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The purpose of this study is to examine how five Swedish newspapers portrayed the Black Lives 
Matter (BLM) movement and supporting demonstrations during a time period between May 25th and 
June 14th, 2020.  
 
The theory of framing, how people’s perception of a subject is affected by the media portrayal, is the 
motivation behind this study. Theories about common news values and news angles are applied to 
the articles. Additionally, quoted sources and descriptions of violence are investigated to determine 
if a protest paradigm, a pattern of news coverage that tends to focus on violence and disruption rather 
than the reason behind the demonstration, can be found in Swedish newspapers.  
 
The study uses a quantitative content analysis of 266 articles about the Black Lives Matter movement 
published by the newspapers Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten and 
Sydsvenskan. During the analyzed time period, major demonstrations were held in Sweden’s three 
largest cities: Stockholm, Gothenburg and Malmö. With a cumulative approach, the theoretical 
framework has been operationalized to create a codebook for analyzing the articles.  
 
According to previous research, there are many signs of a protest paradigm in American newspapers. 
This pattern was similarly present in the Swedish articles, evident in their recurrent use of official 
sources like politicians and police. However, in the analysis of all the articles about BLM, the 
protesters were quoted more often than police. While in the articles specifically about demonstrations 
in Sweden, protesters were more likely to be excluded. For example, protesters were more often 
mentioned than quoted compared to the police sources. This study confirms signs of the protest 
paradigm in the articles about the demonstrations, evident in the great focus on violence and 
disruption and the lack of protester voices. Unlike previous research, all protesters are not blamed for 
unlawful activity that occurred during the demonstrations. Swedish newspapers tend to carefully 
distinguish provocators from peaceful protesters. Finally, the covid-19 pandemic affected the media's 
portrayal of BLM and the demonstrations. The global pandemic was frequently mentioned and often 
used as a news angle in the articles.  
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1. Introduktion  

Våren 2020. Orden “Black Lives Matter” skanderar runt om i USA och målas i stora gula 
bokstäver på en gata nära Vita huset. Tusentals amerikaner tar sig ut på gatorna efter veckor 
av karantän för att demonstrera mot rasism och polisbrutalitet. Ropen ekar hela vägen till 
Sverige. På Sergels torg, Heden och Möllevångstorget samlas demonstranter till stöd för Black 
lives matter-rörelsen. Men hur såg porträtteringen av detta ut i några av Sveriges största 
nyhetstidningar?  
 
Med den här uppsatsen vill vi ta reda på hur Black lives matter-rörelsen och de svenska 
demonstrationerna till stöd för den porträtterades av svenska nyhetstidningar under en 
treveckorsperiod år 2020. Black lives matter-rörelsen och demonstrationerna skapade stora 
rubriker i flera tidningar. För att förstå porträtteringen av Black lives matter behöver vi först 
veta vad rörelsen står för och dess historia. Detta presenteras i följande kapitel, tillsammans 
med en inom- och utomvetenskaplig problematisering av forskningsfrågan.   

1.1 Bakgrund  

Den 26 februari 2012 blev Trayvon Martin, en 17-årig amerikansk svart kille skjuten till döds 
av en vit grannskapsvakt i Sanford, Florida. Händelsen anklagades för att ha rasistiska motiv 
och ledde till flera demonstrationer runt om i landet efter att förövaren fick gå fri. Kampen mot 
rasism har drivits länge i USA av bland annat medborgarrättsrörelsen och historiskt har flera 
demonstrationer ägt rum för att protestera mot polisbrutalitet och övervåld mot framförallt 
svarta män. Under 2013 tog en ny del av kampen plats på sociala medier under hashtagen 
#Blacklivesmatter (NE, 2020). Rörelsen Black lives matter (BLM) menar att det finns en 
avhumanisering av svarta liv i USA. BLM har vuxit sig större med åren och blivit en rörelse 
med stort nätverk som engagerar såväl civila som politiker och kändisar (NE, 2020). På BLM:s 
officiella hemsida beskriver rörelsen sig på följande sätt:  

 
“Black Lives Matter Global Network Foundation, Inc. is a global organization in the 
US, UK, and Canada, whose mission is to eradicate white supremacy and build local 
power to intervene in violence inflicted on Black communities by the state and 
vigilantes.” (blacklivesmatter, 2020)  

På hemsidan skriver de också att det finns många liknande fall som Trayvon Martins, där svarta 
människor blivit dödade i samband med, enligt talespersoner för BLM, oprovocerade 
ingripanden av framförallt polis.   

Åtta år efter Trayvon Martins död blev 47-årige George Floyd, en amerikansk svart man, dödad 
av polis vid ett ingripande i Minneapolis, USA. Den 25 maj 2020 spreds en video på sociala 
medier där George Floyd blir fasthållen och pressad mot marken av poliser. Ingripandet ska ha 
skett efter misstanke om att Floyd betalat cigaretter med en falsk sedel. I videon syns en 
polisman trycka sitt knä mot Floyds hals och han avled senare under kvällen till följd av sina 
skador. Under veckorna som följde organiserade sig flera amerikaner i demonstrationer mot 
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polisvåld och rasism. Många publicerade inlägg under hashtagen #Blacklivesmatter och 
#Icantbreath, det sistnämnda hörs Floyd säga i videon. Våldsamma upplopp utbröt i flera städer 
i USA i samband med BLM-demonstrationerna. Nyheterna om George Floyds död och 
demonstrationerna sträckte sig bortom USA och i flera länder, bland annat i Sverige, visade 
människor sitt stöd på sociala medier och i form av demonstrationer. (NE, 2020). 

Den 3 juni arrangerades en BLM-demonstration på Sergels Torg i Stockholm. Under dagarna 
som följde arrangerades demonstrationer även i Göteborg den 7 juni och i Malmö den 4 och 9 
juni. BLM-demonstrationerna uppmärksammades av stora svenska nyhetstidningar som 
Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan. Samtliga av 
dessa nyhetstidningar rapporterade om illegala händelser som skedde i samband med BLM-
demonstrationerna. I anslutning till demonstrationen i Göteborg krossades butiksfönster och 
flera personer greps misstänkta för bland annat våldsamt upplopp och skadegörelse (Rönnqvist, 
Lindblom & Johnsson, 2020, 8 juni). På grund av coronapandemin tilläts endast folksamlingar 
i Sverige med maximalt 50 personer under våren och sommaren 2020 för att minimera 
smittspridning. I Stockholm, Göteborg och Malmö samlades fler än 50 personer och polis fick 
ingripa genom att upplösa BLM-demonstrationerna (NE, 2020). Under en presskonferens den 
4 juni 2020 beskrev Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell folksamlingar i 
samband med demonstrationerna som “olämpliga och olagliga” på grund av smittorisken 
(Folkhälsomyndighetens presskonferens, 4 juni 2020). Spridningen av coronaviruset har 
påverkat demonstrationsmöjligheten och väckt flera diskussioner kring huruvida människor 
bör demonstrera under en pandemi. På grund av coronapandemin hamnar demonstrationerna i 
en annan samhällelig kontext där en stor folksamling nu blir negativ utifrån ett 
smittspridningsperspektiv.  
 
För att anpassa sig efter den rådande pandemin skedde aktivism och engagemang på sociala 
medier. Tillsammans med svenska antirasistiska organisationer arrangerade den svenska 
aktivisten Aysha Jones den digitala demonstrationen “Sweden in solidarity with Black Lives 
Matter (digital protest)” på Facebook. Demonstranterna uppmanades att “checka in” på USA:s 
ambassad och publicera en bild på en knuten näve med hashtag #Blacklivesmatter. (Sweden in 
solidarity with Black Lives Matter, 2020).  

1.2 Inom- och utomvetenskaplig problematisering 

Vad och på vilket sätt media väljer att skriva om någonting påverkar människors uppfattning 
om ämnet. Adam Shehata skriver om nyhetsmedias effekt på människor enligt 
gestaltningsteorin som handlar om hur media tar upp ämnen och att gestaltningen påverkar hur 
människor ser på dem (Shehata 2019). Mot bakgrund av detta har vi valt att analysera artiklar 
i några av Sveriges största nyhetstidningar. En undersökning av hur dessa tidningar har 
porträtterat en politisk rörelse som BLM är intressant då det kan påverka människors 
uppfattning av rörelsen och demonstrationerna. Uppsatsens resultat kan också användas för att 
utveckla redaktioners eget arbete och medvetenhet om sitt publicerade material.  
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Enligt en översikt av tidigare forskning tenderar amerikanska nyhetstidningar i sin porträttering 
av BLM att beskriva demonstrationerna i mer negativa ordalag genom att fokusera på 
eventuella polisingripanden och illegala händelser, istället för den bakomliggande orsaken till 
demonstrationen (Leopold & Bell, 2017). Detta ses som ett rådande protestparadigm (se kapitel 
4.2) som genomsyrar rapporteringen (Lee, 2014). Inom svensk forskning har det framförallt 
gjorts analyser av olika demonstrationer i Sverige men inte specifikt om BLM-rörelsen. 
Uppsatsen kan därmed bidra till ett nytt perspektiv som analyserar BLM och 
demonstrationerna i svenska nyhetstidningar.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, 
Göteborgs-Posten och Sydsvenskan porträtterade Black lives matter och de svenska 
demonstrationerna till stöd för rörelsen mellan den 25 maj och 14 juni 2020.  

Frågeställningarna är framtagna enligt en trattmodell (Kokk, 2020). Den första frågeställningen 
fungerar som en bakgrundsfråga som skapar kontext för resterande frågeställningar. Den andra 
frågeställningen hjälper till att snäva av problemområdet för att slutligen landa i en tredje 
frågeställning som analyserar ett mer koncentrerat område.  

För att uppnå uppsatsens syfte kommer följande frågeställningar att användas:  

1. Vilken genre och typ av rapportering har artiklarna 
 

2. Vilka får komma till tals i artiklarna?  
Vilka aktörer citeras?  
 

3. Hur porträtteras de svenska demonstrationerna?  
Vilka perspektiv lyfts fram genom artikelns vinkel, citerade och omnämnda aktörer 
samt ordval?  
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3. Tidigare forskning 

Inom det valda forskningsområdet har det gjorts undersökningar i USA om BLM-
demonstrationer ur ett amerikanskt perspektiv. Inom det svenska forskningsfältet har vi funnit 
studier om demonstrationer i Sverige samt forskning om olika typer av demonstranter. Dessa 
presenteras i följande kapitel.  

3.1 BLM-demonstrationer i amerikanska nyhetstidningar  

Joy Leopold och Myrtle P. Bell (2017) har analyserat stora nyhetstidningars (New York Times, 
the Los Angeles Times och the St Louis Post-Dispatch) nyhetsbevakning av BLM. De 
koncentrerar sig på artiklar publicerade under en sexmånadersperiod år 2014 i anslutning till 
att Michael Brown, en ung amerikansk svart man, skjutits till döds av polis i Ferguson, 
Missouri. Händelsen ledde till flera massdemonstrationer runt om i USA. Genom en kvantitativ 
innehållsanalys har författarna undersökt innehållet i artiklar som handlar om BLM. I sin 
kodning av utvalda nyhetsartiklar har de utgått från följande variabler (vår översättning): 

- Utseende och prestanda (appearance and performance)  
- Tillskrivning av attribut (blame attribution)  
- Episodisk rapportering av händelser (episodic reporting of events)  
- Identifiering av nyckel-problemet (identification of key issues)  
- Olaglig karaktär av demonstration (illegal character of protest)  
- Övergripande ton (overall tone)  
- Citat från åskådare (quotes from bystanders) 
- Citat från demonstranter (quotes from protesters)  
- Sociala och ekonomiska störningar (social and economic disruption) 
- Användning av officiella källor och våldsamma konfrontationer (use of official sources och 
violent confrontations) 

Leopold och Bell har valt ut variabler utifrån teorin om protestparadigmet (se teorikapitel 4.2) 
som handlar om att media tenderar att skriva mer negativt om demonstrationer. Fokus läggs på 
illegala händelser som exempelvis vandalism istället för demonstrationens grundfråga. I sitt 
resultat kommer författarna fram till att artiklarna om BLM är starkt färgade av ett sådant 
paradigm. Exempelvis beskrivs demonstrationer ofta med negativt värdeladdade ord som 
exempelvis kaos (turmoil) och upplopp (riot). De kom även fram till att åskådare och 
makthavare som politiker och poliser citeras ofta, i 32 respektive 46 procent av artiklarna. 
Citaten innefattar ofta rädsla och missnöje inför demonstrationerna och konsekvenserna av 
dem snarare än frågan om strukturell rasism och polisvåld. Ungefär 66 procent av artiklarna 
innehåller citat från demonstranter, men Leopold och Bell menar att endast 23 procent av dessa 
citat innehåller motiveringen bakom demonstrationen eller målet med den. (Leopold & Bell, 
2017). 
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3.2 BLM-demonstrationer i internationella nyhetsmedier  

Institutionen för mediestudier vid Stockholms Universitet och Vetenskapsrådet har undersökt 
mediebevakningen av olika stora demonstrationer i världen via projektet The screening protest 
project. Det nyhetsmaterial som analyseras kommer från stora, internationellt etablerade 
medier som Al Jazeera English, BBC World, CNN International, China’s CGTN, Deutsche 
Welle, Euronews och RT (tidigare Russia Today).  

The screening protest project har bland annat analyserat nyhetskanalernas mediebevakning av 
demonstrationer i Ferguson efter Michael Browns död. Med hjälp av kodning och teorin om 
protestparadigmet, vilket vi redogör för under teorikapitlet 4.2, undersöks hur många gånger 
våld nämns, hur många gånger demonstranter gentemot åskådare citeras, förekomsten av 
experter etcetera. Dessa variabler undersöker den eventuella förekomsten av ett 
protestparadigm. The screening protest project har utarbetat nedanstående tabell. Den 
innehåller vanliga egenskaper för ett protestparadigm och redogör för hur ofta dessa 
förekommer i det analyserade nyhetsmaterialet (The screening protest project 2018).   

 
Tabell 3.1 Egenskaper i protestparadigmet, samt förekomst i AJE (Al Jazeera Engligh), 
CNNI (CNN International) och RT (Russia Today).  

Protest paradigm features AJE CNNI 
 

RT 
 

% violence involved 43 69 55 

% reports with speaking actor 36 53 60 

% reports in which protester or activist speaks 21 16 22 

% reports in which officials speaks 29 19 17 

% reports in which law-and-order person speaks 21 9 13 

% reports in which expert speaks 7 5 22 

% reports in which both protester and official speaks 7 5 5 

Källa: (The screening protest project 2018)  

Resultatet visar bland annat att våld nämns i majoriteten av inslagen och att det är vanligare att 
enbart myndighetspersoner (officials) citeras än enbart demonstranter (protesters). Inslag där 
både myndighetspersoner och demonstranter får komma till tals är ovanligare än att en av 
parterna enbart citeras. Viktigt att ha i åtanke är att The screening protest project har analyserat 
nyhetsinslag medans vi tittar på nyhetsartiklar i tryckt press. Å andra sidan tittar vi på samma 
rörelse (BLM) och demonstrationer till stöd för den vilket gör den tidigare forskningen rimlig 
att använda.  
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3.3 Demonstration i svenska nyhetstidningar 

Anna Erwander och Hugo Lindkvist (2012) har i sin kandidatuppsats analyserat hur 
Aftonbladet, Göteborgs-Posten, GT och Metro Göteborg gestaltade gatuoroligheterna i 
samband med de så kallade “Instagram-händelserna” i Göteborg år 2012. Det vill säga när 
ungdomar protesterade mot ett Instagram-konto där bilder publicerats med kränkande 
kommentarer och rykten om flera gymnasieelever i Göteborg.  

Författarna har kombinerat en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Först har de analyserat 
gestaltningen av demonstrationshändelserna i cirka 60 artiklar på ett mer översiktligt plan och 
sedan har de genomfört en enkätundersökning som mäter människors uppfattning av 
nyhetsmediernas gestaltning.  

Författarna har använt sig av variabler som vilket ord som används för att benämna 
händelserna, problemdefinition, typ av gestaltning samt rapporteringens tonfall. De har även 
undersökt vilka aktörer i artiklarna som får uttala sig, exempelvis polis, demonstrant, offer och 
expert. 

I sitt resultat kommer Erwander och Lindkvist fram till att samlingen av de protesterande 
ungdomarna i tidningarna ofta benämns som ett “upplopp”. Flera av artiklarna innehåller även 
negativa konsekvenser av demonstrationen, som våld. De beskriver även att många av 
artiklarna har gestaltat händelsen i ett konfliktperspektiv med tydliga motparter. Poliser får 
komma till tals i 66 procent av artiklarna, vilket gör polis till den mest citerade aktören. 
Artiklarna tenderar dessutom att presentera polisens perspektiv först. Demonstranterna får 
uttala sig i 19 procent av artiklarna. Slutligen skriver författarna att gestaltningen av 
händelserna “har ett övervägande negativt tonfall, till stor del på grund av en systematisk 
våldsfiltrering och polisiär diskurs” (2012:49).  

Författarnas analysmaterial består av artiklar från en särskild demonstration vilket skiljer sig 
från den här uppsatsens material som berör artiklar om flera demonstrationer och BLM som 
rörelse. Det är viktigt att ta hänsyn till vid jämförelse mellan vårt resultat och Erwander och 
Lindkvists tidigare forskning. Vi finner trots detta den tidigare forskningen som relevant då 
den är ett exempel på hur svenska nyhetstidningars gestaltning av demonstrationer kan se ut.  

3.4 Olika typer av demonstranter 

Kjell Granström och Ingrid Hylander (2010) presenterar olika kategoriseringar av 
demonstranter – vad som kännetecknar dem och hur de kan uppfattas av polisen. I kapitlet 
“Kontextens betydelse för kravaller och upplopp” presenterar och beskriver Granström och 
Hylander fem typer av demonstranter som beter sig på olika sätt. Dessa kategorier togs fram 
genom analyser av Göteborgshändelserna i samband med EU-toppmötet 2001. Granström och 
Hylander utgår från demonstranternas och polisens egna beskrivningar av händelserna samt 
egna observationer. Författarna poängterar att detta är grupper som går att identifiera men att 
gränserna mellan de olika typerna samtidigt är något flytande. “Gränserna uppstår i själva 
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samspelet mellan poliser och demonstranter beroende på hur man behandlar varandra” 
(Granström & Hylander, 2010:21).  

1. Moderna organiserade demonstranter med (i huvudsak) fredliga intentioner 
2. Postmoderna organiserade demonstranter med (i huvudsak) fredliga intentioner, vilka 

ofta återfinns på den politiska vänsterkanten.  
3. Provokatörer, demonstranter med krigsintentioner, där organiseringen kan variera.  
4. Förmodernt organiserade demonstranter med fredliga intentioner mot polisen, i regel 

högerextrema grupper.  
5. Oorganiserade grupper, ofta mycket unga som inte i sig skapar våldsamma situationer 

men söker spänning och hänger på provokatörerna.  

Med hänvisning till vår tidsram prioriteras två demonstrattyper: moderna organiserade 
demonstranter (fredliga demonstranter) och provokatörer. Dessa två demonstranttyper är enligt 
oss de mest relevanta för vår undersökning eftersom de är tydliga motparter och lättast att 
särskilja.  
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4. Teoretiskt ramverk 

I det här kapitlet presenteras de teorier som används i uppsatsen. Det teoretiska ramverket gör 
det möjligt att förstå vårt material och även analysera det på ett sätt som inte gjorts tidigare. 
Först presenteras gestaltningsteorin och därefter protestparadigmet och nyhetsvärdering. 
Teorierna ligger till grund för utformningen av uppsatsens kodschema.  

4.1 Gestaltningsteorin 

Gestaltningsteorin (framing) handlar om att medias gestaltning av ett ämne påverkar 
människors uppfattning av det. Teorin har flera ursprungskällor men begreppet användes bland 
annat av Gaye Tuchman på 1970-talet för att förklara att mediernas gestaltning av verkligheten 
påverkar människors förståelse för sin omvärld. Tuchman använde begreppet “frame” som en 
metafor för att nyheter fungerar som människors fönster mot omvärlden. Fönstret kan enligt 
henne aldrig vara helt genomskinligt och objektivt då det är många saker som påverkar själva 
“fönstertittandet” (uppfattningen av nyheterna). Det spelar roll hur stort eller litet fönstret är, 
om det har något filter, vad det har för utsikt och hur läsaren tittar genom det (Tuchman, 
refererad i Shehata 2019).  

Den journalistiska infallsvinkeln, vilka källor som får uttala sig och hur värdeladdade ord 
används är enligt Adam Shehata (2019) några exempel på hur medias gestaltning kan 
undersökas. Den journalistiska infallsvinkeln handlar om vad, i detta fall artikeln, är vinklad 
på. I en artikel som handlar om BLM kan vinkeln exempelvis vara en särskild händelse som 
inträffade under en demonstration eller anledningen till att demonstrationen äger rum. Vilka 
källor som får uttala sig kan också spela stor roll för vad gestaltningen i en artikel skapar för 
bild av något. Om det främst är makthavare som kommer till tals kan det exempelvis uppfattas 
som något viktigt och avancerat medan en nära intervju med en privatperson kan ge en mer 
relaterbar bild av personens erfarenheter. Shehata beskriver också att om bara en sida av ett 
samhällsproblem eller en konflikt får komma till tals i en artikel kan gestaltningen bidra till att 
läsaren får en ensidig bild av problemet. Slutligen kan även användandet av värdeladdade ord 
bidra till artikelns ton, det vill säga om den håller sig mer neutral i ett ämne eller är mer positiv 
eller negativ.  

Enligt Shehata kan journalisters gestaltning av olika händelser vara mer eller mindre 
omedveten men gestaltningen påverkar onekligen läsarens slutgiltiga uppfattning om 
händelsen (Shehata, 2019).  

4.2 Protestparadigmet 

Genom vår tredje frågeställning vill vi undersöka hur svenska nyhetstidningar har porträtterat 
de svenska demonstrationerna till stöd för BLM och om det råder ett så kallat protestparadigm. 
I kapitel 3.1 och 3.2 om tidigare forskning, finns två exempel på hur teorin om paradigmet har 
applicerats på forskning om BLM-demonstrationer.  
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Enligt Francis L.F Lee (2014) kännetecknas protestparadigmet av tre faktorer: medias 
bevakning tenderar att fokusera på händelser som exempelvis våld och splittringar, hur ofta 
demonstranterna kommer till tals och eventuella kritiska uttalanden om demonstrationerna från 
andra aktörer som åskådare och myndighetspersoner. Lee menar att nyhetsmedia skriver mer 
om exempelvis polisingripanden, våld och motdemonstranter snarare än anledningen till att 
demonstrationen äger rum. Han beskriver också att demonstranternas röster ofta exkluderas. 
Lee ger även exempel på att rapportering om demonstrationer ofta uppmärksammar 
demonstranter som uppträder avvikande och beskriver detta på ett teatralt vis. Poliser och 
politiker får stort utrymme eftersom de uppfattas som mer trovärdiga och kan därmed bidra till 
en sorts allmän opinion mot demonstranterna som ofta blir omnämnda som ett “dem” och inte 
fått prata lika mycket själva.  

4.3 Nyhetskriterier och nyhetsvärdering 

Varför väljer då nyhetsmedia att fokusera på de negativa händelserna vid en demonstration 
enligt teorin om protestparadigmet? Enligt Ellen Cagle (2018) beror det på att det finns ett visst 
“klickvärde” i artiklar som lyfter fram konflikter mellan poliser och stökiga demonstranter på 
ett dramatiskt och lättläst vis. Cagle menar alltså att de artiklar om demonstrationer som 
gestaltar vilda händelser med fokus på rädda åskådare och bråk mellan en polis och argsinta 
demonstranter är de artiklar som lockar flest läsare.  

Ovanstående går i linje med klassisk journalistisk nyhetsvärdering. En nyhet beskrivs av Björn 
Häger som ett “offentliggjort meddelande om något betydelsefullt som tidigare varit okänt” 
(2017:91). Det finns många olika faktorer som påverkar nyhetsvärderingen. Häger refererar till 
en studie gjord av Johan Galtung och Maire Holmboe Ruge 1965 där de utvecklat olika kriterier 
kring vad som gör något till en nyhet. De kom även fram till kriterier som särskilt gäller för 
“det nordvästliga hörnet av världen” (Häger, 2017:129), där Sverige inkluderas. Bland dessa 
finns personifiering som innebär att “ju mer en händelse kan ses som resultat av en enskild 
individs handlingar, desto större är chansen att det blir en nyhet” och negativitet som innebär 
att ”ju mer negativa konsekvenserna är, desto mer ökar sannolikheten att det blir en nyhet” 
(Häger, 2017:129). Vidare skriver Häger att de kriterier som uppfylls också är det som 
medierna väljer att vinkla på. Vinklingen i sin tur är ett vanligt berättartekniskt grepp inom 
journalistiken (Ghersetti, 2000). Situationen eller händelsen beskrivs utifrån ett visst perspektiv 
och sätts då i ett sammanhang som gör den meningsfull och intressant. Det kan även handla 
om att en viss aspekt eller egenskap i händelseförloppet lyfts fram mer vilket gör att andra 
aspekter inte får samma utrymme (Ghersetti, 2000). Ghersetti presenterar två typer av 
vinklingar, personifiering och konfliktvinkeln, som beskrivs som de vanligaste formerna. 
Personifiering innebär att en eller ett fåtal personers upplevelser och agerande får ge röst åt och 
gestalta vad en stor grupp människor känner inför en viss händelse eller ett förhållande. 
Konfliktvinkel innebär att fokus läggs på en konflikt som ofta är förknippad med hot, fara eller 
en krissituation för en enskild individ, grupp eller hela samhället. Konflikten finns ofta mellan 
personer, organisationer och stater (Ghersetti, 2000). 
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4.4 Begrepp och definitioner  

Demonstration 
De svenska nyhetstidningarna tenderar att växla mellan orden demonstration, protest och 
manifestation. I uppsatsen har vi genomgående valt att använda ordet demonstration för att 
vara konsekventa och tydliga. Enligt Svenska akademins ordbok (SAOB) innebär det att utföra 
el. delta i kollektiv meningsyttring (Svenska akademiens ordbok, 2009). Enligt SAOB innebär 
protest tillkänna-givande av missnöje och kan göras individuellt och/eller (oftast) kollektivt. 
Manifestation definieras som ett substantiv till manifestera som betyder att ge klart uttryck åt 
något (Svenska akademiens ordbok, 2009)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
14 

5. Metod och material 

För att ta reda på hur BLM porträtteras i ett antal svenska nyhetstidningar behöver innehållet 
omvandlas till siffror. I detta kapitel presenteras hur vi har gått tillväga för att besvara 
uppsatsens frågeställningar och varför. Vi redogör för och diskuterar vårt urval samt uppsatsens 
validitet, reliabilitet och operationalisering.  
5.1 Metodval 

Vi har valt att göra en kvantitativ innehållsanalys med en i huvudsak deduktiv ansats, eftersom 
det krävs en stor mängd data för att kunna besvara frågeställningarna som syftar till att ge en 
översikt över hur BLM och demonstrationerna porträtteras i svenska nyhetstidningar under en 
viss tidsperiod. Valet av tidningar och tidsspann kan inte ge en fullständig bild av situationen, 
men vi anser ändå att urvalet räcker för att få en översiktlig bild.  
 
Enligt Peter Esaiasson (et. al 2019) är en kvantitativ innehållsanalys användbar för att 
undersöka förekomsten av något genom att exempelvis mäta frekvens och utrymme. Vi har 
arbetat fram ett kodschema som mäter frekvens genom att undersöka hur ofta olika aktörer som 
polis, demonstrant, politiker, åskådare etcetera kommer till tals. Om vi hade valt en kvalitativt 
intervjubaserad metod hade vi kunnat välja att intervjua reportrar och redaktörer om deras 
resonemang bakom porträtteringen i artiklarna. En sådan metod hade däremot besvarat en fråga 
om varför medan vi är mer intresserade av hur det ser ut.  
 
Vår metod har en deduktiv ansats vilket är vanligt vid kodning. Vid kodning bör 
analysmaterialet omvandlas till mätbara variabler för att hitta mönster. En deduktiv ansats 
innebär att vi genom tidigare forskning och teorier redan har en uppfattning av hur det ser ut 
innan bearbetning av materialet (Solli, 2020). Det underlättar utformningen av variabler i 
kodschemat. När det finns tidigare forskning är det viktigt att vi inte enbart söker efter och 
selektivt väljer ut sådant som bekräftar analysresultat från tidigare forskning. För att genomföra 
kodningen används det statistiska analysprogrammet SPSS.  

5.2 Material och urval  

Tidningar 
Analysmaterialet består av tre dagstidningar och två kvällstidningar. Ambitionen var att välja 
de största nyhetstidningarna från Sveriges tre största städer sett till räckvidd och antal läsare 
för att få en bred bild. För att avgöra vilka tidningar som är störst i respektive stad har vi använt 
oss av statistik från Tidningsutgivarna (TU) som är en branschorganisation för svenska företag 
inom medieområdet. TU:s statistik innefattar både dags- och kvällstidningar (TU-medier i 
Sverige, 2020). 
 
De valda tidningarna är Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten och 
Sydsvenskan. Av dagstidningarna är Dagens Nyheter baserad i Stockholm, Göteborgs-Posten 
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i Göteborg och Sydsvenskan i Malmö. I samtliga av dessa städer ägde även en eller flera 
demonstrationer till stöd för BLM rum. Valet av tidningar täcker tre geografiska områden med 
respektive demonstration/-er.  
 
Aftonbladet och Expressen är två av Sveriges största kvällstidningar med redaktion i 
Stockholm. Göteborgs-Tidningen (GT) och Kvällsposten som är Göteborgs respektive Skånes 
stora kvällstidningar har valts bort för att de är editioner av Expressen och mycket av innehållet 
i GT och Kvällsposten publiceras i Expressen.  
 
Artiklar 
För att få fram vårt analysmaterial använde vi oss av mediearkivet Retriever som gjorde att vi 
kunde välja att enbart söka efter tryckta artiklar. Vi valde tryckt press eftersom artiklarna inte 
kan redigeras i efterhand efter distribution till skillnad från webbpublicerade artiklar som kan 
uppdateras och redigeras långt efter publicering.  
 
I valet av artiklar att analysera gjordes inledningsvis en sökning på “Black lives matter” som 
vi filtrerade genom att välja tidningar och ange vårt förutbestämda tidsspann. Tidsperioden 
sträcker sig från den 25 maj 2020 då George Floyd blev dödad och fortsätter tre veckor fram 
till den 14 juni 2020. Det innefattar en vecka innan demonstrationerna i Sverige ägde rum, en 
vecka under och en vecka efter. Detta gör att vi tar del av publicerat material om eventuella 
förberedelser inför demonstrationerna, artiklar under veckan/veckorna det demonstrerades 
samt artiklar om efterskalv och konsekvenser av demonstrationerna.  
 
Genom vår första sökning fick vi fram 227 artiklar som innehöll orden “Black Lives Matter”. 
Vi upptäckte däremot att många artiklar som berör ämnet föll bort då de inte innehöll orden 
“Black Lives Matter” men istället ord som “demonstration” och “protest”. För att få ett större 
urval av artiklar som berörde vårt ämne valde vi att lägga till sökorden: “demonstration”, 
“manifestation”, “protest”, “demonstrationer”, “manifestationer”, “protester” och “George 
Floyd”. Genom utökningen av sökord fick vi ett större och mer heltäckande urval som innehöll 
något eller några av orden. Det resulterade i 691 artiklar. Bland materialet fanns dock artiklar 
som inte handlade om BLM och demonstrationerna, till exempel andra demonstrationer som 
pågick under samma tidsperiod. Dessa artiklar valdes bort och vi fick då ett urval som innehöll 
394 artiklar. Utav dessa kodades och analyserades sedan 266 artiklar. De övriga 128 artiklarna 
uppfyllde inte kriterierna för vårt urval då de var skrivna av enbart nyhetsbyråer eller inte i 
huvudsak handlade om BLM. Det slutgiltiga urvalet resulterade i följande antal artiklar från 
respektive tidning:  

Aftonbladet:   55 
Dagens Nyheter:  80  
Expressen:   63 
Göteborgs-Posten:  42 
Sydsvenskan:  26  
Totalt:   266  
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Vi har inkluderat samtliga artiklar som i huvudsak handlar om BLM oavsett genre. Av 
tidsekonomiska skäl har vi valt bort artiklar som enbart är skrivna av nyhetsbyråer som 
exempelvis Tidningarnas Telegrambyrå (TT) och Reuters och Agence France Presse (AFP). Å 
ena sidan kan artiklar från nyhetsbyråer ses som en del av tidningarnas porträttering av BLM. 
Å andra sidan kan det ge en mer korrekt bild av tidningarnas eget material och minskar risken 
för att vi kodar samma artikel flera gånger om den dyker upp i flera tidningar.  

Det är endast texten i artiklarna som har kodats, det vill säga rubrik, ingress, brödtext och 
eventuell bildtext. På grund av den begränsade tidsramen har vi valt bort en analys av 
artiklarnas bilder.  

5.3 Operationalisering  

Operationalisering kan beskrivas som “den process där den teoretiska definitionen tilldelas en 
eller flera indikatorer” (Esaiasson et.al, 2019:56). Med andra ord krävs ett kodschema med 
mätbara variabler för att besvara uppsatsens frågeställningar. För att göra det har vi arbetat 
kumulativt och utgått ifrån tidigare forskning och teorier. Vid utformningen av kodschemat har 
vi främst tittat på kodscheman från Leopold och Bell (2017), The screening protest project 
(2014) och Erwander och Lindkvist (2012). Dessa kodscheman innehåller variabler som 
analyserar artikelinnehåll och eventuell förekomst av protestparadigmet (se kapitel 4.2).  
 
För att uppnå god validitet bör teoretiska definitioner och operationella indikationer 
överensstämma och vi bör mäta det vi påstår att vi mäter (Esaiasson et.al 2019). Därmed är det 
viktigt att klargöra eventuella tolkningsfrågor som kan uppstå vid tydandet av vårt kodschema. 
Nedan klargör vi vad som menas med följande variabler. Uppsatsens kodschema och 
tillhörande kommentarer återfinns i bilaga 1.  
 
I uppsatsens kodschema ingår 19 variabler som är uppdelade i två delar. Den första delen berör 
samtliga 266 artiklar och innefattar variabel 1-9, medan den andra delen, variabel 10-19, endast 
berör de 44 artiklar som huvudsakligen handlar om demonstrationer i Sverige.  
 
Variabel 1-3 (rubrik, tidning och datum) svarar inte på någon frågeställning utan finns till för 
att kategorisera artiklarna. Variabel 4-5 vilket hjälper oss att besvara uppsatsens första 
frågeställning. Variabel 4 handlar om artiklarnas genre. Variabel 5 handlar om vilken typ av 
rapportering artiklarna har (nutidsrapportering, historisk rapportering, händelserapportering 
Sverige och händelserapportering annat land eller annan) 
 
Variabel 6-9 mäter citerad aktör och vilken roll den har, exempelvis polis eller demonstrant. 
Variabel 6-9 är identiska för att kunna koda fyra aktörer i samma artikel. Variablerna är 
sorterade i aktör 1-4, där aktör 1 är den som har flest citat. När aktörer har lika många citat 
kodas den med längst citat som aktör 1 och vid lika långa citat kodas aktör 1 som den som 
citeras först. Dessa variabler svarar på vår andra frågeställning gällande vilka som får komma 
till tals i artiklarna och är utformade mot bakgrund av protestparadigmet (Lee, 2014).  
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Kodschemats andra del, bestående av variabel 10-19, gäller enbart för artiklar med 
“händelserapportering Sverige” som rapportering. Vi valde att utforma denna del för att kunna 
besvara vår tredje frågeställning om hur de svenska demonstrationerna porträtteras. För att 
undersöka om aktörer som poliser, åskådare och demonstranter enbart omnämns utan citat 
finns variabel 10. Variabel 11 mäter om artikeln är skriven inför eller efter demonstrationen. 
Variabel 12 mäter artikelns vinkel. Variabeln skiljer sig ifrån variabel 5 (vilken typ av 
rapportering har artikeln) då den lyfter fram vad texten är vinklad på, till exempel 
händelseförloppet, demonstrationsorsaken, enskilda händelser, polisingripanden och/eller 
illegala handlingar eller coronapandemin. Vinkeln är som tidigare nämnt enligt 
gestaltningsteorin relevant att undersöka för att analysera hur något, i detta fall 
demonstrationerna, har gestaltats i artikeln (Shehata, 2019).  
 
Variabel 13 mäter vilka utvalda citerade aktörer (demonstranter, poliser och åskådare) som får 
komma till tals och om de får göra det i samma artikel. Förekomsten har analyserats i tidigare 
forskning i syfte av att undersöka ett eventuellt protestparadigm (Lee, 2014).  
 
Variabel 14 mäter vilka typer av demonstranter som förekommer mest i artikeln. De är 
framtagna genom Granströms och Hylanders (2010) kategorier av olika demonstranter. Vi har 
valt ut de kategorier som vi anser är mest relevanta och applicerbara på vår undersökning. 
Dessa är moderna organiserade demonstranter med fredliga intentioner (fredliga 
demonstranter) och demonstranter med krigsintentioner (provokatörer).  
 
Variabel 15-16 mäter vilket substantiv respektive adjektiv som används för att benämna och 
beskriva demonstrationen i rubriken. Variabel 17-18 mäter detsamma i ingressen/brödtexten. 
Vi kodar det eventuella substantivet och adjektivet som förekommer först i texten. De första 
ordvalen kan ge en bild av hur demonstrationerna inledningsvis benämns och beskrivs. Det 
som står i rubriken och först i texten är de som läsaren tar del av först och då kan ha med sig 
om den bläddrar förbi artikeln och inte läser hela. Variablerna är framtagna med inspiration av 
Erwander och Lindkvist (2012).   
 
Variabel 19 mäter huruvida polisingripande och/eller illegala handlingar som våld och 
vandalism nämns i artikeln. Detta är en av de vanligaste variablerna vid undersökning av ett 
eventuellt protestparadigm (Lee, 2014).   

5.4 Validitet och reliabilitet  

Begreppsvaliditet 
Enligt Esaisson et. al (2019) behöver teoretiska begrepp översättas till operationella indikatorer 
för att bli undersökningsbara. Med andra ord krävs en bra översättning av centrala begrepp i 
uppsatsens frågeställningar till mätbara variabler. Detta för att visa att vi mäter det vi påstår att 
vi mäter och genom det uppnå en god begreppsvaliditet. För att göra det behöver vi även 
undvika systematiska fel. Systematiska fel uppstår om vi gör en felaktig operationell 
översättning, vilket skapar en felkälla som då systematiskt upprepas genom kodningen 
(Esaiasson et. al, 2019).  
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För att nå en god begreppsvaliditet använde vi oss av en resonerande strategi, även kallad 
resonemangsvaliditet. När vi arbetade fram vårt kodschema gjorde vi det främst kumulativt. 
Det vill säga att vi använde oss av redan etablerade operationaliseringar och kodscheman som 
använts för tidigare forskning av ämnet. Det gör att vi kan jämföra vårt resultat med de tidigare 
undersökningarnas resultat, vilket enligt Esaiasson et.al (2019) är en fördel med att arbeta 
kumulativt. Exempelvis finns det tydliga likheter mellan operationaliseringen av tidigare 
nämnda Leopold och Bell (2017) och The screening protest project (2014). Det kan intyga att 
operationaliseringarna är tillräckligt tydliga eftersom Leopold och Bell och The screening 
protest project har mätt samma sak och kommit fram till liknande resultat (se kapitel 3). 
Eftersom vi vill applicera deras teori och operationalisering på ett nytt analysmaterial 
(nyhetstidningar i Sverige) finner vi det rimligt att hämta inspiration från dessa redan 
beprövade operationaliseringar.  
 
Reliabilitet och resultatvaliditet  
En del av den tidigare forskningens operationaliseringar har vi valt bort. Det gäller variabler 
som handlar om positiv och negativ ton, vilka kan användas vid undersökning av hur något 
porträtteras. Vid ett reliabilitetstest finns det en risk att dessa uppfattas olika beroende på vem 
som kodar. Om uppsatsen ska ha hög reliabilitet bör kodningens resultat blir detsamma vid 
upprepade mätningar oavsett vem som utför dem (Esaiasson et al. 2019). Vi upplever de 
bortvalda variablerna som svårmätta då uppfattningen av positivt eller negativt tonfall kan 
tolkas mycket subjektivt. För att undvika subjektiv tolkning krävs mer anpassade 
frågeställningar och en annan typ av operationalisering. Våra variabler om ämne, vinkel, 
aktörer och ordval anser vi är anpassade till en undersökning med högre reliabilitet.   
 
Innan vi förde in vårt kodschema i SPSS provkodade vi fem artiklar för att kontrollera att 
variablerna var rätt utformade och applicerbara. Efter det kodade vi 180 artiklar tillsammans. 
Att vi inledningsvis kodade en stor del av materialet tillsammans gjorde att vi båda blev 
familjära med analysmaterialet och kunde behålla en kontinuitet i vår tolkning av artiklarna. 
Det vill säga att vi kunde koda artiklarna på samma sätt även när vi arbetade individuellt. Vi 
kodade totalt 50 artiklar individuellt för att sedan diskutera eventuella oklarheter som uppstod. 
Av de resterande 36 artiklarna kodade vi hälften var men satt tillsammans för att kunna 
diskutera och ta hjälp av varandra. Vi är medvetna om att det hade kunnat stärka reliabiliteten 
om vi hade kodat samtliga artiklar tillsammans då risken för olika tolkningar hade blivit 
mindre, men på grund av tidsekonomiska skäl och för att effektivisera arbetet valde vi att delvis 
dela upp det.  
 
När kodningen var genomförd gick vi igenom det sammanställda materialet för att lokalisera 
eventuella slarvfel. Dessa slarvfel åtgärdades. Med anledning av det stora antalet analysenheter 
kan vi inte helt och hållet utesluta slarvfel, men vi bedömde de slarvfel vi identifierade som få 
till antalet och att vår reliabilitet är god.  
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För att slutligen testa undersökningens kvalitet genomförde vi ett reliabilitetstest. Vi slumpade 
fram ett tal mellan 0-266 och fick fram talet 18. Därefter kodade vi var artonde artikel igen. 
När vi hade kodat om 14 artiklar jämförde vi resultatet med den tidigare kodningen. Genom att 
räkna ut hur många värden som överensstämde mellan den första och andra kodningen fick vi 
fram att 256 av 266 värden var detsamma. Det innebär att vårt reliabilitetstest visar 96 procent 
tillförlitlighet. De variabler med diskrepanser var variabel 6-9 som handlade om citerad aktör 
i ordning av den som citeras flest gånger. Det vi främst gjorde annorlunda vid reliabilitetstestet 
var ordningen på citerad aktör. Exempelvis fanns det artiklar där aktörer hade samma antal 
citat men olika långa. I dessa fall kodade vi aktör 1 som den med längst citat och om citaten 
var lika långa den som citeras först. Eftersom vår första frågeställning huvudsakligen handlar 
om vilka som får komma till tals påverkar inte ordningen resultatet. Vill vi däremot undersöka 
ordningen i syfte om att ta reda på vem som får prata mest finner vi ändå 96 procent 
tillförlitlighet som ett bra resultat av reliabilitetstestet.  
 
Genom att uppnå en god begreppsvaliditet och reliabilitet får vi fram en stark resultatvaliditet, 
med andra ord svarar vi på frågan som vi påstår att vi mäter. Vi anser att analysmaterialet är 
omfattande då de täcker den primära tidsperioden vad gäller BLM och demonstrationerna i 
Sverige samt utomlands och innefattar fem av Sveriges största nyhetstidningar. Detta urval 
anser vi inte tillräckligt stort för att dra generaliserande slutsatser om alla svenska 
nyhetstidningar. Däremot ger det en bild av några av de största nyhetstidningarnas 
rapportering, vilket är fördelaktigt eftersom det är dessa som når ut till flest människor. Detta 
ger en relativt god extern validitet (Esaisson et. al 2019:69). Av de 266 analyserade artiklarna 
är det 44 av dem som specifikt har händelserapportering från demonstrationerna i Sverige. Vi 
är medvetna om det i relation till totalt antal artiklar är färre och därmed eventuellt kan ha 
svagare extern validitet. Å andra sidan är det enligt vår kodning alla artiklar med 
händelserapportering från demonstrationer i Sverige under den valda tidsperioden vilket gör 
att vi har största möjliga antal analysenheter utifrån vårt urval.  
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat i ordning av frågeställningarna. Varje frågeställning 
besvaras med hjälp av diagram, förklarande text och analys med koppling till det teoretiska 
ramverket och tidigare forskning.  

6.1 Vilken genre och typ av rapportering har artiklarna?  

Uppsatsens första frågeställning handlar om vilken genre artiklarna tillhör och vad de har för 
typ av rapportering. I följande diagram redovisas andelen artiklar som skrivits inom respektive 
genre och med vilken rapportering. Frågeställningen om genre och rapportering fungerar 
främst som en bakgrundsfråga för att sätta resterande frågor i en kontext och få fram vilka 
artiklar som specifikt handlar om de svenska demonstrationerna. Därav innehåller 
frågeställning två och tre mer djupgående analyser med mer applicering av det teoretiska 
ramverket.  

6.1.1 BLM ses igenom flera fönster 

 
Kommentar: Totalt antal kodade artiklar: 266. 

Av de 266 analyserade artiklarna tillhör 48 procent (128 artiklar) genren nyheter men vi ser 
ändå att BLM dyker upp i flera genrer med olika typer av rapportering. Lite mer än var tredje 
artikel är en åsiktsartikel. Åsiktsartiklarna utgör 36 procent (96 artiklar) och är till exempel en 
ledare, krönika eller debattartikel. Det gör att ämnet BLM även gestaltas till stor del utifrån 
någons åsikt. Oavsett om skribenten uttrycker argument för hur viktig rörelsen är, hur lämpligt 
det är att demonstrera under en pandemi eller om hur polisen bör agera så ger det läsaren ett 
mer subjektivt sätt att se på BLM. De tre minst förekommande genrerna på artiklar är sport (21 
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Figur 6.1 Genre i artiklar
Black Lives Matter i svenska nyhetstidningar, 

från 25 maj till 14 juni 2020 (procent)
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artiklar), kultur/nöje (14 artiklar), och annat (sju artiklar). Genren annat innefattar de artiklar 
som inte tydligt passar in i någon genre eller möjligtvis passar in i flera.  

Gestaltningsteorin (se teorikapitel 4.1) innebär att mediernas gestaltning av verkligheten 
påverkar människors uppfattning av den (Shehata, 2019). Shehata resonerar kring begreppet 
framing som en metafor för att nyheter är människors fönster mot omvärlden. Detta fönster 
kan också ha filter som i detta fall är i vilken genre texten är skriven. Av resultatet att döma 
porträtteras BLM genom flera fönster. Med andra ord porträtteras BLM på flera olika sätt och 
når ut till många olika läsargrupper.  

6.1.2 Rapportering med nutid i fokus   

Kommentar: Totalt antal kodade artiklar: 266 

Majoriteten av alla artiklar, 69 procent (183 artiklar), har nutidsrapportering. Det innebär att 
de flesta artiklar handlar om nutida händelser överlag om BLM men inte en specifik 
demonstration. Till exempel artiklar om politiska beslut, analyserande eller debatterande 
artiklar som inte är händelserapportering. 16 procent av artiklarna (44 artiklar) har 
händelserapportering Sverige och innehåller därmed i huvudsak rapportering från svenska 
demonstrationer. 9 procent (23 artiklar) har händelserapportering annat land. Minst antal 
artiklar, motsvarande resterande 6 procent (16 artiklar) har historisk rapportering. Historisk 
rapportering kan vara artiklar som innehåller en historisk översikt eller tidslinje över BLM och 
antirasistisk demonstrationshistoria. Dessa olika sätt att rapportera om BLM kan, enligt 
gestaltningsteorin, fungera som filter på fönstret (genren) (Shehata, 2019).  

Vi kan se att de svenska demonstrationsartiklarna (händelserapportering Sverige) utgör en 
relativt liten del av den totala rapporteringen om BLM. Därmed kan vi konstatera att de svenska 
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demonstrationerna fick ganska lite utrymme i de svenska nyhetstidningarna. Särskilt när vi 
jämför med till exempel nutidsrapportering som i huvudsak kommenterar andra händelser och 
beslut snarare än rapportering om specifika demonstrationer. Att händelserapporteringen från 
de svenska demonstrationerna får lite plats i tidningarna jämfört med andra rapporteringar 
behöver däremot inte innebär att det rapporteras för lite om demonstrationerna. Rapporteringen 
kan vara proportionerlig med tanke på antalet demonstrationer som ägde rum under 
tidsperioden. Det kan också vara ett resultat av att rörelsen porträtteras genom andra typer av 
perspektiv som till exempel politiska beslut, individers erfarenheter eller en historisk överblick. 
Sammanfattningsvis finns det många olika fönster och filter att titta igenom för att se hur BLM 
porträtteras.  

6.2 Vilka får komma till tals i artiklarna?  

Följande diagram redovisar vilka som får komma till tals mest respektive minst i artiklarna 
samt i vilken ordning som är vanligast.  

6.2.1 De kända rösterna hörs mest 

Kommentar: Totalt antal citerade personer (aktörer): 452.  
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Det finns 452 citerade aktörer i de 266 kodade artiklarna. 24 procent (110 citerade) av alla 
citerade aktörer är politiker vilket ungefär är detsamma som var fjärde citerad person. Det är 
alltså den aktör som oftast får komma till tals. Efter politiker är de vanligast förekommande 
citerade aktörerna offentliga personer som utgör 20 procent (94 citerade) och 
privatpersoner/åskådare som utgör 16 procent (74 citerade). 

Vilka röster som hörs i artikeln kan påverka hur människor uppfattar ämnet enligt 
gestaltningsteorin (Shehata, 2019). Om exempelvis en politiker uttalar sig om något kan det 
uppfattas som viktigt, om en expert uttalar sig kan det uppfattas som sant och om en 
privatperson berättar om personliga erfarenheter kan det uppfattas som relaterbart. 

I de artiklar som politiker citeras är politikern i flera fall amerikanske presidenten Donald 
Trump. I flertalet artiklar skrivs det om hans uttalande “When the looting starts the shooting 
starts”. Ett citat som i sig blir en nyhet för att det är Donald Trump som säger det. Det finns 
även flera artiklar där svenska politiker uttrycker sin åsikt gällande demonstrationerna. 
Exempelvis finns det artiklar som “Politisk splittring om den knäböjande polisen” i Aftonbladet 
(Svensson, 2020, 4 juni) där flera svenska politiker från olika partier får uttala sig om polisen 
som knäböjde under en BLM-demonstration i Stockholm: 

 
 “–Min nya favoritpolis!” 
 – Jonas Sjöstedt (Vänsterpartiet) 

 ”– Så djupt olämpligt av en representant för våldsmonopolet att i tjänst delta i en  
 politisk demonstration. Därtill en olaglig sådan. Som hon är beordrad att upplösa” 
 – Hanif Bali (Moderaterna) 

Att många politiker förekommer är mer eller mindre självklart då BLM är en politisk rörelse 
som ställer krav på makthavare. Coronapandemin kan också vara en bidragande orsak till att 
politiker ofta får komma till tals. Eftersom pandemin innebär nya lagar, till exempel 
utegångsförbud i vissa delstater i USA efter en viss tidpunkt eller maximalt antal personer 
under offentliga sammankomster i Sverige (Folkhälsomyndighetens presskonferens, 4 juni 
2020), kan det göra att politiker får uttala sig om två samhällsproblem som pågår parallellt och 
påverkar varandra. Det vill säga inte bara BLM utan även rörelsen och demonstrationerna i 
förhållande till smittspridningen av corona. 

Att politiker och offentliga personer är de mest citerade aktörerna kan även visa på att 
tidningarna sökt den kända rösten för att kommentera BLM. Detta går i linje med Ghersettis 
(2000) teori om vinkeln personifiering. Personifiering innebär att artikeln är vinklad på ett fåtal 
personers uppfattning om situationen och deras röst fungerar därmed som röst för de berörda. 
När offentliga personer som till exempel idrottare berättar om sina egna erfarenheter kring 
rasism och deras stöd för BLM-rörelsen och demonstrationerna blir de mot bakgrund av 
Ghersettis teori representanter för andra svarta personer som utsatts för liknande problem: 
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 “– Nu vet jag mycket väl att det här inte skulle ha hänt en vit person, utan det  
 hände för att jag var Mohamed Said, en ung svart man” 
 – Mohamed Said ur Allsvenska profilen tvingades bevisa att han är svensk i Expressen.  
  (Pinheiro-Diamant, 2020, 31 maj) 

“– Jag och min bror har blivit förföljda när vi ska handla på Ica, jag och min pappa  
utfrågade när vi ville skapa bankkonto. Det är ingenting nytt. Men det måste få ett slut” 
 – Amanda Zahui ur Stjärnorna som tagit ställning – har själva blivit utsatta för rasism i 
Expressen. (Pinheiro-Diamant, 2020, 13 juni)  

Privatperson/åskådare är den tredje mest citerade aktören. Enligt Leopold och Bells tidigare 
forskning (2017) tenderar artiklar om BLM från amerikanska nyhetstidningar att har fler citat 
från åskådare av demonstrationer än från demonstranterna själva. Åskådare definieras som 
personer som bevittnat en demonstration. I artiklarna identifierade vi endast något enstaka citat 
från personer där det tydligt framgick att de var åskådare av en demonstration. Vi identifierade 
däremot flera personer som citerades i egenskap av privatpersoner som kunde uttala sig om 
demonstrationerna. Dessa slogs ihop då vi finner det svårt att urskilja tydliga skillnader mellan 
dessa. I analysenheterna framgår inte åskådare så tydligt som vi trodde att de skulle göra vilket 
gör det svårt att jämföra förekomsten av åskådare i vårt material med tidigare forskning. Vi 
kan därför inte göra en tillräckligt tillförlitlig analys om hur ofta BLM-demonstrationerna 
porträtteras genom åskådarens blick.  

Var tionde citerad aktör är en demonstrant. Tätt följt av poliser som utgör 9 procent av de 
citerade aktörerna. I antal citerade aktörer skiljer det fyra stycken mellan demonstranter och 
poliser, 43 jämfört med 39 aktörer. Personer som inte tydligt passar in i kodschemats olika 
kategorier för citerade aktörer kodas som annan (39 citerade). Det kunde till exempel vara en 
präst, lärare eller sjuksköterska. De som citeras minst är andra myndighetspersoner, 
företagspersoner och experter. Dessa utgör 5, 4 respektive 3 procent var av artiklarna. 
Statsepidemiologen Anders Tegnell är en myndighetsperson som ofta citeras. I flera artiklar 
uttalar han sig om BLM-demonstrationerna i samband med coronapandemin. Företagspersoner 
som får komma till tals är till exempel butiksägare eller en VD. Slutligen är experter till 
exempel olika professorer. De sistnämnda aktörerna utgör en liten andel av de citerade 
aktörerna vilket gör det svårt att dra några specifika slutsatser mer än att de inte fick komma 
till tals särskilt ofta i artiklarna.  

6.2.2 Fler demonstranter men polisen pratar mest  

Som tidigare nämnt i föregående delkapitel citeras demonstranter i 10 procent av artiklarna om 
BLM och poliser och övriga aktörer (annan) 9 procent var i artiklarna. Erwander och Lindkvist 
(2014) visar uppsatsen om gatuoroligheterna i Göteborg att poliser får komma till tals oftare 
än demonstranter. Vårt resultat å andra sidan visar att demonstranter citeras något oftare än 
poliser när samtliga 266 artiklar kodades. Viktigt att ha i åtanke är att deras resultat gäller 
aktörer från artiklar om en enskild demonstration och vårt resultat gäller för artiklar om flera 
demonstrationer och BLM som rörelse.  
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En intressant upptäckt som vi gjorde var att poliser får något mer utrymme än demonstranter 
när de väl citeras. Detta kom vi fram till genom att undersöka i vilken ordning aktörerna ofta 
citeras med hjälp av en variabel för citerad aktör 1, 2, 3 och 4. Aktör 1 motsvarar den person 
som får komma till tals mest med flest och/eller längst citat och aktör 4 den som får komma 
till tals minst med minst/kortast citat. Resultatet av denna variabel skiljer sig inte särskilt 
mycket från det som redovisas i figur 6.3, det vill säga vem som får tala mest och minst. I 6 
procent av artiklarna är demonstranter den mest citerade aktören (aktör 1). Polis är den mest 
citerade aktören i 11 procent av artiklarna. Demonstranter och poliser förekommer alltså 
ungefär i lika många artiklar totalt men poliserna får ofta prata mer än demonstranterna i 
artiklarna som de förekommer i. Polis förekommer sällan som citerad aktör 2, 3 eller 4. Det 
innebär att när poliser väl förekommer i artiklarna citeras de nästan alltid mest.  

Polisen är ofta den mest citerade aktören i artiklar om poliser förekommer, och demonstranten 
får kortare citat efter att polisen eller någon annan har pratat. Enligt teorin om 
protestparadigmet förekommer citat från myndighetspersoner som poliser oftare än citat från 
demonstranter (Lee, 2014). Vi kan konstatera att skillnaden mellan citat från demonstranter 
och poliser är liten i vårt resultat, men att den finns där. Däremot fick vi ett annorlunda resultat 
när vi såg till de citerade poliserna och demonstranterna i artiklar med händelserapportering 
från demonstrationerna i Sverige. Detta presenteras under frågeställning tre i kapitel 6.3 

6.3 Hur porträtteras de svenska demonstrationerna?  

Uppsatsens tredje frågeställning handlar om hur de svenska demonstrationerna porträtteras. 
Här presenteras diagram som redovisar vilka aktörer som citeras och omnämns, vilken vinkel 
artiklarna har, olika typer av demonstranter som förekommer, ordval samt förekomsten av 
polisingripanden och illegala handlingar.  

Av 266 artiklar har 16 procent (44 artiklar) “händelserapportering Sverige”, vilket är artiklar 
som i huvudsak handlar om demonstrationerna i Sverige. Det är enbart dessa 44 artiklar som 
har kodats och analyserats för att besvara frågeställning tre. Samtliga diagram presenteras i 
antal på grund av det låga antalet artiklar.  
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6.3.1 Artiklarna vinklas på polisingripanden, corona och civilkurage  

Kommentar: Totalt antal kodade artiklar: 44 (med händelserapportering från BLM-demonstrationerna 
i Sverige). *Polisingripanden och/eller illegala handlingar  

Polisingripanden och illegala handlingar dominerar  
16 av 44 artiklar är vinklade på polisingripanden och/eller illegala handlingar. Däremot 
nämns polisingripanden och/eller illegala handlingar i åtta av tio artiklar (35 artiklar), ett 
resultat framtaget med variabeln: “Nämns polisingripanden och/eller illegala handlingar i 
artikeln?”. Ett exempel på polisingripande kan vara att polisen upplöser en demonstration 
eller att en person grips i samband med demonstrationen. En illegal handling kan vara 
vandalism eller våld mot tjänsteman.  

Cagle (2018) menar att artiklar om demonstrationer får ett högt läsvärde om de fokuserar på 
att lyfta fram konflikter mellan demonstranter och poliser. Detta går i linje med Ghersettis 
(2000) teorier gällande konfliktvinkel där konflikter mellan personer, organisationer och stater 
förstoras och står i centrum i många artiklar. Både Cagle och Ghersettis teoribildning går hand 
i hand med vårt empiriska resultat. Konflikten mellan provokatörer (demonstranter med 
krigsintentioner) enligt Granström och Hylander (2010) och poliser är i fokus. Att majoriteten 
av artiklarna är vinklade på just detta och att det nämns oavsett vinkel går även i linje med Lees 
(2014) teori om protestparadigmet och Leopold och Bells (2017) tidigare forskning om att 
media fokuserar på polisingripanden och/eller illegala handlingar under BLM-
demonstrationer. Leopold och Bell menar att dessa beskrivs oftare än anledningen till varför 
demonstrationen äger rum. Vi kan konstatera att detta även gäller för artiklar om svenska BLM-
demonstrationer då endast tre av 44 artiklar är vinklade på demonstrationsorsaken, jämfört med 
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de 16 artiklar om polisingripanden och/eller illegala handlingar. Nedan är ett exempel ur en 
artikel med vinkeln demonstrationsorsaken:  

“– Jag deltog i demonstrationen för att stödja afroamerikaner i deras kamp mot den 
systematiska rasismen och polisens övervåld mot minoriteter, speciellt de svarta. Detta är 
något som pågått länge i USA men ändå har det aldrig gjorts några framsteg i mer än 50 år. 
Det är svårt att göra något från Sverige förutom fredliga demonstrationer och jag gör hellre 
det än att stå vid sidan för att kolla på, då blir man lika skyldig, du vet.”  
–  Mohamed Said ur Öis-talangen demonstrerade mot rasismen i Göteborgs-Posten. (Tivemo, 2020, 9 
juni) 

Även Hägers (2017) teori om nyhetsvärdering går att applicera på vårt resultat. Han menar att 
sannolikheten för att någonting blir en nyhet ökar om det finns negativa konsekvenser att skriva 
om. Vandalism och våldsupptrappning orsakad av provokatörer i samband med 
demonstrationer är tydliga negativa konsekvenser och blir då en nyhet enligt teorin.  

Ökad smittspridning – ytterligare en negativ konsekvens  
De näst vanligaste vinklarna är händelseförlopp och corona som förekommer i åtta av 44 
artiklar var. Om en artikel vinklas på händelseförloppet är det till exempel att den beskriver 
en demonstration genom en kronologisk redogörelse för hur den gick till, likt följande 
exempel: 

“Flera timmar efter att demonstrationen börjat tågade människor genom Stockholms gator 
med skyltar och slagord mot rasism. När folkmassorna närmade sig riksdagen, drygt tre 
timmar efter att de först uppmanats till att skingras, hindrade polisen dem från att komma 
fram.” 
– Det är hål i huvudet i Aftonbladet. (Forsberg & Westling, 2020, 4 juni) 

De artiklar med vinkeln corona handlar ofta om hur demonstrationerna påverkar 
smittspridningen av coronaviruset. Även här kan teorin kring negativa konsekvenser appliceras 
(Häger, 2017). I artiklarna diskuteras ofta den smittspridning som skulle kunna öka vid 
demonstrationer med mycket folk. Det går alltså att härleda en negativ konsekvens ur 
situationen – smittspridningen kan öka på grund av demonstrationerna, som då blir en vinkel 
för att porträttera BLM-demonstrationerna. Demonstrationerna diskuterades ofta i relation till 
corona:  

“Hon (Annika Strandhäll, reds. anm.) förstår behovet av att protestera. Samtidigt manar hon till 
ansvarstagande mot bakgrund av coronakrisen. Inrikesminister Mikael Damberg (S) instämmer.  
– Vi befinner oss just nu i en pandemi där vi måste minska smittspridningen och därför råder det ett 
förbud mot sammankomster med fler än 50 personer. Jag vill uppmana alla som vill manifestera mot 
rasismen att istället använda digitala medier. Annars riskerar många människor att bli sjuka och dö.” 
– Strandhäll ryter ifrån efter tumultet: “Provocerad” i Expressen. (Eriksson & Clason, 2020, 5 juni) 
 
Knäböjande och civilkurage blir också nyheter 
När tidningarna valde att porträttera BLM och demonstrationerna i Sverige skedde det ibland 
genom en enskild händelse. Fem artiklar är vinklade på det. Två händelser som återkommer är 
den kvinnliga polis i Stockholm som gick ner på knä bland demonstranter  och sträckte upp en 
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knuten näve i luften, samt den man i Göteborg som hindrade några provokatörer från att 
vandalisera butiker i samband med demonstrationerna, även känd i media som “mannen i vitt”.  
 
Häger menar att “ju mer en händelse kan ses som resultat av en enskilds individs handlingar, 
desto större är chansen att det blir en nyhet” (2017:129). Detta är applicerbart på den enskilda 
händelse gällande den kvinnliga polisen. Även “mannen i vitt” tyder på en händelse som fick 
ett visst utfall på grund av hans handlingar. Händelserna blev rubriker vilket går i linje med 
Hägers teori: 
 
 Polisen gick ner på ett knä – då lugnade sig folkmassan, i Dagens Nyheter. (Desai & Dragic,  
 2020, 5 juni) 
 

“Mannen i vitt” träder fram: Jag var inte rädd, i Dagens Nyheter. (Hedberg, 2020, 9 juni)  

De artiklar som inte har någon tydlig vinkel kodades som annan. Exempelvis kunde det vara 
en krönika som tog upp flera olika ämnen. Totalt var dessa fyra stycken.  

6.3.2 Alla demonstranter dras inte över en kam 

 
Kommentar: Totalt antal kodade artiklar: 44 (med händelserapportering från BLM-demonstrationerna 
i Sverige). Typerna av demonstranter utgår från definitioner av Granström. K och Hylander. I (2010). 
Demonstranterna citeras och/eller omnämns.  

I 25 artiklar förekommer både fredliga demonstranter och provokatörer. Därefter är det 
vanligast att artiklar innehåller enbart fredliga demonstranter, vilket sker i 11 artiklar. I fyra 
artiklar förekommer inga demonstranter alls. Enbart provokatörer förekommer i tre artiklar. 
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Det är alltså vanligare att provokatörerna förekommer om de fredliga demonstranterna också 
gör det. Ofta beskrivs demonstranterna och deras handlingar som fredliga och att 
provokatörerna är de demonstranter som tydligt avviker från den fredliga gruppen. Detta 
återfinns i samtliga tidningar:  

 “Jakob Andersson  på plats säger: – Det som var en väldigt fredlig demonstration  
 blev betydligt stökigare när en mindre grupp tog sig till Avenyn och startade ett  
 eget demonstrationståg.” 
 – Demonstration urartade - stenkastning och slagsmål med polisen i Aftonbladet. (2020, 8 juni)  

“Christer Fuxborg menar att de som ställde till de våldsamma scenerna på gator och 
torg inte tillhör de fredliga demonstranter som samlades på Heden.” 
– Kaoset under protesterna - polisbil attackerad i Expressen. (Börjesson & Rogsten, 2020, 8 
juni)  

 
“Efter att den lugna demonstrationen på Heden upplösts gick personer till attack mot  
polisen i andra delar av staden. Flera butiker utsattes för skadegörelse.” 
– Två personer gripna efter demonstration i Göteborg i (Dagens Nyheter). (Littorin, 2020, 8 
juni) 
 
“– På en given signal, uppe på Götaplatsen, bestämde sig ett femtiotal kriminella  
individer att ställa till oordning och oreda. Det var dessa personer som därefter  
gäckade oss i flera timmar genom grova skadegörelser och våld mot polis. Sedan  
fick vi ett problem med att det var väldigt mycket folk som dröjde sig kvar kring de 
individerna, säger kommenderingschefen Teodor Smedius till Göteborgs-Posten under  
söndagskvällen.” 
– Stenkastning, tumult och krossade rutor när demonstration urartade i Göteborgs-Posten. 
(Rönnqvist, Lindblom & Johnsson, 2020, 8 juni) 

“I  Stockholm på onsdagen övergick mindre utbrytningar av demonstrationen till  
 vad polisen kalla de ‘våldsamt upplopp’, vid inte mindre än fyra gånger.” 
 – Demonstration fortsatte efter att ha upplösts i Sydsvenskan. (Barkman, 2020, 5 juni)  

Som nämnt i den tidigare forskningen under kapitel 3.4 behöver gränserna mellan de olika 
demonstranttyperna inte alltid vara definitiva utan kan vara mer flytande (Granström & 
Hylander, 2010). Exempelvis kan en person i början av demonstrationen tillhöra de fredliga 
demonstranterna men blir sedan en provokatör genom att dennes konfliktskapande beteende 
framhävs. Enligt de ovanstående citaten är det också på detta vis det ofta går till, det vill säga 
att demonstranterna till en början beskrivs som fredliga och lydiga men att det sedan urartar 
när några av dem börjar bråka. Det förtydligas alltså i de allra flesta fall att inte alla 
demonstranter var stökiga och att majoriteten av dem inte var det. Enligt teorin om 
protestparadigmet är det vanligt att media fokuserar på våld och splittringar i sin porträttering 
av demonstrationer samt målar upp demonstranter som stökiga (Lee, 2014). Lee beskriver att 
en ofta dramatisk gestaltning av demonstranterna tillsammans med en stark närvaro av polis-
och politikerröster i artiklar kan bidra till en sorts allmän opinion mot demonstranterna. Cagle 
(2018) resonerar kring att detta kan bero på att nyheter som är skrivna på ett dramatiskt sätt 
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med fokus på konflikter mellan polis och vilda demonstranter lockar fler läsare. I vår analys 
av artiklarna kan vi däremot inte återfinna en generellt stark negativ gestaltning av alla 
demonstranter. Även om flera artiklar handlar om tumult som uppstått med en del 
uppseendeväckande rubriker förtydligas det sedan i texten att inte alla demonstranter är 
ansvariga. Självklart kan artiklarnas gestaltning av demonstranter tolkas olika. Med 
utgångspunkt i Granström och Hylanders (2010) definitioner och vid applicering av teorin om 
protestparadigmet anser vi däremot att de svenska nyhetstidningarna för det mesta är bra på att 
inte skriva negativt om alla demonstranter.  
 

6.3.3 Fler citat från poliser  

 
Kommentar: Totalt antal kodade artiklar: 44 (med händelserapportering från BLM-demonstrationerna 
i Sverige) 

I 15 artiklar citeras varken demonstranter eller poliser. I 14 artiklar förekommer citat från 
enbart poliser medan det i 4 artiklar förekommer citat från enbart demonstranter.  I var fjärde 
artikel (11 artiklar) citeras både demonstranter och poliser. 

Det är ungefär lika vanligt att en artikel inte innehåller några citat från demonstranter och 
poliser som det är att en artikel innehåller citat från enbart poliser. Figur 6.3 visar att 
demonstranter har fler citat än poliser vid analys av samtliga 266 artiklar. I detta diagram (6.6) 
blir det däremot tydligt att demonstranter sällan hörs utan en polis i en artikel med 
händelserapportering från en svensk demonstration. Sammanlagt 15 artiklar innehåller citat 
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Figur 6.6 Citerade demonstranter och poliser 
Black Lives Matter i svenska nyhetstidningar, 

från 25 maj till 14 juni 2020 (antal)
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från demonstranter och 25 artiklar innehåller citat från poliser, vilket innebär att poliser 
kommer till tals oftare än demonstranter i artiklar med händelserapportering i Sverige.  

Vem som får höras i artikeln är en stor del i att ta reda på hur något har gestaltats (Shehata, 
2019). Tidigare forskning från The screening protest project (2018) visar att 
myndighetspersoner som poliser enbart citeras oftare än enbart demonstranter. Samma mönster 
återfinns i vårt resultat för svenska BLM-demonstrationer. När samtliga 266 artiklar kodades 
visade det sig att poliser citeras mer sällan än demonstranter, men detta gäller inte de 44 
artiklarna med rapportering från BLM-demonstrationerna i Göteborg, Stockholm och Malmö. 
Då citeras poliser oftare än demonstranter, och resultatet stärks genom resultatet från The 
screening protest project (2018).  

The screening protest project (2018) visar även att inslag där både myndighetspersoner, som 
poliser, och demonstranter får komma till tals är ovanligare än att en av parterna enbart citeras. 
Detta stämmer delvis överens med resultatet från denna undersökning. Artiklar med citat från 
både demonstranter och poliser är vanligare än att enbart demonstranter citeras. Men citat från 
poliser är vanligare än citat från bägge parter. Vi kan konstatera att poliser citeras oftare än 
demonstranter i artiklar om de svenska demonstrationerna, vilket går i linje med teorin om 
protestparadigmet och tidigare forskning av Erwander och Lindkvist (2012). Paradigmet är 
tydligare i analysen av de 44 artiklar som specifikt handlar om demonstrationerna i Sverige än 
i analysen under delkapitel 6.2 som berör samtliga citerade aktörer i de 266 artiklarna.  
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6.3.4 Det pratas mer om demonstranter än om poliser 

 
Kommentar: Totalt antal kodade artiklar: 44 (med händelserapportering från BLM-demonstrationerna 
i Sverige). Typerna av demonstranter utgår från definitioner av Granström. K och Hylander. I (2010).  

Icke-citerade aktörer som enbart nämns som grupp innebär att poliser, fredliga demonstranter, 
provokatörer (demonstranter med krigsintentioner) eller åskådare beskrivs och omnämns 
endast som grupper utan enskilda citat. Med detta menas att artikeln endast talar om aktörerna 
och inte med dem. Figur 6.7 visar i hur många artiklar som grupperna enbart omnämns, utan 
att citeras. Provokatörer är den grupp som oftast omnämns utan citat. De omnämns i 26 artiklar. 
Fredliga demonstranter förekommer utan enskilda citat dubbelt så många gånger som poliser, 
i 22 artiklar jämfört med 11 artiklar. Åskådare nämns enbart som grupp i en artikel. De citeras 
generellt sett sällan. Vissa artiklar innehåller omnämningar av flera grupper samtidigt. Till 
exempel förekommer både poliser och fredliga demonstranter som icke-citerade i samma 
artikel.  

Lee (2014) argumenterar för att det enligt teorin om protestparadigmet ofta är demonstranterna 
som blir omnämnda istället för citerade i media. Lee hävdar att det är vanligare att enbart 
poliser och politiker får uttala sig om hur en demonstration gått till och hur demonstranterna 
uppfört sig än demonstranterna själva. Det ser vi även i vårt analysmaterial. Det är dubbelt så 
många fredliga demonstranter som poliser som enbart omnämns som grupp utan citat. Ofta 
omnämns provokatörer vilka av mer uppenbara skäl inte citeras i samband med att de beskrivs 
ha begått illegala handlingar. Men även fredliga demonstranter tenderar att enbart omnämnas 
oftare än poliser. Något som enligt Lees teori visar att spår av protestparadigmet går att se i de 
svenska nyhetstidningarna.  
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Figur 6.7. Icke-citerade aktörer som enbart nämns som grupp
Black Lives Matter i svenska nyhetstidningar, 

från 25 maj till 14 juni 2020 (antal)
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6.3.5 Neutrala ordval  

För att få ytterligare en bild av nyhetstidningarnas gestaltning av BLM-demonstrationerna i 
Sverige undersökte vi vilka först förekommande substantiv och adjektiv som användes för att 
benämna och beskriva demonstrationerna.  

I närmare hälften av alla artiklar (19 av 44) förekommer inget substantiv för att benämna 
demonstrationen i rubriken. När ett substantiv väl förekommer för att benämna 
demonstrationen är demonstration vanligast och förekommer i fjorton artiklar. Därefter 
förekommer protest i sex artiklar. Resterande substantiv används en gång var: manifestation, 
kravall, marsch, tumult och upplopp.  

De första substantiven i ingress/brödtext som används för att benämna demonstrationen är 
demonstration, vilket förekommer i åtta artiklar, protest i fyra artiklar och manifestation i fyra 
artiklar. Upplopp förekom en gång.  

Adjektiven som används för att beskriva demonstrationerna i rubriken är lugn, otillåten och 
stor. Dessa används däremot endast en gång var och i resterande 41 artiklar förekommer inget 
adjektiv i rubriken för att beskriva demonstrationen. Vad gäller det först förekommande 
adjektivet för att beskriva demonstrationen i ingress och/eller brödtext förekommer fredlig i 
åtta artiklar och lugn i tre artiklar. Resterande adjektiv förekommer en gång var: otillåten, 
grundlagsfäst, gryende, orolig, stor, svensk, tillståndsgiven, uppmärksammande, väldig, viktig.  
 
Shehata (2019) beskriver enligt gestaltningsteorin att ordval kan påverka hur läsaren uppfattar 
det gestaltade ämnet. Shehata belyser främst att användningen av värdeladdade ord påverkar 
gestaltningen. Vårt syfte med att identifiera vilka ord som användes för att benämna och 
beskriva demonstrationen var i linje med Shehatas teori att analysera om det exempelvis  
förekom ett mönster av värdeladdade ord.  

Leopold och Bell (2017) redovisar ett resultat där negativt värdeladdade ord ofta förekom för 
att beskriva BLM-demonstrationer i USA. I vårt resultat ser vi däremot mer neutrala ordval. 
De mest förekommande substantiven som tidningarna använder är demonstration och protest 
samt ibland manifestation för att benämna demonstrationerna. Dessa tre kan räknas som 
synonymer till varandra, se delkapitel 4.5 Begrepp och definitioner. De innehåller inte heller 
enligt oss någon allmänt vedertagen värdeladdning. De neutrala ordvalen skulle kunna ses som 
ett sätt för tidningarna att undvika att själva lägga någon värdering vid benämning och 
beskrivning av demonstrationen. Detta mot bakgrund av att värdeladdade ord kan påverka 
läsarens uppfattning om ämnet (Shehata, 2019). Att det inte heller förekom så många ord för 
att benämna och beskriva demonstrationerna kan också ses som ett tecken på en neutral 
gestaltning.  

Det är främst bland adjektiven som vi finner en viss värdeladdning. Vi kan se att tidningarna 
är mer återhållsamma med adjektiven i rubrik men att de är mer förekommande i 
ingressen/brödtexten. Det är en blandning mellan positivt och negativt värdeladdade adjektiv 
men att fredlig och lugn användes flest gånger skulle kunna innebära att tidningarna inte i första 
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hand genom sina ordval uttrycker sig kritiskt mot demonstrationerna. Värt att poängtera är att 
vi endast har kodat det först förekommande substantivet och adjektivet vilket gör att resultatet 
visar hur tidningarna inledningsvis har valt att benämna och beskriva demonstrationen. Hade 
vi undersökt samtliga substantiv och adjektiv hade vi kunnat få ett annorlunda resultat.  
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7. Slutsats och diskussion 

I detta avslutande kapitel lyfter vi fram och diskuterar de viktigaste slutsatserna som kan dras 
av undersökningen. Avslutningsvis reflekterar vi kring metoden och föreslår för vidare 
forskning.  

7.1 Krossade fönster eller fredliga demonstrationer?  

Hur porträtterar då svenska nyhetstidningar Black lives matter och de svenska 
demonstrationerna till stöd för rörelsen? Vad fick ropen som ekade från USA till Sverige för 
gehör i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan? 
 
När BLM porträtteras i svenska nyhetstidningar görs det inom flera genrer och med olika typer 
av rapportering under den valda tidsperioden. De flesta artiklar om BLM och 
demonstrationerna återfinns på nyhets- och åsiktssidorna men artiklarna når ut till allt ifrån 
sportintresserade, kulturvärlden, debattörer och krönikeslukare. Att rapporteringen mestadels 
består av så kallad nutidsrapportering tyder på att det är en högst aktuell rörelse och fråga som 
leder till uttalanden från politiker och andra offentliga röster. Rörelsen och demonstrationerna 
porträtteras till stor del genom politikernas ord. De offentliga rösterna, ofta idrottare och artister 
med egen erfarenhet av diskriminering, får likt Ghersettis teori (2000) personifiera 
samhällsproblemet rasism och politiker får kommentera det.  
 
Om tidningarnas gestaltning av BLM, enligt gestaltningsteorin (Shehata, 2019), påverkar hur 
läsarna uppfattar rörelsen borde vi utifrån studiens resultat anta att läsare får en relativt 
nyanserad bild av rörelsen om de tar del av artiklar från olika genrer och olika typer av 
rapportering. Om de däremot endast läser artiklarna med händelserapportering från 
demonstrationerna i Sverige blir bilden av rörelsen mer präglad av våld och polisingripanden. 
Detta på grund av att polisingripanden och/eller illegala handlingar nämns i 35 av 44 artiklar 
om de svenska demonstrationerna. Det finns ett fokus på våld och vandalism men samtidigt är 
tidningarna noga med att särskilja fredliga demonstranter från provokatörer. I jämförelse med 
Leopold och Bells (2017) tidigare forskning om BLM i amerikanska nyhetstidningar gör de 
svenska nyhetstidningarna skillnad mellan de som demonstrerar fredligt och de som skapar 
konflikt. De svenska nyhetstidningarna använder också mer neutrala ordval vid beskrivning 
och benämnämning av demonstrationerna.  
 
Med hänvisning till uppsatsens resultat om artiklarnas vinkel ser vi att polisingripanden 
och/eller illegala handlingar står i störst fokus och demonstrationsorsaken i minst fokus. Detta 
är ett tydligt tecken på att protestparadigmet (Lee, 2014) genomsyrar nyhetstidningarna val av 
vinkel när BLM ska porträtteras. Detta kan vara mer eller mindre omedvetet från tidningarnas 
sida men vi vet genom Ghersettis konfliktvinkelteori (2000) att just konflikter är en vanlig form 
av vinkel.  
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Vårt resultat visar att demonstranter oftare kommer till tals än poliser när samtliga 266 artiklar 
analyseras. Däremot får poliser större utrymme när de väl citeras. När det kommer till de 44 
artiklar med händelserapportering från demonstrationerna i Sverige är det fler poliser än 
demonstranter som hörs. Vidare omnämns demonstranterna också ofta utan citat i artiklarna 
om demonstrationerna. Detta gör att vi ser ytterligare spår av protestparadigmet när vi 
koncentrerar urvalet av artiklar med tydlig händelserapportering från demonstrationerna i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. Något som är rimligt då teorin om protestparadigmet avser 
specifik medierapportering från demonstrationer och inte en hel rörelse vilket blir särskilt 
tydligt genom vårt resultat.   
 
En faktor som vi anser påverkar porträtteringen av BLM och demonstrationerna avsevärt är 
coronapandemin. Den får stort utrymme då demonstrationen ofta ställs i relation till pandemin. 
Pandemin används som ett argument för att inte demonstrera och att BLM-demonstrationerna 
kan orsaka en ökad smittsspridning. Hur hade porträtteringen sett ut om inte det pågick en 
pandemi? Tar pandemin uppmärksamhet från demonstrationen och demonstratrionsorsaken 
eller möjliggör den att BLM får större plats i tidningarna? Detta är viktigt att ha i åtanke vid 
eventuell framtida jämförelse med vårt resultat.   

7.2 Metoddiskussion och vidare forskning  

Vi har gjort många intressanta upptäckter under vårt arbete, inte minst vad gäller uppsatsens 
metod. Uppdelningen av kodschemat i två delar gjorde att vi å ena sidan kunde särskilja artiklar 
med händelserapportering från demonstrationerna i Sverige från samtliga artiklar. Å andra 
sidan gjorde det att vi inte tillämpade en del intressanta variabler på alla artiklar. Det gäller 
främst variabeln om artikelns vinkel och huruvida artikeln nämner polisingripanden och/eller 
illegala handlingar. Variablerna fungerade bra för att de gav tydliga resultat som möjliggjorde 
analys av gestaltningen av BLM-demonstrationerna. Det hade varit intressant att urskilja 
vinkeln och eventuella polisingripanden ur samtliga artiklar för att få en tydligare bild av hur 
rörelsen porträtteras.  
 
Arbetsprocessen har dessutom väckt många nya tankar och funderingar utanför uppsatsens 
syfte som skulle vara intressanta att forska vidare på. Exempelvis vore det intressant att 
analysera representationen av etnicitet och kön bland de aktörer som förekommer i artiklar om 
BLM. Inte minst för att representationsfrågor ständigt är relevanta vid en tanke om att 
nyhetstidningar ska återspegla samhället men också för att BLM som rörelse specifikt handlar 
om svarta personers rättigheter. Det hade även varit intressant att göra en bildanalys och 
jämföra innehållet i texten med bilder samt vad bilderna ger för intryck. Under arbetets gång 
har bilder på situationen när George Floyd blir fasthållen och pressad mot marken använts i 
artiklar. Förslagsvis skulle en djupare analys kunna göras av bilden och det etiska 
resonemanget bakom publiceringen av den.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Kodbok  

Kodschema  

Namn Label Värde 

V1 Id Rubrik Xxxxx String  

V2 Tidning 1 Aftonbladet  
2 Dagens Nyheter 
3 Expressen  
4 Göteborgs-Posten  
5 Sydsvenskan 

V3 Datum dd-mm-yyyy 

V4 Genre 1 Nyheter 
2 Åsikter, ledare, debatt, 
kommentar  
3 Kultur 
4 Sport 
9 Annat, övrigt  

V5 Typ av rapportering 1 Händelserapportering 
Sverige  
2 Händelserapportering 
annat land  
3 Historisk rapportering 
4 Nutidsrapportering  
9 Okodbart 

V6 Citerad aktör (1) 0 Ingen person  
01 Demonstrant  
02 Provokatör 
03 Polis/ordningsvakt  
04 Politiker 
05 Annan myndighetsperson 
06 Åskådare av 
demonstration/ privatperson  
07 Företagsperson  
08 Expert  
09 Offentlig person  
99 Annan, övrig  

V7 Citerad aktör (2) 0 Ingen person  
01 Demonstrant  
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02 Provokatör 
03 Polis/ordningsvakt  
04 Politiker 
05 Annan myndighetsperson 
06 Åskådare av 
demonstration/ privatperson  
07 Företagsperson  
08 Expert  
09 Offentlig person  
99 Annan, övrig  

V8 Citerad aktör (3) 0 Ingen person  
01 Demonstrant  
02 Provokatör 
03 Polis/ordningsvakt  
04 Politiker 
05 Annan myndighetsperson 
06 Åskådare av 
demonstration/ privatperson  
07 Företagsperson  
08 Expert  
09 Offentlig person  
99 Annan, övrig  

V9 Citerad aktör (4) 0 Ingen person  
01 Demonstrant  
02 Provokatör 
03 Polis/ordningsvakt  
04 Politiker 
05 Annan myndighetsperson 
06 Åskådare av 
demonstration/ privatperson  
07 Företagsperson  
08 Expert  
09 Offentlig person  
99 Annan, övrig  

   

Ytterligare variabler för artiklar med rapportering 
 “händelserapportering i Sverige” 

V10 
 
 
 

Icke-citerade aktörer som 
enbart nämns som grupp  

00 Ingen  
01 Enbart demonstranter  
02 Enbart provokatörer  
03 Enbart poliser/ 
ordningsvakter  
04 Enbart åskådare  
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05 Demonstranter och 
provokatörer  
06 Demonstranter och 
poliser/ordningsvakter  
07 Demonstranter och 
åskådare  
08 Provokatörer och 
poliser/ordningsvakter  
09 Provokatörer och 
åskådare  
10 Poliser/ordningsvakter 
och åskådare  
11 Alla förutom 
demonstranter 
12 Alla förutom 
provokatörer 
13 Alla förutom 
poliser/ordningsvakter 
14 Alla förutom åskådare 
15 Samtliga 
16 Artikel kodas ej 
99 Annan, övrig  

V11  Publicering inför/efter 
demonstration  

1 Inför demonstration  
2 Efter demonstration  
3 Artikel kodas ej 
9 Okodbart  

V12 Artikelns vinkel 1 Händelseförloppet 
2 Demonstrationsorsaken 
3 Enskild händelse vid 
demonstrationen  
4 Polisingripande och/eller 
illegala handlingar som våld 
och vandalism 
5 Corona 
6 Artikel kodas ej 
9 Annan, övrig  

V13 Utvalda citerade aktörer 0 Inga citat förekommer  
1 Enbart demonstranter 
2 Enbart 
poliser/ordningsvakter 
3 Enbart åskådare  
4 Demonstranter och 
poliser/ordningsvakter 
5 Demonstranter och 
åskådare 
6 Poliser/ordningsvakter och 
åskådare 
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7 Samtliga aktörer citeras  
8 Artikel kodas ej 
9 Okodbart 

V14 Typ av demonstranter som 
förekommer i artikeln 
 
 

0 Ingen  
1 Enbart fredliga 
demonstranter 
2 Enbart provokatörer  
3 Enbart oorganiserade 
grupper 
4 Fredliga demonstranter 
och provokatörer  
5 Fredliga demonstranter 
och oorganiserade grupper  
6 Provokatör och 
oorganiserade grupper  
7 Samtliga  
8 Artikel kodas ej 
9 Okodbart 

V15 Vilket substantiv används 
för att benämna 
demonstrationen i rubriken?  

Xxxx String 

V16 Vilket/vilka adjektiv  
används för att beskriva 
demonstrationen i rubriken?  

Xxx String 

V17 Vilket substantiv används 
först för att benämna 
demonstrationen i 
ingress/brödtext?  

Xxxx String 

V18 Vilket/vilka adjektiv  
används för att först beskriva 
demonstrationen i 
ingress/brödtext?  

Xxxx String 

V19 Nämns polisingripanden 
och/eller illegala handlingar 
som våld och vandalism i 
samband med 
demonstrationen? 

1 Ja 
2 Nej 
3 Artikel kodas ej 
9 Okodbart 
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Kommentarer till kodschemat 

V1  Rubrik: Artikelns rubrik 
 
V2  Tidning: Tidning som artikeln är publicerad i 
 
V3 Datum: Publiceringsdatum 

V4 Genre: Sektion i tidningen 
 
V5 Typ av rapportering: Vad för typ av rapportering som finns i artikeln. 

 
 1. Händelserapportering Sverige: Rapportering av händelser under 
demonstration. Detta gäller artiklar inför, under och  efter demonstration. T.ex. 
Polisen berättar om sina förberedelser inför kommande demonstration, 
rapportering om hur demonstrationen gick till och eventuella efterskalv.  
     
2. Händelserapportering annat land: Samma som ovan men med utgångspunkt i  
andra länder.  

     
 3. Historisk rapportering: Artikel som exempelvis innehåller en historisk  
 översikt/tidslinje över BLM och antirasistisk demonstrationshistoria.  
  

4. Nutidsrapportering: Andra nutida händelser som handlar om BLM men som  
inte handlar om en specifik demonstration. T.ex artiklar om politiska beslut, 
analyserande eller debatterande artiklar som inte är en händelserapportering.   

 
 9. Okodbart 
 
V6-9  Citerad aktör: Person som citeras i artikeln i ordning av den som citeras flest.  

 Citeras några aktörer lika mycket prioriteras den med längst citat och är citaten  
lika långa prioriteras den som citeras först.  

 
0. Ingen person  

 
01.Demonstrant: Fredlig demonstrant (Granström, 2010)  

 
02. Provokatör: Demonstrant med krigsintentioner (Granström, 2010). T.ex.  
demonstrant som startar bråk eller vandaliserar.  
 
03. Polis/ordningsvakt: Alla personer som arbetar inom polisväsendet.  

 
04. Politiker: Politiskt verksam person.  
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05. Annan myndighetsperson: Person som arbetar på annan myndighet än  
polisen.T.ex. jurister och representanter från Folkhälsomyndigheten.  

 
06. Åskådare av demonstration/ privatperson: Person som inte deltar i  
demonstrationen men bevittnar den och/eller person som intervjuas som  
privatperson. George Floyd kodas som privatperson då han vid dödstillfället var 
okänd för allmänheten.  

 
07. Företagsperson: Person som är i verksam ett företag. T.ex. VD eller  
butiksägare.  

 
08. Expert: Person som citeras som sakkunnig inom ett område.  

 
09. Offentlig person: Person förutsätts vara känd för allmänheten. T.ex. 
medieperson,  
journalist, influencer, artist, idrottare.  

 
99. Okodbart 

 
 
Kodschema del 2:  
Ytterligare variabler för artiklar med rapportering “händelserapportering i Sverige” 
 
Kodschemats andra del gäller enbart för artiklar med “händelserapportering Sverige” som 
rapportering. Denna del är utformad för att bättre kunna besvara uppsatsens tredje 
frågeställning om hur specifikt de svenska demonstrationerna porträtteras. Följande variabler 
gäller därmed enbart för artiklar som innefattar dessa.  
 

 
V10  Icke- citerade aktörer som enbart nämns som grupp: Grupp som omnämns  

men inte citeras. Till exempel “demonstranterna samlades och gick sedan längs 
avenyn”. Kombinationer av grupper som enbart omnämns utan citat kan 
förekomma och då kodas de tillsammans, exempelvis 08 Provokatörer och 
poliser/ordningsvakter. Om artikeln inte har “händelserapportering Sverige” 
kodas det enligt 16 (artikel kodas ej). Detta gäller för samtliga variabler, V10-
V19.  

 
00. Ingen  

 01. Enbart demonstranter  
02. Enbart provokatörer 
03. Enbart poliser/ordningsvakter  
04. Enbart åskådare  
05. Demonstranter och provokatörer  
06. Demonstranter och poliser/ordningsvakter  
07. Demonstranter och åskådare  
08. Provokatörer och poliser/ordningsvakter  
09. Provokatörer och åskådare  
10. Poliser/ordningsvakter och åskådare  
11. Alla förutom demonstranter 
12. Alla förutom provokatörer 
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13. Alla förutom poliser/ordningsvakter 
14. Alla förutom åskådare 
15. Samtliga 
16. Artikel kodas ej 
99. Okodbart 

 
V11 Publicering inför/efter demonstration: Om artikeln är skriven ur ett 

perspektiv innan eller efter demonstrationer har ägt rum.  
 

1. Inför demonstration: T.ex. en artikel där poliser eller arrangörer får uttala sig 
inför demonstrationen.  
 2. Efter demonstration: T.ex. vad som hände under demonstrationstilfället.  
 3. Artikel kodas ej 

 
V12   Artikelns vinkel: Vad artikeln är vinklad på.  

  
 1. Händelseförloppet: Redogörelser för hur demonstrationen gick till. T.ex  
 “demonstranterna gick från A till B”.  
 
 2. Demonstrationsorsaken: Anledningen till att demonstration äger rum och  
 redogörelse för vad BLM står för.  
 
 3. Enskilda händelser vid demonstrationen: Artikeln lyfter fram och fokuserar 
på en specifik händelse. 
 
 4. Polisingripande och/eller illegala handlingar som våld och vandalism: Om 
artikeln t.ex. fokuserar på att polisen fick ingripa eller om artikeln är vinklad på 
brott som begicks som exempelvis vandalism.  
  
5. Corona: Artiklar som i huvudsak fokuserar på smittorisk vid folkssamlingar 
och andra coronaperspektiv. T.ex. artiklar som handlar om den potentiella  
 smittspridningen vid demonstration.  
 6. Artikel kodas ej  
 9. Annan, övrig  

 
V13   Utvalda citerade aktörer: Vilka aktörer som citeras i artikeln. Kombinationer  

av som citeras kan förekomma och då kodas de tillsammans, t.ex 5 
Demonstrant och åskådare.  
 
 0. Inga citat förekommer 
 1. Enbart demonstranter 
 2. Enbart poliser/ordningsvakter 
 3. Enbart åskådare  
 4. Demonstranter och poliser/ordningsvakter 
 5. Demonstranter och åskådare 
 6. Poliser/ordningsvakter och åskådare 
 7. Samtliga aktörer citeras  
 8. Artikel kodas ej 
 9. Okodbart 
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V14  Typ av demonstranter som förekommer: Beskriver vilken demonstrant som  
 förekommer i artikeln, både som citerade och/eller omnämnda. Kombinationer  
 av demonstranttyper (Granström, 2010). kan förekomma och då kodas de  
tillsamms t.ex 4 Fredliga demonstranter och provokatörer. 

 
 0. Ingen  
 1. Enbart fredliga demonstranter: Demonstranter med fredliga intentioner.  
 2. Enbart provokatörer: Demonstrant med krigsintentioner. T.ex. demonstrant 
som  
 startar bråk eller vandaliserar.  
 3. Enbart oorganiserade grupper: Ofta mycket unga som inte i sig skapar 
våldsamma  
 situationer men söker spänning och hänger på provokatörerna.  
 4. Fredliga demonstranter och provokatörer  
 5. Fredliga demonstranter och oorganiserade grupper  
 6. Provokatör och oorganiserade grupper  
 7. Samtliga 
 8. Artikel kodas ej 
 9. Okodbart 

 
V15 Vilket substantiv används för att benämna demonstrationen i rubriken:  

 Vilket substantiv som används i artikelns rubrik för att benämna  
demonstrationen. T.ex. demonstration, manifestation, protest, upplopp eller 
krig. Används inget sådant ord skriver vi “Förekommer ej”. 
 
 Stringvariabel. Ordet skrivs. Används inget sådant ord skriver vi “Förekommer 
ej”  
   

V16  Vilket/vilka adjektiv används för att beskriva demonstrationen i rubriken:  
 Vilket adjektiv som används i artikelns för att beskriva demonstrationen? T.ex  
fredlig, kaosartad, hektisk, viktig.  
  
 Stringvariabel. Ordet skrivs. Används inget sådant ord skriver vi “Förekommer 
ej”. 

 
V17 Vilket substantiv används för att benämna demonstrationen i  

ingress/brödtext?  Samma som ovan men det ord som används först i ingress 
eller brödtext. Används inget sådant ord skriver vi “Förekommer ej”. 
      

V18  Vilket/vilka adjektiv används för att beskriva demonstrationen i  
 ingress/brödtext?  Samma som ovan men det ord som används först i ingress  
eller brödtext. Används inget sådant ord skriver vi “Förekommer ej”. 

 
V19  Nämns polisingripanden och/eller illegala handlingar som våld och  

vandalism?  Polisingripanden kan t.ex. vara när polisen skingrar en folkmassa, 
går in med sitt våldskapital (t.ex. trycker någon mot marken) eller griper en 
person. Illegala handlingar kan vara vandalism, stenkastning, våld eller hot mot 
tjänsteman.  
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 1. Ja  
 2. Nej 
 3. Artikel kodas ej 
 9. Okodbart 
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Bilaga 2: Analysenheter 

Presenteras i kronologisk ordning av publikationsdatum  

1. Pressas ihjäl av poliserna (Aftonbladet) 28.05.2020 
2. Björn af Kleen: Som svart är det ovanligt svårt att andas just nu (Dagens Nyheter) 29.05.2020 
3. Växande ilska mot polis i USA efter dödsfilm (Aftonbladet) 29.05.2020 
4. Britt-Marie Mattsson: Fortsatta protester mot polisvåldet mot svarta (Göteborgs-Posten) 

29.05.2020 
5. Björn af Kleen: Som svart är det ovanligt svårt att andas just nu (Sydsvenskan) 29.05.2020 
6. Minnesota brinner (Aftonbladet) 30.05.2020 
7. Trumps krig mot Twitter trappas upp (Aftonbladet) 30.05.2020 
8. Polis gripen misstänks för dråp (Expressen) 30.05.2020 
9. Kaos-Ilska-Bränder (Expressen) 30.05.2020 
10. Wolfgang Hansson: Ingenstans är den amerikanska rasismen tydligare än inom poliskåren 

(Aftonbladet) 30.05.2020 
11. Kaotiska protester skakar Minneapolis (Göteborgs-Posten) 30.05.2020 
12. CNN- Journalister greps i direktsändning (Dagens Nyheter) 30.05.2020 
13. USA måste erkänna att polisvåldet är en skam (Dagens Nyhete)) 30.05.2020 
14. De våldsamma protesterna sprider sig till att fler städer (Dagens Nyheter) 30.05.2020 
15. Upploppen visar att folk fått nog av polisens övervåld (Dagens Nyheter) 30.05.2020 
16. Rasismen tycks vara på väg att bli mer rumsren (Sydsvenskan) 30.05.2020 
17. Han är polisen som orsakat raseriet i USA (Aftonbladet) 31.05.2020 
18. – Vi är under attack (Aftonbladet) 31.05.2020 
19. Våren befäster att rasismen i USA fortfarande är dödlig (Dagens Nyheter) 31.05.2020 
20. “Jag kände hur det small till” (Aftonbladet) 31.05.2020 
21. Allsvenska profilen tvingades bevisa att han är svensk (Expressen) 31.05.2020 
22. Trumps skarpa hot efter de våldsamma protesterna (Expressen) 31.05.2020 
23. Zahuis inlägg efter Floydvideon: "Sluta att döda oss" (Expressen) 31.05.2020 
24. Polis sköt Expressens reporter – flera attacker mot medier i kaoset (Expressen) 31.05.2020 
25. Därför sprids protesterna mot polisvåld (Sydsvenskan) 31.05.2020 
26. Britt-Marie Mattson: En ny lång het sommar väntar USA (Göteborgs-Posten) 31.05.2020 
27. Nationalgardet har kallats in – svensk reporter skjuten med gummikula (Dagens Nyheter) 

31.05.2020 
28. Plötsligt smäller det till i höften  

– jag är träffad (Expressen) 31.05.2020 
29. Uppgift: Gripne polisen jobbade på samma klubb som George, 46 (Expressen) 31.05.2020  
30. Per Svensson: Det kan bli ännu en lång het sommar i USA (Dagens Nyheter) 01.06.2020 
31. Protesterna mot polisens våld i USA har spritt sig till Europa (Aftonbladet) 01.06.2020 
32. Brodern ursinnig - efter Trumps samtal (Aftonbladet) 01.06.2020 
33. Varnar för spridning av viruset i spåren av upploppen (Aftonbladet) 01.06.2020 
34. Maj-Britt bor mitt i kaoset (Aftonbladet) 01.06.2020 
35. Låt inte USA gå sönder (Expressen) 01.06.2020 
36. Jättetalangen Jadon Sancho får gult kort för budskapet (Expressen) 01.06.2020 
37. Städerna brinner igen - men USA lär sig inte (Aftonbladet) 01.06.2020 
38. Beyoncé: Vi är förkrossade och äcklade (Aftonbladet) 01.06.2020 
39. Broderns ilska (Expressen) 01.06.2020 
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40. Konflikten mellan polis och demonstranter har eskalerat (Dagens Nyheter) 01.06.2020 
41. Utegångsförbud på nytt i USA - en person ihjälskjuten (Göteborgs-Posten) 01.06.2020 
42. Affärerna plundras (Aftonbladet) 01.06.2020 
43. Trump kan bara samla till strid (Aftonbladet)01.06.2020 
44. Därför sker upploppen i USA (Expressen) 01.06.2020 
45. Trump får mycket svårt att trösta USA (Dagens Nyheter) 01.06.2020 
46. Flera döda i upploppen - militären i beredskap (Dagens Nyheter) 01.06.2020 
47. Våldskurvan kan spela presidenten i händerna (Aftonbladet) 
48. Stjärnorna kräver rättvisa efter dödsvåldet – skänker miljoner till demonstranter (Expressen) 

02.06.2020 
49. Upploppen visar att förändringen är möjlig (Dagens Nyheter) 02.06.2020 
50. Artister sluter upp i protest mot polisvåldet i USA (Dagens Nyheter) 02.06.2020 
51. Kriget mot medborgarna (Sydsvenskan) 02.06.2020 
52. Idrottsstjärnorna sluter upp bakom demonstranterna (Göteborgs-Posten)02.06.2020 
53. Amerikansk polis väljer aktivt ut journalister som måltavlor (Göteborgs-Posten)02.06.2020 
54. Riskerar straff för målgester (Aftonbladet)02.06.2020 
55. USA håller andan (Aftonbladet) 02.06.2020 
56. Lady Gagas ilska mot Donald Trump: “Dåre och rasist” (Aftonbladet) 02.06.2020 
57. Nytt besked: - Floyd dog av kvävning (Aftonbladet) 02.06.2020 
58. Trumps krav på landets guvernörer: “Dominera” (Aftonbladet) 02.06.2020 
59. Tecken på USA:s förfall (Expressen) 02.06.2020 
60. Daniel Ek fördömer polisvåldet i USA (Expressen) 02.06.2020 
61. Trump: Ni måste bli mer aggressiva (Expressen) 02.06.2020 
62. Donald Trump fördes till underjordisk bunker (Expressen) 02.06.2020 
63. Provokatörer försöker beblanda sig med fredliga demonstranter (Dagens Nyheter) 02.06.2020 
64. Trump fördes till bunker (Dagens Nyheter) 02.06.2020 
65. Upploppen kan vidga klyftan mellan väljarna (Dagens Nyheter) 02.06.2020  
66. Trollen gör sitt bästa för att öka splittringen i Minneapolis (Dagens Nyheter) 02.06.2020 
67. Donald Trumps hat mot medier tycks ha spritt sig (Sydsvenskan) 02.06.2020 
68. Oro att gäng utnyttjar protesterna (Sydsvenskan) 02.06.2020 
69. Tragisk utveckling i USA. Och en olycka till president. (Sydsvenskan) 02.06.2020 
70. HAMILTONS ATTACK MOT KOLLEGORNA: "STÅR HÄR ENSAM"(Expressen) 

02.06.2020  
71. Mayweather betalar för George Floyds begravning (Expresse) 03.06.2020 
72. Vi kan inte andas (Expressen) 03.06.2020 
73. Poliser skjutna efter våldsamma protester (Expressen) 03.06.2020 
74. Alla andra är statister i hans egen dokusåpa (Aftonbladet) 03.06.2020 
75. Ordern:skjut (Aftonbladet) 03.06.2020 
76. Amerikanska företag tar ställning mot polisbrutalitet (Dagens Nyheter) 03.06.2020  
77. Minst 68 journalister attackerades i kravallerna (Expressen) 03.06.2020 
78. Trumps PR-kupp (Aftonbladet) 03.06.2020 
79. Soldater ska aldrig sikta mot sina egna (Aftonbladet) 03.06.2020 
80. Joe Bidens skarpa ord om Vita huset (Aftonbladet) 03.06.2020 
81. En blodig historia med raskravaller (Aftonbladet) 03.06.2020 
82. George Floyds sista minuter innan han dog (Aftonbladet) 03.06.2020 
83. Vi behöver en samlande kraft som kan hjälpa oss få slut på polisvåldet (Dagens Nyheter) 

03.06.2020 
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84. Rättsläkare oeniga om dödsorsaken (Dagens Nyheter) 03.06.2020 
85. Trump höjer bibeln - Biden går ned på knä (Dagens Nyheter) 03.06.2020 
86. Trumps soldater är valtaktik snarare än vapen mot våldet (Dagens Nyheter) 03.06.2020  
87. “Vad vi behöver är en samlande kraft” (Sydsvenskan) 03.06.2020  
88. Den svarta befolkningens ilska har pyrt i decennier (Göteborgs-Posten) 03.06.2020 
89. Fanna Ndow Norrby: Låt oss slippa se svarta människor dödas på öppen gata 
90. Britt-Marie Mattsson: Trumps utspel en flört med ”den kristna högern” (Göteborgs-Posten) 

03.06.2020 
91. Victoria Greve: Rikta kameran från offer till förövare (Göteborgs-Posten) 43.06.2020 
92. Ytterligare tre poliser åtalas - för George Floyds död (Aftonbladet) 04.06.2020 
93. Krossade fönster - ett lågt pris (Aftonbladet) 04.06.2020 
94. Professorns sågning av massdemonstrationen (Aftonbladet) 04.06.2020 
95. “Det är hål i huvudet” (Aftonbladet) 04.06.2020 
96. Demonstranter stormade polisbil (Expressen) 04.06.2020 
97. Trumps strategi - våldet före orsaken (Expressen) 04.06.2020 
98. Meghans ord om mamman efter kränkningen (Expressen) 04.06.2020  
99. Tiffany Trump deltog i kampanj mot polisvåldet (Expressen) 04.06.2020 
100. Tiootusentals demonstrerar mot franska polisens våld (Dagens Nyheter)04.06.2020 
101. Tusentals bröt mötesrestriktioner för att demonstrera mot polisvåld (Dagens  

 Nyheter) 04.06.2020 
102. Åtal mot samtliga fyra poliser som deltog när George Floyd dog (Dagens  

 Nyheter) 04.06.2020 
103. Det är lag och rätt som står på spel (Dagens Nyheter) 04.06.2020 
104. George Floyds skrik blev grafitti på bombruin (Dagens Nyheter) 04.06.2020  
105. Stöd och kritik  för upprop för protesterna (Dagens Nyheter) 04.06.2020 
106. Går ner på knä - möts av kramar (Aftonbladet) 05.06.2020 
107. 2000 på marsch genom hela stan (Aftonbladet) 05.06.2020 
108. Kanske dumdristigt - men Polisen vinner på det här (Aftonbladet) 05.06.2020 
109. Ett första steg mot förståelse är taget (Aftonbladet) 05.06.2020  
110. Politisk splittring om polisens agerande: Så djupt olämpligt (Aftonbladet)  

   05.06.2020  
111. Antirasismen döljer USA:s fattigdom (Göteborgs-Posten) 05.06.2020 
112. Upploppen mot rasism glöms bort - gång på gång (Göteborgs-Posten)  

 05.06.2020 
113. Roberts: ”Varför har inte fler reagerat tidigare?” (Göteborgs-Posten)  

 05.06.2020 
114. Generaler i protest mot president Trumps militärhot (Göteborgs-Posten)  

 05.06.2020 
115. Stor protest upplöstes fredligt (Göteborgs-Posten) 05.06.2020 
116. Polisen är inte “ortens” fiende (Expressen) 05.06.2020 
117. Strandhäll ryter ifrån efter tumultet: “Provocerad” (Expressen) 05.06.2020 
118. Bilden splittrar - polisen hyllas och och kritiseras (Expressen) 05.06.2020 
119. Meghans känsliga ord om George Floyds död (Expressen) 05.06.2020 
120. George Floyd hade corona (Aftonbladet) 05.06.2020 
121. Tegnell: Stora folksamlingar är onödiga och olagliga (Dagens Nyheter)  

 05.06.2020 
122. Exet om dotterns sorg: “Ingen pappa” (Expressen) 05.06.2020 



 

 
52 

123. Ur raseriet (Expressen) 05.06.2020 
124. Demonstration fortsatte efter att ha upplösts (Sydsvenskan) 05.06.2020 
125. “En polis som faktiskt försökte göra sitt jobb” (Sydsvenskan) 05.06.2020 
126. Demonstration fortsatte efter att ha upplösts (Sydsvenskan) 05.06.2020 
127. Polisen gick ner på ett knä – då lugnade sig folkmassan (Dagens Nyheter)  

 05.06.2020  
128. "Trump låtsas inte ens försöka ena oss" (Dagens Nyheter) 05.06.2020  
129. Protestmöte upplöstes av polisen (Dagens Nyheter) 05.06.2020 
130. “Både coronaviruset och rasismen måste bekämpas” (Dagens Nyheter)  

 05.06.2020 
131. Riskgrupper och svarta liv räknas (Dagens Nyheter) 05.06.2020 
132. Sam Cookes profetia  

       kanske till slut är på väg att besannas (Aftonbladet) 06.06.2020 
133. Ifrågasätts och hyllas - internet (Aftonbladet) 06.06.2020 
134. Karin Eriksson: George Floyd blir en del av USA:s svarta historia (Dagens Nyheter)  

 06.06.2020  
135. Dödande polisgrepp förbjuds (Dagens Nyheter) 06.06.2020  
136. Protester och våldsamheter över hela USA (Dagens Nyheter) 06.06.2020  
137. Rasmotsättnignarna i USA blir en het valfråga i höstens val (Göteborgs-Posten)  

 06.06.2020 
138. Pontus Bäckström: Nio minuter som fångar den amerikanska historien  

 (Göteborgs-Posten) 06.06.2020  
139. Polisen förbereder sig för protester i helgen (Göteborgs-Posten) 06.06.2020  
140. Populära polisserien stoppas under demonstrationerna i USA (Aftonbladet) 06.06.2020  
141. Hatade polisens nya liv i fängelse (Aftonbladet) 06.06.2020  
142. De yngre generationerna är servila och fogliga – det oroar mig (expressen) 06.06.2020 
143. Berghagens oro för sina barns säkerhet (Expressen) 06.06.2020 
144. Förblindad av rasismen (Sydsvenskan) 06.06.2020 
145. Med ett knä mot sin hals. (Sydsvenskan) 06.06.2020 
146. Professor: “Trump kan inte visa empati för någon” (Göteborgs-Posten) 07.06.2020 
147. Björn Werner: Resor är tillåtna – men när får vi demonstrera igen? (Göteborgs-Posten)  

 07.06.2020  
148. Nationen har har fått tillräckligt med polisbrutalitet (Göteborgs-Posten) 07.06.2020 
149. Influencers ursäkt efter #blackouttuesday-bilden (Expressen) 07.06.2020 
150. Gunnar Myrdal visade rasismen i USA:s hjärta (Dagens Nyheter) 07.06.2020 
151. Polisen rustade inför demonstration (Dagens Nyheter) 07.06.2020 
152. Gatan nära Vita huset döps om - till Black lives matter plaza (Aftonbladet) 07.06.2020  
153. Berghagen orolig för sina barn (Aftonbladet) 07.05.2020 
154. Smärtsam repris på 60-talets USA (Aftonbladet) 07.06.2020  
155. "Fuck tha police" blir, tyvärr, aldrig gammal (Aftonbladet) 07.06.2020  
156. Hockeystjärnan Elias Petterssons ilska: "Jag blev illamående…” (Expressen)  

 07.06.2020  
157. Galaxystjärna sparkas efter fruns inlägg på Instagram (Expressen) 07.06.2020  
158. Polisernas protest: 57 väljer att sluta (Expressen) 07.06.2020 
159. Arvet slår tillbaka (Sydsvenskan) 07.06.2020 
160. Förbudets fara (Sydsvenskan) 07.06.2020  
161. Borgmästaren tar strid mot Trump (Sydsvenskan) 07.06.2020 . 
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162. Black lives matter skriver om USAs historia (Sydsvenskan) 07.06.2020 
163. Borgmästaren tar strid mot Trump (Dagens Nyheter) 07.06.2020 
164. Läget lika dramatiskt som inför den ”långa heta sommaren” 1968 (Dagens Nyheter)  

 07.06.2020  
165. Peter Wolodarski: Det är så här demokratier dör (Dagens Nyheter) 07.06.2020 
166. Kaos i London - tio poliser skadades (Expressen) 08.06.2020  
167. Kaoset under protesterna - polisbil attackerad (Expressen) 08.06.2020  
168. Zara Larssons utspel mot polisen efter protesterna (Expressen) 08.06.2020 
169. “Helt ärligt, jag predikar mot rasismen varenda dag” (Expressen) 08.06.2020  
170. Videovåldet (Expressen) 08.06.2020 
171. Demonstration urartade - stenkastning och slagsmål med polisen (Aftonbladet)  

 08.06.2020 
172. Adam Cwejman: Fattigdom förklaras inte av strukturell rasism. (Göteborgs-Posten)  

 08.06.2020 
173. Stenkastning, tumult och krossade rutor när demonstration urartade  

 (Göteborgs-Posten) 08.06.2020  
174. Trumps nya krav: 10 000 soldater (Expressen) 08.06.2020  
175. Kendall Jenners svar efter hatet mot bilden: “Inte jag” (Expressen) 08.06.2020 
176.  Stor demonstration mot rasism världen över (Dagens Nyheter) 08.06.2020  
177.  Lyssna på fredsmäklarna, inte på dem som predikar våldets väg (Dagens Nyheter)  

 08.06.2020  
178. Två personer gripna efter demonstration i Göteborg (Dagens Nyheter) 08.06.2020 
179. ”Medan grupper långt ut till höger hoppfullt talar om ett ’raskrig’ gör Trump ingenting  

       för att dämpa deras entusiasm. Tvärtom, han tycks frossa i den.” (Dagens Nyheter)  
 08.06.2020 

180. Många samlades vid USA:s ambassad (Sydsvenskan) 08.06.2020  
181. Tumult bröt ut efter lugn demonstration (Sydsvenskan) 08.06.2020 
182. Antingen sviker vi medmänniskor, eller så gör vi det enda raka – protesterar  

 (Sydsvenskan) 08.06.2020  
183. Fel läge att demonstrera (Göteborgs-Posten) 09.06.2020  
184. Uppgivenhet och ilska i butikerna som drabbades (Göteborgs-Posten) 09.06.2020 
185. Öis-talangen demonstrerade mot rasismen (Göteborgs-Posten) 09.06.2020 185.  
186. Jan Höglund: Tålamodet tryter och ökade protester är att vänta. (Göteborgs-Posten) 

09.06.2020 
187. Fem män anhållna efter söndagens demonstration (Göteborgs-Posten) 09.06.2020 
188. Misstänkta polisen kan få 40 års fängelse. (Dagens Nyheter) 09.06.2020  
189. Tidningshusen gungar efter protesterna (Dagens Nyheter) 09.06.2020  
190. Polisen planerar att bötfälla demonstranter (Dagens Nyheter) 09.06.2020 
191. Björn Ulvaeus stöttar Black lives matter (Dagens Nyheter) 09.06.2020  
192.  Så krossas de ungas förtroende till polisen. (Aftonbladet) 09.06.2020  
193. Murphy Alex grep in mot skadegörelse (Göteborgs-Posten) 09.06.2020  
194. Black lives matter: De som är kritiska mot demonstrationerna låtsas att problemet 

importerats, skriver Amat Levin. (Dagens Nyheter) 09.06.2020 
195. Massprotester väcker oro för att virusåtgärder har varit förgäves (Dagens Nyheter) 

09.06.2020 
196.  “Mannen i vitt” träder fram: Jag var inte rädd (Dagens Nyheter) 09.06.2020 
197. Förstörelse och bränder i olika delar av staden (Dagens Nyheter) 09.06.2020 
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198. De visar att polisen behövs (Dagens Nyheter) 09.06.2020  
199. Polischefen hyllar dem som försökte avbryta våldet (Göteborgs-Posten) 09.06.2020 
200. Black lives matter-demonstration ikväll (Sydsvenskan) 09.06.2020 
201. När ligister passar på (Sydsvenskan) 09.06.2020  
202. Malmö-lek med elden (Expressen) 09.06.2020  
203. Murphy hyllas - stoppade vandaler (Expressen) 09.06.2020 
204. Hade du vågat ingripa som mannen i vitt gjorde? (Expressen) 09.06.2020 
205. Lokal polis kan läggas ner efter Floyds död (Expressen) 09.06.2020 
206. Michelle Obamas fyra livsråd efter kaoset i USA (Expressen) 09.06.2020 
207. Polischefen om upploppet i Göteborg: ”Bråkstakar” (Expressen) 09.06.2020  
208. Att välta statyer för inte alltid saker framåt (Göteborgs-Posten) 10.06.2020 
209. Samtliga släppta efter helgens kravaller (Göteborgs-Posten) 10.06.2020  
210. Hagamannen skulle aldrig få bli en staty (Aftonbladet) 10.06.2020  
211. Polisen berömmer otillåten demonstration - höll tillräcklig distans (Aftonbladet) 

10.06.2020 
212. Skillnad på folk och folk (Göteborgs-Posten) 10.06.2020  
213. Att bränna bilar är inte antirasistisk kamp (Dagens Nyheter) 10.06.2020 
214. "Undanta demonstrationer från folksamlingsförbudet" (Dagens Nyheter) 10.06.2020  
215. Trump: Biden har övergett polisen (Dagens Nyheter) 10.06.2020 
216. Ledare: Polislöst land ingen lösning på våldet (Dagens Nyheter) 10.06.2020  
217. Vad kan överleva i ett land med så mycket vrede? (Dagens Nyheter) 10.06.2020 
218. “Vi är här för att stanna” (Sydsvenskan) 10.06.2020  
219. Efter protesten - nu får ni sätta er i karantän (Sydsvenskan) 10.06.2020 
220. Kanske krävs det en katastrof för att USA ska nå sin potential (Expressen) 10.06.2020 
221. Rasist-statyn kastades ned i vattnet - har Hamiltons stöd (Expressen) 10.06.2020 
222. Floyd begravd efter att tusentals tagit farväl (Dagens Nyheter) 10.06.2020  
223. Därför måste man få demonstrera mot rasismen (Göteborgs-Posten) 11.06.2020  
224. “Är inte bara de svartas kamp” (Sydsvenskan) 11.06.2020  
225. ”Filmer och tv-serier plockas bort efter demonstrationerna (Dagens Nyheter) 

11.06.2020  
226. Fortsatta statyprotester i USA och Storbritannien (Dagens Nyheter) 11.06.2020 
227. ”Demonstrationerna har fått mig att inse rasismen i Sverige”(Dagens Nyheter) 

11.06.2020  
228. Stödet för antirasism blev bara tomma ord (Aftonbladet) 11.06.2020 
229. Kallade alla som var mörka ’negro’ (Aftonbladet) 11.06.2020 
230. Svensk polis ska hyllas – den är inte rasistisk (Expressen) 11.06.2020 
231. Trotsar Trump – tillåter protester inför matcher (Göteborgs-Posten) 12.06.2020 
232. Särskild polisgrupp utreder bråket efter demonstrationen (Göteborgs-Posten) 

12.06.2020 
233. Bråkstakar - ni gör oss svarta en stor otjänst (Göteborgs-Posten) 12.06.2020 
234. Det finns ingen omvänd rasism (Aftonbladet) 12.06.2020 
235. Beskedet: Nascar förbjuder sydstatsflaggor (Göteborgs-Posten) 09.06.2020   
236. George Floyd-polis har fått lämna cellen (Expressen) 12.06.2020 
237. Minneskultur (Expressen) 12.06.2020 
238. Våldet kan minska när poliskåren reformeras (Dagens Nyheter) 12.06.2020 
239. Dan Jönsson: Historien får liv när människorna bakom statyerna ifrågasätts (Dagens 

Nyheter) 12.06.2020 
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240. Statyer är stumma. Det är folket som har en röst. (Sydsvenskan) 12.06.2020 
241. Britt-Marie Mattson: Trump anklagas för att stjäla valet (Göteborgs-Posten) 

13.06.2020 
242. Hynek Pallas: Rasism bekämpas inte genom att radera ”Borta med vinden” 

(Göteborgs-Posten) 13.06.2020 
243. Magda Gad: Jag är i USA men det är Mellanöstern som jag ser (Expressen) 13.06.2020 
244. Darnella, 17, filmade Floyds död: ”Ingen hjälte” (Expressen) 13.06.2020 
245. Varningen: Andra våg tidigare än man trott (Expressen) 13.06.2020 
246. Avslag för protest vid USA:sambassad (Dagens Nyheter) 13.06.2020 
247. Malin Persson Giolito: Innan man vet ordet av kan en Berlinmur falla (Dagens 

Nyheter) 13.06.2020 
248. Att kunna tänka själv är en underskattad merit bland vård- och uniformsyrken (Dagens 

Nyheter) 13.06.2020 
249. Susanne Ljung: Nike villhamna på rätt sida omhistorien – och sälja skor (Dagens 

Nyheter) 13.06.2020 
250. Niklas Orrenius:Hoppfull kväll när Black Lives Matter demonstrerade i 

Malmö(Dagens Nyheter) 13.06.2020  
251. Den unga svarta kvinnans ord väcker primitiva känslor (Expressen) 13.06.2020 
252. Stjärnorna som tagit ställning - har själva blivit utsatta för rasism (Expressen) 

13.06.2020 
253. Borta med opinionsvinden (Sydsvenskan) 14.06.2020  
254. Demonstranter trotsade förbudet (Dagens Nyheter) 14.06.2020 
255. ”Det finns fortfarande så mycket arbete kvar att göra” (Dagens Nyheter) 14.06.2020 
256.  ”Fegt- kräver att ni agerar” (Aftonbladet) 14.06.2020 
257. TV4 sparkar Bard – efter kritikstorm (Aftonbladet) 14.06.2020 
258. Bard sparkad - efter Biancas krav (Expressen) 14.06.2020 
259. "Den här kampen är existentiell" (Expressen) 14.06.2020 
260. Oroligt i London: Rökbomber och flaskor mot polis (Expressen) 14.06.2020 
261. Landslagsstjärnornas ilska – redo att bojkotta TV4 (Expressen) 14.06.2020 
262.  Martin Gelin: Global debatt om rasism kan bli Trumps arv (Dagens Nyheter) 

14.06.2020 
263. Rörelsen allt bredare – och tas nu på allvar (Dagens Nyheter) 14.06.2020 
264. Demonstrationen borde ha förbjudits (Göteborgs-Posten) 14.06.2020  
265. Att riva statyer är att lura sig själv (Göteborgs-Posten) 14.06.2020 
266. Black Lives Matter handlar om en värld för alla (Göteborgs-Posten) 14.06.2020 

 

 

 


