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Under de senare åren har Hanif Bali gång på gång uppmärksammats i olika medier i och 

med vad han skrivit på bland annat Twitter. Syftet med denna studien är att undersöka hur 

Hanif Bali gestaltats i fyra olika nyhetsmedier, två public service-medier och två 

kvällstidningar i samband med publiceringar av tre inlägg på sociala medier. I och med 

dessa inlägg riktades skarp kritik mot den moderata riksdagsledamoten, till exempel av 

Tidningsutgivarnas vd, Jeanette Gustafsdotter, som bland annat menar att inläggen 

anspelar på hot och våld mot journalister. Studien är baserad på en kvalitativ 

innehållsanalys där 20 artiklar från nämnda nyhetsmedier analyseras. Resultatet av denna 

studie visar att det generellt inte finns någon större skillnad i hur medierna gestaltade 

händelsen. Det inträffade är inte att betrakta som en politisk skandal eller ett mediedrev, 

dock visar studien på att Hanif Bali har vissa likheter med populism. Resultatet visar 

tydligt på hur pass förekommande olika information är, där gestaltningen om satir är 

minst frekvent.  
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1 Problemformulering  

Den här studien syftar till att undersöka hur riksdagsledamoten Hanif Bali gestaltades i 

kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen, samt i två public service-medier, i detta fall 

Sveriges Radio och SVT Nyheters webbsidor i och med två Twitterinlägg som blev 

mediala under den brinnande valrörelsen 2018. Dessa fyra medier är valda att studera för 

att se om det finns en skillnad mellan kvällstidningarna och public service när det gäller 

hur de har gestaltat händelsen. Det kan även vara av intresse att se om dessa public 

service-medier förhåller sig till de regler de har vad gäller nyhetsrapportering. (SVT 

Nyheter, 2017) (Sveriges Radio, 2017).  I studien görs en kvalitativ innehållsanalys av 

artiklar från dessa medier. Twitter har blivit en populär plattform bland politiker som 

använder forumet för att nå ut till sina potentiella väljare. Därför är Twitter av stor 

betydelse i denna studien och därför lyfter vi fram en tidigare studie som gjorts på Donald 

Trumps tweets av Bryan Anderson från 2017. I studien nämner han att det är det mest 

framgångsrika verktyget att använda för att nå ut till människor. Författarna av tweetsen 

försöker att anpassa sig till sina följares ideologi vilket, med stöd av studien, kan ge en 

uppfattning om vad för folk som dras till Hanif Bali. En av de viktigaste aspekterna som 

framgår i studien är att tweets popularitet och genomslagskraft är mätbara med hjälp av 

delningar och reaktioner som är tillgängligt via Twitter. 

 

Begreppen “mediedrev”, “politisk skandal”, “populism” och “satir” undersöks. Hanif Bali 

själv menar att han blivit utsatt för ett mediedrev (Youtube 2018) och det är en anledning 

till att se om detta mediala uppmärksammade skulle kunna kännetecknas som ett 

mediedrev. Ett mediedrev kännetecknas delvis av att flera dominerande redaktioner som 

använder sig av samma dramaturgi i en rapportering och eftersom att vetskapen redan 

finns att flera stora medier rapporterat om denna händelse är begreppet mediedrev 

intressant. (Pollack & Allern 2009), 
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Under sommaren publicerades två inlägg på Twitter och ett inlägg på Instagram. Det 

första inlägget som vi kan kalla inlägg-A publicerades 17 augusti 2018 av Hanif Bali. På 

bilden poserar han med ett vapen vid namn AR-15 som är det vanligaste vapnet vid 

masskjutningar på skolor i USA. (Cummings & Jansen, 2018) Han befinner sig på en 

skjutbana i anslutning till Högsätra skolan och skriver en text i inlägget som lyder 

följande. “Ser att DN är upprörda över att Skyttedal poserade med ett vapen. Tänkte ge 

dem en hjärtinfarkt med att posera med en AR-15. Riktigt fin skyttebana hos Högsätra 

skola F-9”. (Westin & Lundberg, Aftonbladet 2018) 

 

Det andra inlägget som vi kan kalla inlägg-B publicerades första gången den 30 juli 2018. 

Det publicerades av ett satir-konto på Twitter vid namn Mjölbypartiet, vilka som står 

bakom detta konto framgår inte. Bilden är ett montage där Hanif Bali har klippts in på 

framsidan till ett fodral av spelet Call of Duty där det står “Hanif & DN at 

war”.(Mjölbypartiet, 2018). Han har själv delat inlägg-B på sitt Instagramkonto. Detta 

uppmärksammades av flera medier och Tidningsutgivarna krävde ett möte med 

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson på grund av Twitterinläggen, TU:s vd Jeanette 

Gustafsdotter menade att dessa inlägg anspelar på hot och våld mot journalister. Efter 

uppmärksammandet av dessa inlägg berättar Hanif Bali att medierna insinuerar att han 

skulle kunna tänka sig mörda journalister. (Youtube, 2018). Satirens roll i denna mediala 

händelse rör inlägg-B där kontoinnehavaren tydligt beskrivit bildmontaget som satir. 

(Mjölbypartiet, 2018). Intresset för Mjölbypartiets uttalande handlar om hur medierna 

gestaltat satirens roll i detta fall som ändå kom att handla om hot mot journalister.  

 

Ur ett vetenskapligt perspektiv kan detta vara intressant att få en förståelse för hur media 

kan agera när de uppmärksammar innehåll av inflytelserika människor som Hanif Bali på 

sociala medier och hur medierna sedan kan gestalta det som uppmärksammats. Det är 

också av intresse att se om Hanif Bali delar likheter med en populistisk aktör i det här 

fallet. Exempelvis berättar Mazzoleni, Stewart & Horsefield, (2003) att nyhetsmedia 

tenderar att publicera rubriker som skapats av populistiska aktörer för att nå en bredare 

publik. Om Hanif Bali skulle ha likheter med en populistisk aktör kan vi bekräfta att deras 
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påstående stämmer även i svensk media, i alla fall i just detta fallet. Genom att skapa 

ytterligare en utgångspunkt, alltså populismen i detta fallet, resulterar det i att studien blir 

bredare och ger oss en kartläggning på hur en politiker delar likheter med populistiska 

aktörer. 

 

Att undersöka om detta på något sätt skulle kunna röra sig om en politisk skandal kan 

vara intressant eftersom att mediernas huvudsakliga vinkel av händelsen rör sig om hot 

mot journalister, en politisk skandal karaktäriseras av att en person som helst ska vara 

politiker anklagats eller anklagas för att bryta mot normer, lagar eller regler som råder i 

samhället. (Allern och Pollack, 2012, kapitel 1) 

2 Hanif & DN at war  

Hanif Bali är sedan riksdagsvalet 2010 riksdagsledamot för Moderaterna. Han kom till 

Sverige från Iran när han var tre år gammal. (Hanif Bali, 2018), (hejahanif.se, 2018). Han 

blev invald i partistyrelsen år 2015 men valde att lämna den efter att han fick intern kritik 

i och med ett inlägg han gjorde på Twitter under mars månad 2018. (Jeppsson, 

Aftonbladet 2018). I valet 2018 blev han den näst mest kryssade moderaten i landet efter 

hans partiledare Ulf Kristersson (M), (Derblom Jobe, SVT Nyheter 2018). 

 

Hanif Bali använder twitter flitigt och har i skrivande stund 93 900 följare på Twitter 

(Twitter, 2018) vilket inte är långt ifrån Nya Moderaternas antal följare på samma sociala 

medium, i skrivande stund 102 000 följare (Twitter, 2018). I en debatt i SVTs Opinion 

live under sommaren 2018 beskrev Alexander Bard, som bland annat förutspådde hur 

internet skulle fungera 20 år innan det blev en grej i samhället, (Nyhetsmorgon, 2015) 

Hanif Bali som Moderaternas enda digitala superstjärna. (Opinion live, 2018). Under den 

tid den moderata riksdagsledamoten varit en aktiv politiker har han publicerat inlägg på 

twitter som då och då uppmärksammats av flera medier i Sverige. 
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3 Hanif Bali och fyra specifika forskningsfrågor  

Syftet med den här studien är att undersöka om public service, i detta fall SVT Nyheter 

och Sveriges radios gestaltning skiljer sig från kvällstidningarna Expressen och 

Aftonbladet i ett specifikt fall rörande Hanif Bali.  

 

 

● Hur skiljer sig public service rapportering mot Expressen och Aftonbladet? 

 

● Med anledning av publiceringen av Call of Duty-montaget och vapenbilden, kan 

Hanif Bali ha blivit utsatt för ett mediedrev eller kan det röra sig om en politisk 

skandal? 

 

● Vilka likheter och skillnader finns det mellan Hanif Bali och populism? 

 

● Hur väljer medierna att gestalta satir i och med denna händelse? 

4.0 Teori och tidigare forskning  

I denna del går vi igenom gestaltningsteorin och tidigare forskning som gjorts på följande 

ämnen: mediedrev, politisk skandal, populism, satir och Twitter. 

4.1 Gestaltningsteorin  

Gestaltningsteorin eller “Framing theory” har haft en betydelsefull roll inom medie- och 

kommunikationsforskning under de senaste decennierna (Strömbäck, 2015). I denna 

studien kommer vi använda oss gestaltningsteorin för att förklara hur medierna har 

gestaltat Hanif Bali. På grund av detta skall vi förklara vad gestaltning innebär och hur 

det fungerar i praktiken.  
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“Framing” kan översättas till inramning och eller utformning. En gestaltning innebär, när 

media är inblandad, att medierna lyfter fram vissa aspekter av ett särskilt fall eller 

händelse för att förklara vad som har skett (Kerbel et al., 2000). Gestaltning är vad vi alla 

gör när vi kommunicerar med någon och det är gestaltning som gör journalisternas roll 

legitim som nyhetsförmedlare (Strömbäck, 2000). Robert Entman, medieforskare, 

beskriver gestaltning på följande vis: 

 

Gestaltning handlar om urval och framställande. Att inrama eller gestalta är att välja 

vissa aspekter av en upplevd verklighet och göra dessa mer framträdande i en 

kommunicerande text. På så gynnas en viss problemdefinition, orsaksförklaring, moralisk 

bedömning eller en hantering av en viss sakfråga som beskrivs. (Entman 1993, s.52).  

 

Verkligheten är enorm och i en händelse finns det massor av information att berätta om 

medan journalistens format är begränsat (Shoemaker & Reese, 2014). Eftersom att 

forskningen inte stödjer att journalister endast kan spegla verkligheten bör man inte se 

nyheter av media som en spegelbild av verkligheten men istället som gestaltningar av 

verkligheten (Strömbäck, 2015). 

 

Eftersom att journalister inte kan beskriva hela verkligheten kring ett problem i en artikel 

väljer de särskilda aspekter när de skriver. Detta innebär att de, liksom alla andra som 

kommunicerar, gestaltar verkligheten på ett särskilt sätt. I sin tur betyder det att de lyfter 

fram vissa specifika problem, orsaker, värderingar och förklaringar (Strömbäck, 2015). 

Sammanfattningsvis kan journalister ej återberätta verkligheten exakt som den är även om 

de strävar efter objektivitet. Viktigt att nämna är att journalistiken inte nödvändigtvis vill 

gestalta olika händelser på ett särskilt sätt. I koppling med detta stycket säger Vincent 

Price med kollegor:  

 

Framing research proposes that media messages, by emphasizing some aspects of a 

problem rather than others, can put people in mind of very different considerations when 

they contemplate the matter and form opinions about it. (Price, Tewksbury & Powers, 

1997) 
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Vincent Price, David Tewksbury och Elizabeth Powers menar alltså att gestaltningen av 

olika händelser där journalister betonar vissa aspekter av ett problem snarare än andra kan 

få publiken att väldigt olika när de formulerar åsikter kring händelsen i fråga. 

 

För att förtydliga gestaltningsteorin och ge en mer konkret bild av hur medierna med 

gestaltning kan påverka människors åsikter kring en händelse använder vi ett exempel 

från Strömbäck (2015).  

 

Ett enkelt exempel handlar om glaset som både kan beskrivas som halvtomt och halvfullt. 

I båda fallen finns det exakt lika mycket vätska i glaset, men om det beskrivs som halvtomt 

ligger implicit ett krav på att det bör fyllas på. Om det beskrivas som halvfullt finns det 

inte samma behov av påfyllning. (Strömbäck, 2015, s115).  

 

För att ge ett exempel på hur forskning kring gestaltning gjorts tidigare och hur medier 

gestaltat händelser använder vi oss av Shanto Iyengars undersökningar som framgår i 

Strömbäcks (2015) bok “Makt, medier och samhälle en introduktion till politisk 

kommunikation. I Iyengars undersökningar skiljer han på begreppen händelseorienterade 

(episodic) och tematiska (thematic) gestaltningar. Händelseorienterad gestaltning innebär 

att journalister, i detta fallet, använder sig utav några eller enstaka händelser och personer 

för att belysa generella problem. Tematiska gestaltningar innebär att journalisterna 

fokuserar på generella sammanhang och bakgrunder (Strömbäck, 2015).  

 

I Iyengars undersökningar fokuserade han på brottslighet, arbetslöshet, fattigdom, 

terrorism och ojämlikhet mellan olika folkgrupper. För varje ämne undersökte han hur 

frekvent händelseorienterade och tematiska gestaltningar framkom i tv-nyheter. 

Händelseorienterade gestaltningar var vanligare än tematiska gestaltningar när 

tv-nyheterna rapporterade kring fattigdom, brottslighet och terrorism. Iyengar gick vidare 

med sin forskning med hjälp av experimentella metoder och granskade på vilket sätt de 

två typerna av gestaltningarna påverkade publikens sätt att bedöma om det var antingen 
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samhället eller individens ansvar att problemen i fråga existerade eller att de inte löstes 

(Strömbäck, 2015). 

 

Gestaltning betyder, när media är inblandat, att särskilda aspekter av en händelse lyfts 

fram för att förklara vad som har skett (Kerbel, et al., 2000). Robert Entman (1993, s52) 

förklarar att gestaltning handlar om urval och framställande. Att inrama eller gestalta 

något är att välja vissa aspekter av en händelse och göra den mer framträdande i en 

kommunicerande text. 

 

Vi kommer att tolka gestaltning som något medierna gör när de skriver en artikel. De 

kommunicerar med läsarna och lyfter fram särskilda aspekter av verkligheten som på så 

sätt blir mer framträdande. De gör ett urval av massor av information och väljer hur de 

vill vinkla och berätta historien.  

4.2 Kännetecknande av ett mediedrev  

Ester Pollack har tillsammans med Sigurd Allern studerat begreppet mediedrev som 

fenomen och förhåller sig till följande definition av begreppet mediedrev såsom 

Rosenberg (2000), Nord (2001), Nilsson (2004) och Midtbø(2007) förhåller sig till det:  

 

“Ett mediedrev inbegriper omfattande intensiv rapportering med personfokuserade 

anklagelser om normbrott som karakteriseras som en skandal där flera dominerade 

redaktioner deltar över en viss tid med samma perspektiv och dramaturgi och där 

utgången är oviss”. (Pollack & Allern 2009)  

 

Det krävs således att flera redaktioner är inblandade i ett så kallat mediedrev och oftast är 

det kvällstidningarna som står längst fram. Drevet tar sedan sin form bland aktörer 

utanför medierna och medierna det rör sig om. En ytterligare förutsättning för att nå upp 

till begreppet drev handlar om ett flockdjursbeteende, flera parter “blossar upp” händelsen 

och (förstorar) anklagelserna det rör sig om. (Ester Pollack, 2012).  
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Journalister deltar i olika utsträckning som aktörer och med den dramatiska 

uppbyggnaden med drevet i tanke tycks ofta journalisterna inte vara medvetna om att de 

deltagit i ett drev, den medvetenheten kommer oftast när drevet är över, vidare är det inte 

alltid medierna är överens om vad som är att betrakta som ett drev, beskriver Ester 

Pollack (2012).  

 

Till skillnad från politiska skandaler som beskrivs i en annan del av detta arbete får ett 

mediedrev ofta som konsekvens att en människa i maktposition bestraffas eller tvingas 

avgå. En bidragande faktor till mediedrevet är nyhetskonkurrensen bland 

nyhetsredaktionerna. (Ester Pollack, 2012). 

 

Lars Nord (2014) beskriver att mediedrev, alltså drevjournalistik, kan vara av stor 

betydelse opinionsmässigt eftersom att de flesta människor skapar en bild av skeenden i 

samhället från vad de läser i  medier. Han beskriver vidare att det är rimligt att anta att det 

i denna form av journalistik finns makt hos medierna men också journalisterna som 

skriver texterna och att detta grundar sig i att även journalisterna har makten att gestalta 

händelseförloppen i mediedrev. Men Lars Nord poängterar även att det finns de som har 

av intresse att påverka journalisterna som är beroende av bland annat tips från andra 

aktörer.  

 

Tobias Bromander (2014) förklarar i sin avhandling Politiska skandaler! Behandlas 

kvinnor och män olika i massmedia? hur den politiska journalistiken förändras när den 

blir ett så kallat mediedrev. Han beskriver att det finns en stor risk att innehållet snabbt 

förändras så att det antingen är svart eller vitt, att information som är irrelevant kan tränga 

undan relevant information och att viktiga detaljer om händelsen kan förminskas samt att 

bagateller kan bli något större än vad det egentligen är.  Han beskriver även att de 

politiska partiernas maktbalans kan ändras vilket i sin tur påverkar väljarstödet för dessa 

partier.  

 

I detta arbete förhåller vi oss till samma förhållningssätt som Ester Pollacks (2012) 

förhåller sig till om vad ett mediedrev utmärker sig som. Denna definition som nämns 
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överst i denna del används för att förklara om det urval som ska analyseras gällande Hanif 

Bali är att betrakta som ett mediedrev eller ej.  

4.3 Kännetecknande av en politisk skandal  

En vanlig politisk skandal i de nordiska länderna ska helst involvera en person som är en 

politiker som anklagats eller anklagas för att bryta mot de lagar, regler eller förordningar 

som de “vanliga väljarna” måste respektera, samt att händelserna det rör sig om, alltså 

brotten, eller “normbrotten” måste vara känt för andra personer än de som är inblandade. 

(Allern och Pollack, 2012, kapitel 1) 

 

Däremot menar Bromander (2012) till skillnad från Allern och Pollack att en politisk 

skandal inte förutsätter att personen det rör sig om överskrider normer, värden eller koder 

som anses som acceptabla av de stiftade lagarna i landet eller av samhället i stort. Att 

juridiska eller moraliska överskridelser inte är tillräckligt för att något ska kunna 

definieras som en politisk skandal. Allmänheten måste påverkas på så sätt att de negativt 

berörs av det agerande som huvudpersonen har haft i fråga.  

 

Thompson (2000) beskriver i sitt arbete om politiska skandaler fem stycken egenskaper 

som en politisk skandal ska ha.  

 

Den första egenskapen handlar som tidigare nämnt om brott mot lagar, regler eller de 

normer eller moraliska aspekter som finns i samhället.  

 

Den andra egenskapen handlar om att dessa skandaler inte bara ska vara känt bland de 

parter som är inblandade utan även utomstående parter. Det finns alltså ingen skandal om 

två personer är inblandade i en korruptionshärva som ingen annan känner till. Själva 

skandalen uppstår när allmänheten hamnar i situationen.  

 

Den tredje egenskapen hänger ihop med den andra egenskapen och handlar om att det 

måste finnas människor som blir skakade eller chockade över denna skandal, det är 

således inte tillräckligt att människor bara är medvetna om skandalen.  
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Den fjärde egenskapen handlar om att det måste finnas folk som höjer sin kritiska röst 

offentligt. Det är rykten och skvaller som utgör grunden för en skandal sedan framkallas 

skandalen när medierna skapar en officiell och kritisk reaktion. Skandalen kräver inte 

bara journalister som har kontakt med synliga källor utan de måste också kunna framkalla 

reaktionerna från dem. 

 

Den femte egenskapen handlar om det som är typiskt för de politiska skandalerna, vilket 

är själva anklagelsen som är involverad. Överträdelsen av normer och regler som alltså 

hotar politikerns rykte som i värsta fall kan få denna att avgå som konsekvens. 

 

Politiska skandaler är något som förekommer ofta beskriver Allern och Pollack, (2012, 

kapitel 1) det de påverkar är generellt personer i samhället som är högprofilerade i 

samhället och de väcker ofta ett stort allmänintresse. Vidare beskriver Allern och Pollack, 

(2012, kapitel 1) att en skandal ska betraktas som politisk på så sätt att det involverar 

politiska processer, institutioner, beslut eller politiker personligen i dennes egenskap som 

offentligt utsedd eller vald tjänsteman. Midtbø (2007) beskriver den politiska skandalen 

som förfaranden i utövandet av politisk makt och brott mot de regler som finns. Allern 

och Pollack, (2012, kapitel 1) menar dock att politiska skandaler även förekommer 

utanför den politiska arenan, till exempel när det gäller lobbyverksamhet, fördelning av 

offentliga resurser eller när det kommer till kultur och sport. 

 

I vår studie är det av vikt att begreppen “mediedrev” och “politisk skandal” inte blandas 

ihop. Vi ser begreppet politisk skandal som ett fenomen som i sin tur kan utvecklas till ett 

mediedrev beroende på hur medierna hanterar situationen. Begreppet definieras i denna 

studie vidare som Bromander (2012) beskriver, att ett normöverskridande, juridiska eller 

moraliska överträdelser inte är tillräckligt för att kalla begreppet en politisk skandal, utan 

att allmänheten på något sätt ska påverkas negativt  i och med den handling som personen 

ägnat sig åt. Även de fem egenskaper som Thompson (2000) beskriver inkluderar vi i 

definitionen av begreppet i detta arbete.  
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4.4 Populism  

Fastän populism inom politiken är ett välkänt fenomen i flera europeiska demokratier så 

är populismens kommunikativa egenskaper mer eller mindre oupptäckta. Men på grund 

av nyliga populistiska bakslag mot regeringar och det skiftande medielandskapet har 

studier kring populistisk politisk kommunikation aldrig varit viktigare (Aalberg & de 

Vreese, 2017). 

 

Trots specifika, systematiska och jämförande studier saknas inom området finns det 

argument som påpekar att kommunikation har spelat en stor roll i ökandet av populismen 

enligt Aalberg och de Vreese (2017). Populistiska partier sägs vara mer beroende av 

medier för kommunikation på grund av att de har svagare en partiorganisation i 

jämförelse med de äldre och traditionella partierna (Aalberg & de Vreese, 2017). 

 

Ett annat argument är att nyhetsmedia tenderar att publicera dramatiska rubriker som är 

skapade av populistiska aktörer; därför påpekar några forskare att kommersiell media, 

som privatägda tidningar eller televisionsbolag, ger populistiska aktörer mer 

mediautrymme för att de tillhörande rubrikerna lockar en större publik (Mazzoleni, 

Stewart & Horsefield, 2003). Om associationen är korrekt kommer populism inom 

Europa öka i samma takt som nyhetsmedier blir kommersiella.  

 

I studier kring politisk kommunikation behandlar forskningen främst tre nyckelfaktorer: 

1. Politiska partier, kandidater eller rörelser. 

2. Medier. 

3. Befolkningen som väljare.  

 

En central insikt är rollen massmedier har i att göra populistiska aktörer mer tilltalande 

för publiken. I samband med detta menar flera forskare att populistiska aktörer behöver 

synas i media eller i “luften av publicitet” vilket levereras av massmedia (Aalberg & de 

Vreese, 2017). Ellinas (2010) upptäckte, i sin studie, att media agerar som gatekeeper till 

“valmarknaden” och att de gör det möjligt för mindre och nya grupper att nå en större 
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publik än vad deras resurser låter dem göra. Media har emellertid blivit observerade som 

en fiende i relation till populistiska aktörer (Aalberg & de Vreese, 2017). Bos, van der 

Brug och de Vreese (2011) fann i sin studie att hur populistiska aktörer, i Nederländerna, 

gestaltas är viktigt. Mazzoleni et al. (2003) pekar på att kontexten är viktig. Exempelvis är 

media mer benägna att ge populistiska aktörer mediautrymme när särskilda frågor 

dominerar nyheterna. 

Walgrave och De Swert (2004) fann att när media fokuserade på frågor som brottslighet 

och immigration så bidrog de med ökat popularitet för det belgiska högerextrema partiet 

Vlaams Blok. 

Ett flertal studier har undersökt mediers påverkan på stödet de ger till populistiska 

aktörer. Studierna har funnit en länk, inom några länder, mellan prominens för 

anti-invandringsfrågor i nyheterna och det delade stödet för anti-invandringspartier 

(Boomgaarden & Vliegenthart, 2006, 2009; Gerstlé, 2003). Andra studier har kommit 

fram till att tittandet av kommersiell television korrelerar med opposition till invandring 

medan motsatsen stämmer för konsumtionen av public service-nyheter (Karlsen & 

Aalberg, 2015; Strabac, Thorbjørnsrud, & Jenssen, 2012).  

 

Aalberg & de Vreese (2017) förklarar att studierna ovan har haft en betydande roll för 

framtida forskning men i många fall har de misslyckats med att analysera populism på ett 

integrerat synsätt eftersom ingen av dem har utforskat relationen mellan populistiska 

aktörer, media och medborgare. Utan en samordnad insats kan vi därför inte fullständigt 

förstå eller förklara effekten av populistpolitiskkommunikation på det demokratiska 

samhället (Aalberg & de Vreese, 2017). 

Enligt Aalberg & de Vreese (2017) kan bristerna i de tidigare forskningarna delas upp i 

tre frågor eller områden. Det första är att definiera populistpolitiska aktörer och 

kommunikation och sedan bestämma vad kommunikations success inom detta området är 

och betyder. Tidigare studier har haft en tendens att fokusera på populistpolitiska 

kandidater tillhörande den högra sidan inom den politiska världen (neo-populister) och 

deras antagonism mot konventionella politiska eliter. Den nuvarande förståelsen för var 

som utgör populism och populistiska aktörer måste omformuleras medan man tar till sig 

skillnaderna mellan aktörer och diskurser som genomsyrar den offentliga sfären i 
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europeiska demokratier. Många men absolut inte alla av dessa populistpolitiska aktörerna 

kan beskrivas som neo-populister. Som exempel har en del vänstergrupper varit aktiva 

inom protester bland annat i Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Dessutom växer 

entreprenörer inom särskilda frågor upp exempelvis Piratpartiet i Sverige och Tyskland 

och “5 Star Movement” i Italien. Dessa exemplen av populistiska aktörer kan inte direkt 

bli klassificerade som högerpopulister fastän de må dela liknande populistiska 

kommunikationsstrategier (Aalberg & de Vreese, 2017).  

 

Det andra hindret är att etablera medias roll inom främjandet av populismen. Aalberg och 

de Vreese (2017) tycker att den nuvarande synen på medias roll – möjliggörande och 

förhindrande av populistisk politik – är för simplistisk. Slutsatsen för detta ämnet blev 

ännu mer brådskande på grund av den brett dokumenterade kommersialiseringen och den 

ökande konkurrensen i medielandskapet och uppkomsten av internet. I några länder 

möjliggör den uppkopplade miljön populistiska aktörer att med hjälp av nyheter 

“krascha” de etablerade medieportarna (media gates) (Aalberg & de Vreese, 2017). 

 

Den tredje och slutliga utmaningen är att förstå effekten som populistiska meddelande har 

på allmänheten och hur medborgare fångar upp populistpolitiskkommunikation. Tidigare 

forskning har nästan exklusivt fokuserat på valkampanjer och medias påverkan och 

bidragande till stöd för populistiska aktörer. I denna kontexten med väldokumenterade 

trender i nationella val – exempelvis väljare som exponerats för olika typer av media – 

kan få väljare att vara mer mottagliga för populism. De som främst använder sig av 

tabloidjournalistik för att få sina nyheter är mer benägna att stödja populistpolitiska 

partier (Aalberg & de Vreese, 2017). 

 

Enligt Jan Jagers och Stefaan Walgrave (2005) har populism blivit populärt bland 

forskare inom politik, särskilt efter den ökande populariteten hos det högerextrema 

populistiska partiet Vlaams Blok i Belgien. Populism är ett svårdefinierat ord och leder 

ofta till förvirring för definitionen av begreppet är ännu inte bestämt (Jagers & Walgrave, 

2005). 
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Jagers och Walgrave (2005) har valt att definiera populism med tre nyckelelement: 

 

1. Populism hänvisar alltid till människorna för att rättfärdiga åtgärder genom att 

tilltala och identifiera sig med människorna. 

2. Populism är emot “eliten” i samhället. 

3. Populism betraktar folket som en monolitisk grupp utan interna skillnader förutom 

väldigt specifika kategorier som utsätts för en uteslutande strategi 

 

Dessa tre element definierar populism enligt Jagers och Walgrave (2005) och det är 

möjligt att förklara ett “tunnare” och ett “tjockare” koncept av populism. Det “tunnare” 

konceptet som beskrivs av Jagers och Walgrave förlitar sig endast på det första elementet, 

alltså att det rättfärdigar sina åtgärder genom att tilltala och identifiera sig med folket. Det 

“tjockare” konceptet är närmare den klassiska konceptet av populism som består av alla 

tre element, nämnda ovanför, och konstaterar att populism hänvisar till folket precis som 

det “tunnare” konceptet men också att det ger utlopp för anti-etableringsidéer och 

samtidigt exkluderar särskilda grupper i samhället (Jagers & Walgrave 2005).   

 

Vi utgår från Jagers och Walgraves tre nyckelelement för att definiera populism i vår 

studie. 

4.5 Satir  

Claridge, (2010) beskriver att satir är motsats till parodi och menat att kritisera och att 

använda en negativ attityd mot personen i fråga, det är ett definierat karaktärsdrag för 

satir och något som begreppet ska innehålla. Överdrifter och därmed förvrängningar är 

vanliga satiriska tekniker. (Claridge, 2010). Claridge ger även några andra förtydliganden 

om vad satir är för något:  

 

1. Överdriften spelar en roll när det gäller ironi som ofta är en väsentlig del av 

satirerna 

2. Överdriften håller en balans mellan likheter och avstånd till objektet  
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3. Överdriften är eftertrycklig, vilket gör det lättare för publiken att känna igen den 

satiriska avsikten och dess syfte.  

 

 

Claridge, (2010) beskriver vidare att satiren antingen kan fungera som ett överdrivande 

relaterat till språk och form, eller relaterat till innehåll.  

 

 

LeBoeuf (2007) beskriver att satir idag är en mycket konstnärlig och kraftfull form som 

används för att kritisera specifika människors beteenden. Satir ska definieras som något 

vare sig det är litterärt, konstnärligt eller i talande form, även LeBoeuf (2007) beskriver 

egenskaper som satir ska ha:  

 

1. Satir är alltid en kritik av någon form av mänskligt beteende eller dårskap med 

avsikt att övertyga publiken för att se föraktet och därmed uppmuntra en viss 

social förändring.  

2. Satir använder ironi och detta ofta på ett humoristiskt sätt för att påpeka problem 

met beteendet som kritiseras.  

3. Satir är inte ett tydligt påstående och har inte någon självklar innebörd, istället 

framställs satir som kritik genom att vara orimlig, främst beror det på att satir är 

överdriven eller tagen ur sin kontext. 

 

 

 

I denna studie kommer vi att förhålla oss till Megan LeBoeufs definition av vad satir är 

för något, vilket alltså är de tre tidigare nämnda punkterna. Denna definition av begreppet 

är bred och tydlig och innefattar även delar som Claridge, (2010) menar att satir är.  

4.6 Twitters betydelse 

Twitter anses vara en av de mest effektiva verktygen inom modern kommunikation. 

Plattformen har cirka 300 miljoner aktiva användare varje månad (Twitter, 2017) som 
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utnyttjar Twitters funktion, att skriva 280 tecken långa meddelande, och sprida 

information. Politiker är en grupp som har använt plattformen som nätverkande 

(Ausserhofer & Maireder, 2013). Under Barack Obamas valkampanj 2008 lyftes Twitter 

fram till fronten av amerikansk politik och användes för att enkelt kommunicera med 

potentiella väljare (Tumasjan, Sprenger, Sander & Welpe, 2010).  

 

På Twitter kan engagemang mätas kvantitativt med hjälp av likes, retweets, svar och 

intryck (Twitter, 2017). När politiker får reda på vilka typer av tweets som väcker mycket 

engagemang delar de liknande meddelande för att få ännu mer engagemang på sin profil 

(Anderson, 2017). 

 

Twitteranvändare försöker anpassa sina meddelanden till sina följares ideologi. Individer 

presenterar sig annorlunda beroende på vem de kommunicerar med för att tilltala en 

inbillad publik (Marwick & Boyd, 2010). När politiker försöker tilltala en inbillad publik 

är det möjligt att deras följare delar deras inlägg bara för att andra gör det. De som har 

starkt opinionsledarskap använder Twitter mer frekvent än de som har svagt 

opinionsledarskap (Park, 2013).  

 

Bryan Anderson (2017) analyserade 1272 tweets som Donald Trump hade skrivit. Bland 

annat upptäckte han följande:  

 

“ Tweets involving media criticism and personal attacks will receive the highest level of 

engagement as measured by likes and retweets.” 

 

Resultatet är mätt med antalet delningar och likes på Twitter. 

Av de 100 tweets med högsta nivåer inom engagemang fokuserade 39 på politik. Tweets 

med personangrepp rankades andra högst, totalt 20 av de 100 inläggen som gjordes var 

personangrepp. Andra tweets som hade höga nivåer av engagemang innehöll självberöm, 

mediekritik, beröm av andra och övrigt (Anderson, 2017). 
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Sociala medier som twitter har blivit något som för många är en självklarhet i de 

offentliga samtalen i Sverige, användningen av sociala medier och internet är hög i detta 

land. (Findahl 2014; Carlsson & Facht 2014; Hast & Ossiansson 2010). Hanif Bali har i 

skrivande stund 93 900 följare på Twitter (Twitter, 2018) vilket inte är långt ifrån Nya 

Moderaternas antal följare på samma sociala medium, i skrivande stund 102 000 följare 

(Twitter,  2018). Eftersom att denne riksdagsledamot har så pass många följare kan det 

vara en anledning till att han blir en intressant person att lyfta upp i medierna. 

5.0 Metod  

Vi använder oss av Graneheim och Lundmans (2004) metod för att göra en kvalitativ 

innehållsanalys. Efter att ha letat efter metoder att använda till nyhetsartiklar där texten 

analyserat på ett kvalitativt vis dök deras metod upp. Deras metod är tydlig och enkel att 

följa och passar bra till vår studie. Materialet blir delat i olika kategorier vilket gör det 

enklare för oss att komma fram till vårt resultat, detta är anledningarna till varför vi valt 

just denna metoden.  

 

Graneheim och Lundmans (2004) analysmetod går till på följande vis:  

 

För att skapa en helhetsbild, förståelse och olika vinklar på analysenheterna skall det 

insamlade materialet (beroende på vad för typ av material man har samlat in) läsas och 

lyssnas igenom noggrant flera gånger.  

 

Efter genomgången av materialet skapas en meningsbärande enhet som är ett 

sammanfattat stycke ur en text eller intervju. Det kan röra sig om några meningar. Den 

meningsbärande enheten blir efteråt till en kondenserad meningsenhet som är en 

sammanfattande text av den meningsbärande enheten. Dessa enheter diskuteras senare av 

forskarna för att kunna sätta ett gemensamt kodnamn; koden är några ord som 

sammanfattar och förklarar vilken kategori enheterna rör och hamnar i. Koderna används 

också som ett verktyg vilket gör att man kan se de meningsbärande och kondenserade 
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enheterna från olika perspektiv och öppna upp till nya sätt att arbeta (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

 

Kategorier skapas för att gruppera innehållet som delar gemensamma egenskaper och 

innebörder. Graneheim och Lundman (2004) fortsätter med att påpeka att inget material 

som relaterar till ämnet man undersöker skall bli exkluderat på grund att de inte passar in 

i någon kategori. Enligt Graneheim och Lundman (2004) uppfattas kategorierna att svara 

på frågan “vad?” och hänvisar huvudsakligen till ett beskrivande av innehållet. 

 

En kategori innehåller oftast sub-kategorier, eller med ett annat ord underkategorier. 

Underkategorierna har olika nivå av abstraktion, underkategorier kan bli sorterade till en 

kategori eller så kan en kategori uppdelat till underkategorier (Graneheim & Lundman, 

2004). 

 

Teman skapas för att bland annat kunna bilda en koppling mellan olika underliggande 

betydelser och kategorier. Graneheim och Lundman (2004) förklarar också att ett tema 

kan beskriva en aspekt av erfarenhet och att tema inte kan vara ett objekt. De skriver 

också att deras tolkning av tema är en tråd av underliggande meningar genom 

kondenserade meningsenheter, koder eller kategorier på en förklarande nivå. 

I denna studie analyseras artiklar från SVT Nyheter och Sveriges radio eftersom att public 

service har det så kallade public serviceuppdraget, det vi vill se är om detta uppdrag har 

någon betydelse när det gäller vad som skrivits i detta fall. Både SVT Nyheter och 

Sveriges radio skriver att de förhåller sig till vissa regler även på webben. (SVT Nyheter, 

2017) (Sveriges Radio, 2017). Kvällstidningar är den typ av media som anses stå längst 

fram när det kommer till mediedrev (Ester Pollack 2012), vilket är något som Hanif Bali 

själv menar att han blivit utsatt för. (Youtube, 2018) Kvällstidningarna som är med i 

undersökningen är de två dominerande, det vill säga Expressen och Aftonbladet.  

5.1 Urval  

Vi valde ut två public service-medier, SVT Nyheter och Sveriges Radio, och två 

kvällstidningar, Aftonbladet och Expressen ur populationen dominerande medier i 
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Sverige. Alla fyra är stora medier i Sverige som många läser och känner till. Vi ville 

också undersöka skillnaden i deras rapportering i och med det uppdrag som public service 

har (SVT Nyheter 2017) (Sveriges Radio, 2017) och därför blev två public service medier 

och två kvällstidningar en bra uppdelning. Vi har tittat på artiklar som berör Hanif Bali i 

skedet kring vapenbilden och CoD-bildmontaget. Vi har valt att analysera nyhetsartiklar 

och därför valt bort rörlig bild, ljudupptagningar och ledar- och opinionsartiklar. 

Analysmaterialet är fördelat på följande sätt: SVT Nyheter 6 artiklar, Sveriges Radio 5 

artiklar, Aftonbladet 6 artiklar och Expressen 3 artiklar. Totalt har vi analyserat 20 

stycken nyhetsartiklar. 

5.2 Svårigheter  

Vi är medvetna om att det ställs andra krav på trovärdighet när man arbetar med 

kvalitativa metoder. Vi har hela tiden fört en ständig dialog med oss själva och varandra 

och försökt hållit oss så opartiska det går i och med analysen av texterna. Eftersom att 

innehållet i texterna inte är så omfattande har vi inte haft svårigheter med att inkludera 

helheten och kärnan av det som sägs i texterna. Validiteten har också varit en svårighet, 

som det är i de flesta kvalitativa undersökningarna, eftersom vi gör egna bedömningar 

utifrån materialet vi analyserar. Detta problem har vi tacklat med att ständigt utgå från 

forskning och diskutera med varandra för att göra studien så trovärdig som möjligt. 

 

När vi använde oss av denna metod stötte vi inte på några problem. Informationen i de 

texter som analyserats har varit likartad och det har inte varit en bred spridning av 

information. Däremot tog det lång tid att göra analysen.  

5.3 Hur vi använde Graneheim och Lundmans analysverktyg  

Vi letade upp alla nyhetsartiklar på redaktionernas hemsida som handlade om det ämnet 

vi ville skriva om.  

 

Vi läste sedan igenom de artiklar vi använder som analysenheter för att få en 

övergripande blick kring den generella attityden. Vi läste först igenom artiklarna flera 

gånger och diskuterade innehållet. Därefter läste vi igenom artiklarna på djupet.  
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Sedan gick vi vidare med att plocka ut stycken ur varje artikel som var relevant för vår 

studie, i flera fall blev det hela artiklar och vi hade alltid i åtanke att själva kärnan i 

artikeln skulle vara inkluderad. Vi använde detta för att svara på våra frågeställningar. 

Dessa styckena blev våra meningsbärande enheter som vi använde som material när vi 

skulle svara på våra frågeställningar. Vi gav alla meningsbärande enhet en kategori, i vårt 

fall var det främst för att hålla koll på var all information var hämtad. Det vill säga att 

kategorierna blev just det, namnet på redaktionerna där artiklarna var publicerade. Detta 

gjorde det lättare för oss att se skillnader mellan deras gestaltningar och vad för 

information de valt att ta med. 

 

Vi skapade sedan en kod. Koden är en kortare beskrivning av den meningsbärande 

enheten där kärnan av information fortfarande är kvar men onödiga ord har skalats bort. 

Detta underlättade arbetet när vi skulle placera in de meningsbärande enheterna i 

underkategorier. 

 

Efter att vi hade allt material ut artiklarna som var relevant för vår studie skapade vi 

underkategorier. De underkategorierna vi skapade är följande: Satir, Moderaterna och 

Satir, Hanif Bali, Moderaterna, Tredje part, Oppositionen, Beskrivning och tolkning.  

Underkategoriernas syfte var för vår del att beröra våra frågeställningar så vi kunde ge 

svar så tydligt som möjligt utifrån det material vi analyserat. Våra kategorier har fått sina 

namn efter vad de meningsbärande enheterna innehåller; exempelvis behandlar kategorin 

“Tredje part” hur den tredje parten ställer sig till denna händelse. 

Underkategorin “Hanif Bali” kan vara missledande eftersom allt rör Hanif Bali. Men i 

vårt fall handlar den kategorin om hur Hanif Bali kommer till tals i artiklarna, om han 

syns överhuvudtaget och vad det är han väljer att säga. 

 

Slutligen analyserade vi materialet genom att läsa igenom de meningsbärande enheterna 

och diskuterade vad de betydde och vad de faktiskt säger. I detta skedet kopplade vi in 

teorin och den tidigare forskningen vi använder oss utav för att svara på våra 

frågeställningar. Vi sammanfattade public service och kvällstidningarna för sig och 
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beskrev vad för information som framgick i de artiklarna. Analysen är också uppdelad i 

varje underkategori för sig för att göra det lättare och tydligare för läsaren. Vi avslutade 

med att svara på våra frågeställningar var för sig under sin egna rubrik för att visa vad vi 

kommit fram till och för att göra det mer tydligt. Uppdelningen vi gjorde genom att svara 

på varje fråga för sig gör det lättare för läsaren att hitta i studien.  

 

Artiklarna som vi analyserat är publicerade inom ramen av sju dagar (från 20 augusti till 
27 augusti). 
 

Frågorna och eller definitionerna  vi hade i åtanke när vi plockade ut material ur 

analysenheterna vad följande: 

 

Inom gestaltningsteorin: Vi kommer att tolka gestaltning som något medierna gör när de 

skriver en artikel. De kommunicerar med läsarna och lyfter fram särskilda aspekter av 

verkligheten som på så sätt blir mer framträdande. De gör ett urval av massor av 

information och väljer hur de vill vinkla och berätta historien.  

  

Inom mediedrev: 

Vi använder oss av Ester Pollack och Sigurd Allerns definition av ett mediedrev.  

 “Ett mediedrev inbegriper omfattande intensiv rapportering med personfokuserade 

anklagelser om normbrott som karakteriseras som en skandal där flera dominerade 

redaktioner deltar över en viss tid med samma perspektiv och dramaturgi och där 

utgången är oviss”. (Pollack & Allern 2009). 

 

Inom politisk skandal: 

Vi använder oss av Bromander (2012) och Thompson (2000) definition av politisk 

skandal.  

1. Begreppet ska innefatta brott som normbrott, brott mot lagar, regler eller moraliska 

aspekter som finns i samhället.  

2. Dessa skandaler ska inte bara vara kända bland de parter som är inblandade utan 

även av andra utomstående parter. Ingen skandal existerar om endast två personer 
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är inblandade i exempelvis en korruptionshärva. Själva skandalen uppstår när 

allmänheten hamnar i situationen. 

3. Människor måste bli skakade eller chockade över skandalen som inträffat, det 

räcker inte att människor bara är medvetna om skandalen.  

4. Måste finnas folk som höjer kritiska röster offentligt. Skandalen kräver inte bara 

journalister som har kontakt med synliga källor, de måste kunna framkalla 

reaktioner från dem.  

5. Överträdelsen av normer och regler ska kunna få politikern i fråga att i värsta fall 

kunna få avgå som konsekvens.  

Det krävs att allmänheten påverkas negativt på något sätt beskriver Bromander (2012).  

 

Inom populism:  

1. Populism hänvisar alltid till människorna för att rättfärdiga åtgärder genom att 

tilltala och identifiera sig med människorna. 

 

2. Populism är emot “eliten” i samhället. 

 

3. Populism betraktar folket som en monolitisk grupp utan interna skillnader förutom 

väldigt specifika kategorier som utsätts för en uteslutande strategi 

 

Inom satir: 

Vi använder oss av LeBoeufs (2007) definition av vad satir är.  

1. Satir är alltid en kritik av någon form av mänskligt beteende eller dårskap med 

avsikt att övertyga publiken för att se föraktet och därmed uppmuntra en viss 

social förändring.  

 

2. Satir använder ironi och detta ofta på ett humoristiskt sätt för att påpeka problem 

met beteendet som kritiseras.  
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3. Satir är inte ett tydligt påstående och har inte någon självklar innebörd, istället 

framställs satir som kritik genom att vara orimlig, främst beror det på att satir är 

överdriven eller tagen ur sin kontext. 

  

 
 
Se bilaga 1 för att se på exempel hur vi gjorde. 
 

5.4 Analysmaterialets kvalitet  

Materialet vi har valt att analysera berör Hanif Bali i precis den situationen vi ville 

undersöka och behövde undersöka för att kunna svara på våra frågeställningar. Den 

informationen som inte var relevant för vårt syfte och frågeställningar exkluderade vi och 

valde att inte analysera, ett exempel är den bakgrundsinformation angående Sara 

Skyttedal och att hon poserat med en revolver. Därför är allt material vi har tagit med 

relevant, berör just denna händelse och har en hög kvalité eftersom det berör exakt det vi 

vill undersöka. 

5.5 Sammanställningen  

Efter att vi hade delat in texten i olika kategorier började vi med att läsa igenom vad som 

framgick i public service-nyhetsartiklar. Vi sammanställde kategori för kategori och kom 

fram till vilken typ av attityd som de olika parterna har som får uttala sig i texterna och 

vad journalisterna själv väljer att ta med. Vi följde Graneheim och Lundmans (2004) 

modell och tog ut den information som var relevant för oss. Efter detta skrev vi ned allt 

som kunde användas som en del av vårt resultat. Vi gjorde därefter samma sak med 

nyhetsartiklarna från Aftonbladet och Expressen; vi jämförde sedan innehållet och de 

olika kategorierna med varandra för att komma fram till svar på våra frågeställningar. 

6.0 Analys  

Resultat och analysdelen presenteras i form av olika stycken som tar upp våra 

underkategorier. I början av varje stycke finns det ett förtydligande som kortfattat svarar 
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på vad vi kommit fram till när vi undersökt just den rubriken. Underkategorierna som vi 

tar upp är i ordning:  

Hanif Bali 

Beskrivning och tolkning 

Den tredje parten 

Moderaterna 

Moderaterna och satir 

Oppositionen 

Satir 

6.1 Hanif Bali - SVT Nyheter och Sveriges radio  

Enligt vårt sätt att bedöma om detta rör sig om en politisk skandal, där vi utgår från 
Bromander (2012) och Thompson (2000), är detta inte att betrakta som en politisk 
skandal. Det finns inte heller någon skillnad mellan rapporteringen kring händelsen. 
 
 
Medierna skiljs inte åt märkbart mycket i och med hur Hanif Bali får komma till tals. I 

flera fall lyckas de inte nå honom vilket de även skriver. I många av artiklarna vill 

medierna ha svar från Ulf Kristersson, M, och Gunnar Strömmer, M, om det Hanif Bali 

har gjort är lämpligt och om han kan fortsätta att representera Moderaterna, samtidigt som 

Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter reagerar på bilderna och associerar det som 

hot och våld mot journalister. Eftersom att detta lyfts fram i texterna skulle man kunna 

tolka det som att medierna lyfter upp frågan om Hanif Bali har gjort normöverskridande 

eller moraliska överträdelser, å andra sidan har dessa publiceringar inte påverkat 

allmänheten negativt på något sätt, det är ingen som kommer till tals i artiklarna om att de 

exempelvis skulle känna sig hotade av dessa inlägg, med detta i åtanke och vår definition 

av begreppet “politisk skandal” är detta inte att betrakta som en politisk skandal. 

Bromander (2012). Hanif Balis handling är heller inte att betrakta enligt Thompsons 

(2000) definition av politisk skandal, eftersom att denna händelse inte uppnår alla de fem 

egenskaperna som Thompson presenterar. När det gäller Sveriges radios publiceringar 

fick Hanif Bali komma till tals i någon form två gånger, av fem analyserade artiklar. När 
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det kommer till Sveriges Television får Hanif Bali komma till tals tre gånger, av fem 

analyserade artiklar.  

6.2 Hanif Bali - Aftonbladet och Expressen  

Enligt Bromander (2012) och Thompsons (2000) sätt att bedöma, som vi utgår ifrån i vår 
studie, om detta är att betrakta som en politisk skandal kan vi klargöra att det vi tagit del 
av inte uppnår de kriterier som krävs för att detta skall betraktas som en politisk skandal. 
 
Det är ingen märkbar skillnad på public service och kvällstidningarna Aftonbladet och 

Expressen. I många fall refererar de olika medierna till varandra och beskriver 

bakgrunden till händelsen på ett likartat sätt. På samma sätt som public service får 

Tidningsutgivarnas vd Jeanette Gustafsdotter berätta hur hon ser på inläggen där hon 

menar att de ger anspelningar på hot och våld mot journalister. På samma sätt här lyfts en 

bild fram som ställer sig frågande till om det är lämpligt som riksdagsledamot att dela och 

publicera sådant här innehåll, med detta i åtanke kommer vi återigen in på att detta 

gestaltas som moraliska eller normöverskridande överträdelser. I Aftonbladet och 

Expressen uppfyller Hanif Balis handlingar inte heller Bromanders (2012) definition av 

politisk skandal. De uppfyller inte heller de fem egenskaper som en politisk skandal ska 

kännetecknas som enligt Thompson (2000).  

6.3 Beskrivning och tolkning - SVT Nyheter och Sveriges Radio  

I sin helhet finns det ingen större skillnad på hur SVT Nyheter och Sveriges Radio har 
valt att gestalta händelsen. Självklart finns det skillnader här och var men inget som vi 
anser vara markant nog som skulle bidra till en annan typ av diskussion och resultat än 
det vi för. 
 
Bägge medierna beskriver vilka inlägg som delats och vad de föreställer men eftersom att 

det är olika journalister som skriver artiklarna är inte bakgrundsbeskrivningarna identiska. 

I artiklarna är beskrivningen och tolkningen till stor del hur dessa bilder ser ut enligt 

medierna. Sveriges radio avviker dock från den mest förekommande beskrivningen vid ett 

fall, i en artikel har man lyckats blanda ihop bägge inläggen och tolkat det som endast en 

publicering och en bild vilket inte stämmer överens med verkligheten. Det förekommer i 

ett annat fall när det gäller Sveriges radio att man beskrivit hur en bild ser ut där Hanif 



  29 
 

Bali poserade med vapen och så man plockat ut innehåll i en tweet han skrivit i anslutning 

till bilden, men bara delar av denna tweet. I detta fall rör det sig om följande:  

 

“Ser att DN är upprörda över att Skyttedal poserar med vapen. Tänkte ge dem en 

hjärtinfarkt med att posera med en AR-15" (Källén, Sveriges Radio 2018) 

 

I detta fall har man valt att exkludera slutet av denna tweet vilket kan vara en viktig detalj 

av syftet med inlägget eftersom att den delen visar på att Bali befinner sig på en 

skyttebana. Den definition av gestaltning vi använder oss av är bland annat att medier 

lyfter särskilda aspekter av en händelse för att förklara vad som skett (Kerbel, et al., 

2000). Den uteslutande delen är “Riktigt fin skyttebana hos Högsätra skola F-9.” (Bali, 

2018). 

 

SVT Nyheter utmärker sig i ett fall bland alla de medier vi undersökt där de i ett fall 

tydligt beskriver vart bilden där Bali poserar med vapen kommer ifrån:  

 

“Bilden är dock hämtad från en video som laddades upp på Youtube i januari 2016 och 

föreställer Hanif Bali på studiebesök hos Lidingö Sportskytteklubb. Syftet med besöket 

var att lyfta kritik mot ett EU-förslag om att begränsa laglig användning av vapen till jakt 

och sportskytte.” (Andersson, Thomsen, Aftonbladet 2018). 

 

I övrigt lyfter just denna text fram flera olika aspekter, till skillnad från många andra 

analyserade artiklar, hur Jan Björklund, L, ser på saken. Bakgrunden kring varför Hanif 

Bali publicerade ett inlägg, faktumet att bilden togs 2016 och en polis åsikt kring inlägget. 

De har sökt Bali, men som ingen annan, lyckats få en muntlig kommentar.(Andersson, 

Thomsen, Aftonbladet 2018). 

6.4 Beskrivning och tolkning - Aftonbladet och Expressen  

Kortfattat finns det ingen större skillnad i gestaltningen av händelsen. Vi redovisar ett 
exempel längre ned som var märkvärdigt men ingenting som tyder på att de olika 
medierna har helt olika uppfattningar eller har gestaltat händelsen på direkt olika sätt. 
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Som tidigare nämnt i Beskrivning och tolkning i delen som handlar om public service så 

beskriver dessa två tidningar en beskrivning av händelsen och hur de inlägg/bilder som 

publicerats ser ut, dessa skiljer sig inte mycket. Såväl public service som Expressen och 

Aftonbladet skiljer sig inte märkbart mycket. Många gånger refererar medierna till 

varandra om information och detaljer och gör det till sin egen gestaltning av händelsen. 

Aftonbladet väljer vid ett fall att även lyfta en beskrivning som vanligtvis inte 

förekommer i de andra analyserade artiklarna:  

 

“Vapnet har på senare tid använts i flera amerikanska skolskjutningar”. (Lundberg, 

Aftonbladet 2018).  

 

I detta fall i Lundbergs artikel väljer han att lyfta det vapen Hanif Bali poserat med och 

beskriver hur vapnet bland annat har använts i USA. (Lundberg, Aftonbladet 2018). 

Denna gestaltning är sällsynt i de analyserade artiklarna, visserligen får tredje parter i 

många fall komma till tals där medierna väljer att ta med vad dessa parter har sagt om 

vapnet, det vill säga att vapnet används vid skolskjutningar eller att det ger associationer 

till skolskjutningar. 

6.5 Den tredje parten inom Sveriges radio och SVT Nyheter  

Den tredje parten har generellt en negativ inställning till vad Hanif Bali har gjort. Utifrån 
Thompsons (2000) teori om vad som kännetecknar en politisk skandal ser vi att den tredje 
parten uppfyller några av kraven som krävs för att det skall vara en politisk skandal. Det 
är emellertid inte tillräckligt för att kalla hela händelsen en politisk skandal eftersom de 
inte uppnår alla nödvändiga kriterier enligt teorierna vi utgår ifrån. 
 
Tredje parten i vår analys består främst av Tidningsutgivarnas vd, Jeanette Gustafsdotter. 

Vi har definierat de som är oberoende till denna händelse som en tredje part.  

 

I de artiklar vi analyserat av Sveriges Radio och SVT Nyheter framstår just denna del av 

“tredje parten” som mest negativ till vad som har hänt. TU:s vd är negativa till hur Hanif 

Bali har agerat och menar att det är ett fall av hot och hat mot journalister. Denna “tredje 
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part” stärker sitt argument och påstår att vi befinner oss i en orolig tid för journalister och 

media.  

 

“Vi befinner oss i en väldigt orolig tid, framförallt vad gäller hot och hat mot medier. Att 

då, som riksdagsledamot, lägga ut bilder på sociala medier där man på olika sätt har 

vapen och i det ena fallet skriver att det är "war" är direkt olämpligt och olyckligt. Då vill 

jag ha en diskussion med den partiledning som representerar denna riksdagsledamot, 

säger hon till Kulturnytt”. (Källén, Sveriges Radio 2018) 

 

Utifrån teorin om “kännetecknande av en politisk skandal” ser vi här ett exempel på några 

av de egenskaper som Thompson (2000) berättar om. Jeanette Gustafsdotter höjer sin 

kritik offentligt och hon utgör en stor roll som kritiker till Hanif Balis publiceringar i 

medierna. 

 

Använder vi oss av ett kvantitativt synsätt för att räkna antalet gånger tredje parten tog 

plats i SVT Nyheters artiklar var det elva gånger. I Sveriges Radio artiklar var det sju 

gånger. Viktigt att nämna att vi analyserade fem artiklar av Sveriges Radio och sex 

styckna av SVT Nyheter. 

 

I händelseförloppet har deras åsikter inte förändrats, de har genom alla artiklar uttalat sig 

på samma sätt, att det är olämpligt att en riksdagsledamot agerar på detta sättet, och 

menar också att det är ett direkt hot mot medier och journalister. I de olika artiklarna 

framkommer det ett syfte som Tidningsutgivarna, TU, har, detta syfte är att de vill ha ett 

möte med Moderaternas partiledning gällande Hanif Balis agerande. De ville 

ursprungligen att Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare, skulle vara med men på 

grund att han inte hade tid resulterade det i att Gunnar Strömmer, Moderaternas 

partisekreterare, fick närvara på mötet. Efter mötet tog Hanif Bali bort bildmontaget som 

han hade delat på Twitter men bilden där han poserar med vapnet AR-15 tog han inte 

bort. I svar till att den ena bilden låg kvar svarade Jeanette Gustafsdotter att hon tyckte det 

var märkligt för att det var helheten de var bekymrade över inte bara en av bilderna. 
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Fastän den tredje parten främst består av TU:s vd, Jeanette Gustafsdotter är hon inte 

ensam i kategorin. Jan Björklund, Liberalernas partiledare, presenteras också vara emot 

de bilder Hanif Bali har delat och kallar det för “omdömeslöst”. Han tycker att det är 

särskilt osmakligt eftersom AR-15 är ett vapen som förekommer ofta inom 

skolskjutningar i USA, att då en riksdagsledamot poserar med ett sånt vapen på en 

skjutbana i en skola sänder en obehaglig signal.  

 

Viktor Adolphson, områdespolis i Trygghetsgruppen Södermalm och yttre befäl i 

utryckningsverksamheten på Södermalm i Stockholm City är också en del av den tredje 

parten i SVT Nyheter och Sveriges Radios artiklar. Han menar, liksom Jan Björklund, att 

det sänder obehagliga signaler men att man inte ska övertolka allt. Han säger emellertid i 

en tweet att Hanif Balis inlägg gav associationer till skolskjutningar. 

Dock anser inte vi att det framgår att varken Jan Björklund, Jeanette Gustafsdotter eller 

Viktor Adolphson som också är en del av underkategorin “tredje part”, skulle agera på ett 

sådant sätt att de verkar chockade av det Hanif Bali gjort. En av Bromanders (2012) 

listade egenskaper för vad som kännetecknas som en politisk skandal var just att 

handlingen i fråga måste påverka allmänheten på så sätt att de blir chockade eller 

skakade. 

 

För att sammanfatta detta stycket om den tredje parten i SVT Nyheter och Sveriges 

Radios artiklar kan vi se en tydlig likhet mellan alla inom den tredje parten. De alla ställer 

sig negativt till det Hanif Bali har gjort. Det råder heller inget tvivel om att redaktionerna 

har tagit pratminus ur sin kontext, de olika parterna uttalar sig direkt om bilderna och vad 

de tycker om det. Därför påstår vi att den tredje parten i dessa artiklar är emot hur Hanif 

Bali har gjort och att de föredrog att han skulle avstått från att publicera och dela de 

bilderna det rör sig om.  

 

Viktigt att nämna är att de i vissa fall tagit citat från intervjuer som andra tidningar har 

gjort, bland annat Expressen och Aftonbladet, och inte enbart fått tag i personerna själva. 



  33 
 

De har också tagit offentlig information direkt från Twitter av bland annat Jan Björklund.  

6.6 Aftonbladet och Expressen - Tredje parten  

Den tredje parten har en tydlig negativ attityd mot vad Hanif Bali har gjort och den 
attityden förändras inte mellan de olika artiklarna vi har analyserat. Fastän de prickar av 
några av kriterierna i Thompsons (2000) teori om vad som kännetecknar en politisk 
skandal så är det inte tillräckligt för att klassificera hela händelsen som en politisk 
skandal. 
 
Det finns inte några märkvärdiga skillnader inom rapporteringen eller gestaltningen av 

den tredje parten i Aftonbladet och Expressens artiklar. Det är samma tweets som använts 

i artiklarna (bland annat Jan Björklund och Viktor Adolphsons tweets). För att ge några 

liknelser ser vi att TU:s vd kommer till tals och menar att det är ett direkt hot mot 

journalister och medier samt att vad Hanif Bali gjorde var direkt olämpligt. Jan Björklund 

säger också samma saker; han är emot att Hanif Bali laddat upp en bild där han poserar 

med vapnet av modell AR-15 på en skjutbana vid en skola. Viktor Adolphsons tweet om 

att det ger obehagliga associationer med skolskjutningar används också.  

 

Skillnaderna vi kunde se var att Expressen har med ett stycke där Jeanette Gustafsdotter 

säger att de på TU älskar satir och yttrandefrihet men menar att detta inte är ett fall av 

något av det.  

 

I Aftonbladets artiklar kom tredje parten fram sju gånger och i Expressens artiklar kom de 

fram fem gånger. Viktigt att nämna att det var totalt tre artiklar som vi analyserade på av 

Expressen, av Aftonbladet var det sex styck. 

 

Det är viktigt att belysa att den tredje partens attityd inte förändras i någon av artiklarna. 

Den tredje parten är emot vad Hanif Bali har gjort och samma ord används för att 

beskriva händelsen, omdömeslöst, hot mot journalister och så vidare. Viktigt att nämna är 

att både Aftonbladet och Expressen tagit pratminus från bland annat SVT Nyheter och 

inte enbart fått tag i alla personer själva. De har också, liksom SVT Nyheter och Sveriges 

Radio, använt sig av offentlig information som tweets och sociala medier.  
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Det är också viktigt att utifrån gestaltningsteorin påpeka att det sker en tydlig 

gestaltningskultur. Gestaltning inom media innebär att särskilda aspekter lyfts upp för att 

förklara vad som har hänt (Kerbel, et al., 2000). Gestaltningskulturen är tydlig och visar 

på att Hanif Balis tweets och bilder alltid lyfts fram för att ge en förklaring kring vad som 

har skett.  

6.7 Moderaterna inom SVT Nyheter och Sveriges Radio  

Moderaterna har inte någon särskild ton eller inställning till Hanif Bali, de bidrar inte till 
ytterligare belägg för att denna händelsen skulle vara ett mediedrev eller en politisk 
skandal utifrån de teorierna vi utgår ifrån. 
 
Underkategorin “Moderaterna” syftar främst på Ulf Kristersson, Moderaternas 

partiledare, och Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare.  

Ulf Kristersson har lyfts fram i de olika artiklarna som en person som bär ansvar. 

Medierna vill höra vad han har att säga om Hanif Bali. Gällande helheten av händelsen 

har han sagt att man ska vara varsam och respektfull med hur man uttrycker sig i olika 

medier. Det framgår också att han inte förstår varför någon skulle vilja posera med vapen 

och skapa hotfulla situationer överhuvudtaget. Han tycker framförallt att det är tråkigt att 

medlemmar i hans parti bidrar till en dålig i ton inom svensk politik men att det inte är 

hans sak att recensera vad Hanif Bali har gjort. Ulf Kristersson säger att han kan berätta 

om hur han tycker man ska agera och föra sig men det är inte hans sak att bestämma om 

Hanif Bali ska fortsätta representera Moderaterna.  

Gunnar Strömmer uttalar sig inte lika mycket om Hanif Bali men mer utifrån mötet han 

hade med TU. Han tycker mötet de hade har varit bra och säger att de diskuterade om hot 

och hat mot journalister och medier. Som svar till frågan om hur kul han tyckte att det var 

att diskutera dessa ämnen innan valet så svarade han med att han hellre diskuterade andra 

frågor.  

 

– Det är klart att jag hellre pratar om vårdköer och att det finns många som är utanför 

arbetsmarknaden. Det här klart att sådant här också skymmer en valdebatt om de 

sakfrågor som jag tror i grund och botten är det som engagerar väljarna inför valet, 
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säger Gunnar Strömmer (M).  (Mårtensson, SVT Nyheter 2018) 

Moderaterna uttalar sig fyra gånger i SVT Nyheters artiklar och fyra gånger i Sveriges 

Radio. 

Det existerar inte någon särskild ton mot Hanif Bali från varken Gunnar Strömmer eller 

Ulf Kristersson. Ulf Kristersson är den som uttalar sig mest om Hanif Bali men i hans 

svar som framgår från dessa artiklarna inom SVT Nyheter och Sveriges Radio så anger 

han att han inte kan recensera Hanif Bali. Han påstår också att det inte är hans roll att 

bestämma om Hanif Bali ska få fortsätta representera moderaterna. 

Viktigt att nämna är att SVT Nyheter och Sveriges Radio tagit citat från bland annat 

Aftonbladet och Expressen, de har alltså inte enbart fått tag i alla citat själva.  

6.8 Moderaterna inom Aftonbladet och Expressen  

Flera citat som vi bevittnade i artiklarna som SVT Nyheter och Sveriges Radio låg bakom 

återanvänds i Aftonbladets och Expressens artiklar. Det är inte en markant skillnad i hur 

rapporteringen kring vad Ulf Kristersson och Gunnar Strömmer har att säga men det finns 

några stycken som vi finner av intresse för studiens resultat.  

Ida Drougge, M, försvarar Hanif Bali och poängterade att det var på en skjutbana i 

skolans idrottshall som Hanif Bali var på. 

 

Ida Drougges uttalande har vi inte sett i någon annan artikel som vi analyserat förutom 

just denna. (Lundberg, Aftonbladet  2018) 

Ulf Kristersson säger några andra saker, bland annat att han inte själv sett bilden men att 

han brukar säga att man ska vara varsam och respektfull i sociala medier och i 

traditionella medier. Han säger också att han inte är irriterad på Hanif Bali men att han 

tycker att hela händelsen tagit för mycket plats i medierna och att nyheterna ska handla 

om andra saker under valrörelsen än en riksdagsledamots valrörelser. 
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I Aftonbladets artiklar är Moderaterna med fem gånger, i Expressens artiklar är de med 

två gånger utifrån vår indelning. 

 

I de allra flesta artiklar, inklusive artiklarna av Sveriges Radio och SVT Nyheter, svarar 

Ulf Kristersson på frågan om hur vidare Hanif Bali borde få representera partiet och vad 

han tycker om händelsen i stort. Ulf Kristersson ger ett intryck av att han inte har så 

mycket att säga om det alls. Han tycker mest det tar för mycket fokus. Om Hanif Bali 

säger han i alla fall att han inte kan recensera honom. Han beskriver dock händelsen i 

helhet som “olycklig”.  

 

Sammanfattningsvis är det inte mycket som skiljer sig åt i rapporteringen. Liknande 

pratminus används i alla artiklar och då inte redaktionen fått tag i en person har de 

återanvänt ett pratminus från en redaktion som fick tag i personen. Detta är en av de stora 

anledningarna till att de liknar varandra. Hade de fyra olika redaktionerna fått tag i samma 

personer hade de säkerligen ställt annorlunda frågor och fått olika svar.  

Moderaternas attityd förändras inte i de olika artiklarna. De viktigaste vi kan ta ut från 

detta materialet är att rapportering är sig lik hos de olika redaktionerna. Moderaterna lyfts 

fram på samma sätt i de olika artiklarna.  

6.9 Moderaterna och satir inom SVT Nyheter och Sveriges Radio  

Sammanfattningsvis har vi fått material nog att kunna diskutera om detta fyller ett av 
Thompsons (2000) kriterier, alltså om Hanif Bali har gjort något normbrytande. 
 

Moderaterna och satir är en underkategori som behandlar när moderaterna nämner att det 

är en satirbild det rör sig om.  

Gunnar Strömmer, Moderaternas partisekreterare, säger angående mötet han hade med 

TU:s vd, Jeanette Gustafsdotter, att de diskuterade en satirbild som hade tagits fram av en 

tredje part. Bilden de pratar om är alltså inlägg-B. Gunnar Strömmer säger att han tyckte 

det var olyckligt att Hanif Bali delade bilden men att han inte menade att uppvigla har och 

hot mot journalister. Han tycker inte att Hanif Bali gått över någon gräns.  
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Moderaterna och satir förekommer två gånger i SVT Nyheters artiklar och ingen gång i 

Sveriges Radios artiklar utifrån vår indelning. 

 

Det kan, utifrån denna redovisningen, diskuteras i förhållande till om det är en politisk 

skandal eller ett mediedrev. En av egenskaperna som behövs uppnå är om det politikern 

har gjort är normbrytande eller går emot de moraliska aspekterna i samhället (Thompson, 

2000).  

6.9.1 Moderaterna och satir inom Aftonbladet och Expressen  

Den enda stora skillnaden i rapporteringen är att i Aftonbladet och Expressens artiklar 

förekommer det mer frekvent att Gunnar Strömmer säger att bilden, inlägg-B, var menad 

som satir. Det är viktigt att påpeka att det är samma pratminus som återanvänds i 

artiklarna. Eftersom underkategori “Moderaterna och satir” är nischat förekommer det 

inte någon vidare information av relevans till vår studie.  

 

Moderaterna och satir förekommer två gånger i både Aftonbladets och Expressens artiklar 

med liknande innebörder. 

6.9.2 Oppositionen i SVT Nyheter och Sveriges Radios artiklar  

Oppositionen består av främst Stefan Löfven, S, och Anders Ygeman, S, som kritiserar 

inte bara Hanif Bali men också Ulf Kristersson, M. De liksom andra som varit kritiska till 

händelsen höjer sin röst offentligt och ger kritik men i detta fallet är det mer inriktat på 

Ulf Kristersson och att han bär ansvaret. 

 

Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Anders Ygeman, menar att det som händer 

till slut är moderatledaren Ulf Kristerssons ansvar. (Gagliano, Sveriges Radio 2018) 

 

Den stora skillnaden vi ser mellan oppositionen och den tredje parten är att oppositionen 

strävar ifrån fokusen på Hanif Bali och pekar istället ut Ulf Kristersson som den som bär 

ansvar. Men de markerar också att de inte är nöjda med Hanif Balis beteende.  
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Av det artiklar vi gått igenom och de material vi valt att lyfta fram för vår studie är 

oppositionen med två gånger i Sveriges Radios artiklar och en gång i SVT Nyheters 

artiklar. 

6.9.3 Oppositionen i Aftonbladet och Expressens artiklar 

Det är ingen större skillnad i hur oppositionen presenteras i de olika artiklarna av de olika 

redaktionerna. Det största skillnaden är att Gustav Fridolin är med i en av Expressens 

artiklar där han säger följande:  

“Det är så långt ifrån där vi ska vara i svensk politisk debatt. Det här är det 

tillvägagångssätt vi ser i andra länder, där etablerade politiker attackerar medier och sår 

oro och tvivel. Man målar ut media som folkets fiende, och det är livsfarligt för en 

demokrati. Jag tror inte man kan överdriva allvaret i just den här typen av beteende, det 

kan vara en bild eller två bilder, men det är hela tillvägagångssättet  

– Just nu känns det som att alla ledande företrädare har kommenterat hur oansvarigt det 

är, utom just Ulf Kristersson, som använder begreppet olyckligt. Det känns verkligen inte 

som att han tar tillräckligt allvarligt på det som skett.” (Lundberg Andersson, Svensson, 

Israelsson, Andersson & Åkesson, Expressen 2018). 

 

Av det vi lyft fram från oppositionen som varit relevant för vår studie kan vi se att det är 

fyra gånger från Aftonbladets artiklar och fem gånger från Expressens artiklar. 

 

6.9.4 Satir 

Satir är en underkategori som vi skapade för att se hur många gånger det nämndes från 

oberoende källor att inlägg-B var en uttalad satirbild. Det förekommer endast en gång och 

det är i Sveriges Radio artikel. (Nygren, Sveriges Radio 2018). 

 

När Lars Anders Johansson, Timbros redaktionschef, är med i en intervju som Sveriges 

Radio gör. Aftonbladet, Expressen och SVT Nyheter nämner ingenting om detta. Detta 

visar på ett exempel utifrån gestaltningsteorin och vår definition av teorin, att medier 
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lyfter fram vissa aspekter av en händelse. Vilket i sin tur innebär att vissa aspekter lyfts 

inte upp. 

7 Resultat: Hur skiljer sig rapporteringen kring 

händelsen? 

Efter analysen av samtliga texter finner inte vi att public service, i detta fall Sveriges 

radio och SVT Nyheters innehåll skiljer sig märkbart mycket från Aftonbladet och 

Expressen, det skulle kunna bero på att medierna i många fall har refererat till varandra 

och att stora delar av den information de använder är vad Hanif Bali skriver och de båda 

inläggen det handlar om.  

Det finns inte något enligt oss som tyder på att Sveriges radio eller SVT Nyheter inte 

skulle fullfölja deras uppdrag i och med den händelse vi har analyserat. (SVT Nyheter, 

2017) (Sveriges Radio, 2017). Det är emellertid av värde att poängtera en tidigare nämnd 

artikel där delar av en publicerad Tweet av Hanif Bali plockades isär. En mening i den 

tweet Hanif Bali gjort exkluderades (Källén, Sveriges Radio 2018) i den meningen 

beskriver han att han befinner sig på en skyttebana (Hanif Bali, 2018). Dock är det inte 

möjligt att ha vetskap om denna mening inte togs med på grund av ett misstag eller om 

det skulle vara en medveten gestaltning av journalisten i fråga. Men faktumet att 

informationen om att Hanif Bali befinner sig på en skyttebana framgår inte i artikeln 

(Källén, Sveriges Radio 2018).  

De medier vi valt att analysera har försökt låta Hanif Bali komma till tals och låtit flera 

andra parter komma till tals angående händelsen, exempelvis Moderaterna, 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalernas partiledare Jan Björklund. 

Något som alla de medier som har analyserats har gemensamt är att antalet artiklar inom 

varje medium har inkluderat beskrivningar och lyft upp delar som handlar om hur 

Tidningsutgivarna ser på saken, vanligt förekommande är att de uttalar sig om att detta 

anspelar på hot och våld mot journalister, ibland citeras även Tidningsutgivarnas vd när 
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hon nämner den Sundsvallsnazist som tidigare stod åtalad för förberedelse mot mord på 

två journalister (Alamaa, SVT Nyheter 2018), samt Jan Björklund och en polis 

Twitterinlägg där ordet skolskjutningar nämns. Detta skulle kunna ge tankar hos läsarna 

som om att detta är att ta på ett stort allvar något som Hanif Bali själv skriver att han inte 

menat, han skriver även att medierna gör sig dumma i och med dessa publiceringar. 

(Hanif Bali, 2018)  

“Beklagar verkligen att bilden gett sådana associationer, det ville jag verkligen inte ge. 

Poängen är att svensk skytte, precis som innebandy och andra sporter är en del av svenska 

föreningslivet. I detta fallet råkade skyttebanan ligga i källaren till gympasalen till en 

skola.” Hanif Bali.  

“Sverige har riktiga problem som behöver riktig politik. Skolbränder, mord och upplopp. 

I slutändan var det inte jag som gav den största stöten mot tidningars trovärdighet utan 

tidningarna själva när de mitt under brinnande valrörelse, mitt under brinnande bilar, mitt 

under pågående mordvåg gör sig dumma på det här sättet.” Hanif Bali.  

Visserligen är det i några fall som tidningarna har valt att publicera båda dessa tidigare 

nämnda citat men det framgår inte i alla artiklar.  

7.1 Resultat: Kan händelsen definieras som en politisk skandal? 

Begreppet “politisk skandal” passade inte in på den händelse som skrivits av medierna 

som har att göra med Hanif Bali. Även om Jeanette Gustafsdotter får komma till tals i 

många fall där hon bland annat nämner “hot och våld mot journalister”, vilket skulle 

kunna betraktas som att hon syftar på ett normöverskridande eller en moralisk 

överträdelse av Hanif Bali. så framgår det inte på något sätt att allmänheten har påverkats 

negativt vilket är en förutsättning för att händelsen ska kunna betraktas som en politisk 

skandal. (Bromander, 2012). Vi använde oss även av Thompsons (2000) definition av 

politisk skandal för att göra vår definition av begreppet bredare och tydligare, Thompson 

(2000) nämner fem egenskaper en politisk skandal ska inneha för att kunna betraktas som 

en sådan, där kan man säga att denna händelse uppfyller fyra av de fem egenskaperna. 

Dock uppfyller inte händelsen “den tredje egenskapen”, det vill säga, att människor inte 
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blivit chockade eller skakade över denna skandal. 

7.2  Resultat: “Nu har det väl gått någon vecka sen jag var med om ett 

riktigt drev”  

Rubriken är ett citat av Hanif Bali som är hämtat från Navid Modiris Youtube-kanal “Hur 

Kan Vi?” (Youtube, 2018). Hanif Bali själv menar att han blivit utsatt för ett mediedrev i 

och med vad som skrivits om honom i medierna. Vi förhåller oss till Ester Pollacks 

(2012) definition av begreppet mediedrev. Det som har skrivits om Hanif Bali kan till viss 

del ses som personfokuserade anklagelser av bland annat Jeanette Gustafsdotter, Jan 

Björklund och de som kommit till tals från Socialdemokraternas sida, och det är flera 

redaktioner som deltar i rapporteringen där de har till stor del samma perspektiv och 

dramaturgi. Rapporteringen skulle även kunna ses som om att den karakteriseras som en 

skandal. Dock är inte antalet artiklar som analyserats, “det vill säga 20 stycken” att 

betrakta som en omfattande rapportering, rapporteringen har heller inte varit intensiv 

enligt oss, detta eftersom artiklarna som skrivits inte publicerats dag efter dag, samt att 

det rör sig om fåtal dagar av publicering kring denna händelse. Med detta urval betraktar 

inte denna studie händelsen som ett mediedrev i och med det antal artiklar som har 

analyserats.  

7.3 Resultat: Likheterna och skillnaderna mellan Hanif Bali och 

populismen  

Vi frågade oss frågan om det finns några likheter mellan Hanif Bali och populism och i så 

fall vad dessa likheter skulle vara. Om vi utgår från Jagers och Walgraves (2005) 

nyckelelement för att beskriva populism så kan vi uttyda liknande drag mellan Hanif Bali 

och populism. Enligt Jagers och Walgrave (2005) är populism emot “eliten” i  samhället 

och använder sig av uteslutande kategorier för att bli av med specifika grupper som är 

indelade i en särskild kategori. Utifrån det materialet vi har tagit del av ser vi att Jeanette 

Gustafsdotter, som är en del av underkategorin tredje parten, anklagar Hanif Bali för att 

föra ett krig mot Dagens Nyheter och även hota journalister och medier (Thomsen, 2018; 

Källén, Sveriges Radio  2018). Emellertid har det framgått att det ena inlägget har varit 
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satiriskt (Mårtensson, SVT Nyheter 2018) men Jeanette Gustafsdotter säger att det inte är 

ett fall av satir (Lundberg Andersson, Svensson, Israelsson, Andersson, Åkesson, 

Expressen, 2018). I vilket fall som helst går det under den punkten att förklara Hanif Bali 

som populist. En annan punkt som Jager och Walgrave (2005) skriver om är att populism 

hänvisar alltid till människorna för att rättfärdiga sina åtgärder genom att tala och 

identifiera sig med människorna. Eftersom att inte Hanif Bali personligen uttalar sig 

särskilt mycket om detta i artiklarna så kan vi inte heller påstå att detta är något han gör.  

Utgår man ifrån Aalberg och de Vreeses (2017) olika beskrivningar om vad som 

definierar en populistisk aktör kan man finna andra likheter. Dessa likheter är dock 

bakvända; exempelvis är media tenderar att publicera dramatiska rubriker som är skapade 

av populistiska aktörer (Aalberg & de Vreese, 2017). I detta fallet är det att media har 

utgått från vad Hanif Bali har publicerat och skapat rubriker efter det. En annan insikt 

som Aalberg och de Vreese (2017) skriver om är att en populistisk aktör behöver synas i 

medier eller vara i “luften av publicitet”. Vi kan definitivt påpeka att Hanif Bali har varit 

uppe på mediernas agenda en hel del den senaste tiden men det finns några argument som 

talar emot dessa påpekanden. I deras studie fann de att populistiska partier är mer 

beroende av medier för att de har en svagare partiorganisation i jämförelse med de äldre 

traditionella partierna. Moderaterna är inte att betrakta som ett utav Sveriges mindre 

partier och att anse att det skulle ha en svag partiorganisation har vi inte stöd för. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att det finns likheter såväl som skillnader mellan Hanif 

Bali och populism och en populistisk aktör vilket vi har redovisat.  

8 Inlägg-B 

Det inlägg som vi i problemformuleringen kallar inlägg-B, alltså det bildmontage där 

Hanif Bali har klippts in på framsidan på ett fodral på spelet Call of Duty där det står 

“Hanif & DN at war”, så rör detta sig om en uttalad satir, av satirkontot Mjölbypartiet 

(Mjölbypartiet, 2018). “Satir” är en av våra underkategorier som endast förekommer en 

gång bland de analyserade artiklarna. “Moderaterna och satir” är en annan av våra 

underkategorier som förekommer sex gånger. Dessa kategorier tillsammans är betydligt 



  43 
 

mindre frekventa än alla det andra kategorierna var för sig. Det som ska poängteras är att 

underkategorin “Moderaterna och satir” rör sig om de gånger Gunnar Strömmer, M, fått 

komma till tals och förklarat att inlägg-B är en så kallad satir, det är i stort sätt så samtliga 

medier valt att gestalta satir förutom Sveriges radio. Visserligen lät Sveriges radio en 

annan person komma till tals i ett fall där denna beskrev detta inlägg som en satir. Det vi 

kan se i resultatet av denna del är att medierna mer sällan lyfter fram en gestaltning om att 

inlägg-B rör sig om satir och att de istället väljer att lyfta fram andra delar av händelsen i 

stor utsträckning.  

 

9 Slutsatser och slutdiskussion 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur fyra olika medier gestaltat Hanif Bali i 

och med de så kallade “vapenbilderna”. Samt om dessa medier, det vill säga, Aftonbladet, 

Expressens, rapportering skiljer sig åt från public service, i detta fall SVT Nyheter och 

Sveriges radio,  med public serviceuppdraget i åtanke (SVT Nyheter, 2017) (Sveriges 

Radio, 2017). Vi har även valt att fokusera på tre olika begrepp som vi velat undersöka  i 

och med denna gestaltning, dessa begrepp är politisk skandal, mediedrev, satir och 

populism. Det visade sig efter analysen att dessa fyra medier inte skiljer sig åt märkbart 

mycket vad gäller gestaltningen av händelsen. 

Utifrån resultatet av vår kvalitativa innehållsanalys kan man tydligt se att händelsen kring 

Hanif Bali inte rör sig om en politisk skandal, detta nämns tidigare i ett resultat- och 

analyskapitel på sida 39. Analysen pekar på att händelsen “som den beskrivs i medierna” 

inte når upp till den nivå som en politisk skandal ska avse enligt vår definition som vi 

konstruerat utifrån två forskares definition av begreppet som forskat om det. (Bromander, 

2012), (Thompson, 2000).  

Begreppet mediedrev var av intresse att analysera eftersom att Hanif Bali själv påstått att 

det är just det han blivit utsatt för (Youtube, 2018). Efter analysen av artiklar framgick det 

att flera delar av den definition vi har använt som flera forskare har förhållit sig till visade 
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sig förekomma i detta fall. (Pollack & Allern 2009) (Rosenberg, 2000) (Nord, 2001), 

(Nilsson, 2004), (Midtbø2007). De uteslutande faktorerna i detta fall blev att det inte rört 

sig om en omfattande och intensiv rapportering i och med de artiklar vi analyserat. Med 

detta kan vi alltså i denna studie säga att Hanif Bali inte har blivit utsatt för något 

mediedrev.  

Innan vi började arbetet med denna studie trodde vi att en gestaltning av satir skulle 

förekomma mer ofta i medierna eftersom att det tydligt framgick att skaparen till en av 

dessa inlägg, det vill säga inlägg-B, skrivit i och med att bildmontaget publicerades att det 

rör sig om en satirbild, (Mjölbypartiet, 2018). Dessa två inlägg tillsammans lyckades trots 

allt skapa rubriker som kan anses som skrämmande för vissa. 

Vi kan inte påstå att medierna gestaltar Hanif Bali som en populistisk aktör utifrån den 

forskningen vi har tagit del av. Först och främst så behandlar inte nyhetsartiklarna Hanif 

Bali särskilt mycket utan fokuserar mer på kritik från andra personer som är riktad mot 

Hanif Bali. Vi kan däremot se likheter mellan Hanif Bali och populism som vi har 

diskuterat i delen “Detta kom vi fram till 6.0”.  

Vårt resultat är generaliserbart om någon skulle vilja göra en studie om hur en annan 

politiker blivit gestaltad. Detta på grund av att vi behandlar ämnena populism, politisk 

skandal och mediedrev. Fortsatta studier kring Hanif Bali kan röra sig om en helhet, hur 

Hanif Bali blivit gestaltad under en längre period till exempel. Det går också att lyfta 

studien till andra politiker, det kan finnas en viss svårighet att lyfta det till kulturella 

profiler eftersom den tidigare forskningen är mer politisk inriktad; en person som Björn 

Afzelius hade emellertid varit en person man hade kunnat lyfta arbetet till på grund av 

den politiska ideologin.  

9.1 Generaliserbarhet, validitet och reliabilitet  

Generaliserbarheten brukar lyftas fram av kritiker som en svaghet bland kvalitativa 

studier. De kvalitativa studierna, såsom denna, har andra krav inom trovärdighet och 

generaliserbarhet för vi kan inte arbeta om generaliserbarhet på samma sätt som man kan 

göra inom kvantitativa studier. Därför ska vi fokusera på det vi kan göra, alltså 
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generaliseringsanspråk. Vad vi har gjort är att ta reda på hur en politiker har gestaltats i 

medierna i samband med en specifik händelse. Detta arbete går att lyfta till andra 

områden, det skulle vara fullt möjligt att göra samma studie fast byta ut huvudpersonen, i 

detta fallet Hanif Bali, mot en annan politiker. I och med att studien behandlar tidigare 

forskning om begreppet politisk skandal existerar det svårigheter att lyfta in icke-politiska 

aktörer som kulturella profiler, musiker exempelvis, hade vi inte undersökt om detta var 

en politisk skandal hade vi eventuellt kunnat nå en högre nivå av generaliserbarhet. 

 

När det gäller validiteten har vi svarat på våra frågeställningar. Emellertid är detta en 

kvalitativ innehållsanalys med en metod, där vi visserligen utgått från vad forskare har 

gjort tidigare, som har inneburit att vi subjektivt gjort bedömningar om vad vi anser är 

relevant för vår studie. Detta kan bidra till att validiteten inte blir lika hög som den hade 

varit i en kvantitativ studie. 

  

Vi är journaliststudenter med olika uppfattningar om public service och kommersiell 

press vilket kan innebära en risk för hur vi valt att analysera materialet och sedan 

presenterat vår resultatdel.  
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12 Bilagor 

Bilaga 1. Ett exempel av vår analys. 

Meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Det handlar om en 
bild - ett montage - 
som Bali har 
hämtat från en 
satirsida och 
återpublicerat på 
sitt 
Instagramkonto.  

Bali har hämtat en 
satirbild och delat 
den på sitt 
Instagramkonto. 

Satir Sveriges Radio  

Bilden har 
fördömts av bland 
andra 
organisationen 
Tidningsutgivarna 
och vice 
statsminister 
Isabella Lövin som 

Tidningsutgivarna 
och vice 
statsminister ser 
bilden som ett 
mordhot mot 
journalister 

Tredje part Sveriges Radio 

https://www.expressen.se/nyheter/tu-kraver-svar-fran-ulf-kristersson-om-hanif-bali/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7023477
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ser bilden som ett 
mordhot mot 
journalister 

Kulturnytt har 
sökt Hanif Bali för 
en kommentar 
men inte fått tag i 
honom, men på 
sitt 
Facebook-konto 
skriver Bali att det 
skulle vara 
främmande för 
honom att hota 
journalister och att 
ingen med gott 
samvete kan påstå 
att han gjort det. 

Sveriges radio har 
sökt Hanif Bali men 
inte nått honom. Bali 
har skrivit på 
Facebook att han 
inte menade att hota 
någon. 

Hanif Bali Sveriges radio 

 
 

 

  


