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Abstract 
 
Title: Crime publishing in the press 
Author: Anna Gustafsson & Helena Jonsson 
Type of work: Degree project 10 p in Media- and 

communication science.  
Number of pages: 54 (including appendix) 
 
Institution and University:  Institution of work, economic and health, 

University of Trollhättan/Uddevalla. 
Examination date: 2004-01-05 
  
Purpose: The purpose with this study is to examine if the 

crime reporting in the press has change over 
time and if crime gets a larger space in the 
newspaper today than earlier.  

 
Question at issue: How do the newspapers describe the 

criminality? Has the frequency of crime 
reporting changed over time? Are there any 
differences between the daily press and the 
evening press regarding crime publishing?  

 
Method and material: Quantitative content analysis of the newspapers 

Göteborgs-Posten and Göteborgs Tidning. 
 
Mainresult: There are obvious differences between how the 

daily press and the evening press are presenting 
crime articles. In the evening press articles gets 
large space while the daily press do not give 
their articles the same area. From 1988 to 2003 
the crime articles have increased twice as much. 
Violent crime is the crime category, which is the 
most common in the newspapers. The 
perpetrators often tend to be men and according 
to the newspapers there are hardly ever a 
relationship between the victim and the 
perpetrator. 
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Sammanfattning 
 
Titel: Brottspublicering i pressen 
Författare: Anna Gustafsson & Helena Jonsson 
Typ av arbete: Examensarbete 10 p i Medie – och 

kommunikationsvetenskap. 
Antal sidor: 54 (inklusive bilagor) 
 
 
Institution och högskola: Institutionen för arbete, ekonomi och hälsa, 
 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. 
Examinationsdatum: 2004-01-05 
  
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka om 

brottsrapporteringen har förändrats över tid 
samt om brott får större utrymme idag än 
tidigare. 

 
Huvudfrågeställningar: Hur skildrar tidningspressen brottsligheten? Har 

frekvensen av brottsrapportering ökat över tid? 
Finns det någon skillnad mellan morgonpressen 
och kvällspressen gällande brottspublicering? 

 
Metod och material: Kvantitativ innehållsanalys av tidningarna 

Göteborgs-Posten och Göteborgs Tidning. 
 
Huvudresultat: Det finns en klar skillnad mellan hur 

morgonpressen och kvällspressen presenterar 
brottsartiklar. I Kvällspressen får artiklarna stort 
utrymme, medan morgonpressen inte ger sina 
artiklar lika stor yta. Från 1988 till 2003 har 
antalet brottsartiklar fördubblats. Den 
brottskategori det skrivs mest om är våldsbrott. 
Gärningsmannen tenderar oftast att vara män 
och enligt tidningarna finns det sällan en relation 
mellan offer och gärningsman.  



 iii

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING ..................................................................................... 2 

2 DISPOSITION................................................................................... 3 

3 BAKGRUND ...................................................................................... 4 

3.1 BROTTSUTVECKLINGEN I SVERIGE ............................................................4 
3.2 VAD SÄGER STATISTIKEN? ...........................................................................4 

4 PROBLEMFORMULERING ........................................................... 6 

4.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING ..........................................................................6 

5 TEORI ................................................................................................ 7 

5.1 AGENDA – SETTING, MEDIERNAS DAGORDNINGSFUNKTION................7 
5.2 KULTIVATIONSTEORIN.................................................................................8 
5.3 VAD ÄR DET SOM BLIR NYHETER?...............................................................8 
5.4 ETISKA REGLER KRING PUBLICERING........................................................9 

5.4.1 Respektera den personliga integriteten..........................................................9 
5.4.2 Var försiktig med namn.............................................................................9 

5.5 KRIMINALITET I MEDIA ..............................................................................10 
5.5.1 Individperspektiv ......................................................................................10 
5.5.2 Samhällsperspektiv...................................................................................11 
5.5.3 Det postmoderna spektaklet – hyperrealism ..............................................11 

5.6 MORALISK PANIK ........................................................................................12 

6 TIDIGARE FORSKNING............................................................... 13 

6.1 KRIMINALJOURNALISTIK I ETT HISTORISKT PERSPEKTIV......................13 
6.2 PRESSENS BILD AV BROTTSLIGHET ...........................................................14 

6.2.1 Representation av etnicitet och kön............................................................15 
6.2.2 Våldskildringar i våra medier ..................................................................15 
6.2.3 Det slumpmässiga våldet ..........................................................................16 
6.2.4 Morgontidning vs kvällstidning .................................................................16 
6.2.5 Rädslan för att bli utsatt för brott.............................................................17 

7 METOD............................................................................................ 19 

7.1 HYPOTETISK DEDUKTIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT .....................................19 
7.2 VAL AV METOD............................................................................................19 
7.3 URVAL ...........................................................................................................20 

7.3.1 Göteborgs-Posten ......................................................................................20 
7.3.2 Göteborgs Tidning....................................................................................20 

7.4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT ................................................................................21 
7.4.1 Val av teoretiska utgångspunkter .............................................................21 
7.4.2 Utformande av kodschema........................................................................21 
7.4.3 Bearbetning och tolkning av empiri ...........................................................21 

7.5 RELIABILITET OCH VALIDITET ..................................................................22 
7.6 KÄLLKRITIK .................................................................................................23 



 iv

 

8 RESULTAT ...................................................................................... 24 

8.1 PROCENTUELL ÖKNING AV ANTAL BROTTSARTIKLAR...........................24 
8.2 ANDELEN BROTTSARTIKLAR .....................................................................24 
8.3 ARTIKLARNAS PLACERING I TIDNINGEN .................................................24 
8.4 FREKVENS AV BILDER.................................................................................25 
8.5 ARTIKLARNAS LÄNGD.................................................................................25 

8.5.1 Medelvärde för bilder ................................................................................25 
8.5.2 Medelvärde för text och rubrik..................................................................26 
8.5.3 Medelvärde för rubrik ..............................................................................26 

8.6 BROTTSKATEGORIER ..................................................................................26 
8.7 KÄLLA TILL ARTIKELN................................................................................27 
8.8 BROTTET UPPKLARAT .................................................................................27 
8.9 GÄRNINGSMANNEN....................................................................................27 

8.9.1 Namnges..................................................................................................27 
8.9.2 Ålder.......................................................................................................28 
8.9.3 Kön..........................................................................................................28 
8.9.4 Etnicitet...................................................................................................29 
8.9.5 Känd av polisen/tidigare straffad..............................................................29 

8.10 OFFRET .....................................................................................................29 
8.10.1 Namnges..............................................................................................29 
8.10.2 Ålder ...................................................................................................30 
8.10.3 Kön......................................................................................................30 
8.10.4 Etnicitet ...............................................................................................30 
8.10.5 Nära relation med gärningsman............................................................31 

9 ANALYS............................................................................................ 32 

9.1 BROTTSARTIKLAR........................................................................................32 
9.1.1 Antal och andel brottsartiklar ..................................................................32 
9.1.2 Artiklarnas placering i tidningen..............................................................33 
9.1.3 Artiklarnas längd....................................................................................33 

9.2 OM BROTTET................................................................................................34 
9.2.1 Brottskategorier........................................................................................34 
9.2.2 Källa till artikeln .....................................................................................35 
9.2.3 Brottet uppklarat .....................................................................................35 

9.3 ETISKA REGLER KRING GÄRNINGSMAN OCH OFFER..............................36 
9.4 GÄRNINGSMANNEN....................................................................................36 

9.4.1 Namnges gärningsmannen ........................................................................36 
9.4.2 Gärningsmannens ålder ............................................................................36 
9.4.3 Gärningsmannens kön .............................................................................36 
9.4.4 Gärningsmannens etnicitet ........................................................................37 
9.4.5 Känd av polisen/tidigare straffad..............................................................37 

9.5 OFFRET.........................................................................................................37 
9.5.1 Namnges offret .........................................................................................37 
9.5.2 Offrets ålder .............................................................................................38 
9.5.3 Offrets kön...............................................................................................38 
9.5.4 Offrets etnicitet .........................................................................................38 
9.5.5 Relation mellan gärningsman och offer.......................................................39 



 v

 

10 DISKUSSION................................................................................ 40 

11 SLUTSATSER ............................................................................... 42 

12 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING ................................... 42 

13 KÄLLFÖRTECKNING ................................................................ 43 

 
BILAGA 

1 KODSCHEMA 



 vi

Diagram- och tabellförteckning  
 
Diagram 4:1 Det totala antalet polisanmälda brott samt stöldbrott och våldsbrott åren 
1975-2002. ....................................................................................................................5 
 
Tabell 7:1 Antal artiklar per tidning..............................................................................20 
Tabell 8:1 Procentuell ökning av brottsartiklar ...............................................................24 
Tabell 8:2 Andelen brottsartiklar i procent .....................................................................24 
Tabell 8:3 Brottsartiklarnas placering i procent ...............................................................25 
Tabell 8:4 Brottsartiklar med andel bilder i procent.........................................................25 
Tabell 8:5 Genomsnittlig bildstorlek i cm2.......................................................................25 
Tabell 8:6 Den sammanlagda textens utrymme i genomsnitt cm2......................................26 
Tabell 8:7 Rubrikens storlek i genomsnitt cm2.................................................................26 
Tabell 8:8 Brottskategorier i artiklarna i procent.............................................................26 
Tabell 8:9 Artiklarnas källor i procent...........................................................................27 
Tabell 8:10 Är brottet uppklarat? I procent....................................................................27 
Tabell 8:11 Gärningsmannen namnges i procent..............................................................28 
Tabell 8:12 Gärningsmannens ålder i procent..................................................................28 
Tabell 8:13 Gärningsmannens kön i procent ...................................................................28 
Tabell 8:14 Gärningsmannens etnicitet i procent..............................................................29 
Tabell 8:15 Är gärningsmannen känd av polisen eller tidigare straffad? I procent ............29 
Tabell 8:16 Offret namnges i procent...............................................................................29 
Tabell 8:17 Offrets ålder i procent...................................................................................30 
Tabell 8:18 Offrets kön i procent ....................................................................................30 
Tabell 8:19 Offrets etnicitet i procent...............................................................................30 
Tabell 8:20 Nära relation mellan gärningsman och offer i procent ....................................31 



2  

1 Inledning  
Brott har alltid fascinerat människan. Varje dag går det att läsa om mord i tidningarna 
och via tv få rapporter om olika våldsbrott världen över. Men hur ser egentligen 
relationen mellan medier och brottslighet ut? Med vår undersökning vill vi se hur 
tidningspressen skildrar brottsligheten. Vi är också intresserade av att studera 
eventuella skillnader mellan morgon- och kvällspressen när det gäller rapporteringen 
av brott.  
 

Under efterkrigstiden har den anmälda brottsligheten ökat markant menar Lindgren 
(2002). Det är lätt att få intrycket att brottsligheten successivt ökar och att den blir 
mer organiserad och svårbekämpad. För de flesta individer är erfarenheter och 
information om våld och brottsligheter av sekundär art, förmedlade av massmedierna 
i första hand. Medierna har helt enkelt en nyckelposition när det gäller allmänhetens 
kunskaper om och inställning i dessa frågor. Vad är det då för bild som medierna 
förmedlar av våld och brott, och hur stämmer denna bild med verkligheten. Vilka 
konsekvenser kan medias bild av våld och brottslighet tänkas få för såväl individen 
som samhället?  
 
Enligt Pollack (2000) har nyheter om brott en tydlig attraktionskraft mot stora 
publikgrupper, något som också gäller för underhållningsmaterial om brott i 
medierna. Oavsett hur detta förstås eller förklaras, är det utan tvivel att medierna för 
de flesta människor utgör den viktigaste källan till intryck och upplevelser av 
brottslighet. Strömbäck (2001) menar att eftersom de egna erfarenheterna är 
begränsade hämtar människor sina bilder av verkligheten via medierna. Pollack anser 
att detta förhållande kan ha stor betydelse för de politiska beslut som fattas rörande 
brott och deras påföljder. Det betyder att de flesta uttryck för ”den allmänna 
opinionen” grundas på mediernas bild av brottsligheten, men också att politiker och 
andra beslutsfattare själva i hög grad är beroende av medierna för att bilda sig 
uppfattningar om brott och brottslingar. Vidare skriver Lindgren att den 
massmediala brottsrapporteringen är omfattande men att den främst förmedlar 
utsnitt eller fragment som är riktad mot avvikande händelser och kortsiktiga trender.  
 
Uppfattningen om mediers våldsrapportering varierar. Det är många som menar att 
mediernas bild av våld och brott, samt dess omfattning inte överensstämmer med 
verkligheten. Vilket kan leda till en onödig rädsla bland allmänheten. Enligt Hadenius 
och Weibull (2000) når morgonpressen, en genomsnittlig vardag, ut till närmare 80 
procent av den vuxna befolkningen, medan kvällspressen når drygt 25 procent. 
Under vardagarna har morgonpressen större spridning än i veckosluten, vilket beror 
på att många tidningar på landsorten inte har söndagsutgivning. Dahlgren (1992) 
anser att bilden som pressen visar av brottsligheten är viktig eftersom den ger 
upphov till bilden av den vardagliga brottsligheten och bidrar till att indirekt definiera 
det rådande brottsläget i landet. 
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2 Disposition 
Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel om hur pressen skildrar brott och hur 
den faktiska brottsligheten ser ut. I det följande kapitlet tar vi upp vår 
problemformulering och syftet med arbetet, avgränsningen presenteras också i detta 
avsnitt. I kapitlet som följer introduceras läsaren i den teoribildning som finns inom 
vårt forskningsområde. För att befästa relevansen med denna studie tas därefter 
betydelsen av Agenda – setting, Kultivations teorin samt Moraliska paniker upp. Det 
redogörs även för hur kriminalitet gestaltas och vilka effektteorier som präglat detta 
forskningsområde. Avsnittet därefter handlar om tidigare forskning, vårt 
forskningsområde tangerar både till medie- och kriminologiska forskningen. Det som 
bland annat tas upp inom detta avsnitt är hur kriminaljournalistiken sett ut i ett 
historiskt perspektiv, den bild som pressen förmedlar av brottsligheten, skillnader 
mellan morgon- och kvällstidningens rapportering av brottsnyheter, samt rädslan för 
att bli utsatt för brott. 
 
Vidare presenteras uppsatsens metodkapitel, där vårt metodval och tillvägagångssätt 
beskrivs och motiveras. I samma avsnitt introduceras även läsaren i våra hypoteser. 
Därefter redovisas de empiriska resultaten och som sedan följs av en analys och en 
diskussion. Vidare följer en slutsats och förslag till framtida forskning. Arbetet 
avslutas med en källförteckning av den litteratur som använts. I slutet av uppsatsen 
finns också kodschemat som bilaga. 
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3 Bakgrund 
Hur pressen skildrar brott och hur verkligheten egentligen ser ut skiljer sig åt. 
Brottslighet är något som alltid har funnits och vad som har varit brottsligt har 
förändrats under historiens gång. Vissa brottstyper får mer uppmärksamhet i 
medierna och ger publiken intrycket att de är mer förekommande än vad de 
egentligen är.  

3.1 Brottsutvecklingen i Sverige 
Ekbom, Engström och Göransson (2002) anser att brott är ett beteende som avviker 
från de normer som finns i samhället och dessutom strider mot dess lagar. Vad som 
är ett brott enligt lagen och vem som är brottsling avgörs därför av samhällets 
struktur. Dessa grundas delvis på de värderingar som är dominerande och den 
lagstiftning som tillkommit genom politiska beslut. Vad som egentligen anses vara ett 
brott har växlat mellan olika tider och i olika samhällen. På medeltiden var trolldom 
och häxeri kraftigt straffbelagda handlingar och tidelag, hor och homosexualitet var 
sexualbrott belagda med dödstraff. Något som exempelvis var kriminellt på 1800-
talet var att ta ränta.  
 
Thelin (1994) som arbetar som domare anser att alkoholen har en stor betydelse för 
våldet som sker uti vårt samhälle. Han menar att riskkategorin är unga män i olika 
grader av berusning, som faller offer för brott i samband med krogbesök mitt i 
natten. Vanligtvis är också gärningsmannen berusad. Vidare skriver Thelin att när det 
gäller våldsbrott som riktas mot kvinnor, begås 75% av brotten i hemmet. Dessa 
brott är det svårare att lösa, eftersom det sällan är en tredje person med i bilden. 
 
Vid en jämförelse historiskt sett när det gäller brottsligheten i Sverige, skriver Ekbom 
et al. att brottsligheten på 1800-talet, var enligt mångas uppfattning en direkt följd av 
de svåra förhållanden som rådde då, en så kallad nödbrottslighet. Stölderna vittnade 
om kampen för att överleva. De mest förkomna brotten vid denna tid var 
prostitution, fylleri och ordningsproblem. Brotten minskade under 1900-talets första 
hälft, då ekonomin blev bättre och sociala reformer genomfördes. Efter 1950 och 
framåt bröts den lugna utvecklingen, då brottsligheten ökade mycket kraftigt. Nu 
menar Ekbom et al. att det istället råder en välfärdskriminalitet och 
överflödskriminalitet. Under 1990-talet har det dock inte skett någon ökning av 
anmälda brott. Den tidigare, i närmaste linjära ökningen, från 1950-talet bröts och 
brottsutvecklingskurvorna planade ut. Enligt Ekbom et al. anmäldes det färre brott år 
2000 än 1990. 

3.2 Vad säger statistiken? 
För att skaffa sig en bild av hur den faktiska brottsligheten ser ut i Sverige, grundar 
det sig ofta på statistik om brott och brottslingar. Men kriminalstatistiken redovisar 
endast den del av verkligheten som består av brott som anmälts till polisen. Varje dag 
begås brott som aldrig kommer till polisens kännedom. Det kan finnas många olika 
anledningar till att den polisanmälda brottsligheten ökar, att den faktiska 
brottsligheten ökar är bara en av flera möjliga förklaringar skriver 
Brottsförebyggande rådet (2003a).  
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Hur stor del av alla verkliga våldsbrott som anmäls går det inte med säkerhet säga, en 
mycket grov uppskattning menar Olsson och Lindström (1995) är att högst en 
tredjedel av alla faktiska våldsbrott anmäls till polisen. Även om den tredjedelen inte 
behöver vara representativ, eftersom grova våldsbrott anmäls oftare till polisen än de 
lindriga. Vidare skriver Olsson och Lindström att våld mellan obekanta anmäls oftare 
än våld som sker mellan bekanta, likaså anmäls våld som sker på allmänna platser 
oftare än det som sker i hemmet. Lidskog, Johansson och Lekare (2001) tycker inte 
att det är självklart att våldet i samhället har ökat eller ändrat karaktär, som det i 
många debatter framställs som ett faktum. De menar också att det utrymme som 
våldsbrott fått i massmedia och den offentliga debatten är betydligt större än vad 
förändringarna i brottstatistiken ger underlag för. Inte minst det faktum att våldet i 
många fall framstår som oförklarligt gör att mediers bevakning och allmänhetens 
hotupplevelser ökar. 
 
Tabellen nedan visar brottsutvecklingen i Sverige från år 1975 – 2002. Statistiken är 
hämtad från Brottsförebyggande Rådet (2003b). Av diagrammet går det att utläsa att 
brottsligheten inte har ökat så kraftigt under 1990-talet, något som även Ekbom et al. 
(2002) hävdar.  

 
Diagram 4:1 Det totala antalet polisanmälda brott samt stöldbrott och våldsbrott åren 1975-
2002. (Brottsförebyggande Rådet, 2003b) 

I vår undersökning har vi valt att studera artiklar från 1988 och 2003. En problematik 
som vi stöter på vid en jämförelse av statistik är att det ännu inte finns några siffror 
för 2003. Därför har vi varit tvungna att använda oss av siffror från år 2002. Mellan 
åren 1988 och 2002, kan vi se att det har skett en ökning av anmälda brott. År 1988 
polisanmäldes 1 086 211 brott i jämförelse med 1 235 000 år 2002, vilket innebär en 
ökning med 12%. Våldsbrotten som enlig Jarlbro och Jönsson (1995) fått störst 
spaltutrymme och är mer frekvent uppmärksammat än resterande brottstyper visade 
sig enligt statistiken inte vara så vanligt förekommande som medierna vill påvisa. 
Statistiken från Brottsförebyggande rådet visar att det dock har skett en ökning 
mellan åren 1988 och 2002 med 38% från 40 210 till 64 870 anmälda våldsbrott.  
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4 Problemformulering 
Vi vill se hur tidningspressen skildrar brottsligheten. Vi tror att frekvensen av 
brottsrapportering har ökat över tid och att det finns skillnader mellan 
morgonpressen och kvällspressen när det gäller brottspubliceringen.  

4.1 Syfte och avgränsning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om det har skett en ökning av bevakningen 
när det gäller brott, samt studera skillnader och förändringar vid brottsrapportering 
mellan morgon- och kvällspressen.  
 
Undersökningen fokuserar på traditionella brott som ingår i brottsbalken som; 
våldsbrott, sexbrott, rån och inbrott. Vidare begränsar sig undersökningen till brott 
som har skett i Sverige eller som berör svenska medborgare. Vi har valt att endast 
studera artiklar ur Göteborgs – Posten och Göteborgs Tidning. Aspekterna som vi är 
intresserade av att undersöka närmare är även namn, kön, ålder och etnicitet för 
gärningsman och offer. Det vi också är intresserade av att studera är artiklarnas 
formmässiga inramning som artikelns utrymme när det gäller bild, text och rubrik. Vi 
kommer inte att undersöka effekterna hos läsarna och hur de påverkas av artiklarnas 
innehåll. Effekterna anser vi vara viktiga aspekter, men har tyvärr inte möjlighet att 
undersöka dessa i denna studie. Vi tror nämligen att en överrepresentation av brott i 
medierna skapar orealistiska rädslor hos människor och därmed påverkar dem. 
Däremot kommer vi att ta upp vad andra forskare kommit fram till, när det gäller 
teorier och tidigare forskning kring brott och medier.  
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5 Teori 
I det här kapitlet avser vi att introducera läsaren i den teoribildning som finns inom 
detta forskningsområde. Teoribildningen utgörs både av teorier från 
medieforskningen samt den kriminologiska forskningen. I denna del har vi valt att ta 
upp den teori som vi anser vara viktig för vår undersökning.    

5.1 Agenda – setting, mediernas dagordningsfunktion 
När det gäller forskningen om mediernas roll för opinionsbildning anser Nord (1997) 
att dagordningsforskningen är den viktigaste. McQuail (2000) skriver att 
benämningen Agenda – setting var uppdiktat av McCombs och Shaw, 1972, för att 
beskriva fenomenet som länge hade studerats i samband med valkampanjer. Enligt 
McCombs och Shaw (1991) kan informationen via massmedierna vara den enda 
kontakt människor har med politiken. Mycket av vad människor får information om, 
menar de kommer i andra eller tredje hand till dem från massmedia eller andra 
människor.  
 
Strömbäck (2001) menar att den grundläggande idén bakom teorin om mediernas 
dagordningsfunktion är att medierna har makt att påverka vad människor anser vara 
viktiga frågor. Medierna har inte makt över våra åsikter men däremot vad vi ska ha 
åsikter om. Newbold (1995) skriver att det har visat sig att de frågor som ges stort 
utrymme i medierna är de ämne som vi upplever som viktiga. Strömbäck menar att 
eftersom de egna erfarenheterna är begränsade, är det framför allt via medierna som 
människor hämtar sina bilder av verkligheten. Enligt Sjölin (1994) prioriterar 
massmedierna vissa frågor, en del frågor får stor uppmärksamhet medan andra 
ignoreras. På det viset styr massmedierna publikens uppmärksamhet till de 
prioriterade frågorna och påverkar deras uppfattning om vilka frågor och händelser 
som är viktiga. Det är därför medierna sätter dagordningen i samhället. Vidare skriver 
Strömbäck genom att ge vissa frågor större utrymme i medieinnehållet styr medierna 
vilka frågor människor diskuterar, debatterar, funderar över och har åsikter om.  
 
Nord menar att dagordningsforskningen ofta brukar skilja på begreppen agenda - 
setting och agenda - building. Agenda – setting funktionen gäller mediernas förmåga 
att influera allmänhetens politiska dagordning. Agenda – building funktionen handlar 
däremot om hur medierna och allmänhetens dagordning, tillsammans bidrar till att 
skapa den politiska elitens dagordning. Enligt Sjölin har dagordningsforskningen 
blivit en alltmer intrigerad del i studiet av politisk kommunikation. Nord anser för att 
korrekt kunna beskriva hela dagordningsfunktionen är det nödvändigt att skilja på de 
tre dagordningarna, den politiska, den mediala och den allmänna.  
 
Studier över den politiska dagordningen menar Nord ofta handlar om hur 
mediedagordningen och publikdagordningen tillsammans bidrar till den politiska 
dagordningen. Vidare skriver Nord att mediedagordningen innebär studier om 
mediernas nyhetsvärdering, vilka prioriteringar och exponeringar som görs. Dessa 
studier undersöker också vad som påverkar medieinnehållet. I publikdagordningen är 
det allmänhetens politiska prioriteringar som är den beroende variabel och söker 
förklaringar i medievariabeln. Det finns andra viktiga faktorer som också kan påverka 
denna dagordning. De olika medietyperna anser Strömbäck vara en viktig faktor. 
Han menar att tevemediet är slagkraftigt i stunden medan skriftliga medier är bättre 



8  

på att förmedla information, vilket har betydelse för dagordningen då tevemedier kan 
producera omedelbara dagordningseffekter. De olika medierna har också olika 
trovärdighet. Elliot (1997) menar att SR och SVT har högst förtroende hos publiken. 
Radio och tv har högre förtroende än dagspressen. Nord anser att en påannons i 
Rapport sannolikt påverkar mer än en rubrik i Kvällsposten. 

5.2 Kultivationsteorin 
Kultivationsteorin grundades enligt Newbold (1997) sig på George Gerbners arbete 
och hans teorier om mediekulturen, samt den forskning som under 1960- och 70-
talet byggde på hur media påverkade våldet och samhället. Pollack (2000) skriver att 
undersökningarna som påbörjades handlade om vilka effekter som uppkom från 
medierepresentationen av våld och brott, samt hur det påverkade människors 
uppfattning och rädsla för att bli utsatta för våld och brott. Men också vilka effekter 
som kunde ses på längre sikt, för det demokratiska rättsväsendet och olika politiska 
institutioner. Vidare skriver Newbold att Gerbner ansåg det var möjligt att se vilka 
kulturella värderingar som råder i samhället genom att studera televisionen. Enligt 
Gerbner talar televisionen om för oss vad som är bra och dåligt i vårt samhälle, samt 
har stor inverkan på hur människor tänker. Newbold hävdar att Gerbner ser den 
typiska betraktaren som isolerad och mycket påverkbar genom det höga inflytande 
som media har. Effekterna av denna forskning ses på lång sikt och inriktar sig på att 
försöka ta reda på om medievåld och riktigt våld har ett samband. Det vill säga, kan 
en person som exponeras för mycket medievåld få en förvrängd 
verklighetsuppfattning och kan det leda till att personen brukar mer våld i den 
verkliga världen?   
 
Enlig McQuail (2000) har forskningen två huvudinriktningar. Den ena är tydligt 
inriktad på att undersöka antaganden om överensstämmelsen och förvrängningen av 
televisionens meddelanden. Den andra är utformad för att kartlägga variationen av 
den allmänna och sociala verkligheten. Kärnan av den sistnämnda är en jämförelse 
mellan uppfattningen av verkligheten och den faktiska verkligheten i förhållande till 
olika mängd tv-exponering. McQuail anser att det finns några grundläggande likheter 
till idéerna som ligger bakom agenda – setting teorin.  

5.3 Vad är det som blir nyheter? 
Desto större kamp om publiken ju viktigare är det för medierna att kunna kontrollera 
och förutse publikens reaktioner, att förpacka innehållet så det passar mottagarnas 
redan givna tolkningsmönster skriver Jarlbro (2002), docent och universitetslektor i 
media och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet. Detta fenomen inom 
medierna kallas ibland för framing. Frågan handlar om varför vissa händelser 
uppmärksammas och blir nyheter medan andra inte. Vidare skriver Jarlbro att år 
1924 presenterade den amerikanske journalisten Walter Lippman en generell 
definition av det västerländska nyhetsbegreppet. Kravet på en nyhet är först och 
främst att den ska väcka känslor hos mottagaren, menade Lippman, den ska också 
erbjuda mottagaren en möjlighet till identifikation. Enligt Hadenius och Weibull 
(2000) har den svenska medieforskaren Håkan Hvitfelt sammanfattat och utvecklat 
vad som krävs för att en nyhetsartikel ska produceras, publiceras och placeras på 
första sidan i åtta punkter.  
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Sannolikheten att händelsen blir en sådan nyhet ökar ju mer den: 
 behandlar politik, ekonomi samt brott och olyckor 
 utspelar sig på kort geografiskt eller kulturellt avstånd 
 rör händelser som är sensationella och överraskande 
 handlar om enskilda elitpersoner 
 beskrivs enkelt men är viktiga och relevanta 
 utspelas under kort tid men som del av ett tema 
 har negativa inslag 
 har elitpersoner som källor 

5.4 Etiska regler kring publicering 
För att pressen ska kunna tjäna som nyhetsförmedlare och som samhällsgranskare, 
ska den ha största frihet inom ramen för tryckfrihetsförordningen och 
yttrandefrihetsgrundlagen. Det gäller dock att respektera den personliga integriteten 
för att skydda den enskilde mot oförskylt lidande genom publicitet. De etiska 
reglerna tar sig i första hand inte i utryck, som i en formell regeltillämpning utan är 
mer ett stöd för en ansvarig hållning angående publicering. (Allmänhetens 
pressombudsman – pressens opinionsnämnd, 2004) De etiska regler som vi i detta 
arbete har valt att lyfta fram är respekt mot den personliga integriteten samt 
namnpublicering, eftersom detta är något som vi kommer att titta lite närmare på i 
artiklarna vi valt att studera.  

5.4.1 Respektera den personliga integriteten 

 Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan 
publicitet om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

 
 Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök 

särskilt av hänsyn till anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 
 

 Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. 
Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och 
deras anhöriga. 

 
 Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, 

politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar 
betydelse i sammanhanget och är missaktande.  
(http://www.po-pon.org/Article.jsp?article=1011&avd=verksamhet) 

 

5.4.2 Var försiktig med namn 

 Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada 
människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse 
kräver att namn anges. 

 
 Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, 

ålder, nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 
 

 Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger 
materialet. (http://www.po-pon.org/Article.jsp?article=1011&avd=verksamhet) 
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5.5 Kriminalitet i media 
Hur kriminaliteten har gestaltats i medierna, har förändrats över tid. Vi kommer här 
att redogöra för det individuella, sociologiska och postmoderna perspektivet. Dessa 
perspektiv är hämtade från Kidd-Hewitt och Osbornes (1995) resonemang i boken 
Crime and the Media. 

5.5.1 Individperspektiv 
Kidd-Hewitt och Osborne (1995) skriver att mellan 1920 och 1950-talet, tillämpades 
det kriminologiska perspektivet i diskursen om kriminalitet i media. Diskussionen om 
brottsligheten utgick från ett individperspektiv och konnoterade ofta ungdomar. 
Uppfattningen om vad som var ett accepterat socialt beteende grundade sig i 
värderingar från medelklassen. Enligt Kidd-Hewitt och Osborne var problemungdom ett 
vanligt begrepp i medierna när det talades om brottslighet. Under tiden för andra 
världskriget steg ungdomsbrottsligheten i Storbritannien med 250%, vilket främst 
ansågs bero på familjens uppsplittrande, att moralen påverkades av vad ungdomarna 
tittade på och läste i medierna. Vid denna tid bestod medierna främst av 
skräckserietidningar, radio och biofilm. Under 1930-talet var skräckserietidningarna i 
USA mycket populära och under 1940-talet började det undersökas om rädslan för 
dessa och även biofilmer påverkade barns beteende och utveckling. 1949 fastställdes 
tre olika effektteorier inom kriminologin som även idag är aktuella, trots att 
medieutbudet har utvecklats till att omfatta fler medier. Teorierna är enligt Kidd-
Hewitt och Osborne följande; 
 
1. Copycat beteende.  
Utbildnings- och påverkansfunktionen av medierna anses vara stor. Teorin innebär 
att människor tar till sig det kriminella innehållet i medierna i så hög grad att det 
påverkar dem till att själva begå kriminella handlingar. 
 
2. Medierna som en positiv funktion. 
Teorin grundar sig i tron om att människor behöver skräck och att kriminalitet i 
medierna och att de utgör en preventiv funktion. Då människor tar del av medier, 
spelas aggressioner och rädslor ut istället för att lagras i individen och ge utlopp för 
verkliga kriminella handlingar.  
 
3. Moraliska paniker 
Här undersöks det hur medierna förvränger verkligheten. Moraliska paniker uppstår 
på grund av att vissa brott under avgränsade perioder blir överrepresenterade och 
skapar orealistiska rädslor hos människor. Rädslan bidrar till att det ges mer utrymme 
i medierna, vilket leder till en ond spiral eftersom det leder till ännu mer rädsla. Vi 
kommer senare att redogöra lite utförligare om moraliska paniker.  
 
Gemensamt för alla teorierna menar Kidd-Hewitt och Osborne är att det idag inte 
finns klara bevis för någon av dem. En rad psykologiska teorier har inkluderat 
medierna som en del av en inlärningsprocess som kan ge motiv till brottsligt 
beteende. Pollack (2000) menar att vissa forskare hävdar exempelvis att de bilder av 
våldsbrott, som medierna ger kan uppmuntra till brottshandlingar genom imitation, 
upphetsning eller genom att bryta ned den internaliserade kontrollen. Kontrollen 
avtar genom att hämningar släpps eller känsligheten går förlorad, då en person 
repetitivt utsätts för mediernas representation av brott. Vidare skriver Pollack, att 
andra undersökningar som har gjorts visar att det inte är någon skillnad gällande 
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våldsamt eller kriminellt beteende bland barn som ser mycket eller lite på TV. 
Eftersom det är tv som har varit det centrala mediet att studera när det gäller 
effektforskning.  

5.5.2 Samhällsperspektiv 
Efter andra världskriget skriver Kidd-Hewitt och Osborne (1995) att det främst var 
det sociologiska perspektivet som dominerade inom kriminologin. Det var inte längre 
individbetonade effektteorier som var i fokus utan vilka attityder och 
världsuppfattningar som medierna bidrog till att skapa i samhället. Inom den 
sociologiska traditionen försökte det också besvara varför kriminalitet utgjorde en 
stor del av medieutbudet. Det formulerades teorier om att det upprätthåller 
samhällets gränser för vad som är rätt och fel, samt vad som är ett bra och dåligt 
beteende. Vilket ger människor en trygghet när det sker många förändringar i 
samhället. På grund av mediernas roll som nyhetsförmedlare hade stärkts, 
utvecklades teorier om moraliska paniker. Det betonades ytterligare på vilket sätt 
nyheter skapades och att nyheter inte återger en objektiv verklighet, eftersom 
medierna väljer vad som ska tas upp på den journalistiska dagordningen.  

5.5.3 Det postmoderna spektaklet – hyperrealism 
Det som främst utmärker det postmoderna spektaklet, som började under 1980-talet, 
är en förlängning av de moraliska panikerna. Fokus ligger på människors rädslor och 
mediernas sätt att utnyttja dessa för kommersiella syften. Kidd-Hewitt och Osborn 
(1995) har tidigare nämnt att en överrepresentation av brott i medierna får människor 
att känna en konstant rädsla för att utsättas för brott, trots att risken är mycket 
överdriven.  
 
Kidd-Hewitt och Osborn har lånat definitionen av Baudrillard. Han anser att 
individen lever i en hyperrealism, där det inte går att skilja på bild och verklighet. 
Bilderna som media visar skiljs inte från något annat verklighetsperspektiv, medierna 
är verkligheten. Alla människor, medieproducenter såsom konsumenter har blivit 
experter på att tänka i bilder, samt att allt tolkas utifrån individens egen 
verklighetsuppfattning. Baudrillard kallar dagens post-modernistiska samhälle för ett 
”endimensionellt universum”, eftersom det är mättat på bilder att individen inte kan 
skilja artificiellt från verkligt. Samtidigt menar Baudrillard att det kanske inte heller 
finns någon skillnad mellan dessa. Han menar att verkligheten är lika ”artificiellt 
verklig” som den är ”verkligt artificiell” och därav hyperrealism. Melankoli blir enligt 
Baudrillard resultatet av hyperrealismen i det postmodernistiska samhället, då allt 
förlorar sin mening. Individer identifierar medierna som verkligheten, eftersom 
medierna till stor del utgörs av kriminalitet blir också människors värld en värld av 
kriminalitet och ondska. Men melankolin består också i en maktaspekt som bygger på 
cyberteknologin. När allt fler system blir datoriserade och friflytande blir de mindre 
konkreta, mindre tillgängliga för människor och en känsla av meningslöshet uppstår. 
 
Ytterligare ett begrepp som Kidd-Hewitt och Osborn anser vara centralt vid en 
diskussion om det postmoderna samhället är mediachosis, vilket är namnet på det 
tillstånd som människorna i detta samhälle sägs vara i. Det är ett tillstånd där 
publiken är hysteriskt rädd, irrationell och cynisk, något som utvecklas av den 
moraliska paniken.  
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5.6 Moralisk panik 
Vi har tidigare redogjort kort för effektteorin moralisk panik. Denna teori anser vi 
vara av stor vikt för vår undersökning och bör därför förklaras mer utförligt. Enligt 
Zetterberg (1995) innehåller en moralisk panik en förvrängning av storleksordningar, 
vilket innebär att ett problem framstår som större än det i verkligheten är. En av de 
ledande forskarna inom moralpanik är sydafrikanen Stanley Cohen, som studerat 
fenomenet i England och formulerat begreppet. Generellt är det, enligt Cohen 
(1993), medierna som skapar paniken. Det kan ske på flera sätt, exempelvis genom 
att medierna framställer avvikelsen och den utlösande faktorn på ett överdrivet, 
stereotypt eller felaktigt sätt. Cohen menar att moralisk panik alltid följer ett givet 
mönster och han anser att följande fyra faser kännetecknar begreppet: 
 
1. varning - den kommande ”katastrofen” föregås av olika varningar, en mobilisering 
inför det "onda". 
2. inverkan (impact) - själva ”katastrofen” inträffar 
3. inventering (inventory) - därpå följer rapporteringen av skadeverkningarna, en 
aktivitet som uppmärksammar allmänheten på avvikelsen. Implicit ligger överdrifter 
och förvrängning av denna avvikelse, dess omfattning och konsekvenser 
4. reaktion - inventeringen ligger till grund för den reaktion som följer. Enighet råder i 
medierna om hur tolkningen av det inträffade ska göras. Allmänheten måste bli väl 
medveten om problemet innan eventuella samhälleliga krafter kan ta över. 
 
På ungefär samma sätt som olika katastrofer kan drabba ett samhälle emellanåt 
menar Cohen att ett samhälle även då och då kan utsättas för moraliska paniker. De 
är av snabb övergående karaktär, blossar upp och försvinner. Typiskt för dessa 
situationer är att de uppstår i tider av social förändring, vilket är förknippat med oro, 
i perioder då samhällets moraliska normer och gränsdragningar framstår som oklara. 
Ofta är de moraliska panikerna centrerade till den unga generationen. Enligt Cohen 
kan moralpaniker leda till mer bestående förändringar, som exempelvis när det gäller 
etablerandet av sociala rörelser, i lagstiftning eller i andra delar av kontrollsystemet. 
Men den moraliska paniken behöver heller inte lämna några spår efter sig alls.  
 
Kännetecknande för moralpanik är att någon eller några grupper identifieras som 
ansvariga för det upplevda hotet samt att ett vi och ett dem etableras. Detta är något 
som passar mediedramaturgin väl och sprider föreställningarna så att de omfattas av 
många. Det kanske väsentligaste kriteriet för moralpanik är oproportionalitet mellan 
oron och de verkliga händelser som utlöst reaktionen. Det är detta kriterium som 
starkt blivit utsatt för kritik menar Pollack (2000), framför allt för problemen att 
definiera och mäta en överreaktion.  
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6 Tidigare forskning 
Denna del kommer att redogöra för hur brott och våld har gestaltats i medierna. Det 
tas både upp medievetenskaplig och kriminologisk forskning, eftersom 
forskningsområde gränsar till dem båda.  

6.1 Kriminaljournalistik i ett historiskt perspektiv 
Nohrstedt (1996) biträdande professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid 
högskolan i Örebro och forskare om nyhetsjournalistik och kriskommunikation, 
menar att frågorna kring mediernas exponering av våld har diskuterats så länge 
massmedier och massmedieforskningen har funnits. Olsson (1996) filosofi doktor i 
historia och docent i journalistik vid Stockholms Universitet, anser att artiklar och 
notiser om brott, brottslingar, poliser och rättegångar sedan länge tillhör 
journalistikens ”stapelvaror”. Vidare menar han att en tidningsläsare i allmänhet 
anses i hög grad vilja läsa sådant material, som handlar om brott och liknande. Därför 
antas det inte helt onaturligt att det spelar en stor roll för våra föreställningar om vad 
som är tillåtet att göra och inte göra, och förhållandet mellan människor, samt mellan 
människor och institutioner. Dahlgren (1992) skriver att kriminaljournalistiken idag 
fortfarande kan ses som ett fenomen inom ett spänningsfält mellan 
samhällsinformation, underhållning och någonting som Mortensen och Svendsen i 
Dahlgren (1992) kallar för socialterapi. Mortensen och Svendsen menar att läsningen 
av brottsnyheter bland annat syftar till att kompensera för brister och olösta 
konflikter i vardagen, läsaren kopplar av och kan fly in i dagdrömmar.  
 
Pollack (2001) har studerat hur brottslighet reflekterats i svenska medier och har 
främst inriktat sig på ungdomsbrottsligheten. Synen på vad som är ett brott och vem 
som är brottsling menar hon har varierat över tid. Denna syn förändras också när 
samhället förändras. Nyheter uppmärksammar ofta det som är avvikande, 
annorlunda eller exceptionellt. Vidare skriver Pollack att brottsligt beteende uppfyller 
dessa krav och har därför genom hela journalistikens historia varit ett populärt ämne. 
Hon menar att kriminaljournalistiken generellt sätt domineras av våldshandlingar och 
individanknuten brottslighet. 
 
Enligt Olsson går det att gå tillbaka till 1500- och 1700-talet och titta på de första 
tidningarna som publicerades, för att konstatera att diverse skräckinjagade nyheter 
inte utgjorde en oväsentlig del av innehållet. Detta gäller särskilt krigshändelser som 
ansågs ha ett högt läsvärde. Leth (1994), högskolelektor vid Stockholms Universitet, 
har tittat på hur kriminaljournalistiken sett ut under en längre tid. Han menar att 
kriminaliteten inte har behandlats lika under årens lopp, inte heller motiven att 
behandla ämnet har varit detsamma. Under 1800-talet blev kriminaljournalistiken ett 
kännemärke för den liberala pressen och utgjorde en stor del av innehållet i 
tidningarna. Det blev även en viktig del i prövningen av samhällets rättskipning och 
moral. Leth menar att kriminaljournalistiken består av ett antal olika begrepp, men 
även ett antal utgångspunkter och olika motiv. En ambition är att gå till storms mot 
ett privilegiesamhälle, ta upp rättsskipningen i största allmänhet med syfte att 
förändra. Men även ambitionen att finna lösningar på hur en tidning ska bli så säljbar 
som möjligt. Något som motiverar medierna att ta upp en viss form av kriminalitet 
eller karaktärisera en viss typ av uppträdande som kriminellt, kan också vara en 
pågående politisk och allmän debatt i samhället. 
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6.2 Pressens bild av brottslighet 
Den bild av brottslighet som pressen förmedlar och den verkliga brottsligheten 
stämmer inte alltid så bra överens anser Sarnecki (1994), professor i kriminologi vid 
Stockholms Universitet. Den bild han skulle vilja ha skildrad av journalisterna är 
följande;  
 

 De flesta brott är spontana eller dåligt planerade handlingar som leder till små skador. De 
begås av personer som förut begått brott och mot personer som även de ofta är rejält socialt 
utsatta. (sid.51) 

 
Detta är Sarneckis bild av verkligheten. Men den bild av verkligheten som han möter 
i massmedia ser ut så här:  

 
 De flesta brott är mycket välplanerade och genomtänkta, de är grova och får mycket 

allvarliga konsekvenser. Brotten begås av förstagångsförbrytare mot personer som aldrig 
förut gjort något fel. (sid.51) 

 
Sarnecki menar att det går att tala om två helt olika verkligheter. Han menar att den 
ideala kriminaljournalistiken bör vara att informera om en sann verklighet. Sarnecki 
funder också om forskarna och journalisterna är tvungna att ha samma uppfattning 
om brottsligheten. Eftersom det är två olika yrkesroller, är det nog bara att acceptera 
att journalistens inställning till verkligheten fokuserar mera på det extrema och 
ovanliga, medan forskaren fokuserar på det vanliga och vardagliga. Han menar också 
att mord är ett populärt löpsedelsord, men att det är ett mycket sällsynt brott. Dör en 
människa till följd av ett våldsbrott är misshandel med dödlig utgång vanligast, 
därefter dråp och till sist mord. Sarnecki anser också att de flesta tidningsläsare inte 
läser hela artiklarna, de ser löpsedlarna och rubrikerna. Trots att läsaren dagen därpå 
får veta att gårdagens mord också var en vanlig gänguppgörelse, har ändå första 
uppgiften fastnat. När det gäller vissa typer av sexbrott och ökningen av dem och till 
och med uppkomsten av dem i statistiken, beror med stor sannolikhet på 
massmediernas uppmärksamhet. För i början av 1980-talet talades det knappt om 
sexuella övergrepp mot barn, menar Sarnecki. Sambandet mellan massmedias 
rapportering och brottsanmälningar är oerhört kraftigt och kan till viss del orsaka 
moralisk panik. 
 
Dahlgrens (1992) studie handlar om hur pressen skildrar brottsligheten och bygger på 
studier av åtta svenska dagstidningar under fyra utvalda veckor mellan 1984-1985. I 
sin undersökning kunde han visa att ca 15% av de svenska tidningarnas rapportering 
gällde brott mot person, medan det endast utgjorde 2% av den rapporterade 
brottsligheten. Pollack (2001) skriver att brittiska studier har visat att desto högre 
andel av brottsnyheter och mer framträdande placering, i desto högre utsträckning 
kunde mediet ha karakteriserats som populärmedier eller tabloider. Dahlgrens 
undersökning visade att brottsartiklarna inte utgjorde något stort nyhetsstoff. 73% av 
alla tidningsnummer hade fem eller färre brottsartiklar, 53% hade tre eller färre och 
20% hade endast en. Enligt Börjessons studie i Pollack kom hon fram till att mellan  
3 -5% av tidningarnas innehåll utgjordes av brottsartiklar. Börjesson undersökte två 
dagstidningar, DN och GP, under två veckor från fem olika år under 1900-talet. Det 
sista undersökta året var 1988. Dahlgrens undersökning visade också att brottsartiklar 
tenderar att vara mycket korta, över 53% av artiklarna var under 20 spaltcentimeter. 
Kvällstidningarna visade sig ha större bilder och längre artiklar. Hans studie visade 
också att våldsbrott är den största kategorin i samtliga tidningar och utgör 30% av 
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alla artiklarna. Därefter kommer inbrottsstöld och bedrägeri. Artiklarna dominerades 
av rapporter om brottsincidenter eller misstänka sådana och polisgripanden. Dessa 
kategorier utgör 68% av alla artiklar, endast 12% handlar om uppklarade brott.  

6.2.1 Representation av etnicitet och kön   
Tham (1994), docent inom sociologi vid Stockholms Universitet, menar att 
invandrarbrottsligheten är ett problem och att det dök upp först i slutet av 1970-talet. 
Om ungdomsbrottslighet dominerade bilden på 1950- och 60-talet, den ekonomiska 
brottsligheten på 70-talet och narkotikan på 80-talet, anser Tham att invandrare och 
flyktingars brottslighet dominerar medierna under 90-talet. Tham ställer sig fråga hur 
allvarlig den brottsligheten är och menar att huvuddelen av brottsligheten i Sverige 
begås av infödda svenskar, något som vi inte får glömma. 18% av alla domar och 
20% av alla misstänkta rör utländska medborgare. Andelen utländska medborgare 
dömda i Sverige är relativt stabil sedan 1970-talet, vilket är intressant eftersom 
invandrarna har ändrat karaktär. På 1960-talet var det arbetskraftinvandring, 70-talet 
anhöriginvandring och under 80-talet flyktinginvandring. Tham menar också att 
utländska medborgare är klart överrepresenterade i brottsstatistiken, de utgör runt 
5% av alla som bor i Sverige. De döms för brott drygt dubbelt så ofta som svenskar 
och 3-4 gånger så ofta vad som gäller allvarliga brott som mord, dråp, våldtäkt, rån 
och grova narkotikabrott. 
 
När det gäller representation av etnicitet anser Pollack (2001) att forskningen ger 
motsägelsefulla resultat. Men för kön är det inga oklarheter, hon menar att i både 
brottstatistiken och medierepresentation är det kriminella beteendet något som 
betraktas som manligt. Liknande resultat går att se i Dahlgrens undersökning då 78 % 
av gärningsmännen var män. Mediernas beskrivning av brottsoffer kan enligt Pollack 
sammanfattas att det finns stora risker att bli utsatt för brott för icke-färgade vuxna 
med hög status.  

6.2.2 Våldskildringar i våra medier   
Lidskog, Johansson och Lekare (2001) menar att massmedia under hela 1990-talet 
förmedlat en bild där våldet på gator och torg ökar och blir ständigt mer hänsynslöst. 
Själva våldet förekommer mellan olika grupper som rasister och antirasister, 
skinnskallar och invandrare, Hells Angels och Bandidos. Men det är inte bara dessa 
människor som drabbas, utan våldet drabbar även personer utanför dessa grupper.  
 
Våldet är ett ökande problem i Sverige. Enligt Estrada och Nilsson (2001) har 
brottsligheten under efterkrigstiden ökat kraftigt i alla vänsterländska länder. En 
uppfattning som även delas av Lindgren (2002). Kulturdepartementet (1995) skriver 
att när ett brott begås är det lätt att söka enkla lösningar på svåra problem. Allt oftare 
anges den explosiva ökningen av mediernas förmedling av våldsskildringar, som en 
orsak till de ökade våldstendenserna i samhället. Men detta är att ge ett förenklat svar 
på en komplicerad fråga. Vidare skriver Kulturdepartementet att själva medieutbudet 
har ändrats mycket över tid, framför allt de senaste 15 åren, dessa förändringar har 
lett till en ökad rädsla.  
 
Professor och filosofi doktor Jarlbro och docent Jönsson (1995) har skrivit en 
rapport om hur våldsbrotten i svensk press har skildrats åren 1983 och 1993. De 
kom fram till att de brottstyper som fått störst spaltutrymme och mer frekvent 
uppmärksamhet än resterande brottstyper, var artiklar rörande sexuella övergrepp 



16  

och misshandel. Dessa brottstyper illustreras ofta med en bild. Från 1983 års artiklar 
gällande brottstypen sexuella övergrepp kunde de konstatera att artiklarna betonar 
gärningsmannens normalitet. Offret beskrivs oftast som orsaken till det inträffade. 
Under 1983 var artiklarna fokuserade på själva handlingen. 1993 kompliceras 
berättarstrukturen, på det sättet att allt flera aktörer får komma till tals och olika 
ståndpunkter i frågan framställs. Det förekom också mer spekulationer. Artiklarna 
som rör brottstypen misshandel skiljer sig inte åt beträffande berättarstrukturen när 
det gäller publiceringsår eller tidningstyp. Genomgående är dock att våldet sker 
anonymt och framför allt oprovocerat. Den karakteristiska typ historien både 1983 
och 1993, är att vem som helst, som råkar befinna sig på en offentlig plats, kan stöta 
ihop med en okänd våldsverkare.  
 
Höijer (1994), docent vid Stockholms Universitet har författat en skrift, som tar upp 
våldet i TV:s nyhetssändningar. Hon visar att det successivt börjat komma allt mer 
våld i TV-nyheterna, även våldets konsekvenser visas i närbilder. Hon tar även upp 
hur publiken uppfattar nyheternas våldsskildringar. Enligt Höijer är mänsklighetens 
historia omgiven av våld. I alla tider har också realistiska och fiktiva berättelser om 
våld varit en del av kulturen runt om i världen. I dagens mediesamhälle går det att se 
en större mångfald av sådana skildringar än någonsin tidigare i historien. Ingelstam 
och Thunberg (1983) menar att i vår egen närmiljö kan vi möta den våldskultur som 
lätt skapas i kamratgäng, att vi läser om det eller själva blir utsatta för övergrepp och 
överfall. Ingelstam och Thunberg tycker att våldet i samhället och världen blir alltmer 
utbrett och barbariskt som det ser ut idag. I många fall ställs vi inför så mycket våld 
att vi i många fall inte registrerar det som våld eller förmår att reagera med bevarad 
känslighet. Vidare anser Ingelstam och Thunberg att det kanske kan finnas ett 
samband mellan det av nationerna sanktionerade våldet, vapnen i världen, 
upptrappningen av våldsskildringar och risken för ett ökat vardagsvåld.  

6.2.3 Det slumpmässiga våldet 
Best (1999) beskriver i sin bok hur vi talar om nya brott och nya offer samt 
människors rädsla för att utsättas för det slumpmässiga våldet. Han menar att rädslan 
påverkar vårt sätt att tänka och agera, vilket i vissa fall leder till att människor handlar 
på ett felaktigt sätt. Vidare skriver Best att uppmärksamheten kring det slumpmässiga 
våldet indikerar att det är ett stort problem, att brottsligheten är utan kontroll och att 
det hela tiden ökar. Den föreställning vi har angående det slumpmässiga våldet är att 
alla kan falla offer för det och utan anledning. Offren är slumpmässigt utvalda och i 
denna värld går ingen säker. Best skriver att denna uppfattning trappas upp av de 
speciella rädslor som kommer ur vad sociologer kallar för en moralisk panik. 
Liknande uppfattning har Jarlbro och Jönsson (1995) i sin undersökning, vilket kan 
leda till en onödig rädsla bland allmänheten. Vidare anser Best att medierna har ett 
stort ansvar när det gäller att få medborgarna att göra realistiska bedömningar 
rörande risken att råka ut för våld och övergrepp, eftersom rädda personer har en 
tendens att bli farliga människor. 

6.2.4 Morgontidning vs kvällstidning 
Mosander (1994) är journalist på Sveriges Radio och har gjort en översiktlig studie 
om hur kriminaljournalistiken ser ut. Han menar att det pågår en tävling mellan 
tidningarna om att få de bästa nyheterna och den största läsarkretsen. Vidare skriver 
Mosander att i slutet av 1960-talet var troligen kampen mellan Aftonbladet och 
Expressen större och hårdare än någonsin. Aftonbladets upplaga låg runt 500 000 
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exemplar och gapet till Expressen var bara några tiotusentals tidningar och kriminal- 
och våldsjournalistik ansågs kommersiell och säljande. På 1970-talet fick narkotikan 
stor publicitet och det fortsatte in på 80-talet. Under 90-talet däremot handlade det 
om brottsoffer, åldringar, kvinnor och barn. Christofferson (1997) anser att 
tidningarnas och framförallt kvällspressens inriktning på uppseendeväckande 
löpsedlar och nyheter tenderar också att ge en felaktig bild av verkligheten. 
Christofferson har studerat och analyserat pressklipp om medievåld under åren 1991-
1994.  
 
Mosander ser det som problematiskt att medierna ofta undanhållit viktiga fakta i 
målen. Ett problem runt rätts- och kriminaljournalistiken anser han är anonymiteten. 
Eftersom det går att ljuga hur mycket som helst i kriminalreportagen, göra en historia 
i stort sett så svart och vit som journalisten själv önskar, helt enkelt det onda mot det 
goda. Då kommer inga gråtoner eller nyanser fram och på det sättet slipper 
journalisten konfronteras med den berörde, slipper nämna honom vid namn. Det 
finns inte heller något utrymme för gråtoner i tidningarna. Ett sätt för kvällspressen 
är ta ut svängarna ordentligt i en smaskig historia är att inte ens skriva ”en 39-åring i 
Västerås” utan vidga den till ”en 39-åring i Mellansverige”. På det sättet blir det 
riskfritt med fler värdeomdömen och broderier och då anses storyn bli bättre skriver 
Mosander.  
 
I Daal och Tholins (1997) undersökning, 606 artiklar, kom de fram till att det finns 
skillnader mellan morgon- och kvällstidningarnas rapportering. Undersökningen är 
kvantitativ och undersöker pressdebatten under åren 1991-1994. De har kunnat 
urskilja att det främst är kvällstidningarna som rapporterar om de verkliga 
våldsdåden, som går att koppla samman med medievåldet. Däremot visar 
morgontidningens rapportering sig vara av mer allmän karaktär. Det som Daal och 
Tholin tror att skillnaden mellan dags- och kvällstidningens rapportering beror på är 
att kvällspressen är mer sensationsinriktad, främst när det gäller för dem att sälja så 
många lösnummer som möjligt. Faktiska våldsdåd frambringar stora rubriker och 
säljer bra. Samma uppfattning har Pollack (2001) och skriver att brott är en säljande 
produkt och framhävs tydligare av kvällstidningarna. Några andra faktorer som Daal 
och Tholin anser spelar in när det gäller olika tidningars rapportering, men som inte 
syns i deras undersökning, är geografisk närhet samt tidningens ideologiska 
inriktning.  

6.2.5 Rädslan för att bli utsatt för brott 
Estrada och Nilsson (2001) har tillsammans studerat utsatthet och oro för brott som 
ett välfärdsproblem, sett ur ett individperspektiv. Brotts- och utsatthetsutvecklingen 
har studerats under perioden 1988-1999, utifrån kriminalstatistik samt Statistiska 
centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden. Estrada och Nilsson menar att 
utsatthet för brott kan på flera sätt ses som ett välfärdsproblem. Den som blir utsatt 
för ett brott påverkas och även dennes omgivning. Förändringar i uppfattning om 
brott behöver inte stämma överens med verkligheten. Denna uppfattning delas av 
Sarnecki (1994) som är professor i kriminologi.  
 
Estrada och Nilsson anser att kännedom om brott som begås i det egna 
bostadsområdet, brott som drabbar bekanta och rapportering av brott i medierna 
påverkar vår uppfattning av trygghet och av brott. Enligt dem har tidigare 
undersökningar visat att det är de grupper som är mest utsatta för brott, inte är de 
samman som uppgett den största oron för att bli utsatta. Detta är också något som 
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Estrada och Nilsson kan visa i sin studie, äldre kvinnor är den grupp som är mest 
oroliga men samtidigt den minst utsatta gruppen. Sarnecki menar att det är många, 
framför allt pensionärer som inte vågar lämna hemmet, eftersom de ”vet” att det är 
farligt ute, framför allt på kvällarna och om de bor i storstäder. Genom detta 
hänvisas de till en torftig kulturlivskonsumtion, till isolering och minskad 
verklighetskontakt. Detta är även en åsikt som delas av Lidskog, Johansson och 
Lekare (2001). Vidare skriver Sarnecki att på kvällarna när det är farligt ute på stan är 
det en annan grupp, yngre män som är de utsatta, men just denna grupp är inte 
rädda. Generellt överskattar människor omfattningen av mord, dråp och misshandel 
med dödlig utgång ganska kraftigt och överskattningen är motsvarande den 
massmediala uppmärksamheten.  
 
Informationsflödet i världen har också utvecklats oerhört bara de senaste fem åren. 
Christofferson (1997) anser att det har lett till att tidningarna har lätt för att 
sammankoppla brott i ett land med liknande brott i andra länder, som ger en 
uppfattning av att vi befinner oss mitt i en snabbt upptrappande brottsepidemi. Det 
som anges som en viktig orsak till detta är medievåldet. När det gäller sådana 
samband, var dessa mycket svårare att se för tjugo år sedan. Idag går det, med några 
sekunders fördröjning, att få reda på vad som händer i andra delar av världen. På 
grund av detta har de ökade möjligheterna i vissa fall kunnat visa en bild som inte 
överensstämmer med verkligheten.  
 
Konsekvenserna av att använda brott som enkla konkurrenskraftiga nyheter för att 
locka läsare menar Gordon och Heath (1991) kan ha ett dyrt pris eftersom det 
påverkar människors perception av brottslighet. Med utgångspunkt av Agenda-
setting teorin har de intervjuat människor i tre olika städer, Chicago, Philadelphia och 
San Fransisco, för att undersöka om tidningars brottsrapportering påverkade dem. 
Det visade sig att vid frågan om vilket samhällsproblem som invånarna upplevde 
som störst var brott det mest frekventa svaret.   
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7 Metod 
I detta kapitel redogör vi för vårt vetenskapliga förhållningssätt och vilken metod 
som använts för denna studie. Vi beskriver och motiverar också de val som gjort 
under arbetets gång och hur det empiriska materialet har bearbetats. 

7.1 Hypotetisk deduktivt förhållningssätt 
Vi utgår ifrån ett hypotetisk deduktivt förhållningssätt i vår undersökning för att 
besvara vår problemformulering, vilket enligt Holme och Solvang (1997) är det mest 
använda sättet att utveckla teorier. Den hypotetisk deduktiva metoden tar fasta på att 
det inte går att observera förutsättningslöst. Enligt Hartman (1998) formas istället en 
generell hypotes i inledningsskedet som sedan kommer att styra observationerna. 
Utifrån teorin har vi formulerat ett antal hypoteser, som kommer att testa mot vårt 
empiriska material. Detta kan leda till att vi antingen bekräftar våra hypoteser eller 
förkastar dem. Våra hypoteser är följande:  
 

 Antalet och andelen brottsartiklar har ökat under de senaste 15 åren. 
 Det finns skillnader i hur en morgon- och kvällstidning presenterar 

brottsartiklar, då kvällstidningarna ger brottsartiklar större utrymme och 
använder sig av bilder i mycket större utsträckning.  

7.2 Val av metod 
Vårt empiriska underlag utgörs av en kvantitativ innehållsanalys. Detta är en mycket 
användbar metod menar Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2003), då 
man vill ha svar på frågor om hur frekvent olika kategorier förekommer i ett material. 
Nilsson (2000) skriver att metoden främst har använts av sociologer och statsvetare, 
när det gäller att studera massmedieinnehåll. Kritik som riktats mot metoden är dess 
förenklade angreppssätt. Innehållsanalysen studerar separata delar i innehållet, vilket 
riskerar går förlorad. En annan kritik som Pollack (2001) tar upp, är att en rad 
betydelsefulla förhållanden förbises, som tilltalet till läsaren, textens sammansättning, 
dess plats i tidningen, olika genrer eller berättarkontexter. Vidare menar hon att 
metoden inte heller tar hänsyn till publikens sammansättning och många variabler 
som kan påverka tolkning. Exempel på detta är kön, etnicitet, socialgrupp, 
familjestruktur och mönster i mediekonsumtion.  
 
Vi är medvetna om kritiken som riktas mot den kvantitativa innehållsanalysen. Men 
anser ändå att det är den metod som bäst kan hjälpa oss att besvara vår frågeställning 
och att kunna se samband och dra slutsatser av hur brottsligheten skildras i pressen. 
Det vi främst är intresserade av att undersöka är om frekvensen av 
brottsrapportering har ökat över tid. Frekvens och utrymme, det vill säga hur mycket 
och hur ofta, anser Esaiasson et al. vara innehållsanalysens främsta egenskap. Mycket 
av den tidigare forskning som har genomförts på detta område har använts sig av en 
kvalitativ innehållsanalys, som Pollack (2001), Dahlgren (1992), Jarlbro och Jönsson 
(1995), samt Dahl och Tholin (1997). Vilket är en bidragande orsak till att valet föll 
just på denna metod.  
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7.3 Urval 
Vårt urval är tidningsartiklar från GP och GT. Anledningen till att valet föll på dessa 
två, är att det är en morgon- och en kvällstidning, som har samma geografiska 
upptagningsområde. Undersökningens tidsram är 15 år. Urvalet har gjorts genom att 
studera tidningsartiklar från måndag, torsdag och söndag, under vecka 44, åren 1988 
och 2003. Båda dessa tidningar kommer ut sju dagar i veckan och dagarna valdes för 
att få spridning över veckan. Eftersom vi är intresserade av att mäta förändringar 
över tid valde vi att gå 15 år tillbaka.  
 
I vår undersökning ingår det sammanlagt 84 brottsartiklar. Antalet artiklar per tidning 
framgår av tabellen nedan. Det bör påpekas att artiklarna var av varierande längd. I 
GP tenderade artiklarna vara mycket korta medan GT, som hade färre artiklar, 
vanligtvis hade ett större utrymme. Frågan angående artiklarnas längd kommer att tas 
upp vidare i resultatkapitlet.  
 
Tidning År Antal brottsartiklar 
GP 2003 35 
GT 2003 22 
GP 1988 16 
GT 1988 11 
Totalt  84 
Tabell 7:1 Antal artiklar per tidning 

7.3.1 Göteborgs-Posten 
Göteborgs-Posten (GP) grundades 1858 av Felix Bonnier (Hadenius & Weibull, 
2000; Gustafsson, 2003). Gustafsson skriver att det fanns en tidning före starten 
1858, som hade namnet GP, men att den fick läggas ner efter ett par år. Enligt 
Hadenius och Weibull köptes GP 1926 av Harry Hjörne och ekonomichefen Ebba 
Ljunggren. Gustafsson skriver vidare att idag är majoritetsägaren Peter Hjörne och 
han är tredje generationen Hjörne som äger och driver tidningen. 
 
Hadenius och Weibull menar att under andra världskriget var GP etablerad i 
tidningsvärlden. Idag är GP den näst största morgontidningen och ägs av familjen 
Hjörne, som fortfarande markerar den liberala signaturen på tidningens ledarsida och 
har uttalat att tidningen avser att behålla sin politiska signatur. Enligt Gustafsson är 
tidningens politiska linje obunden liberal. Göteborgs-Posten har en upplaga på cirka 
260 000 exemplar och över 600 000 läsare varje dag och är en sju dagars tidning. Han 
skriver även att Göteborgs-Posten är Sveriges näst största dagliga morgontidning och 
därmed västsvenskarnas och i synnerhet göteborgarnas första val av daglig 
morgontidning.  

7.3.2 Göteborgs Tidning 
Fredriksson (2003) skriver att GT ägs av kvällstidningen Expressen och etablerades 
1902, samt att dess politiska färg är liberal. Enligt de nyaste siffrorna ur GT har 
GT/Expressen i genomsnitt 359 800 stycken läsare under vardagarna och på 
söndagarna är siffran något högre 460 200 stycken, den sammanlagda 
genomsnittssiffran för alla dagar är 373 300 läsare (Näslund, 2003). Fredriksson 
skriver även att GT kommer ut alla dagarna om året, alltså 365 dagar. Hadenius och 
Weibull (2003) skriver att Kvällsposten som startades 1948 av Sydsvenska Dagbladet 
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gick 1990 samman med GT till Idag. Efter några år som självständig tidning, såldes 
den 1998 till Expressen, som ägs av Bonnier AB. Förlaget äger även andra 
dagstidningar runt om i Sverige. Bonnierfamiljen har en lång tradition som publicister 
av både tidningar och böcker. (Expressen, 2003) 

7.4 Tillvägagångssätt 
Kapitlet nedan kommer att redogöra för vårt tillvägagångssätt, när det gäller 
förberedelser, genomförande och tolkning av de empiriska studierna.  

7.4.1 Val av teoretiska utgångspunkter 
Från de föreställningar vi har om mediernas makt över opionsbildningen, var 
Agenda-setting teorin ett självklart analysverktyg. Teorin är väl etablerad i medie- och 
kommunikationsforskningen. Vi anser också att Kultivations teorin är en bra 
utgångspunkt då den fokuserar på effekterna av våld och hur det påverkar 
människors uppfattning. Mycket av den tidigare forskning, som vi har tagit del av, 
har även använt sig utav denna teoribildning. Eftersom medierna styr dagordningen i 
samhället, påverkas individerna i stor utsträckning av mediernas innehåll. Vilka 
effekter som detta har på individen finns det olika teorier om, en av dessa är 
Moraliska paniker. 

7.4.2 Utformande av kodschema 
Det första steget i utformningen av kodschemat, var att finna de variabler vi ville 
undersöka. För att komma fram till dessa, studerade vi tidigare undersökningars 
kodscheman för att se vilka variabler de undersökt. Främst tog vi hjälp av det 
kodschema Dahlgren (1992) använt i sin undersökning, då den till stor del påminner 
om vår. Många av de kodscheman vi studerade var mycket omfattande beroende på 
att de tillhörde djupare studier av ämnet. Utifrån dessa valdes de variabler som ansågs 
vara viktiga för vår undersökning. Ytterligare några frågor formulerades till artiklarna 
för att få tillräckligt med underlag för att besvara vår frågeformulering, samt våra 
hypoteser. En av de hypoteser som vi hade formulerat var att brott får ett stort 
utrymme i pressen. För att kunna verifiera eller falsifiera denna hypotes, valde vi att 
mäta storleken på brottsartiklarna. Andra variabler vi ansåg vara intressanta att 
undersöka var hur offer och gärningsman gestaltas i artiklarna. Vi hade även en 
föreställning om hur tidningar presenterar brottsartiklar. Denna föreställning grundar 
sig i studier från tidigare forskning inom området. Därför valde vi att undersöka olika 
variabler om brottet, som till exempel om brottet är uppklarat och vilka 
brottskategorier som får störst uppmärksamhet i pressen.  

7.4.3 Bearbetning och tolkning av empiri 
För att kunna bearbeta artiklarna utformades ett kalkylblad i Microsoft Excel, som 
användes för att mata in uppgifterna och presentera resultatet av undersökningen. 
Vid inmatning av kodschemats resultat, kodades varje svarsalternativ till en siffra från 
ett och uppåt. Detta gav oss möjlighet att via autofilter, selektera ut enskilda svar på 
varje fråga. Med hjälp av Excel räknade vi samman svaren och kunde presentera dem 
via tabeller. 
 
Det empiriska materialet för undersökningen samlades in och kodades enligt de 
uppsatta kodinstruktionerna. För att kunna jämföra frekvensen av brottsrelaterade 
artiklar, valde vi att räkna alla artiklarna i tidningen, samt de som handlade om brott. 
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Vi valde att inte räkna med ledaren, debattsidorna, kultur, mat, resor, sport, 
familjesidorna samt nöjesnotiser. Det fanns också ett intresse från vår sida att mäta 
hur stort utrymme brottsartiklar får och valde därför att mäta bilden, texten och 
rubriken på artikeln. Höjden gånger längden mättes och svaret anges i cm2 och har 
avrundats till närmaste heltal. Att vi var intresserade av bildutrymmet beror på 
Baudrillards resonemang i Kidd-Hewitt och Osborn (1995). Han anser att människan 
tänker i bilder och i den värld vi lever i går det inte att skilja mellan bild och 
verklighet. Individen skapar en verklighetsuppfattning med hjälp av de bilder som 
media ger. 
 
De brottskategorier som vi främst var intresserade av att undersöka var; våldsbrott, 
sexbrott, rån, inbrott och sådana brott som påverkar den enskilde individen i mycket 
hög grad. Vi har även en kategori som benämns som övrigt, den omfattar exempelvis 
narkotikabrott, trafikbrott samt brand. I vissa fall har det inte funnits något specifikt 
offer då brottsligheten är riktad mot ett företag, i dessa fall har de frågor kodats med 
ett x. 
 
Några begrepp som används i vårt kodschema (se bilaga 1) anser vi bör förklaras 
vidare. Frågan angående om brottet är uppklarat har kodats ja om gärningsmannen 
har erkänt, blivit dömt eller tagen på bar gärning. Det vill säga att det inte finns några 
tvivel på gärningsmannens skuld till brottet. Ett annat begrepp som används, är om 
det finns en nära relation mellan gärningsman och offer. Med nära relation avses 
familj, arbetskamrat, lärare, vän och granne. Vi har också valt att göra skillnad på om 
en fråga nämns i artikeln eller om texten uttryckligen säger att något inte är fallet.  
Det ska också beaktas att de olika åldersgrupperna har olika långa intervaller. När det 
gäller ålderskategorin i undersökningen, valde vi att dela upp den yngre delen i två 
delar, 1-14 och 15-21 år, detta på grund av straffmyndighetsåldern. Detta gör att 
dessa inte har lika stor räckvidd som de övriga ålderskategorierna. I den grupp där 
det står nämns ej, är det troligt att åldrarna ligger från 22 år och uppåt. När det gäller 
etnicitet, utgör de med utländskt härkomst och svenskarna inte lika stora grupper i 
samhället. Har det inte stått ursprungs etnicitet, men däremot ett namn som gått att 
anknyta till härkomst. Har dessa blivit inräknade i respektive grupp. Tittar vi på 
resultatet av nära relation med gärningsman kan det oftast vara att artikeln har skrivits i 
direkt anslutning till brottet och att det i ett senare skede har kommit till känna att 
gärningsmannen och offret hade en nära relation till varandra.  

7.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten bestäms enlig Holme och Solvang (1997) av hur mätningarna utförs 
och hur noggrant informationen bearbetas. Validiteten är beroende av vad som 
undersöks och om det framgår tydligt av frågeställningen. För att höja validiteten i 
vår undersökning utformades kodschemat parallellt med instudering och bearbetning 
av teorikapitlet, så att vi kunde ställa relevanta frågor till artiklarna. 
 
Holme och Solvang menar att en undersökning har en hög reliabilitet om olika och 
oberoende mätningar av samma fenomen ger liknande resultat, vilket ska garantera 
att vår data är pålitlig och att de därmed kan belysa den vetenskapliga 
frågeställningen. Det är därför viktigt att inte ha kodat sin datamängd felaktigt. I vår 
studie genomfördes kodningsarbetet av författarna tillsammans och under hela 
processen har vi kontrollerat och tolkat vår data enligt de uppsatta 
kodinstruktionerna. För att pröva tillförlitligheten i sin undersökning kan ett 
reliabilitetstest utföras. Vi har i denna studie inte haft möjlighet att göra någon sådan, 
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däremot har vi testkodat några artiklar för att pröva tillförlitligheten i kodningen. Att 
göra en mer komplett omkodning av alla artiklar hade med tanke på reliabiliteten 
kanske varit att föredra för att säkerställa resultaten från undersökningen.  
 
Enligt Nowak (1983) är det viktigt att ha en definierad metod för observation och 
tolkning, vilken måste användas på samma sätt för var och en av observationerna. Vi 
är medvetna om att det har förekommit vissa kvalitativa inslag i kodningsarbetet, då 
innehållet i artiklarna har överförts till kodblanketterna med hjälp av det utformade 
kodschemat. Detta kan medföra ett något annorlunda resultat om samma studie 
skulle ha genomförts av några andra personer. Vi upplever ändå att de tolkningar vi 
har gjort överensstämmer med de ramar som ställts upp med hjälp av 
kodinstruktionerna. Det kodschema som vi har utformat för denna undersökning är 
begränsad till endast vissa aspekter av hur brottsligheten skildras av pressen. Det 
hade varit fullt möjligt att ställa fler ingående frågor till texten för att få fram 
ytterligare aspekter. Risken med detta är då att hamna utanför studiens syfte. Vi anser 
dock att de aspekter av brottslighet som vi valt att studera är tillräckliga för att 
uppfylla studiens syfte, men att andra aspekter kunde ha breddat undersökningen och 
kunnat se fler samband. När det gäller indelningen av kategorier kan vi också se ett 
problem som kan påverka undersökningsresultatet. Hade vi valt andra kategorier eller 
vissa brutits ut kanske detta givit ett annat resultat. 
 
Ett problem är att undersökningen har ett relativt litet urval och att dessa artiklar 
kanske inte är representativt för hur tidningspressen skildrar brott. Eftersom urvalets 
omfattning är begränsat kan relativt små förändringar se mycket stora ut procentuellt 
sätt och kan därför ge en felaktig bild av de rådande förhållandena. Detta gäller 
främst året 1988, då vi endast hade 27 artiklar totalt. Vi är medvetna om att detta kan 
leda till brister i validiteten och hade med facit i hand utökat detta urval till att 
omfatta hela veckan istället för tre dagar. Vi anser dock att med tiden och arbetets 
omfattning, att urvalet är så representativt som det är rimligt att begära. Det är dock 
inte tillräckligt för att ge en fullständig vetenskaplighet. Det går inte heller dra några 
säkra slutsatser mellan tidningarna, med tanke på att urvalet av brottsartiklar är 
relativt litet. Samtidigt som de undersökta brottsartiklarna endast kommer ifrån 
inrikesdelen och inte exempelvis från utrikes och sportdelen. Däremot kan vissa 
tendenser anas och även skillnader mellan åren urskiljas.  

7.6 Källkritik 
När det gäller att ställa kritik mot vårt teoretiska material, har litteraturen i vissa fall 
handlat om medievåldet som tas upp runt bildmedier som tv-nyheter, film och nya 
medier. Exempelvis våldsskildringsrådets skrift som är författad av Christofferson 
(1997), som är inriktad på våldet i filmens värld. Men det finns dock bakgrunder i 
denna rapport som vi anser överensstämmer med vårt ämne, trots att de behandlar 
ett annat medium. En annan kritik som kan riktas mot den tidigare forskningen som 
studerats, kan det ibland vara svårt att jämföra det empiriska materialet med 2003. 
Eftersom mycket av forskning vi tagit del utav har gjorts mycket tidigare, som 
Dahlgren (1992) och Jarlbro och Jönsson (1995).  
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8 Resultat 
I detta avsnitt redovisas de resultat som i huvudsak framkommit ur den kvantitativa 
innehållsanalysen. Vi redovisar resultatet av frågorna i den ordning de var placerade i 
kodschemat. Resultaten som redovisas i tabellerna anges i procent om inget annat 
anges. Den totala procentsatsen för respektive tidning och år, är 100% (plus minus 
en decimal), horisontalt. Denna summa kommer inte att redovisas tabellerna. 

8.1 Procentuell ökning av antal brottsartiklar 
För att kunna se ökningen mellan åren 1988 och 2003 i de två tidningarna har vi 
baserat denna uträkning på tabell 7:1 som beskriver antal artiklar per tidning. 
Resultatet visade att det har skett en radikal ökning av brottsartiklar, där antalet 
artiklar har fördubblats. Detta är något som gäller båda tidningarna.  
 

 

 
 

Tabell 8:1 Procentuell ökning av brottsartiklar 

8.2 Andelen brottsartiklar  
Vi var intresserade av att få reda på om andelen brottsartiklar skiljer sig åt mellan GP 
och GT samt om det har skett någon förändring över tid. Resultatet i tabellen nedan 
visas i procent och är beräknat utifrån hur många brottsartiklar som det fanns i 
tidningen i förhållande till det övriga redaktionella innehållet. Som vi tidigare nämnt 
har vi inte räknat med ledaren, debattsidorna, kultur, mat, resor, sport, familjesidorna 
samt nöjesnotiser.  
 

 
 
 
 

Tabell 8:2 Andelen brottsartiklar i procent 
Resultatet av denna fråga visade att GT hade en större andel brottsartiklar. Det går 
även att se att det har skett en ökning av andel brottsartiklar mellan 1988 och 2003, 
vilket gäller både för GP och GT.  

8.3 Artiklarnas placering i tidningen 
Genom att studera brottsartiklarnas placering i tidningen, ville vi se om det fanns 
någon skillnad mellan GP och GT i hur brottsartiklar presenteras. Vi var också 
intresserade av att undersöka i vilken utsträckning artiklarna får en framträdande 
plats på tidningens första sida eller ett uppslag.  

 Ökning mellan 
1988-2003 

GP 119 
GT 100 

 1988  2003 
GP 6,3 17,6 
GT 8,5 20,2 
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 1988 2003 
 Förstasida/övergång Uppslag Insida Förstasida/övergång Uppslag Insida 

GP 6 - 94 3 - 97 
GT 17 8 75 21 8 71 
Tabell 8:3 Brottsartiklarnas placering i procent 

Det var ingen av artiklarna som var komplett på framsidan. Av resultatet syns det att 
GT i större utsträckning ser brottsartiklarna som ett ”första sides-fenomen”, där 17% 
av artiklarna 1988, hamnade på första sidan jämfört med 6% i GP. Liknande siffror 
gäller för 2003, 21% av artiklarna i GT hamnade på första sidan i jämförelse med 3% 
i GP. Siffrorna för uppslag visar en tydlig skillnad mellan tidningarna, 8% av 
artiklarna får ett uppslag i GT medan inga artiklar får sådant utrymme i GP, samma 
siffror gäller både 1988 och 2003.  

8.4 Frekvens av bilder 
Vi ville även undersöka om det var någon skillnad i förekomst av bilder mellan 
tidningarna. Det visade sig att förekomsten av bilder inte var så stor i GP. Artiklarna 
från 1988 hade inte några bilder och endast 2,9% av artiklarna hade bilder 2003. När 
det gällde GT visade det sig vara mer vanligt med bilder till artiklarna, cirka hälften av 
artiklarna hade bilder både 1988 och 2003. Den enda skillnaden över tid är att GT 
även har använt sig av andra illustrationer till artiklarna som teckningar, figurer och 
faximiler (bild över en tidigare publicerad artikel).  
 

 1988 2003 
 Foto Teckning Figur Faximil Ingen 

bild  
Foto Teckning Figur Faximil Ingen 

bild  
GP - - - - 100 2,9 - - - 97,1
GT 54,5 - - - 45,5 50 4,2 4,2 8,3 33,3
Tabell 8:4 Brottsartiklar med andel bilder i procent 

8.5 Artiklarnas längd 
För att se om det fanns några eventuella skillnader mellan de båda tidningarna när 
det gäller vilket utrymme brottsartiklar får, valde vi att mäta alla studerade artiklar. 
De mättes höjden gånger längden och svaren vi fick var i spaltcm2. Av dessa tal har vi 
räknat ut ett medelvärde för varje tidning och år när det gäller bilder, text och rubrik 
samt endast rubrik.   

8.5.1 Medelvärde för bilder 
Resultatet nedan visar att bilder inte får något stort utrymme i GP. Däremot ges 
bilder ett mycket stort utrymme i GT, som även har ökat något mellan åren 1988 och 
2003.  
 

 1988  
medelvärde bild  

2003  
medelvärde bild 

GP Inga bilder 0,9 
GT 257,6 267,2 

Tabell 8:5 Genomsnittlig bildstorlek i cm2 
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8.5.2 Medelvärde för text och rubrik 
Liknande resultat går att se mellan tidningarna när det gäller text och rubrik. GT har 
ett mycket högre medelvärde än GP. Det går också att se en tydlig ökning i utrymme 
för text och bild när det gäller GT mellan 1988 och 2003.  
 

 1988  
medelvärde text & rubrik 

2003  
medelvärde text & rubrik  

GP 61,7 67,5 
GT 189,3 254,5 

Tabell 8:6 Den sammanlagda textens utrymme i genomsnitt cm2 

8.5.3 Medelvärde för rubrik 
Rubrikernas medelvärde visar också en tydlig skillnad mellan tidningarna. Det har 
även skett en ökning mellan åren, när det gäller båda tidningarnas rubrikstorlek. 
Tydligast är ökningen för GT, medelvärdet var 90,6 cm2 1988, i jämförelse med 100,3 
cm2 år 2003.  
 

 1988  
medelvärde rubrik 

2003  
medelvärde rubrik 

GP 9,5 12,7 
GT 90,6 100,3 

Tabell 8:7 Rubrikens storlek i genomsnitt cm2 

8.6 Brottskategorier 
Genom att kategorisera in artiklarnas brott ville vi få fram vilka brott det skrivs mest 
om. Det visade sig att det var våldsartiklarna som dominerade. Det är inte någon 
tydlig skillnad mellan tidningarna när det gäller denna kategori, inte heller vid en 
jämförelse över tid. Den tydligaste skillnaden är mellan kategorierna sex och rån år 
1988. Då 27,3% av artiklarna i GT tog upp sexbrott i jämförelse med inga artiklar i 
GP. Samma sak gäller för rån där 27,8% av artiklarna i GP handlar om rån, men inga 
i GT.  
 

 1988 2003 
 Våld Sex Rån Inbrott Övrigt Våld Sex Rån Inbrott Övrigt 

GP 38,9 - 27,8 11,1 22,2 44,7 18,4 13,2 10,5 13,2 
GT 45,5 27,3 - 9,1 18,2 43,5 17,4 13,0 - 26,1 
Tabell 8:8 Brottskategorier i artiklarna i procent 
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8.7 Källa till artikeln 
Det som är utmärkande när det gäller källor till artiklarna, är att polisen utgör en större 
andel än de övriga informationskällorna, vilket också har ökat från 1988 till 2003. 
Men även offer som källa är vanligt i GT. 1988 var offret källan till artiklarna i 15,4% 
av fallen. Kategorin TT är de artiklar som inte har en uttalad källa annat än att 
tidningen hämtat sin information från TT. Annan som källa har angetts när det inte 
finns någon konkret källa till artikeln eller om inte källan har kunnat kategoriseras i 
de fördefinierade kategorierna.  
 

 1988  
 Polis Offer Vittne Gärningsman Anhörig till 

offer 
Myndighet/experter Åklagare TT Annan 

GP 23,5 5,9 - - 5,9 5,9 - 17,6 41,2 
GT 7,7 15,4 - - - 7,7 15,4 30,8 23,1 
 

 2003 
 Polis Offer Vittne Gärningsman Anhörig 

till offer 
Myndighet/experter Åklagare TT Annan 

GP 27,9 - 2,3 - - 4,7 4,7 23,3 37,2 
GT 37,0 22,2 3,7 7,4 - 11,1 - 11,1 7,4 

Tabell 8:9 Artiklarnas källor i procent 

8.8 Brottet uppklarat 
Vi var intresserade av att få reda på hur mycket som skrivs om brott som har klarats 
upp. Tabellen nedan visar att GP i större utsträckning skriver om uppklarade brott. 
Det har också skett en ökning över tid, 2003 skrevs det mer om uppklarande brott än 
1988. Den tydligaste ökningen gäller GT där 9,1% av artiklarna 1988 handlade om 
uppklarade brott jämfört med 31,8% år 2003.  
 

 1988 2003 
GP 25 34,3 
GT 9,1 31,8 

Tabell 8:10 Är brottet uppklarat? I procent 

8.9 Gärningsmannen 
För att få en bild av hur gärningsmannen skildras i artiklarna valde vi att ställa några 
frågor kring gärningsmannen.  

8.9.1 Namnges 
I vilken utsträckning namnges gärningsmannen i artiklarna och skiljer det sig åt 
mellan tidningarna, var frågor vi ansåg vara intressanta att undersöka. Vi ville också 
se om tidningarna blivit mer försiktiga med att namnge gärningsmannen eller om det 
kanske är tvärtom.  
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 1988 2003 
 Ja Identitet antyds Nej Ja Identitet antyds Nej 

GP 6,3 - 93,8 2,9 2,9 94,2 
GT 18,2 18,2 63,6 9,1 9,1 81,8 

Tabell 8:11 Gärningsmannen namnges i procent 
Resultatet visade att GT i större utsträckning än GP namngav gärningsmannen, 
samma gäller för identitet antyds. Det går att se att det har skett en minskning över tid 
angående gärningsmannens identitet vilket gäller båda tidningarna. Vi kan också av 
resultatet konstatera att det inte är så vanligt att gärningsmannen namnges.  

8.9.2 Ålder 
Resultatet angående gärningsmannens ålder visade att de flesta gärningsmän är 
mellan 15-21 och 22-40 år. I många av artiklarna nämndes inte gärningsmannens 
ålder.  
 

 1988 
 1-14år 15-21år 22-40år 41-65år 65- år Flera pers. Nämns ej 

GP - 25 12,5 6,3 - - 56,3 
GT - 18,2 27,3 - - 54,5 - 

 
 2003 
 1-14år 15-21år 22-40år 41-65år 65- år Flera pers. Nämns ej 

GP 2,6 21,1 23,7 7,9 5,3 2,6 36,8 
GT - 12,5 29,2 12,5 - 4,2 41,7 

Tabell 8:12 Gärningsmannens ålder i procent 

8.9.3 Kön 
Det visade sig att männen var klart överrepresenterade som gärningsmän i båda 
tidningarna. År 1988 uttrycktes det inte att gärningsmannen var en kvinna i någon av 
tidningarna. Siffrorna 2003 är också väldigt låga, 5,6% är kvinnliga gärningsmän i GP 
och 4,5% i GT. I kategorin nämns ej ingår säkerligen en del kvinnor, hur många kan vi 
inte uttala oss om. Men det går ändå att konstatera att gärningsmännen i artiklarna till 
största delen är män.  
 

 1988 2003 
 Man  Kvinna Nämns ej Man  Kvinna Nämns ej 

GP 68,8 - 31,3 77,8 5,6 16,7 
GT 72,7 - 27,3 81,8 4,5 13,6 
Tabell 8:13 Gärningsmannens kön i procent 



29  

8.9.4 Etnicitet 
Angående gärningsmannens etnicitet går det att se att GT tydligare framhåller detta. 
1988 hade 18,2% av gärningsmännen utländsk härkomst medan det inte nämndes i 
GP. Detsamma gäller även för 2003 då det i 13,6% av GT:s artiklar står att 
gärningsmannen är av utländsk härkomst i jämförelse med 2,9% i GP. Resultatet 
visade även att det inte är så vanligt att det skrivs om gärningsmannens etnicitet.   
 

1988 2003 
 Utländsk härkomst Svensk Nämns ej Utländsk härkomst Svensk Nämns ej 

GP - 6,3 93,8 2,9 - 97,1 
GT 18,2 27,3 54,5 13,6 4,5 81,8 
Tabell 8:14 Gärningsmannens etnicitet i procent 

8.9.5 Känd av polisen/tidigare straffad 
Resultatet visade att det ofta inte nämns om gärningsmannen är känd av polisen eller 
tidigare straffad. 2003 har det skett en ökning av att gärningsmannen är känd av 
polisen.  
 

 1988 2003 
 Ja  Nej Nämns ej Ja  Nej Nämns ej 

GP - 12,5 87,5 5,7 11,4 82,9  
GT - 36,4 63,6 13,6 4,5 81,8 

Tabell 8:15 Är gärningsmannen känd av polisen eller tidigare straffad? I procent 

8.10 Offret 
För att få en bild av hur offret skildras i artiklarna har vi valt att ställa några frågor 
om offret. Många av de frågor som ställdes angående gärningsmannen som till 
exempel ålder, kön ställdes även om offret.  

8.10.1 Namnges 
Vi tyckte att det skulle vara intressant att se hur vanligt det är att offret namnges i 
artiklarna. Tidigare kunde vi se att GT i större utsträckning namngav sina 
gärningsmän, därför var det också intressant att se om det även gäller för offren. 
Siffrorna visar liknande resultat, GP tenderar att mer frekvent namnge offren än GT. 
1988 namngavs 36,4% av offren i GT och 12,5% i GP, år 2003 visar på en liknande 
trend då 22,7% namngavs i GT och 11,4 i GP. Det går även att se en minskning när 
det gäller identifikation av offer över tid, vilket gäller båda tidningarna.  
 

 1988 2003 
 Ja Nej Vissa x Ja  Nej Vissa x 

GP 12,5 81,3 - 6,3 11,4 85,7 - 2,9
GT 36,4 54,5 9,1 - 22,7 59,1 13,6 4,5

Tabell 8:16 Offret namnges i procent 
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8.10.2 Ålder 
När det gäller offrets ålder visade resultatet att offren tenderade att vara unga. 
Åldersgrupperna 41-65 och 65- utgör en väldigt liten del av offren. Det vanligaste var 
dock att offrets ålder inte nämns överhuvudtaget.  
 

 1988 
 1-14år 15-21år 22-40år 41-65år 65- år Flera pers. Nämns ej x 

GP 11,8 11,8 - 5,9 - 5,9 58,8 5,9 
GT 30,8 15,4 15,4 - - 7,7 30,8 - 

 
 2003 
 1-14år 15-21år 22-40år 41-65år 65- år Flera pers. Nämns ej x 

GP 16,2 13,5 13,5 - - 2,7 45,9 8,1 
GT 16,7 12,5 8,3 4,2 4,2 12,5 37,5 4,2 

Tabell 8:17 Offrets ålder i procent 

8.10.3 Kön 
Siffrorna när det gäller kvinnan som offer var högre, än mannen som offer. Den 
största skillnaden går att se 1988, främst när det gäller GT, 54,5% av offren är 
kvinnor i jämförelse med män som utgör 27,3%. 1988 skrevs det också mycket om 
sexbrott i GT, vilket vi tror kan ha ett samband med de höga siffrorna. I huvudsak 
var det relativt jämt mellan könen. 
 

 1988 2003 
 Man  Kvinna Flera 

pers. 
Nämns ej x Man  Kvinna Flera 

pers. 
Nämns ej x 

GP 25 37,5 6,3 25 6,3 22,9 28,6 5,7 34,3 8,6
GT 27,3 54,5 18,2 - - 31,8 31,8 18,2 9,1 9,1
Tabell 8:18 Offrets kön i procent 

8.10.4 Etnicitet 
I artiklarna nämndes det sällan vilken etnicitet som offret har. Det har skett en 
minskning från 1988 till 2003 när det gäller att nämna etnicitet, dock har det skett en 
ökning i GT 2003, när det gäller att nämna personer med utländsk härkomst som 
offer. Ett undantag går att se 1988 där GT visade starkt på att det var ett svenskt 
offer. 
 

 1988 2003 
 Utländsk 

härkomst 
Svensk Blandat Nämns ej x Utländsk 

härkomst 
Svensk Blandat Nämns ej x 

GP - 18,6 - 75 6,3 - 2,7 - 85,7 8,6 
GT - 72,7 - 27,3 - 13,6 13,6 9,1 54,5 9,1 
Tabell 8:19 Offrets etnicitet i procent 
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8.10.5 Nära relation med gärningsman 
Enligt artiklarna finns det sällan någon nära relation mellan offer och gärningsman. 
Detta visas tydligast i GP, både 1988 och 2003. Dock har andelen där det inte finns 
någon relation, minskat 2003 med drygt 10 procentenheter i GP. I GT däremot 1988 
ligger ja och nej väldigt nära varandra, där ja-sidan är något överrepresenterad med 
54,5%. Detta är något som har ändrats till 2003, där nej-till en nära relation blivit 
mycket starkare. 
 

 1988 2003 
 Ja Nej x Ja  Nej x 

GP 6,3 87,5 6,3 22,9 74,3 2,9 
GT 54,5 45,5 - 27,3 68,2 4,5 
Tabell 8:20 Nära relation mellan gärningsman och offer i procent 
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9 Analys 
I analysen har vi ställt teori och empiri mot varandra, för att senare dra slutsatser. Vi 
har använt oss av liknande rubricering som i resultatavsnittet för att göra det så 
tydligt som möjligt för läsaren. 

9.1 Brottsartiklar 
Det som väcker läsarnas uppmärksamhet är stora rubriker och bilder och detta är 
något som kvällstidningarna ofta använder sig av, vilket vi också har kunnat se i vår 
undersökning. GT använder sig av mer utrymme vid brottsartiklar, de använder stora 
rubriker och bilder för att locka läsarna att läsa de olika artiklarna. Daal och Tholin 
(1997), menar också att stora rubriker som handlar om våldsbrott, säljer bra, en åsikt 
som delas av Pollack (2001) och hon menar att det främst framhävs i 
kvällstidningarna.  

9.1.1 Antal och andel brottsartiklar  
Vår undersökning visade att när det gäller ökningen av antalet brottsartiklar har det 
skett en fördubbling. Denna ökning motsvarar inte brottsligheten som har skett 
under samma period. Mellan åren 1988 och 2002 har den polisanmälda brottsligheten 
ökat med 12%.  
 
Undersökningen visar att andelen brottsartiklar varierar mellan tidningarna. Vad som 
tas upp beror på många saker, som att vi som läsare vill läsa om brott eller att få 
tidningen mer intressant och på det sättet skapa en större läsarkrets för tidningen. 
Antalet brottsartiklar i morgonpressen var fler än i kvällspressen, men det som skiljer 
dessa åt är storleken på artiklarna.  
 
Enligt Börjessons studie i Pollack (2001) utgjorde brottartiklar mellan 3-5% av 
tidningens innehåll. Vår studie visade dock lite annorlunda siffror, år 2003 utgjorde 
17,6% av GP:s innehåll brottsartiklar och 20,2% i GT. Att dessa siffror skiljer sig åt 
kan bero på att vi har gjort olika bedömningar om vilka artiklar som ska räknas med. 
Eftersom vi själva inte kunnat ta del av Börjessons studie, vet vi heller inte vilka 
artiklar hon har valt att räkna. Dahlgrens (1992) studie visade också att 
brottsartiklarna inte utgjorde något stort nyhetsmaterial. Han menar att 73% av alla 
tidningsnummer hade fem eller färre brottsartiklar i sina tidningar och 53% hade tre 
eller färre och endast 20% hade endast en brottsartikel i tidningen. Ska vi jämföra 
vårt resultat med detta, kan vi egentligen inte jämföra med 2003, eftersom Dahlgrens 
studie gjordes i början av 1990-talet, utan det blir mer korrekt att jämföra med 1988. 
Under de tre dagarna vi granskade tidningarna 1988, hade GP totalt 16 artiklar och 
genom detta kan vi se att GP tillhörde den högre kategorin, som hade ungefär fem 
brottsartiklar en genomsnittlig dag. GT ligger däremot något under GP:s 
rapportering, GT hade totalt 11 brottsartiklar på de tre undersökta dagarna. Till 2003 
hade det skett en ökning i antalet brottsartiklar i tidningarna, GP hade 35 och GT 22 
totalt, under de undersökta dagarna. Något vi inte får glömma bort är att GT faktiskt 
hade en större andel av brottsartiklar, om vi ser till den totala mängden av artiklar i 
tidningarna. Samt att det har skett en ökning från 1988 till 2003 i båda tidningarna. 
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9.1.2 Artiklarnas placering i tidningen 
Resultatet vi kom fram till när det gäller artikelns placering tenderade kvällstidningen 
GT, att ha fler brottsartiklar på framsidan och även på uppslag, än GP. 
Morgontidningen GP placerar ofta sina brottsartiklar på insidan och detta mer 
frekvent än GT. Det första en tidningsläsare ser, är löpsedlarna och rubrikerna, enligt 
Sarnecki (1994). Eftersom kvällstidningar säljs i lösnummer, tror vi att det kan leda 
till att kvällstidningarna oftare använder sig av framsidan, för att väcka läsarna till att 
köpa en tidning. Liknande åsikter har Sarnecki, då han menar att kvällspressen 
använder sig av stora rubriker, bilder och framsidor för att sälja lösnummer. Detta 
kan också ha att göra med den tävlingen som Mosander (1994) menar finns mellan 
tidningarna, om att få de bästa nyheterna och den största läsarkretsen.  
 
Christofferson (1997) bekräftar det vi har sett i vår studie om att kvällspressen vill bli 
mer sedd och detta genom att ha sin inriktning på uppseendeväckande löpsedlar. 
Hvitfelt som omnämns i Hadenius och Weibull (2000) har sammanfattat och 
utvecklat åtta punkter som gäller för att en nyhetsartikel ska publiceras. Många av de 
punkter Hvitfelt tar upp går att förknippa med vår undersökning. Han anser att 
sannolikheten att en händelse blir till nyhet ökar om den är sensationell och 
överraskande.  
 
Gordon och Heath (1991) menar, genom att använda brott som enkla 
konkurrenskraftiga nyheter, för att locka läsaren till sig, kan få ett dyrt pris, eftersom 
det påverkar människors perception av brottslighet. Det vi också såg i vår 
undersökning var att det bara var GT, som använde sig av uppslag. Det kan ha att 
göra med det Gordon och Heath syftar på, genom att locka till sig läsarna med stora 
och uppseendeväckande artiklar, som tenderar att fylla hela uppslag. 

9.1.3 Artiklarnas längd 
Newbold (1995) menar att de ämnen som det skrivs om och även ges stort utrymme 
i medierna, är de ämnen som vi upplever som viktiga. Får brottsartiklar stort 
utrymme i pressen, leder det till att vi som individer påverkas och diskuterar och 
funderar kring brottsligheten. På det viset kan medierna styra vad vi ska ha åsikter 
om och genom det kan medierna sätta dagordningen i samhället. 
 
Dahlgren (1992) anser att brottsartiklarna tenderar att vara mycket korta, över 53% 
av tidningens artiklar var under 20 spaltcentimeter. Detta är något som möjligen 
stämmer överens med vår studie, om vi enbart studerar morgontidningen, eftersom 
artiklarna i GP tenderar att vara mycket kortare än i kvällstidningen GT, när det 
gällde text och rubrik. Artiklarna i GT hade ett större utrymme för sina brottsartiklar, 
det var något som också hade ökat mellan 1988 och 2003. Medan GP:s utrymme för 
brottsartiklar låg på samma låga nivå. Vid endast en jämförelse av rubrikutrymmet, 
har GT även ett mycket större utrymme för den sortens text, antagligen för att skapa 
uppmärksamhet och dra blickarna till sig, precis som Christofferson (1997) tidigare 
bekräftat. 
 
När det gäller kvällstidningarna menar Dahlgren att dessa tidningar har större bilder 
och fler artiklar. I vår undersökning såg vi att det övergripande var GT, som använde 
sig av bilder och det var något som hade ökat från 1988 till 2003. GP, använde 
mycket sällan några bilder. Detta kan ha att göra med den sensationsuppväckande 
journalistiken som kvällspressen står för. Enligt Pollack (2001) är brott en säljande 
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produkt och framhävs tydligare av kvällstidningarna. Vidare skriver Pollack att 
brittisk forskning visat, att desto större andel brottsartiklar och mer framträdande 
placering kunde tidningen karakteriseras som en kvällstidning.  

9.2 Om brottet 
I kapitlet som följer kommer vi att analysera de resultat vi kommit fram till i vår 
undersökning gällande brottet som artikeln behandlar. Jarlbro (2002) hävdar att det 
har blivit allt viktigare för medierna att kunna kontrollera och förutse publikens 
reaktioner för att fånga deras intresse. Sjölin (1994) anser att massmedierna 
prioriterar vissa frågor, en del frågor får stor uppmärksamhet medan andra ignoreras, 
en åsikt som även delas av Jarlbro. Vad som påverkar medierna att ta upp en viss 
form av brottslighet eller karaktärisera ett slags uppträdande som brottsligt, menar 
Leth (1994), kan bero på vad som diskuteras politiskt och i den allmänna debatten i 
samhället. På det viset menar Sjölin att massmedierna kan styra publikens 
uppmärksamhet till de prioriterade frågorna. Lippman menar (Jarlbro, 2002) att 
kravet på en nyhet är först och främst att den ska väcka känslor hos mottagaren. Den 
ska även möjliggöra en identifikation för mottagaren.  
 
Andra punkter som Hvitfelt tar upp (Hadenius och Weibull, 2000) som går att 
koppla till vad som blir nyheter är att sannolikheten är större att det blir en nyhet om 
händelsen behandlar politik, ekonomi, samt brott och olyckor. Nyheterna beskrivs 
enkelt men ska vara viktiga och relevanta, samt vara av negativa inslag.   

9.2.1 Brottskategorier 
Olsson (1996) menar att artiklar och notiser om brottslingar, brott, poliser och 
rättegångar, sedan länge tillhör journalistikens så kallade ”stapelvaror”. I vår studie 
utgjorde våldsbrotten en mycket hög andel av de rapporterade brotten. Detta gällde 
båda tidningarna, det går inte heller att se en förändring över tid mellan tidningarna. 
Liknande resultat fick även Dahlgrens studie (1992) då den största kategorin i 
samtliga tidningar var våldsbrotten som utgjorde 30% av alla brottsartiklar. Det är 
ändå kvällstidningar som rapporterar om de verkliga våldsdåden, menar Daal och 
Tholin (1997). Detta är något som vi inte kan styrka med hjälp av vår undersökning, 
då det var relativt jämt mellan tidningarnas rapportering av våldsbrott.  
 
Dahlgrens undersökning visade också att efter våldsbrottsrapporteringen kommer 
inbrottsstöld och bedrägerirapporteringen i storleksordning. I vår studie är siffrorna 
angående inbrott relativt låg och ligger runt 10%, både när det gäller år och tidning, 
med ett undantag för GT 2003, där det inte nämndes något om inbrott 
överhuvudtaget.  
 
Vår undersökning visade att sexbrottens rapportering skiljde sig åt mellan morgon- 
och kvällstidningen 1988. GP rapporterade inte om några sexbrott alls, medan GT 
skrev om sexbrott i 27,3% av deras brottsartiklar. Däremot ligger tidningarnas 
rapportering nära varandra 2003. Sarnecki (1994) menar att när det gäller vissa typer 
av sexbrott och ökningen av dem och till och med uppkomsten av dem i statistiken, 
beror på massmediernas uppmärksamhet. Sarnecki anser att sambandet mellan 
massmedias rapportering och brottsanmälningar är så pass kraftiga att det kan leda 
till moralisk panik. 
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9.2.2 Källa till artikeln 
Vårt resultat visade att polisen står för den största informationen till artikeln gällande 
olika brott, något som dessutom har ökat från 1988 till 2003. I GT visade det sig 
också att offret var en viktig källa, något mer än polisen år 1988, men där har det 
skett en ändring till idag. Liknande resultat har Dahlgren (1992) kommit fram till i sin 
studie, då 53,3% av alla de undersökta artiklarna hade polisen som informationskälla. 
En annan vanligt förekommande källa vi såg i vår studie var Tidningarnas 
Telegrambyrå (TT). Oftast visade det sig inte finnas någon konkret källa till 
informationen om brottet och detta resulterade i att kategorin annan blev stor till 
andelen. Vi tror att tidningarna använder sig av TT som källa, för att de vill ha 
snabba nyheter om brott för att göra tidningen mer spännande och läsattraktiv. En 
problematik vi ser med att tidningen inte klargör för sina källor är att de kan späda på 
historien så att den blir bättre och mer intressant. Liknande åsikter har Mosander 
(1994) som menar att det går att ta ut svängarna i kriminalreportagen och göra 
historien så svart och vit som det bara går. Vi tror att offret som källa, gör 
brottsartikeln mer personlig och väcker samtidigt starka känslor hos läsaren. Offret 
kan förmedla händelseförloppet och sina känslor kring brottet. Brottsoffret kan 
också kännas som en säkrare källa till information, eftersom personen i fråga var 
närvarande när brottet begicks.  

9.2.3 Brottet uppklarat 
Resultatet av vår undersökning visade att de flesta artiklar handlade om ouppklarade 
brott. GP skrev i större utsträckning om uppklarade brott än GT. Denna skillnad tror 
vi beror på att GP är en morgontidning och GT en kvällstidning och som vi tidigare 
nämnt, är mer inriktad på lösnummer försäljning. En artikel om ett inträffat brott 
väcker sannolikt större intresse än ett uppklarat. Vi anser att detta i stor grad kan 
påverka publiken, de får känslan av att brottsligheten hela tiden trappas upp av allt 
fler brottsartiklar samtidigt som det verkar att polisen inte har någon möjlighet att 
klara upp alla brott som begås. Detta kan leda till individen blir orolig att vistas ute 
om kvällarna, föreställningen som individen har om våldet är att alla kan falla offer 
för det och utan anledning. Problemet framstår som större än vad det egentligen är 
och kan skapa en moralisk panik.  
 
Vi tror också att artikeln oftast skrivs i samband med brottet och polisen inte har 
någon misstänkt gärningsman. En uppföljning av brottet sker sällan. Vårt resultat 
visade att det år 2003 skrevs mer om uppklarade brott än vad det gjorde 1988. Vi 
trodde inte att det skulle vara fallet, eftersom det motsäger vår föreställning om att 
det skrivs mindre om uppklarade brott idag. Trots detta skrivs det endast om 
uppklarade brott i cirka 30% av de studerade artiklarna 2003. Vi frågar oss därför om 
det inte är lika intressant att skriva om uppklarade brott och gripna gärningsmän, 
som att skriva om det begångna brottet. Är det på grund av att tidningarna vill sälja 
tidningar som de gör denna prioritering? Att det oftast skrivs om ouppklarade brott 
kan koppla till Hvitfelts (Hadenius och Weibull, 2000) punkt om att händelser som 
blir nyheter ofta har negativa inslag.  
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9.3 Etiska regler kring gärningsman och offer  
Enligt allmänhetens pressombudsman – pressens opinionsnämnd (2004) gäller det 
att respektera den personliga integriteten för att skydda mot obefogat lidande genom 
publicitet. Vid en publicering bör journalisten överväga vad en publicitet kan 
innebära för den enskilde individen. Om det inte finns ett allmänt intresse för 
offentlig belysning bör det övervägas. Resultaten av vår undersökning visade att 
journalisterna idag, i större utsträckning inte publicerar namn och etnicitet. Vi tror att 
detta beror på de etiska regler som finns uppsatta som stöd för ansvarig hållning 
angående publicering. 

9.4 Gärningsmannen 
Vi har sett i vår undersökning att det är en ganska stereotypisk bild som medierna 
förmedlar om gärningsmannen. Pollack (2001) anser att bilden av vem som är 
brottsling har varierat över tid.  

9.4.1 Namnges gärningsmannen 
Genom vår undersökning har vi kunnat konstatera att gärningsmannen sällan 
namnges. Detta tror vi främst beror på att tidningarna måste vara försiktiga när det 
gäller namnpublicering innan gärningsmannen fått sin dom. Enligt de etiska reglerna 
för publicering (Allmänhetens pressombudsman – pressens opinionsnämnd, 2004) 
ligger hela ansvaret på den som återger materialet, vilket kan leda till konsekvenser 
för tidningen. Vi antar att den minskning som går att urskilja från 1988 till 2003, där 
gärningsmannen namnges, kan bero på de hårdare reglerna som finns angående 
namnpublicering. Enligt vårt resultat namngav GT i större utsträckning 
gärningsmannens identitet. Detta kan bero på att kvällstidningen vill ha en smaskig 
löpsedel och framsida. Gärningsmannen får en identitet och väcker läsarnas intresse. 

9.4.2 Gärningsmannens ålder 
Enligt Tham (1994) var ungdomsbrottsligheten dominerande på 50- och 60-talet. 
Enligt resultatet i vår undersökning är det fortfarande vanligt att gärningsmannen 
tenderar att vara relativt ung. Vår undersökning visade att gärningsmannens ålder 
ligger runt 15-21 och 22-40 år, men det är i många fall åldern inte nämns 
överhuvudtaget. Detta är något som gör att artikeln i sig kan blir mer spännande, 
enligt Mosander (1994). Tittar vi sedan på GT 2003 är det vanligt att gärningsmannen 
är i åldern 22-40. I artiklarna i samma tidning, förekommer ålderskategorierna över 
och under denna ålder lika ofta, 12,5%. Vi har i vår undersökning kunnat se att det är 
vanligare att använda gärningsmannens ålder, som identifikation än namn. På det här 
viset får gärningsmannen en slags identitet, men ändå förblir hans/hennes identitet 
anonym.  

9.4.3 Gärningsmannens kön 
När det gäller gärningsmannens kön visar vår studie att mannen är klart 
överrepresenterad, vilket gäller båda tidningarna vi studerat. Pollack (2001) menar att 
ett kriminellt beteende är något som ses som manligt. Detta är något som också 
Dahlgren (1992) kommit fram till i sin undersökning då hela 78% av gärningsmännen 
var män. När det gäller resultatet 2003, har andelen som rör kvinnlig gärningsman 
ökat i jämförelse med 1988, men det är ändå en väldigt låg andel. Trots detta 
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mörkertal som gömmer sig i kategorin nämns ej går det ändå att fastställa att mannen 
är överrepresenterad som gärningsman.  

9.4.4 Gärningsmannens etnicitet 
Vid en jämförelse med vårt resultat, går det att se tydligare i GT, vilken härkomst 
gärningsmannen har. Fast i det flesta fallen nämns det aldrig vilken etnicitet 
gärningsmannen har. När det gäller representation av etnicitet anser Pollack (2001) 
att forskningen ger motsägelsefulla resultat. Tham (1994) anser att 
invandrarbrottsligheten är ett problem och att det dök upp först i slutet av 1970-talet. 
Enligt honom dominerades medierna av invandrare och flyktingars brottslighet 
under 1990-talet. Vår föreställning om etnicitet trodde vi skulle visas tydligare i 
brottsartiklarna. Anledningen till detta tror vi beror på att tidningarna är rädda för att 
bli stämplade som rasister men också med anledning av de etiska reglerna. De säger 
att journalisten inte bör framhäva berörda personers etiska ursprung om det saknar 
betydelse för sammanhanget. Vi frågar oss om det egentligen är av betydelse att veta 
gärningsmannens härkomst.  

9.4.5 Känd av polisen/tidigare straffad 
Det resultat som framkommit vid vår undersökning visade att det inte ofta nämndes 
om gärningsmannen var känd av polisen eller tidigare straffad. Detta tror vi kan 
stärka den bild av gärningsmannen som Sarnecki (1994) menar att massmedia 
förmedlar, att gärningsmannen är en förstagångsförbrytare och offren är personer 
som aldrig gjort något olagligt. Han menar att den verkliga bilden är en helt annan. 
Gärningsmannen är i regel känd av polisen och offren är ofta socialt utsatta. Lidskog 
et al. (2001) anser att brottsligheten till den största delen förekommer i olika grupper 
som, rasister och antirasister, Hells Angels och Bandidos, skinnskallar och 
invandrare. Att det i tidningsartiklarna inte uttryckligen stod om personen tidigare var 
känd av polisen eller tidigare straffad kan bero på flera saker, en av dem kan vara att 
gärningsmannen fortfarande var okänd när artikeln gick till tryck.  

9.5 Offret 
Bilden som massmedierna sänder ut är att vem som helst, när som helst kan råka ut 
för brott. Denna åsikt delar även Jarlbro och Jönsson (1995) och Best (1999). I den 
verklighet som medierna förmedlar går ingen säker och offren är inte förutbestämda. 
Vi anser att den ökande brottsrapporteringen trappar upp rädslor hos individerna 
och kan leda till att de beter sig på ett felaktigt sätt och kan framkalla det som kallas 
för moralisk panik. Vilka effekter som medierepresentationen av våld och brott 
medför, samt hur det påverkar människors rädsla för att bli utsatta för brott 
behandlas av kultivationsteorin.  

9.5.1 Namnges offret 
Enligt vårt resultat kunde vi se att offret sällan namngavs. Detta tror vi beror på att 
pressen vill skydda brottsoffrets identitet. Det går att se en viss skillnad över tid, 1988 
tenderade tidningarna i större utsträckning att namnge offren. Men den större delen 
av offren förblev ändå anonyma. Enligt de etiska reglerna (Allmänhetens 
pressombudsman – pressens opinionsnämnd, 2004) bör publicering gällande offer 
vid olycka och brott visas största möjliga hänsyn när det gäller publicering av namn 
och bild.  
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Vi kunde i vår undersökning observera att det var vanligare att offren namngavs om 
brottet utvecklats till dråp. Detta kan bero på att offren som är vid liv, kan behöva 
skydd eller inte vill att deras identitet ska röjas. Det kan också finnas en 
bakomliggande rädsla för gärningsmannen och eventuella repressalier.    

9.5.2 Offrets ålder 
I många av de artiklar vi undersökt nämndes inte offrets ålder. Generellt har vi 
kunnat se att offret är i de yngre åldrarna. Ändå är de äldre personer som är mest 
rädda för att bli utsatta för brott. Detta är något som Sarnecki (1994) instämmer i 
och han menar att det är många äldre kvinnor som inte vågar lämna hemmen. 
Framför allt gäller detta äldre personer som bor i storstäderna, som inte vågar gå ut 
om kvällarna. En annan grupp människor som är mer utsatta, är de yngre männen, 
fast de är inte rädda i sin tur. Massmedierna tar sällan upp brott som drabbar äldre 
personer, därför undrar vi, vart denna rädsla kommer ifrån hos den äldre delen av 
befolkningen? Är det egentligen en befogad rädsla eller bottnar den sig i något helt 
annat. Vi tror att bilden av det nya samhället gör dem rädda, medierna målar upp en 
bild av att samhället har blivit allt råare och brutalare. Informationsflödet har också 
ökat de senaste åren, vilket Christofferson (1997) menar resulterar i att tidningarna 
kan koppla samman brott i ett land med liknande brott i andra länder. Vilket ger oss 
känslan av att vi är mitt i en upptrappande brottsepidemi. Vi förmodar att en annan 
orsak till denna rädsla som individen skapar sig kan bero på den offentliga debatten, 
vilken är betydligt större än vad förändringar i brottsstatistiken visar. Denna åsikt har 
även Lidskog et al. (2001). Newbold (1997) anser att Gerbners kultivationsteori ser 
den frekventa användaren som isolerad och påverkbar genom mediernas stora 
inflytande på den enskilde individen.  

9.5.3 Offrets kön 
Enligt våra siffror är det mer vanligt att offret är en kvinna, Thelin (1994) menar att 
de flesta våldsbrott som sker, där kvinnan är offer sker i hemmen, hela 75%. 1988 
var det många kvinnor som föll offer för brott främst om vi ser till artiklarna i GT, 
där 54,5% var kvinnor. Detta kan ha något att göra med att det även skrevs mycket 
om sexbrott detta år. Vi tror att det finns ett stort mörkertal när det gäller kvinnliga 
brottsoffer, då vi tror att många av de brott som begås i hemmet riktas mot kvinnor, 
som misshandel och våldtäkter. Olsson och Lindström (1995) skriver att våld mellan 
obekanta anmäls oftare än våld som sker mellan bekanta. Detta tror vi kan bero på 
kvinnans rädsla för gärningsmannen.  

9.5.4 Offrets etnicitet 
Vår undersökning visade att det sällan skrivs om vilken etnicitet offret har, men 
genom att nämna namnen ibland, går det att lista ut vilken härkomst offret har. 
Enligt Pollack (2001) finns det stora risker för icke-färgade vuxna med hög status att 
bli utsatta för brott. Det resultatet vi fick fram visade också att det skett en 
minskning från 1988 till 2003, vid beskrivningen av etnicitet av offret. Dessutom har 
det blivit mer vanligt att nämna om offret är av utländsk eller av svensk härkomst i 
GT. 
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9.5.5 Relation mellan gärningsman och offer 
Enligt vår undersökning fanns det sällan en relation mellan gärningsman och offer. 
Detta menar vi bidrar till en felaktig bild av brottsligheten, som medierna förmedlar. 
De flesta av brotten som äger rum, finns det ofta en relation mellan gärningsman och 
offer. Det är enligt Olsson och Lindström (1995) väldigt sällan att våld mellan 
bekanta och det våldet som sker i hemmen anmäls och vi tror att det är därför 
siffrorna är relativt låga. Det kan helt enkelt finnas en hel del mörkertal, som aldrig 
kommer fram. Enligt Jarlbro och Jönsson (1995) beskrevs offret oftast som orsaken 
till det inträffade på 1980-talet. Det kvinnliga offret har då oftast varit utmanande 
klädd och förtärt alkohol. Vi anser att den bilden som medierna ger oss av våldtäkter 
är att de sker utomhus sent om kvällen av en okänd gärningsman, som plötsligt 
överfaller kvinnan. I själva verket ser bilden av ett typisk sexuellt övergrepp ut på ett 
helt annat sätt. Vanligtvis känner gärningsman och offer varandra, vilket Olsson och 
Lindström hävdar, samt att övergreppet oftast sker i hemmet. Det är alltså inte i den 
mörka gränden eller parken som risken för att bli utsatt för våldtäkt är som störst, 
utan hemma i vardagsrummet. 
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10 Diskussion 
I detta kapitel har vi valt att diskutera kring våra hypoteser, med hjälp av 
undersökningens resultat kan vi antingen verifiera eller falsifiera dem. Vi kommer 
också att resonera kring vilka effekter pressens bild av brottsligheten kan få för den 
enskilde individen.  
 
Genom undersökningens resultat har första hypotes; Antalet och andelen brottsartiklar 
har ökat under de senaste 15 åren, ännu inte kunnat falsifieras. Genom vårt resultat 
kunde vi tydligt se att antalet brottsartiklar ökat (se tabell 7:1) under de undersökta 
åren. Detta kan det finnas flera orsaker till, har brottsligheten i landet ökat eller har 
brott fått en högre prioritet, då det visar sig att brott säljer. Statistik från 
Brottsförebyggande rådet (2003b) visar att det har skett ökning med 12% mellan åren 
1988 och 2002 av polisanmälda brott. Resultatet av vår undersökning visar att 
brottsrapporteringen däremot har ökat med drygt 100%. Andelen brottsartiklar har 
även ökat i de undersökta tidningarna (se tabell 8:1). GT hade en större andel än GP 
både 1988 och 2003 och det kan vi sätta i samband med att GT är en kvällstidning 
och att brottsartiklar säljer fler lösnummer. I det stora hela anser vi det vara 
försäljningen som styr vilka nyheter tidningen prioriterar och som går till tryck. 
Konkurrensen om läsarna leder till att brottsartiklar blir allt fler och vanligt 
förekommande. Brottsartiklarna kompenserar för brister och olösta konflikter i 
vardagen, kanske är vi mer upptagna idag och inte har tid att lösa våra egna problem 
och det kan vara därför som brottsartiklar lockar till läsning.  
 
Vår andra hypotes; Det finns skillnader i hur en morgon- och kvällstidning presenterar 
brottsartiklar, då kvällstidningarna ger brottsartiklar större utrymme och använder sig av bilder i 
mycket större utsträckning, kunde heller inte falsifieras. Med hjälp av dessa medelvärde 
(se tabell 8:4, 8:5, 8:6), har vi kunnat se att den hypotes vi ställde upp stämde bra 
överens med resultatet. GP hade inga bilder 1988 och endast en bild 2003, 
medelvärdet blev därför 0,9 cm2. GT gav ett mycket stort utrymme för bilder, 
detsamma gällde för den genomsnittliga textens utrymme samt rubrik, där GT hade 
mycket högre siffror än GP. Vi kan sammanfattningsvis säga att det skiljer sig hur en 
morgontidning och en kvällstidning väljer att presentera sina brottsartiklar. Andelen 
brottsartiklar är högre i kvällstidningen, dock inte antalet. GP hade fler brottsartiklar 
till antalet men de fick inte något större utrymme. De flesta artiklarna i GP var korta 
notiser i jämförelse med GT, där många av artiklarna utgjorde hela uppslag med stora 
feta rubriker och bilder. Anledningen till detta anser vi vara att sälja fler tidningar, 
eftersom lösnummerförsäljning är mycket viktigare för GT, gäller det i större 
utsträckning att locka läsare. Eftersom vi människor är intresserade av att läsa om det 
avvikande, annorlunda och det exceptionella, är brottsnyheter ett säkert kort.  
 
Hade vår undersökning haft ett större urval eller om vi studerat fler tidningar kanske 
våra hypoteser hade kunnat falsifieras. 
 
I vårt resultat kunde vi konstatera att pressens bild av brottsligheten skiljer sig åt 
beroende på om det är en morgontidning eller en kvällstidning. Konsekvenserna av 
att använda brott för att locka läsare kan ha ett högt pris. Vi anser att pressen har ett 
stort ansvar när det gäller brottsrapporteringen, eftersom media ger bilden av den 
vardagliga brottsligheten och bidrar till att definiera brottsläget i landet. De ämnen 
som medierna väljer att uppmärksamma, uppfattar individer som viktiga, massmedia 
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kan på så sätt styra publikens uppfattning. De frågor som ofta tas upp i media 
påverkar vad människor diskuterar, funderar och har åsikter om. På det viset kan 
medierna sätta dagordningen i samhället. Medierna identifierar individernas 
verklighet, de bilder som medierna visar upp blir verkligheten. Individen lever i en så 
kallad hyperrealism där de inte kan skilja mellan bild och verklighet. Om medierna till 
stor del utgörs av kriminalitet, blir det också människornas världsbild full av brott 
och ondska. Medierna påverkar människan i olika utsträckning.  
 
Hur våldet i media påverkar oss människor finns det många teorier om. 
Kultivationsteorin inriktar sig på att studera sambandet mellan medievåldet och det 
verkliga våldet. Det finns idag en glipa när det gäller vad forskare anser om 
effektteorier, då de inte är helt bevisade och vad allmänheten anser, det vill säga att 
det finns ett samband mellan medievåld och våldet i samhället. Detta kan ses som en 
moralisk panik då människor matas med mycket våld och brott i medierna, att de 
sedan tror att lika mycket händer i verkligheten, vilket det dock inte gör. Bilden som 
medierna ger av brottsligheten leder till en överdriven rädsla hos individerna. 
Medieutbudet har förändrats mycket över tid och detta påverkar individen i sitt sätt 
att tänka och agera. Rädslan som individen kan skapa sig genom mediernas påverkan 
av brottsartiklarna kan leda till en obefogad rädsla. Denna rädsla kan få individen att 
agera annorlunda. För att skydda sig i det brottsfyllda samhället blir vapen en 
säkerhet. I en pressad situation, kan det leda till att vapnet används och utgången blir 
en helt annan än att bara skydda sig. Detta föder en ond cirkel där mediernas 
rapportering ökar och ökar och våldet trappas upp allt mer.  
 
Sammanfattningsvis kunde vi konstatera att vår föreställning om pressens 
rapportering av brottsligheten stämde bra överens med verkligheten och vad tidigare 
forskning har visat. Denna undersökning har kanske inte kommit fram till några 
revolutionära slutsatser, men stärker verklighetsbilden av hur brottsligheten skildras i 
medierna.  
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11 Slutsatser 
I vår undersökning har vi kunnat se en stor skillnad på hur morgonpressen och 
kvällspressen skildrar brott. Kvällspressen ger brottsartiklarna stort utrymme med 
stora rubriker, bilder och uppslag. I morgonpressen förekommer bilder i samband 
med brottsrapportering ytterst sällan, artiklarna får inte heller samma utrymme. 
Artiklarnas storlek liknar en större notis. 
 
Mellan de undersökta åren har brottsartiklarna ökat till de dubbla, vilket gäller både 
GP och GT. De flesta artiklar vi har studerat handlade om ouppklarade brott. 
Våldsbrott är det brott som det skrivs mest om och det har inte förändrats mycket 
över tid. Vi har även kunnat se att tidningarna har blivit försiktigare med att namnge 
gärningsmannen. GT namnger i större utsträckning gärningsmannens identitet än 
GP. Resultatet har också visat att gärningsmannen oftast är en man. Offret nämns 
inte ofta i de artiklar som studerats, det visades sig att kvinnor oftare blir utsatta för 
brott. Det nämndes inte ofta att det fanns en relation mellan offer och gärningsman i 
artiklarna.  

12 Förslag till vidare forskning 
Det vore intressant att komplettera denna studie med en kvalitativ innehållsanalys för 
att få fram artiklarnas tilltal till läsarna, textens sammansättning och olika kontexters 
inverkan på innehållet. Vilka är några viktiga variabler som kan påverka publikens 
tolkning av texten och som inte framkommer ur en kvantitativ innehållsanalys.  
 
Vi har i detta arbete nämnt att pensionärer är den grupp som är mest är rädda för att 
bli utsatta för brott, men samtidigt den minst utsatta gruppen. Därför tycker vi också 
att det hade varit intressant att genomföra någon typ av effektstudie kring hur 
människor livssituation och samhällsuppfattning påverkas av att brottsartiklar får ett 
allt större utrymme i medierna. Genom att göra en effektstudie kan vi se om 
medierna framkallar en rädsla hos individen som kan orsaka en moralisk panik.   
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Bilaga 1 
Kodschema 
 
V1. Tidning 
1. GP 2. GT 
 
V2. År 
1. 2003 2. 1988  
 
V3. Dag 
1. Måndag 2. Torsdag 3. Söndag 
 
V4. Placering i tidningen 
1. Första sidan - komplett  2. Första sidan – övergång 3.  Uppslag 
4. Insida 
 
V5. Sida _______________________________________  
 
V6. Totalt antal artiklar ______________________  
V7. Antal brottsartiklar  ______________________  
 
V8. Bild 
1. Foto 2. Teckning 3. Figur  
4. Faximil 5. Ingen bild  
 
V9. Spalt cm (bild + bildtext) ______________________  
V10. Spalt cm (Rubrik + text) ______________________   
V11. Spalt cm (Rubrik) ______________________  
 
V12. Brottskategori 
1. Våldsbrott 2. Sexbrott 3. Rån   
4. Inbrott 5. Övrigt  
 
V13. Källa till artikeln 
1. Polis 2. Offer 3. Vittne 
4. Gärningsman 5. Anhörig till offer 6. Anhörig till gärningsman 
7. Myndighet/experter  8. Advokat 9. Åklagare 
10. TT 11. Annan 
 
V14. Brottet uppklarat? 
1. Ja  2. Nej  
  
V15. Namnges gärningsman? 
1. Ja 2. Identitet antyds 3. Nej 
 



 

V16. Gärningsmannens ålder? 
1. 1-14 år 2. 15-21 år 3. 22-40 år  
4. 41-65 5. 65- 6. Flera personer 
7. Nämns ej  blandad ålder 
    
V17. Gärningsmannens kön 
1. Man  2. Kvinna 3. Flera personer  
4. Nämns ej  både man och kvinna 
 
V18. Gärningsmannens etnicitet  
1. Utländskt härkomst 2. Svensk 3. Nämns ej  
 
V19. Känd av polisen/tidigare straffad 
1. Ja 2. Nej 3. Nämns ej 
4. Vissa av gärningsmännen 
 
V20. Offret namnges 
1. Ja 2. Nej 3. Många offer,  
   vissa namnges 
V21. Offrets ålder 
1. 1-14 år 2. 15-21 år 3. 22-40 år  
4. 41-65 5. 65- 6. Flera personer, 
7. Nämns ej  blandad ålder 
 
V22. Offrets kön 
1. Man  2. Kvinna 3. Flera personer, 
4. Nämns ej  både man och kvinna 
      
V23. Offrets etnicitet 
1. Utländskt härkomst 2. Svensk 3. Blandat  
4. Nämns ej 
 
V24. Finns det en nära relation mellan gärningsman och offer? 
1. Ja 2. Nej 


