var och av vem blir det sett? 

  

7.2.1	  Selby	  &	  Cowderys	  analysprocess 
Nedan följer den process författarna använder för sin analys av nyhetsprogrammet 

News at Ten (Selby & Cowdery 1995: 123-148). Processen är i uppsatsens analys 

modifierad för materialet, genom att t.ex. utelämna publikaspekten samt steg som 

syftar till att välja ut olika inslag, då uppsatsen endast analyserar ett i taget. 

 

1. Se om ett brett mönster eller struktur kan identifieras. Se över vad varje enskild del 

av programmet innehåller, hur den hänger ihop med nästa, hur hela ordningsföljden 

av olika delar ser ut etc. I det här steget gör man också kategoriseringen, 

genrebestämningen.  

 

2. Undersök om rösten är institutionell eller hämtad. Här studeras vilken slags röst 

inslaget har. Termerna syftar på om rösten talar å programmets vägnar eller om den är 

så att säga ”hämtad” av programmet. Man ser i detta steg även på koder hos 

nyhetsuppläsarna, såväl klädkoder som icke-verbal kommunikation och verbala 

koder. Man letar även efter vilka oppositioner eller konflikter som finns i inslaget, för 

att belysa vilka spänningar som figurerar.  

 

3. Undersök narrativet i nyhetsberättandet, och ställ dig följande frågor: Vad handlar 

berättelsen om? Hur görs berättelsen ”verklig”? Vad ”betyder” berättelsen (vad är 
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dess budskap)? Se vilka metonymer (det språkliga attribut där något enskilt får stå för 

något större, t.ex. en person för en större grupp eller företeelse) som används, och hur.  

 

4. Undersök nyhetsvärderingen. Här undersöker man hur redaktionen tycks ha 

värderat nyheterna, d.v.s. hur man prioriterat fram eller bort vissa nyheter, inslag eller 

perspektiv. Selby och Cowdery menar att följande områden påverkar 

nyhetsvärderingen och bör undersökas: magnitud/signifikans (hur stor/viktig 

händelsen är), tydlighet (eller brist på tvetydighet), etnocentricitet, samstämmighet, 

överraskning, elitcentrering, negativitet, mänskligt intresse, komposition och balans, 

(geografiskt) läge för rapporteringen samt aktuellt material. Alla dessa är eventuellt 

inte relevanta för alla inslag, så man får vara selektiv vid tillämpningen.  

 

5. Analysera vilka som inverkar/medverkar på inslaget (eng. agency) - vilka står 

bakom? Här undersöks bl.a. vilka som är medietextens definers, d.v.s. vilka som efter 

att officiella källor från myndigheter, statliga organ, professionella institutioner m.m. 

agerat primary definers, tar vid och definierar/bestämmer nyheter (både urval och 

budskap) som secondary definers. Hall (1978) argumenterar att medan det är 

samhällets maktelit som är primary definers så är medier inte utan ansvar, utan har en 

viktig roll som secondary definers. I analysen undersöks hur BBC förvaltar detta 

ansvar, och huruvida de låter inslagens intervjuobjekt få agera definers.  

 

7.2.2	  Selby	  &	  Cowdery:	  nackdelar/begränsningar	  
	  
Selby och Cowderys olika analytiska verktyg har visat sig vara mycket användbara 

för uppsatsens syfte. CDA är komplext och har en teoretisk utgångspunkt, så det har 

varit värdefullt att även kunna använda sig av mer konkreta och handfasta metoder 

vid analysen av materialet. Däri ligger dock eventuellt även nackdelen med Selby och 

Cowdery. De handfasta verktygen riskerar att bli klumpiga och trubbiga, då de främst 

är tekniskt anpassade till ett visst medium. De ska därmed passa för material av en 

mängd olika kategorier, med det enda som förenar dem att de alla kommer från tv-

mediet.  

 En annan eventuell nackdel har med begränsning att göra. Då denna uppsats 

t.ex. inte undersöker reception och därmed utelämnar publikaspekten, rubbas 

eventuellt analysverktygens sammankopplade funktion, eftersom publikaspekten 
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ingår i processen så som Selby och Cowdery tillämpar den. Uppsatsförfattaren har 

dock sett att fördelarna överväger nackdelarna med verktygen, och därför valt att 

använda den eget tillämpade versionen av processen. 

 

7.3	  Kritisk	  diskursanalys	  (CDA)	  
CDA är en väldigt omfattande och mångfacetterad forskningsinriktning, med flera 

olika delinriktningar, dimensioner och varianter. Fokus ligger på de grundläggande 

aspekterna av CDA som definierade av en av grundarna av forskningsinriktningen, 

den brittiske lingvistikprofessorn Norman Fairclough. Avgränsningar görs i denna 

uppsats från och inom CDA, då ett försök att använda CDA helt och fullt inte är 

möjligt. Detta dels p.g.a. resursbrist och dels p.g.a. att alla begrepp, nivåer och 

inriktningar inte nödvändigtvis passar materialet och ämnet. 

 

7.3.1	  Vad	  är	  CDA?	  
Kritisk diskursanalys (CDA) är en tvärvetenskaplig forskningsinriktning med 

influenser från flera olika fält som sociologi, psykologi, lingvistik och statsvetenskap. 

Det finns flera olika inriktningar inom CDA, men Winther Jørgensen och Phillips 

(2000) tar upp några gemensamma drag som förenar dem. CDA ”ställer upp teorier 

och metoder för att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka relationerna 

mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sammanhang” 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 66).  

 Vidare tar Winther Jørgensen och Phillips upp fem karaktäristiska synsätt eller 

perspektiv som de olika inriktningarna också delar:  

 

1. Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-

diskursiv karaktär 

2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad 

3. Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget 

4. Diskurs fungerar ideologiskt 

5. Kritisk forskning 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 67-70) 
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En av förgrundsgestalterna inom CDA är Norman Fairclough. Han har utvecklat en 

tredimensionell modell för att beskriva hur han menar att relationerna ser ut mellan 

texter, social praktik och diskursiv praktik, samt hur dessa dimensioner och relationer 

kan analyseras. En av de aspekter som skiljer Fairclough och hans modell från 

poststrukturalistisk diskursteori är punkt 2 ovan; att han anser att diskurs som 

begreppet används inom CDA både är konstituerande och konstituerad. Relationen 

mellan diskurs och andra dimensioner i samhället är dialektisk. Samtidigt som diskurs 

reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och (makt)relationer i samhället, 

påverkas den också av andra sociala praktiker och strukturer (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000: 71). 

 I en av sina beskrivningar av CDA har Fairclough (2010) gjort en definition 

genom att presentera vad han anser att CDA inte är. Enligt denna definition räknas 

forskning och analys som CDA om:   

 

1. Den inte endast är analys av diskurser (texter), utan del av en systematisk 

tvärvetenskaplig analys av relationer mellan diskurser och andra element i den 

sociala processen  

2. Inte endast är generella kommentarer om diskurs, utan inkluderar någon form 

av systematisk analys av texter 

3. Inte endast är deskriptiv, utan också normativ. Den adresserar sociala 

missförhållanden i deras diskursiva aspekter, samt möjliga sätt att lindra eller 

komma till rätta med problemen 

(Fairclough 2010: 10-11, uppsatsförfattarens översättning) 

 

Diskurs definieras här som ett komplex bestående av tre element: social praktik, 

diskursiv praktik (textproduktion, -distribution och -konsumtion) samt texter (i vid 

mening). Fairclough menar att analys av en specifik diskurs kräver att man analyserar 

på alla dessa tre nivåer, och även undersöker relationerna dem emellan. Hans hypotes 

är att betydelsefulla kopplingar finns mellan aspekter av texter, olika sätt texter sätts 

samman och tolkas, samt den sociala praktikens natur (Fairclough 2010: 59).   
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7.3.2	  Faircloughs	  modell	  
De tre nivåerna och dimensionerna Fairclough talar om blir konkreta och sina egna 

och varandras sammanhang genom att illustreras i hans tredimensionella modell. Den 

har utvecklats i ett antal olika varianter. Här används den version som presenteras i 

Faircloughs paper Discourse, change and hegemony, publicerat i hans 

forskningssammanfattning Critical discourse analysis: the critical study of language 

(2010). 

De tre dimensionerna av diskurs analyseras alltså genom en motsvarande 

tredimensionell diskursanalys modell. Metoden inkluderar en lingvistisk beskrivning 

av texten, en tolkning av förhållandet mellan de diskursiva processerna och texten, 

samt en förklaring av förhållandet mellan de diskursiva processerna och de sociala 

processerna. Det finns en koppling mellan sociokulturell praktik och text, och denna 

koppling medieras genom diskurspraktik. Detta innebär att hur en text produceras 

eller tolkas, det vill säga vilka diskursiva praktiker som kommer ur de rådande 

diskurserna, beror på den sociokulturella praktiken diskurserna är delar av. 

Diskurspraktikens påverkan på textproduktionen färgar texten och lämnar spår i den, 

och diskurspraktikens påverkan på texttolkningen avgör hur dessa spår tolkas 

(Fairclough 2010: 132). Detta tredimensionella perspektiv vävs i denna uppsats in 

samman med metoderna från Selby och Cowdery, och illustreras med en översatt och 

för uppsatsen tillämpad version av modellen nedan: 

 

Figur 1. Faircloughs tredimensionella modell, tillämpning för uppsatsen 

 
(Fairclough 2010:133, uppsatsförfattarens översättning, avritning och egen tillämpning) 
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Till höger om Faircloughs modell illustreras de fyra analytiska nivåerna i den för 

uppsatsen eget tillämpade analysmodellen, som kombinerar Faircloughs CDA med 

Selby och Cowderys mer konkreta analysverktyg.  

Konstruktionen i en text analyseras lättast på textnivå, men kopplingar görs 

även till de andra dimensionerna av diskursanalysen. Kategori, vilken genre texten 

tillhör, hör till både textanalys och processanalys. Inverkan (eng. agency), frågan om 

vem som står bakom eller har ansvar för det som sägs i en text, sätts i samband med 

de diskursiva och sociokulturella praktikerna, och kopplas därför till förklaringsnivån 

– den sociala analysen. Samma gäller för diskursiv praktik, den del av analysen som 

undersöker vilka diskursiva praktiker texten produceras av och inom. 

 

7.3.3	  Varför	  CDA	  i	  denna	  uppsats?	  
CDA lämpar sig väl för att avtäcka aspekter det som inte alltid syns på ytan av vad 

som analyseras, utan är delar av diskurser. På material som kommer från nyhets-tv 

passar en sådan metod bra då det finns många underliggande aspekter i inslagen, 

sådant man vid första eller andra anblick inte märker eller kopplar till materialet. 

Förutom sådant som producenterna av texten (i detta fall produktionsteamen och 

reportrarna på BBC) döljer eller utelämnar omedvetet, finns det enligt Fairclough 

alltid ett element av att vissa delar placeras i ”förgrunden” och vissa i ”bakgrunden”: 

“In any representation, you have to decide what to include and what to exclude, and 

what to ‘foreground’ and what to ‘background’” (Fairclough 1995: 4).  

Då CDA är effektivt i att avtäcka hur diskurser skapas, reproduceras och 

interagerar med varandra och samhället de existerar i, passar metoden för denna 

undersökning. Diskursbegreppet är tätt sammankopplat med medierad framställning 

och representation av klass och social skiktning, då representationen beror på vilka de 

rådande diskurserna är och hur de verkar. Det kritiska perspektivet hjälper ytterligare 

för att belysa eventuella missförhållanden.  
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Fairclough beskriver hur CDA kan och bör anpassas för att fungera när ett 

samhälle befinner sig i en kris:  

 
”in time of crisis the priority for critical research including CDA should shift from critique of 

structures to critique of strategies – of attempts, in the context of the failure of existing 

structures, to transform them in particular directions. […] and another relative shift in priority 

in the present context is from negative critique of existing structures to positive critique which 

seeks possibilities for transformations which can overcome or mitigate limits on human well-

being” (Fairclough 2010:14) 

 

Krisen som Fairclough här syftar på att samhället befinner sig i är den globala 

finanskrisen. Perspektivet går dock att applicera även i denna undersökning, då 

oroligheterna i augusti 2011 innebar ytterligare en nationell kris för Storbritannien. I 

uppsatsen försöks hänsyn tas till resonemanget att CDA i kristider ska fokusera på 

strategier och inte endast strukturer. 

Det skulle kunna ifrågasättas om det går att säga något om diskursiv praktik 

genom att undersöka texter. Texter aktiverar dock frågor, och skapar ”text-vi” och 

”text-dem”. Med hjälp av relevanta teorier, metoder och analysverktyg kan frågorna 

besvaras och produktionen av ”vi och dem”-enheterna (som är delar av 

diskurspraktiken) analyseras. 

 

7.3.4	  CDA:	  nackdelar/begränsningar	  
Fairclough poängterar att även om form och innehåll i texter bär spår av ideologiska 

processer och strukturer, är det inte möjligt att ”läsa av” ideologier från texter. 

Mening produceras genom tolkning av texter (som är öppna för många olika 

tolkningar), och ideologiska processers relation till diskurser är som sociala mänskliga 

interaktioner inom dessa. Texter fungerar således som mindre delar inom sådana 

interaktioner (Fairclough 2010: 57). 

Med CDA kan man med andra ord inte avtäcka ideologier rakt av från texter, 

utan snarare se på vilka diskurser som påverkar, eller påverkas av, texternas 

produktions- distributions- och tolkningsvillkor. Sedan är det ändå alltid av enskilda 

individer och i de ideologiska processer som sker i möten mellan individer, som de 

slutgiltiga tolkningarna görs. Detta kan ses som en svaghet i CDA, men 

uppsatsförfattaren har valt att trots detta använda metoden. Fördelarna väger över 
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nackdelarna – det är mer som avslöjas genom användande av CDA än vad som 

lämnas upp till mottagares tolkning. 

 

7.4	  Presentation	  av	  analys-‐	  &	  resultatdispositionen	  
	  
Analysen av de tre filmerna sker enligt en för uppsatsen specifikt konstruerad modell, 

baserad på Selby och Cowderys tillvägagångssätt och begrepp, med dimensionerna i 

CDA tillämpade. Stegen i modellen är de olika analytiska nivåerna som har valts ut 

för analysen, och illustreras av relaterade rubriker. Nivåerna är en kombination av 

utdrag ur Selby och Cowderys steg för steg-modell, samt element ur Faircloughs tre 

dimensioner av praktiker (text, diskursiv praktik och social praktik). Modellen, som är 

i fyra steg, går igenom område för område i den ordning och med de begrepp som 

följer nedan. Begreppen är hämtade från Selby och Cowdery (1995) och Fairclough 

(2010), samt översatta och förklarade av uppsatsförfattaren. Den relativt strikta och 

enhetliga dispositionen för resultatframställning har valts för att lättare kunna göra 

jämförelser mellan de olika filmerna. 

 

Steg 1: Konstruktion 

Steg 1 är den främst deskriptiva delen av analysen. Konstruktionen av texten 

undersöks, d.v.s. hur och av vilka element den är uppbyggd, och vilka nya element 

den skapar. Förekomsten av bredare mönster eller strukturer undersöks också genom 

att koder, oppositioner och konflikter analyseras. Kopplingar dras mellan dessa 

element i texten, och de praktiker de är delar av. Identitetskonstruktionen som skapas 

kopplas till sociala förhållanden. Sektionen är uppdelad i följande delar: 

 

a) Miljö 

b) Aktörer 

c) Språkbruk 

d) Narrativ 

e) Koder och mönster 

f) Oppositioner och konflikter 
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Steg 2: Kategori/genre 

I steg 2 analyseras vilken kategori/genre texten tillhör, och vad detta innebär i relation 

för innehållet och i relation till kategori andra kategorier/genrer. Hänsyn tas här till 

genren och mediekategorin texterna tillhör. Nyhetsgenren och direktsändningsgenren 

skiljer sig från andra aktualitetsgenrer som debattprogram och dokumentärer. I 

nyhetssändningar och framför allt direktsändningar behöver medierna hitta inslag som 

bedöms vara viktiga här och nu, till skillnad från andra program som kan ta upp 

ämnen som kan gå djupare på ämne som varit aktuella nyligen eller kommer att vara 

aktuella i framtiden. 
 

Steg 3: Inverkan (eng. agency) 

I steg 3 analyseras vem/vilka som är aktiva agenter i texten, d.v.s. vem/vilka som har 

aktiv inverkan på textens innehåll, perspektiv och den definition som texten för ut. 

Även här är identitetskonstruktionen viktig, och spelar stor roll för vem som tillåts 

inverka på innehållet och i vilka riktningar denna inverkan tillåts föra innehållet. I 

detta steg undersöks hur mening skapas genom den mänskliga interaktionen i texten. 

Här analyseras också textens ”röst”, det vill säga vem som står bakom det som 

sägs, bl.a. huruvida den är institutionell eller hämtad. Analys görs av vem som är 

inslagets definer(s), d.v.s. vem som tillåts definiera budskapet. Vilka diskursiva och 

sociala praktiker avgör vem som får definiera? 

 

Steg 4: Diskursiv praktik: nyhetsvärdering 

I steg 4 analyseras vilken diskursiv praktik texten förhåller sig till och är en del av. 

Stor vikt läggs vid nyhetsvärderingen, d.v.s. värderingen som gjort för om och hur 

texten ska publiceras. De kriterier som Selby och Cowdery (se presentation av Selby 

& Cowderys egna analysprocess ovan) anger som viktigast vid nyhetsvärdering 

analyseras i relation till texten och till hur och om den publicerades eller fanns 

tillgänglig efter publicering.  
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8.	  Analys/resultatredovisning	  
	  

8.1	  ”Feral	  rats”	  
 

 
Intervju med Liz Pilgrim, butiksinnehaverska som fick sin butik plundrad och vandaliserad i Ealing, 

västra London (www.bbc.co.uk 2). 

 
 

1. Konstruktion 

Miljö 

En kvinna filmas framför sin sönderslagna butik, glassplitter syns på marken. I början 

syns en reporter i kostym hålla mikrofonen framför henne innan han försvinner ur 

bild. Det är ljust ute då intervjun är gjord på dagtid, dagen efter det inträffade. 

Kvinnan är placerad på gatan framför trottoaren, vilket får det att verka som att gatan 

är avstängd för trafik. Hon har en blå blus med volanger på sig, är något rufsig i håret 

och ser trött ut.  

Kontexten, den sociala praktiken som miljön är en del av, är att butiksgatan 

ligger i Ealing, en välmående medelklass-stadsdel i västra London. 

 

Aktörer 

Reportern och personen som filmar är indirekta aktörer, men kvinnan har 

huvudrollen. Hennes namn är Liz Pilgrim, en vit engelsk kvinna i uppskattningsvis 

30-35-årsåldern. Det är inslaget igenom endast hon som talar, hon får stå oemotsagd 

och får aldrig några frågor eller följdfrågor efter den första. Denna första får antas 

vara om att berätta om händelseförloppet, då inslaget börjar med att Pilgrim redogör 

för hur och när hon fick reda på det som inträffade kvällen innan. Andra indirekta 
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aktörer, i form av att bli omtalade, är ungdomarna som plundrat (eller som Pilgrim 

sett röra sig i närheten under samma tid), Pilgrims man, hennes grannar, polisen, 

Inrikesministeriet och militären. 

 Som en social aktör framstår Pilgrim som en egen företagare drabbad av en 

grov oförrätt av andra sociala aktörer, och som någon som står upp för sig själv, sin 

verksamhet och sina grannar. 

 

Språkbruk 

Pilgrim använder en relativt vanlig, vårdad engelska. Hon använder ingen slang och 

hennes sociolekt kan placeras bland välutbildad vit engelsk medelklass. Det som 

emellertid sticker ut tydligt från resten av Pilgrims vårdade och nyanserade språk är 

termen ”feral rats”. Denna laddade och starkt kodade term är svåröversatt då ordet 

”feral” inte har någon direkt motsvarighet på svenska. I ordlistor översätts den till 

”vild”, ”otämjd” och som term för husdjur som återgått till det vilda (såsom gatukatter 

eller gatuhundar). Att använda en sådan term för att beskriva människor, ungdomar i 

sin närhet, får ses som högst ovanligt och mycket starkt. I kombination med ”rats” 

förs associationerna till kloakdjur. BBC valde att placera termen i inslagets rubrik, 

med citattecken (se bild), vilket visar att även de ansåg ordvalet anmärkningsvärt. 

 I den sociala praktik där Pilgrim gör detta ordval är hon en högutbildad kvinna 

med eget företag, som använder en högst nedsättande, och språkligt relativt avancerad 

(och därmed exkluderande) term, om en grupp människor i hennes närhet. 

Användandet innebär ett kraftigt avståndstagande och får anses betyda att hon anser 

dem vara del av en helt annan social praktik. 

 

Narrativ 

Narrativet i inslaget liknar en klassisk hjälteberättelse. Den hederlige och hårt 

arbetande medborgaren har blivit utsatt för kriminella handlingar begångna av 

personer från den ohederliga delen av samhället, och berättar om de traumatiska 

upplevelserna. Narrativet förstärks ytterligare av att Pilgrim med attributen kvinna, 

entreprenör och egen företagare, framstår som utsatt, hårt arbetande, oskyldig, 

frispråkig och hederlig. Narrativet tydliggör de diskursiva och sociala praktikerna hon 

är en del av. I den diskursiva praktiken att låta sig bli intervjuad av BBC och uttala sig 

på det sätt hon gör, visar hon vilken social praktik (hennes ställning i samhället, 
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hennes roll som egen företagare) hon är en del av, och vilka som är delar av helt andra 

sociala praktiker.  

Narrativet och det mycket direkta sammanhanget (att intervjun görs utanför 

den sönderslagna butiken) gör berättelsen mycket verklig. Dess betydelse och 

budskap blir således även de mycket verkliga och tydliga: samhället accepterar inte 

vad som skett, oavsett orsak. Härmed skapar texten och narrativet ett vi och dem-

perspektiv, ett tittar-jag som sympatiserar med Pilgrim och där ungdomarna blir ”de 

andra”. Tillspetsat blir Pilgrim den goda och ungdomarna de onda (”fienden”) i 

hjältesagan. Ungdomarna kommer inte till tals i narrativet, utan utgör en passiv, 

indirekt opposition till hjälten och huvudrollsinnehavaren.  

 

Koder och mönster 

Inslaget är rutinartat, ett klassiskt ”mannen på gatan”-reportage (kvinnan i detta fall), i 

”händelsernas centrum”. Väl inövade text- och diskurspraktiker hos rutinerade BBC-

reportrar gör att narrativet följer tidigare erfarenheter och modeller, och en förväntad 

berättelse byggs upp. Mottagarnas sympatier ska ligga hos berättelsens offer, och man 

anstränger sig inte extra för att hitta nyanser eller alternativa vinklar. 

Inslaget följer ett klassiskt mönster för intervjuer i direktsändning, med det 

undantaget att endast en fråga (som inte ens hörs) ställs. Bland koderna finns bl.a. 

visuella, som reporterns kostym i början och Pilgrims relativt propra klädsel, de 

sönderslagna butikerna i bakgrunden, samt gatan och trottoaren med glassplitter. 

Bland språkliga koder finns Pilgrims vårdade engelska, med det starka ”feral rats” 

som sticker ut (se ovan) som nedvärderande och kraftigt avståndstagande. Det 

sammantagna intrycket är av en kodning och ett mönster som känns 

institutionaliserat. BBC gör ett rutinmässigt inslag med ett rutinmässigt narrativ, och 

de koder som kommer fram från huvudrollsinnehavaren kopplas samman med samma 

rutinmässiga diskurs. Detta legitimerar det som sägs, och gör att det tas upp i den 

gemensamma diskursiva praktiken. 

 

Oppositioner och konflikter 

Det finns tydliga oppositioner och konflikter i inslaget. Den mellan den laglydiga 

medborgaren som är en del av samhället, och de som helt står utanför är en, vuxna 

mot ungdomar en annan. Ansvarstagande mot icke ansvarstagande är en tredje, 
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illustrerat av bl.a. Pilgrims ”What are their parents doing?” (www.bbc.co.uk 2). Dessa 

oppositioner förs naturligt in i den diskursiva praktiken, då de förmedlas som 

legitimerade och oemotsagda i inslaget 

 

2. Kategori/genre 

Det är tydligt att inslaget är en del av nyhetsgenren, då bl.a. format, tidpunkt, platsen 

för filmklippets publicering ger oss denna information. Det är dock inte lika tydligt 

huruvida inslaget är gjort i direktsändning eller ej. Då inslaget börjar med att Pilgrim 

får mikrofonen framför sig och börjar prata, vet vi som mottagare inte om man nyss 

klippt till detta inslag eller om det är inspelat tidigare. Om det sistnämnda gäller finns 

det i så fall möjlighet att man kunnat öva innan, göra omtagningar, diskutera inslagets 

innehåll på förhand etc.  
 

3. Inverkan 
De aktiva agenterna här är BBC och Liz Pilgrim, en butiksinnehaverska av vit engelsk 

medelklass. Det är alltså Liz Pilgrim och BBC som får agera secondary definers, och 

därmed deras bild som definierar händelserna. Den indirekta agenten ungdomarna, 

som omtalas genom hela inslaget, är inte aktivt inverkande på inslaget.   

Rösten i inslaget är s.k. hämtad, då Pilgrim tillåts tala ensam hela tiden. Den 

talar inte å programmets eller BBC:s vägnar utan det är hennes egen utsaga, ilska och 

vädjan. Eftersom Pilgrim dock står oemotsagd intervjun igenom, ställer sig BBC 

bakom hennes utsaga och rösten blir därmed av deras.    

Pilgrim framstår också som ett språkrör för hela området och hennes 

grannbutiker, då hon talar om hur även andra drabbats: ”I’m really friendly with all 

my shop-keepers here, we’re all absolutely devastated” (www.bbc.co.uk 2). På så vis 

skapas en gemensam röst. Den är dock homogen i och med att de inkluderade är 

butiksinnehavare i Ealing precis som Pilgrim. 

En känsla av samhörighet till hennes omgivning skapas av Pilgrim, då hon 

talar om sin man och sina grannbutiksinnehavare, och också till samhällsapparaten 

när hon säger om polisen: ”Bless them. I really think they did their best last night”. 

Samtidigt sträcker hon ut en hand till dem hon inte verkar anse sig ha någon 

samhörighet med: ”We need to engage with these disillusioned youths, who aren’t 

forming any part of society at the moment. What are their parents doing?” Trots den 
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utsträckta handen skapas dock ett ”vi och dem”, genom hennes formuleringar. 

Distanseringen, ordvalen, samt den del som kan ses som ett upprop eller krav ”My 

message to the Home Office [Inrikesministeriet, uppsatsförfattarens anmärkning] is 

just to get a grip […] We need to get the army out here, fast” gör att texten (Pilgrims 

utsaga) i relation till den identitetskonstruktion som skapats av henne och de sociala 

förhållanden som råder, närmast framstår som ett manifest.  

 

4. Diskursiv praktik: nyhetsvärdering 

Något av det intressantaste med inslaget är nyhetsvärderingen. Detta är inte ett  

inslag där BBC uttalar sig själva, utan endast låter en medborgare direkt drabbad av 

upploppen komma till tals. Hon använder ett mycket starkt och nedvärderande språk 

om ungdomar i hennes närhet, men man väljer trots detta att publicera intervjun. Man 

avstår från att komplettera inslaget med att intervjua ungdomar eller ungdomsledare i 

området, något som skulle ha kunnat ge ett annat perspektiv. Bland Selby och 

Cowderys olika områden som påverkar nyhetsvärderingen (Selby & Cowdery 1995: 

136) kan man anta att följande spelade in när man prioriterade fram inslaget: 

magnitud/signifikans, tydlighet (eller brist på tvetydighet), etnocentricitet, 

samstämmighet, elitcentrering, negativitet, mänskligt intresse, geografiskt läge samt 

aktuellt material. 

 

8.2	  ”Have	  some	  respect”	  
 

 
Intervju med Darcus Howe, journalist och medborgarrättsaktivist i Croydon, södra London 

(www.youtube.com 2).	   
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1. Konstruktion  

Miljö 

Howe intervjuas på gatan, framför en nedbränd byggnad och brandkår i färd med 

släckningsarbetet. Förutom brandmännen är det tomt på gatorna bakom Howe, och 

miljön kan liknas vid en spökstad eller krigszon. I kontrast till detta består miljön på 

andra sidan intervjun av BBC:s moderna studio, med nyhetsankaret Fiona Armstrong 

och hennes kollega. Denna miljö är långt från en krigszon – det är välvårdat, modernt 

och välklätt.  

 

Aktörer 

De direkta aktörerna i inslaget är nyss nämnda nyhetsankaret Fiona Armstrong, och 

den intervjuade journalisten och medborgarrättsaktivisten Darcus Howe. Indirekta 

aktörer finns också med i form att de omtalas: Darcus Howes son och sonson, 

ospecificerade ungdomar, polisen, politiker samt Armstrongs kollega som är med i 

bild på slutet men inte hörs tala.  

 

Språkbruk  

Armstrongs språkbruk är klassisk ”BBC-engelska”. Den är välvårdad, korrekt och 

visar att Armstrong kommer från välutbildad vit medelklass. Howes engelska har i 

kontrast brittisk västindisk accent. Howe använder även han ett vårdat språk, men tar 

till laddade ord som ”negro” och ”idiotic” (www.youtube.com 2) när han blir upprörd 

under intervjuns senare del.  

 

Narrativ 

Även detta inslag är till en början ett klassiskt ”mannen på gatan”-inslag, men det 

utvecklas väldigt annorlunda mot intervjun med Liz Pilgrim. Armstrong och Howe 

talar flera gånger i munnen på varandra, vilket får effekten att berättelsen inte blir så 

mycket berättelse som en konflikt. Dialogen som utspelar sig blir inte en där Howe får 

uttrycka sina åsikter om vad som skett, då de ifrågasätts och möts av anklagelser. 

Narrativet som byggs upp blir därmed motsatsen till en hjältesaga. Howe framställs 

som att vara en del av den ”dåliga” sidan, och får efter att ha likställts med 

upploppsmakare inte chansen att fullt ut protestera eller föra fram sina åsikter innan 

intervjun avbryts.    
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Koder och mönster 

Vad som var tänkt att vara ett ”mannen på gatan”-reportage i ”händelsernas centrum” 

går i detta inslag fel då den intervjuade inte accepterar frågorna eller 

tillvägagångssättet. Mönstret för en rutinmässig, proffsig BBC-intervju bryts därmed 

och en ny form uppstår. I den nya formen känns mönstret mer igen från hetsiga 

debattprogram än från intervjuer. I början verkar det som att den intervjuade är den 

som kommer att få komma till tals, som reportaget så att säga ”lyssnar på”. Det märks 

dock fort att detta inte är fallet, och att intervjuarens sympatier inte ligger hos den 

intervjuade.  

 Bland visuella koder i inslaget kan man bl.a. utläsas skarp kontrast i klädsel. 

Armstrong är klädd i sober kostymdress medan Howe har en betydligt ledigare 

klädsel. Det förstnämnda är en professionell kod, medan det senare signalerar fritid 

och icke-professionalitet. Detta skapar från början inget naturligt underläge för Howe 

då nyhetsuppläsare ofta är mer uppklädda än dem de intervjuar, men får den effekten i 

kombination med andra faktorer. 

 

Oppositioner och konflikter 

Inslaget är fyllt av oppositioner och konflikter nästan från början till slut. Eftersom 

Armstrong och Howe tidigt hamnar i konflikt med varandra, är en av de tydligaste 

oppositionerna mellan dem. Den oppositionen får följden av att BBC, som Armstrong 

representerar, då står också mot Howe (och hans vittnesmål), att vit därmed står mot 

svart, att anklagande står mot anklagad. Då Armstrong kommer från vit medelklass 

och Howe är av invandrad svart västindisk börd skapas även en klassopposition. 

Howes bakgrund som journalist med där han arbetat mycket med 

medborgarrättsfrågor ställs mot Armstrongs och BBC:s mer elitistiska journalistik – 

medborgarnas journalist mot statens journalist.  

Howe lyfter också upp andra konflikter: ”Our political leaders had no idea, the 

police had no idea. But if you looked at young blacks and young whites with a 

discerning eye and a careful hearing, they have been telling us, and we would not 

listen, to what is happening in this country, to them” (www.youtube.com 2). Här 

skapar Howe blottlägger här en klyfta i det brittiska samhället, och skapar i texten 

oppositionerna vuxensamhället kontra ungdomar, polisen kontra ungdomar, politiker 
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kontra befolkningen. Att svarta ungdomar oproportionerligt ofta stannas för visitation 

av polisen tas också upp, vilket skapar den mer specifika oppositionen polisen kontra 

svarta ungdomar. 

 

2. Kategori/genre 

Inslaget tillhör tydligt genren nyhetssändning, och det märks även tydligt at det är 

direktsändning. Misstag som att reportern tilltalar Howe med fel namn: ”Marcus 

Dowe” (www.youtube.com 2), kan rimligtvis skyllas på att direktsändning innebär 

stress, ont om research-tid, att många saker pågår samtidigt etc. Hennes fråga ”You 

are not a stranger to riots yourself I understand, are you? You have taken part in them 

yourself” (ibid.) är dock svårare att skylla på direktsändningselementet. BBC fick in 

en ström av klagomål då detta verkade vara en ogrundad anklagelse, och bad senare 

om ursäkt för den ”dåligt formulerade frågan” och skyllde på just det faktum att det 

var direktsändning, och att man haft problem med tekniken 

(www.independent.co.uk). Den direkta konsekvensen under intervjun blir att Howe 

blir mycket upprörd. Han förnekar kraftigt att han skulle ha varit med i upplopp, och 

svarar Armstrong: ”Have some respect, for an old West Indian negro, and stop 

accusing me of being a rioter, because you wanted for me to get abusive. You just 

sound idiotic – have some respect” (www.youtube.com 2). Armstrong tackar därefter 

Howe för intervjun och avbryter den. 

 

3. Inverkan  

De aktiva agenter som har möjlighet att inverka på skeendet i inslaget är Darcus 

Howe och Fiona Armstrong. Relativt tidigt under intervjun skapas dock en tydlig 

hierarki genom koder, dialogens innehåll och sociala förutsättningar. Armstrong 

håller Howe kort, låter honom inte få föra fram sina åsikter och tar därmed 

överhanden och blir den aktive agenten, den som styr skeendet. Howe försöker att 

definiera händelserna, ge sin bild av dem, men blir avbruten och anklagad. Han 

förvägras därmed rätten att vara definer. En form av dragkamp utspelas då Howe inte 

låter sig tystas – en strid mellan sekundära definers, men i och med att det är 

Armstrong och BBC som styr hur intervjun klipps, vem som hörs mest och när 

intervjun kan avbrytas, kan Howe aldrig få övertaget.  
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4. Diskursiv praktik: nyhetsvärdering 
 
Nyhetsvärderingen har en mycket intressant aspekt när det gäller detta inslag – det 

värderades inte av BBC. Intervjun togs bort från BBC:s webbplats, och den har sedan 

dess (så vitt uppsatsförfattaren har kunnat se) endast återfunnits uppladdad på 

videokanaler som Youtube.  Man värderar alltså inte inslaget tillräckligt högt för att 

vilja att det ligger kvar för senare visningar, något man gör med merparten av det 

material som läggs ut. Detta återspeglas också i vissa av uppladdningarna, då de har 

namn som ”London Riots. (The BBC will never replay this. Send it out)” 

(www.youtube.com 1). 

BBC valde att intervjua Darcus Howe och gjorde därmed den tidiga 

värderingen att hans åsikter var värda att förmedla. När intervjun utvecklades till ett 

gräl och man fick kritik för hur den genomfördes, omvärderade man dock 

uppenbarligen detta i och med att man tog bort den. Från Selby & Cowderys (1995: 

136) element som påverkar nyhetsvärderingen märks att följande har spelat in när 

man gjorde denna omvärdering: etnocentricitet, samstämmighet, överraskning, och 

elitcentrering. Det kan diskuteras om inte en magnitud/signifikans, tydlighet (eller 

brist på tvetydighet), negativitet, mänskligt intresse, aktuellt material samt balans 

tillsammans hade bidragit till att det funnits tillräcklig anledning att fortsätta visa 

inslaget för allmänheten. Tydligen vägde dessa kriterier inte lika tungt som de 

tidigare.  

	  

8.3	  “It’s	  the	  rich	  people”	  

 
Intervju med två ungdomar i Croydon, södra London (www.bbc.co.uk 1) 
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1. Konstruktion 

 

Miljö 

Detta inslag skiljer sig från de två andra, i och med att det inte visar de som talar. 

Intervjun förmedlas istället endast med ljud, till bakgrundsbilder som rullar och visar 

generella scener från oroligheterna. Bilderna är filmade uppifrån och visar brinnande 

byggnader och annan förstörelse. Miljön ljudmässigt tycks skildra ett lugnt och 

avslappnat samtal mellan reportern Leana Hosea och två unga flickor.  

 

Aktörer 

BBC:s reporter Leana Hosea är en viktig aktör. Det är även de två unga flickorna, 

men det är ibland svårt för lyssnaren att urskilja vem av dem som talar. De flyter 

därför ihop lite till en aktör. En annan anledning till att de inte får varsin tydlig 

identitet är att de aldrig presenteras. Frågorna ställs till båda samtidigt, och de 

benämns i texten på webbsidan endast som ”the pair who were drinking wine looted 

from a local shop at 09:30 BST on Tuesday morning” (www.bbc.co.uk 1). 

Andra aktörer som indirekt figurerar är generellt beskrivna grupper som 

”everyone”, ”the rich people”, ”the goverment” och ”local people” (ibid.).  

 

Språkbruk  

Leana Hosea använder även hon en typisk ”BBC-engelska”, en mycket vårdad 

engelska utan slanguttryck eller särskilt mycket accent. De unga flickorna å sin sida 

talar med sin lokala London-dialekt, och använder slanguttryck som t.ex. ”nick”, och 

”Innit” (www.bbc.co.uk 1).  

Noterbart vad gäller språk är att det hela tycks vara mycket avslappnat, 

flickorna skrattar under intervjun och även Hosea låter som att hon drar på 

smilbanden. Det är en avspänd, ärlig och öppen diskussion.  

 

Narrativ 

Berättelsen som byggs upp är av hur flickornas festnatt utspelade sig, och hur de tror 

att oroligheterna kommer att utvecklas. Hoseas frågor kretsar i början kring alkohol: 

”Have you been drinking all night?”, ”Bit of a celebration?”, något som även inslagets 

tillhörande text tar fasta på, se ovan (www.bbc.co.uk 1). Slentrianmässigt skapas här 
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tidigt ett narrativ om ansvarslösa ungdomar som dricker alkohol. Detta ihop med 

bilderna på brinnande byggnader förmedlar en bild av ungdomar aktiva i den stora 

förstörelsen. Att visa flickorna i bild, eller ha bilder på det de faktiskt talar om, hade 

gett en mildare och mer personlig bild, av ungdomar som stulit men inte bränt ned 

hela byggnader.  

 Narrativet går vidare med att låta flickorna berätta hur de tror att det kommer 

fortsätta, och vems fel det är. Hosea ställer frågan: ”Why is it targeting local people, 

and your own people?” (ibid.). Med formuleringen ”your own people” slår hon ihop 

flickorna med de som drabbats för att skapa ett gemensamt ”you”. Detta ”you” ställt i 

kontrast till henne själv och BBC:s skapar ett tydligt ”vi och ni”-scenario. Flickorna 

förstärker själva detta scenario när de svarar: ”It’s the rich people, the people that 

have got businesses and that’s why all of this has happened, because of the rich 

people” (ibid.). Distansen mellan flickorna, de drabbade och BBC kunde inte vara 

större. 

 

Koder och mönster 

Mönstret som detta inslag som följer är allt annat än en hjältesaga. Deltagarna ställs 

ledande frågor av en rutinerad journalist, vilket leder till ett förlöjligande. Intervjun är 

typisk för intervjuer gjorda med små barn: enkla, ofta ledande frågor, ställda med 

skrattet nära till hands och en avsaknad av allvar. De visuella koderna har ovan 

beskrivits med flygbilderna på brinnande byggnader kopplade till flickornas utsaga. 

Ljudmässigt är den stora skillnaden i språkbruk mellan Hosea och flickorna, samt den 

genomgående skämtsamma tonen, koder som förmedlar en distans och en lättsamhet. 

 

Oppositioner och konflikter 

Ovan har beskrivits hur det i inslaget skapas ett ”vi och ni”, och en distans mellan 

Hosea/BBC och flickorna, mellan flickorna och ”the rich people”. Dessa är alla 

tydliga oppositioner. Flickorna, som framstår som vara en opposition mot det mesta i 

samhället, ställer sig också som motpol mot ”the police”, ”the government”, 

”Conservatives”, ”the rich people” och ”whatever who it is” (www.bbc.co.uk 1).  
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2. Kategori/genre 

 

Kategorin för detta inslag får sägas vara nyhetssändning för webb-tv, även om tv-

bilderna är pålagda och endast indirekt är relaterade till det som sägs. Detta medför 

delvisa falska associationer, beskrivna ovan under Narrativ.  

På platser i mitten av intervjun är i BBC:s version delar bortklippta, något som 

märks om man lyssnar till versionen på t.ex. australiska ABCs webbplats 

(www.abc.net.au), som är längre. I kontakt med BBC:s reporter Leana Hosea som 

genomförde intervjun, ställdes frågan om varför den klippts så att ett avsnitt i mitten 

uteblev. Hosea svarade ”They [BBC, uppsatsförfattarens anmärkning] played both the 

longer and shorter versions, but at different times probably for reasons of timing they 

made it shorter” (L. Hosea, personlig kommunikation, 6 maj, 2012). ”Probably” är en 

mycket vag formulering här så Hosea kan knappast sägas förklara tillräckligt om 

anledningarna till klippningen. Det får bedömas som mycket tveksamt om ”reasons of 

timing” verkligen spelade in, då inslaget inte blir mer än några sekunder längre med 

de sektioner man klippt bort.  

 

3. Inverkan  

Agenterna som inverkar i detta inslag är reportern Hosea och de två unga flickorna. I 

motsats till Armstrongs intervju med Howe så får flickorna utrymme att inverka på 

bilden som förmedlas. Bilden de tillåts förmedla blir dock p.g.a. ledande frågor, 

uppsluppenhet och en brist på engagemang och allvar från reporterns sida, inte seriös. 

De unga flickorna ges möjligheten att bli definers, att definiera hur de anser 

händelserna gått till, hur de tror utvecklingen kommer att se ut och vad anledningarna 

är. Deras uppenbara frustration tas dock inte på allvar, får inte utvecklas och utmanas 

heller inte. Deras definition av händelserna framställs som lösryckt och orimlig, att de 

”visar de rika att de kan göra vad de vill” blir en definition som inte tas på allvar. 

Genom att de som definers inte på ett rättvist sätt tillåts definiera bilden av 

händelserna, blir effekten att BBC tar tillbaka rollen som definer. BBC inverkar 

således både direkt och indirekt på vad som definieras, och vad som kunde ha varit en 

alternativ definition sätts ur spel. 
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4. Diskursiv praktik: nyhetsvärdering 
 
Även detta inslag är mycket intressant ur ett nyhetsvärderingsperspektiv. BBC väljer 

här att intervjua ungdomar, något som inte hör till vanligheterna under deras 

rapportering av upploppen. Man väljer dock att göra ett inslag med endast ljud, och 

lägger på bilder som inte är strikt relevanta för vad som sägs men som ger en mer 

negativ bild av de som talar i inslaget. Det går som en röd tråd från de pålagda 

bilderna, via ledande frågor och att flickorna endast presenteras som ungdomar som 

dricker stulen sprit, till att man klipper bort delar av det de säger. Det sammanlagda 

intrycket blir att vad de har att säga inte är värt att ta på allvar. Brist på tvetydighet, 

överraskning, negativitet, mänskligt intresse, aktuellt material samt geografiskt läge 

är kriterier som kan antas ha spelat in i nyhetsvärderingen och för hur man valt att 

publicera inslaget. Mer fokus på kriterier som komposition, balans och hade kunnat 

ge inslaget ett helt annat perspektiv. 

 

9.	  Slutsatser	  och	  diskussion	  
	  
Efter analyserna av de olika nyhetsinslagen från BBC:s rapportering kring upploppen 

kan det konstateras att det finns stora skillnader i representation, 

identitetskonstruktion och rätten till definition av händelserna. Det tål att upprepas att 

urvalet endast är tre exempel från en rapportering som givetvis innehöll en enormt 

stor mängd andra inslag. Urvalet tjänar därför som ett smalt exempel på hur skillnader 

i rapportering kan se ut, och i uppsatsen görs inga anspråk på att dra slutsatser om 

rapporteringen i sin helhet.  

 Inslaget med Liz Pilgrim är ett exempel på när en individ i mycket hög grad 

får rätten att definiera en nyhetshändelse. I inslaget konstrueras en stark identitet för 

Pilgrim, en identitet full av positiva attribut vilket innebär trovärdighet och sympati. 

Kontrasten är stark mellan de positiva attributen kring hennes person, och det hårda 

budskap hon förmedlar. Genom identitetskonstruktionen, språkbruk, budskapsinnehåll 

och avsaknaden av ifrågasättande, i relation till de i kontexten rådande sociala 

förhållanden och diskurser budskapet förmedlas inom, ges en stor auktoritet till 

Pilgrims definition av händelserna och de inblandade medmänniskorna. 
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 Inget annat perspektiv tas upp i inslaget, ingen annan än Pilgrim uttalar sig om 

händelserna, inga motfrågor ställs, ingen förklaring till valet av kraftigt nedsättande 

termer efterfrågas. Pilgrims definition av ungdomarna i Ealing som ”feral rats” blir 

den definition BBC väljer att publicera och ställer sig bakom, vilket legitimerar den 

som en accepterad definition. När en definition får stå så fri och oemotsagd som 

Pilgrims, blir kopplingarna tydliga till Halls teorier om en reproducering av elitens 

redan färdiga definition (Hall et.al. 1978:59). 

 Kontrasterna är också starka mot inslagen med Darcus Howe och med de unga 

flickorna. I båda intervjuerna ifrågasätts och undermineras de intervjuades auktoritet 

och trovärdighet kraftigt vilket leder till att deras definitioner av händelserna fråntas 

legitimitet. Detta sker dock med olika medel. 

 I fallet med Howe uppstår en tydlig konflikt mellan honom och nyhetsankaret 

Armstrong. Istället för att få fortsätta att beskriva och definiera den version av 

händelserna som han upplever och ge den analys han först tillfrågats om, anklagas 

han irrelevant för att ha deltagit i tidigare upplopp. Detta bryter fullständigt ned hans 

trovärdighet som definer av händelserna, och leder till en mycket negativ 

identitetskonstruktion som underminerar hans möjligheter att förmedla sin definition 

av händelserna och anledningarna till att de inträffat.  

 En annan mycket väsentlig skillnad mellan intervjuerna med Pilgrim 

respektive Howe gäller nyhetsvärderingen. Medan inslaget med Pilgrim till dags dato 

(17 december 2012) fortfarande finns tillgängligt för omvärlden att ta del av på BBC:s 

webbplats, avbröts intervjun med Howe abrupt, togs bort omedelbart och har ännu 

inte kommit återpublicerats. Den finns förstås tillgänglig från en mängd andra källor, 

men BBC har förvägrat den det erkännande, legitimerande och officiella godkännande 

inför allmänheten som en publicering ger. Detta innebär att Howe i BBC:s 

nyhetsflöde, och därmed i BBC:s namn, inte tillåts definiera händelserna. Att det 

senare kom en ursäkt från BBC gällande anklagelsen mot Howe, gör ytterst lite om 

ens något för att återge honom möjligheten att få sin definition accepterad. 

 Den som Fiske beskriver som ”rasifierad övervakning”, där det ”vita ögat 

bevakar det svarta objektet” (Fiske 2000: 53, uppsatsförfattarens översättning) tar sig 

här uttryck i den demoniserande, underminerande och kriminaliserande 

identitetskonstruktion som BBC skapar av Howe. 

 Intervjun med de unga flickorna skiljer sig från övriga inslag på många sätt. 

Det är den enda där en intervju görs med människor som varit (eller uppger att de 
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varit) aktivt inblandade i oroligheterna, i deras fall i form av stölder från butiker. Det 

finns i och med detta en god möjlighet att få ett perspektiv från insidan, som skulle 

kunna ge svar på många frågor om vad som orsakat händelserna. Denna möjlighet 

slösas dessvärre bort, då även de unga flickorna auktoritet undermineras, och deras 

definition kraftigt försvagas i BBC:s publicering.  

Till skillnad från intervjun med Howe uppstår ingen konflikt, men flickornas 

legitimitet som definers och kommentatorer till händelserna undermineras av andra 

faktorer. Identitetskonstruktionen byggs upp kring skämtsamhet, alkohol, ung ålder 

och brist på utbildning, och associationsuppbyggnaden skapas med flygbilder på 

brinnande byggnader inslaget igenom. Detta trots att denna form och grad av 

förstörelse inte är något som diskuteras av varken flickorna eller reportern Leana 

Hosea. 

Ett narrativ konstrueras där det flickorna säger inte bör eller behöver tas på 

allvar. Intervjun är uppsluppen och skämtsam rakt igenom, och frågorna är ledande 

mot svar som ger en negativ identitetskonstruktion av flickorna. Deras möjlighet att 

på allvar definiera händelserna, de underliggande faktorerna och anledningarna 

bakom dem uteblir, då intervjun styrs mot en förlöjligad definition associerad med 

den negativa identitetskonstruktionen.  

Det är högst problematiskt att det ungdomsperspektiv som så desperat behövs 

när ungdomar är de som är närmast inblandade, tillåts bli ett så pass onyanserat och 

outvecklat perspektiv som detta. Det hade kunnat utvecklas till en diskussion om vad 

flickorna på allvar var frustrerade, arga eller i övrigt hade åsikter om gällande sin 

tillvaro, men kastades bort som genom att fokus lades på det allra mest negativa, 

enkla och publicistiskt tacksamma aspekterna av deras utsaga. 

Den nedvärderande mytbildning som skapas i identitetskonstruktionen av 

flickorna kan kopplas till den om ”fattigdomskultur” beskriven av Blank-Libra. De 

förstås inte som riktiga individer, utan endast genom en rad negativa attribut (Blank-

Libra 2004: 26). 

Sammantaget har analysen av de tre inslagen avtäckt en mängd intressant 

information, gett svar på många frågor, men också gett upphov till nya. Analysen av 

materialet visade att det finns allvarliga skillnader mellan hur individer från olika 

sociala skikt i samhället fick rätt att definiera händelserna som ägde rum i England i 

augusti 2011.  
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Tillämpandet av metodologin har hjälpt till att avtäcka de diskurser som 

nyhetsinslagen och dess innehåll är delar av. Elementen från CDA har gett det 

diskursiva djupet till Selby och Cowderys mer konkreta verktyg.  

Storbritannien är ett samhälle med enorma sociala klyftor, en komplex 

mångfald av samhällsgrupper, och stor distans grupperna emellan. Samhället 

domineras ideologiskt och maktmässigt av en högutbildad vit medel- och överklass, 

vilket har reflekterats i exemplen som belysts. De rådande diskurser som de 

dominerande grupperna producerar, har visat sig dominera även detta material.	  Den 

slags förhandling som pågår inom diskursen, som här bl.a. tar sig uttryck i striden om 

att vara sekundär definer, underbygger också den rådande diskursen.  

Relationen mellan diskurs och andra dimensioner i samhället är dialektisk. 

Samtidigt som diskurs reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och 

(makt)relationer i samhället, påverkas den också av andra sociala praktiker och 

strukturer. Därför har förstås även dessa element spelat in. Faktorerna som ligger 

bakom den snedvridna representationen som avtäckts av analysen är många. Det kan 

dock konstateras att de tillsammans leder till att den definition av nyhetshändelserna 

som sammantaget publicerades var likformig, förenklad, skev och onyanserad – 

motsatser till hur det brittiska samhället ser ut. 

 Att i en kris som landet befann sig i, kan det förutom orättvist och 

odemokratiskt även anses vara ostrategiskt av BBC att inte låta en mångfald få 

komma till tals i större utsträckning. I kriser som denna avslöjas det att strukturer i 

samhället inte fungerar – då är nytänkande, inkluderande och samarbete ofta de mest 

fruktbara vägarna att gå för att bygga upp strukturerna på bättre sätt. Ansvaret för 

detta ligger på hela samhället, inte minst på stora opinionsbildande mediegiganter 

som BBC. 

Enligt Kovach & Rosenstiel har journalistiken potential att ha en inkluderande 

och därmed demokratiserande roll i samhället, där man skapar en gemenskap genom 

att låta de svagas röster få komma till tals (Kovach & Rosenstiel 2001:18). Baserat på 

materialet i denna undersökning, kan det bedömas att BBC inte uppnår eller utnyttjar 

denna potential som demokratiserande kraft. 	  
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10.	  Förslag	  till	  fördjupning/vidare	  forskning	  
 

Denna undersökning är begränsad till utrymmet och resurser då uppsatsen är på C-

nivå. Med större resurser och mer utrymme till förfogande hade undersökningen 

kunnat göras på ett bredare urval. Man skulle också ha kunnat gå djupare på de olika 

perspektiven, och analyserat materialet mer detaljerat. Förutom dessa generella 

fördjupningar och förstoringar av studien, har även andra idéer för hur 

undersökningen kunnat tas vidare eller utvecklats kommit upp under arbetets gång.  

Viss kontakt fördes med en av de involverade BBC-reportrarna, men i en större studie 

hade t.ex. intervjuer kunnat genomföras med källor från BBC.  

En annan intressant version av studien hade varit att istället för innehåll 

fokusera på publikaspekten, och därmed föra en receptionsstudie på materialet. 

 En intressant fördjupning hade varit att undersöka närmare den remediering 

som sker när t.ex. nyhetsstationers material blir publicerat på nytt av privata Youtube-

användare som i fallet med Darcus Howe-intervjun. Förutom själva spridningen som 

ju gör att materialet hamnar utanför sin ursprungliga källa, väcker det också frågor om 

vad det innebär att den då plötsligt står i annat namn, blir klickbar, möjlig att redigera, 

kommentera etc. Det skulle definitivt vara intressant att med representations- och 

definitionsperspektivet fortfarande kvar, studera närmare denna form av 

medborgarjournalistik. 
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