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Abstract 

Kriminella med utländsk bakgrund porträtteras ofta på samma sätt som kriminella med svensk 

bakgrund. En brottsling ses alltid som en ”främling” i samhällets ögon, något som dock 

förstärks om personen har utländsk bakgrund.  

I vår undersökning granskar vi vad kvällspressen i Sverige tar upp i artiklar som handlar om 

personer med utländsk bakgrund inom kriminaljournalistiken. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka om det finns upprepade budskap inom kriminaljournalistiken i kvällspressen när 

det gäller personer med utländsk bakgrund och hur dessa budskap i sådana fall tar sig uttryck. 

Tidningarna vi har valt som undersökningsmaterial är Aftonbladet och Expressen.  

För att besvara våra frågeställningar Vad tar svensk kvällspress upp i artiklar som handlar om 

personer med utländsk bakgrund i samband med brott? och Hur har detta sett ut under åren 

1950, 1970, 1990 och 2010? har vi med hjälp av en kvantitativ undersökning granskat 56 

tidningar; 28 nummer av Aftonbladet och 28 nummer av Expressen. Vi fann 66 artiklar från 

åren 1950, 1970, 1990 och 2010 som handlade om personer med utländsk bakgrund i 

samband med brott. 

Vår undersökning utgår ifrån George Gerbners kultiveringsteori som förklarar att ett upprepat 

budskap eller meddelande blir människors uppfattning om verkligheten.  

Resultatet visar att personer med utländsk bakgrund i samband med brott tenderar att 

porträtteras som förövare med ett aggressivt och våldsamt beteende. I vårt 

undersökningsmaterial skriver journalister ofta om fall där personer inte var fällda för ett brott 

och de nämner nästan alltid vilket land personen ursprungligen kommer ifrån. Under den 

undersökta veckan år 2010 var det vanligt att artiklar innehöll bilder på förövare, även sådana 

som var misstänkta. Vi kan i vårt material se tendenser på att kvällstidningarna inte tog upp 

varför ett brott hade begåtts, något som i sin tur kan påverka samhällets syn på personer med 

utländsk bakgrund.  

 

Nyckelord: utländsk bakgrund, brott, kriminaljournalistik, kvällspress.  
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1. Inledning 

Den idealiska gärningsmannen liknar inte offret. Han är ur en moralisk synpunkt svart i 

jämförelse med det vita offret. Han är en farlig man som kommer långt bortifrån. Han är 

en människa som knappt är en människa […] Han är en varelse på avstånd. Ju mer 

främmande desto bättre. (Christie, 2001:55 ff) 

För två år sedan under vår journalistutbildning föreläste Arash Mokhtari från Quick Response 

för oss om att personer med utländsk bakgrund porträtteras annorlunda än vad etniskt svenska 

gör i medierna. Quick Response är en redaktion bestående av två journalister som granskar 

dagens nyhetsrapportering och reagerar på fördomar och schabloner om invandring, 

integration och främlingsfientlighet. Redan då fick vi idén att fördjupa oss inom detta ämne i 

vår uppsats.  

 

Mediernas framställning av kriminella med utländsk bakgrund skiljer sig inte nödvändigtvis 

från hur kriminella med svensk bakgrund porträtteras. En brottsling, oavsett ursprung, anses 

alltid vara en ”främling” i samhällets ögon, men detta förstärks när den anklagade har rötter i 

ett annat land (Brune, 2004:108 ff). Ett upprepat budskap om att folk med utländsk bakgrund 

begår brott i Sverige blir tillslut läsarnas uppfattning om verkligheten (Gripsrud, 2002:67). 

Denna uppfattning påverkar även personer med utländsk bakgrund eftersom alla individers 

självbild till stor del skapas av samhällets förväntningar och syn på den ”grupp” man tillhör 

(Gripsrud, 2002:20).  

 

Det händer att medierna skapar ett ”vi och dem” mellan personer med utländsk bakgrund och 

människor som inte har det. Flera forskare och andra insatta inom ämnet som Nils Christie, 

Jerzy Sarnecki, Ylva Brune och Torsten Thurén reagerar på mediernas porträttering av vissa 

individer. Ett ”vi och dem” som skapas i medier påverkar medborgarnas syn på varandra 

(Christie, 2001:59). Kriminologen Jerzy Sarnecki diskuterar i artikeln Brottslighet hos 

personer födda i Sverige och i utlandet ur ett strukturellt diskrimineringsperspektiv ett antal 

massmediala konstruktioner av kopplingen invandrare – brott: 

Dessa stereotypa mediekonstruktioner är ett allvarligt problem eftersom de flesta 

människor saknar andra källor än just massmedier för att skaffa sig en bild av 

brottsproblematiken. (Sarnecki, 2006B:349) 
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Torsten Thurén skriver i boken Journalister Invandrare Flyktingar att personer som bara nås 

av information genom nyhetsmedier kan skapa stereotypa föreställningar och fördomar som 

helt grundas på mediernas rapportering om kriminalitet:  

All information är inte nödvändigtvis nyttig för alla. Det kan hända att enskilda 

människor eller grupper av människor skadas av massmedierna. En mycket 

omdiskuterad fråga är t.ex. om massmedierna uppmanar främlingsfientlighet genom att 

berätta om brottslighet och asocialitet bland invandrare. (Hultén, Lugn & Thurén, 

1988:53) 

När journalister väljer att nämna en persons ursprung kan det influera läsaren på så sätt att den 

tror att brottsligheten bland personer med utländsk bakgrund är högre än den är. Detta skapar 

fördomar som skulle kunna undvikas om journalister istället fokuserade på orsaken till varför 

personen har begått brottet. Den enda anledningen att nämna en persons ursprungsland skulle 

vara om det gav en större förståelse för brottet han eller hon har begått eller blivit utsatt för 

(Hultén m.fl.,1988:11, 54, 92). 

 

Vi som journalister vill ta ansvar i utvecklingen av svensk media och ser de framväxande 

stereotyperna inom kriminaljournalistiken som ett allvarligt problem. Mediernas makt är ett 

faktum som numera påverkar både polis- och rättsväsende (Sarnecki, 2006A:26 f).  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett upprepat budskap inom kvällspressens 

kriminaljournalistik när det gäller personer med utländsk bakgrund . Vi vill även se hur dessa 

upprepade budskap tar sig uttryck i kvällspressen eftersom dessa tidningar tenderar att 

använda ett sensationalistiskt språk. Tidigare forskning, om hur personer med utländsk 

bakgrund porträtteras inom kriminaljournalistiken, har lagt fokus på dagspressens skildringar 

av dessa personer och det är således av hög relevans att undersöka hur kvällspressen 

porträtterar personer med utländsk bakgrund i samband med brott. Vi vill utifrån vår 

undersökning, tidigare forskning och litteratur diskutera vad porträtteringen av personer med 

utländsk bakgrund i kriminaljournalistiken kan ha för effekt på samhället.  

   

1.2 Förförståelse 

Vi har tidigare stött på artiklar inom kriminaljournalistiken där vi har funnit det irrelevant att 

nämna den anklagades ursprung. Att nämna personernas ursprung anser vi i vissa fall inte 
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vara berättigat eftersom det inte ger en större förståelse för händelsen. Det finns även en 

uppfattning hos folk i vår omgivning att personer med utländsk bakgrund tenderar att 

beskrivas utifrån stereotypa föreställningar i medier. Att journalister nämner personers 

utländska bakgrund i kriminaljournalistiken tror vi beror på att de inte riktigt tänker på 

konsekvenserna av vad det kan medföra, eller att de ser ett stort nyhetsvärde i att koppla 

etnicitet till brott. Vi tror att vi kommer finna en del artiklar i vårt undersökningsmaterial där 

det inte tillför något att nämna personens utländska bakgrund. 

 

Vi har föräldrar med utländsk bakgrund; Christina Kasagiannis föräldrar är födda i Grekland 

och Amina El Mallahs pappa är född i Egypten. Detta kan anses som ett problem när det 

kommer till studiens giltighet eftersom vi inte kan utesluta att vi av denna anledning läser 

texterna på ett annat sätt än personer med annan bakgrund. Enligt oss är en kvantitativ metod 

ett bra sätt att komma runt detta och vi har försökt vara så tydliga som möjligt när vi har 

definierat våra variabler för att lämna så lite utrymme som möjligt till subjektiva 

bedömningar. Till exempel ”Finns ordet invandrare i artikeln eller inte?”. 

 

1.3 Frågeställningar 

De övergripande frågeställningar vi vill besvara i vår uppsats är: 

 Vad tar svensk kvällspress upp i artiklar som handlar om personer med utländsk 

bakgrund i samband med brott? 

 Hur har detta sett ut under åren 1950, 1970, 1990 och 2010? 

 

 

2. Bakgrund – Sverige och invandring 

Efter andra världskriget började fler och fler personer att invandra till Sverige och det så 

kallade utvandrar-Sverige blev ett invandrarland på grund av brist på arbetskraft. Under 1960-

talet kom den största arbetskraften till landet men redan under 1940-talet fanns det tidningar i 

Sverige som valde att skildra ”de andra” (Hultén, 2006:87 ff).  

Arbetskraftsinvandringen ansågs länge vara positiv, tills under 1970-talet då den svenska 

ekonomin började stagnera och personer med utländsk bakgrund istället ansågs vara en 

kostnad för samhället. Väldigt snabbt skapades ett ”vi och dem” (Hultén, 2006: 82). Vi fann 

en artikel från år 1970 i Aftonbladet med rubriken ” Grekiske läkaren fick en månads fängelse 

för hotellbedrägeri” där man i texten underströk hur den utländske personen hade lurat de 
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svenska myndigheterna på pengar (Aftonbladet, 1970-03-02). Detta är ett tydligt exempel på 

hur kvällspressen porträtterade folk med utländsk bakgrund under denna tid.  

I boken Mörk magi i vita medier (1998) nämns studien Sverigefinnar och massmediernas 

invandrarbild från 1990, där ”sverigefinnar” tillfrågades hur de har sett på bilden av dem och 

deras hemland som presenterats i svenska medier. Drygt hälften var missnöjda och tyckte att 

medierna hade en tendens att ange deras nationalitet i brottsnyheter men inte i anknytning till 

positiva nyheter, och även att bilden av ”sverigefinnar” ofta förknippades med våld och sprit 

(Brune m.fl., 1998:20). Vi hittade en artikel i Expressen som handlade om ”smuggelsjömän” 

från Finland. I artikeln skrev man: ”Finnarna drog kniv mot tullmännen och dessa i sin tur 

drog sina revolvrar” (Expressen, 1950-03-02) vilket är ett exempel på att personer med 

ursprung i Finland förknippades med våld.  

Under slutet av 1980-talet tredubblades antalet asylsökande i Sverige och under 1990-talet 

skedde en ännu större ökning, mycket i samband med att kriget i forna Jugoslavien bröt ut. 

Sveriges medlemskap i EU år 1995 hade sin påverkan på bland annat invandringspolitiken då 

reglerna stramades åt. Sedan dess har anhöriginvandringen överskridit den övriga 

invandringen (Hultén, 2005:109).  

 

3.  Tidigare forskning och litteratur 

Forskning kring hur press skriver om personer med utländsk bakgrund har vi funnit är relativt 

vanlig och undersökningarna sträcker sig oftast över en längre tid. Samtliga studier vi funnit 

är dock väldigt breda och ingen går riktigt in på djupet när det gäller specifika ämnesområden 

så som kriminalitet. Både inom internationell och svensk forskning är det vanligt att man 

använder sig av både kvalitativ och kvantitativ metod. I detta kapitel kommer vi att presentera 

tidigare forskning och litteratur som vi funnit relevanta för vår studie.   

3.1 Orientalism 

Vi har valt att läsa Edward Saids bok Orientalism (1978) eftersom han i den ger en förklaring 

till varför det sker en distansering till personer med utländsk bakgrund i Europa och 

västvärlden. Boken har även influerat andra forskare i deras arbete, bland annat några av de 

som vi nämner längre ner i detta kapitel. Edward Said menar att denna distansering har sin 

grund i Orientens plats i européernas historia så långt tillbaka som från kolonialismen. Under 

denna tid utvecklade européerna, enligt Said, en bild av ”de andra” genom att skapa en 
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motsats till hur de uppfattade sig själva. Denna beskrivning anses av många forskare vara 

relevant än idag för att beskriva sambandet mellan ”Öst” och ”Väst” när det kommer till 

porträttering av personer med utländsk bakgrund i medier och litteratur (Said, 1978:19). 

 

3.2 Racism and the Press 

En forskare som har nämnts i många böcker vi har läst är Theun A. Van Dijk, professor i 

diskursstudier. I sin avhandling Racism and the Press (1991) skriver Van Dijk att journalister 

måste inse hur stor påverkan de har på samhället när de skildrar vissa etniska grupper och de 

måste därför bli mer kritiska till sättet de skildrar nyheter på. Enligt Van Dijk måste man 

ställa sig frågan: 

Why is this topic newsworthy? Does this topic or this word challenge or maintain 

stereotypes or prejudice about minorities? Is discrimination or racism denied, mitigated 

or trivialized? (Van Dijk, 1991:xii) 

I sin empiriska undersökning granskade Van Dijk brittisk press. Tidningarna han undersökte 

var från den 1 augusti år 1985 till den 31 januari år 1986, samt de första sex månaderna år 

1989 var The Times, The Guardian, The Sun, The Daily Telegraph och The Daily Mail. 

Tillsammans hade tidningarna 3900 artiklar som nämnde etnicitet på något vis. Van Dijk 

granskade även 1500 artiklar ur holländsk press från år 1985. Detta för att kunna göra 

jämförelser i sin analys (Van Dijk, 1991:8). 

Van Dijks analys visar att rubrikerna var mer negativa under år 1985 än år 1989. Det var 

väldigt ovanligt att man pratade positivt om folk med annan etnicitet i de mer 

högerorienterade tidningarna, där man till exempel kunde finna artiklar om ”riots” och ”black 

youths”. Personens etnicitet ansågs oftast inte som själva problemet, men man kopplade det 

ändå till drama, våld och terror. Det var även vanligt att man porträtterade ”de vita” som offer 

(Van Dijk, 1991:69 f).   

I Van Dijks forskning är kriminalitet bara en av många saker han tittar på (Van Dijk, 

1991:80,83) alltså är hans forskning mer bred än vår. Van Dijks forskning visar att ordet 

etnicitet kopplas till något negativt och att man oftast väljer att nämna personens etnicitet när 

man pratar om negativa företeelser.    
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3.3 Främmande sidor 

När det kommer till svensk forskning är Gunilla Hulténs avhandling Främmande sidor: 

Främlingskap och nationell gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945 (2005) en av 

de mest framstående inom ämnet. Hon har forskat kring mediernas rapportering gällande 

personer med utländsk bakgrund i 4 svenska dagstidningar; Arbetarbladet, Borås Tidning, 

Vestmanlands Läns Tidning och Dagens Nyheter från år 1945 till 2000.  

Många av våra idéer kommer från hennes forskning, så som att undersöka just en vecka i 

mars. Hultén når ett resultat genom att kombinera kvantitativa undersökningar med kvalitativa 

då hon tittar närmare på selektivt utvalda artiklar. Vi har även haft detta i åtanke när vi satte 

ihop vår egna kvantitativa metod.  

I sin avhandling understryker Hultén mediernas makt över medborgarna och menar att 

journalister tenderar att reducera människors olika grupptillhörigheter till en enda egenskap, 

deras ursprungsland. På så sätt skapar medierna en tydlig uppdelning mellan medborgarna 

som så småningom utvecklar utanförskap för vissa grupper. (Hultén, 2005:47).  

Av de 1537 artiklar Hultén fann som handlade om personer med utländsk bakgrund var 

hälften av dessa från tidningar publicerade år 1995 och 2000, något som hon tror beror på det 

ökade antalet asylsökningar till Sverige under den perioden. Hon kunde även se en kraftig 

nergång mellan åren 1965 och 1975. (Hultén 2005:117 f).  

På många plan liknar vår undersökning Hulténs, dock är vår forskning mer begränsad. 

Skillnaderna är även att vi valt att titta på kvällstidningar istället för dagstidningar och att vi 

avgränsar oss till kriminaljournalistik. Hultén tittar på fler ämnesområden så som 

immigration, integration, försvar, kultur och sport vilket gör hennes undersökning till en av de 

största vi stött på. Hultén kunde även se att brott och rättsfrågor var de vanligaste 

sammanhangen som personer med utländsk bakgrund nämndes i under år 1945 samt år 1955 

men att det under 1990- och 2000-talet blev vanligare att dessa nämndes i nöjessammanhang 

som kultur och sport (Hultén, 2005:121 ff). Vi vill i vår undersökning genom att bara granska 

artiklar om kriminalitet få en större och mer utförlig bild av kriminaljournalistikens område 

och förhoppningsvis finna ny information som kan leda till framtida forskning. 

I avhandlingen undersöks även ordet invandrare och hur ofta samt i vilka sammanhang ordet 

används i rubriker, vilket påminner om Van Dijks forskning Racism and the Press (1991). 

Hulténs forskning visar att de flesta åren, förutom år 1965, hade övervägande negativa 

kontexter till artiklarna och det var tydligast under år 1985 och år 1995. Ett intressant faktum 
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är att Dagens Nyheter visade sig ha flest negativa rubriker. (Hultén 2005:132). I vår 

undersökning har vi valt att titta på fler ord med hjälp av vår kvantitativa metod och vi lägger 

ingen större vikt vid vilket sammanhang orden används i, som Hultén och Van Dijk gjorde. 

 

3.4 Nyheter från gränsen 

En stor del av Ylva Brunes avhandling Nyheter från gränsen: tre studier i journalistik om 

”invandrare”, flyktingar och rasistiskt våld (2004) handlar om nyhetsmediernas fixering vid 

”invandrare”. Brune menar att den använda uppdelningen ”Invandrare / Svensk” bidrar till att 

medier fungerar som en rasistisk institution. Hon skriver i sin avhandling att man i medierna 

bryter ner den abstrakta kategoriseringen ”Invandrare / Svensk” genom att skildra enskilda 

individer för att påvisa skillnader mellan dessa grupper. Brune anser att gammaldags 

stereotypa föreställningar finns kvar i nyhetsjournalistiken. ”Vi” som inte är kriminella är 

normala (Brune, 2004: abstract).  

 

I avhandlingen diskuterar Brune även kriminaljournalistiken. Hon skriver att nyheter om brott 

i allmänhet är skrivna som ”hårda nyheter” och de diskurser som populariseras och uppträder 

i texterna utgår från polis- och rättsväsendet. Brune nämner att man ofta inte får veta 

intentionerna bakom brottet: 

 

När det gäller själva brottshandlingarna gestaltas handlingssätt och medel mest 

fullständigt, medan de avsikter och motiv som ligger bakom brottet mer sällan beskrivs. 

(Brune, 2004:108) 

 

Ylva Brune nämner i sin avhandling att ett trendbrott skedde inom kriminaljournalistiken vid 

1990-talet: 

 

De kriterier som tidigare gällde för publicering av etnisk eller nationell bakgrund i 

samband med brott, gick ut på att sådana uppgifter bara skulle finnas med om de var 

relevanta för att beskriva eller förklara brottet. Antingen kan man säga att kriterierna 

sattes ur spel, eller också att journalistiken mer kom att uppfatta etnicitet eller 

kulturbakgrund som relevanta för att beskriva brott i allt fler sammanhang. (Brune, 

2004:117) 
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Brunes avhandling innehåller mycket information och citat som vi har kunnat hänvisa 

till i vår forskning. 

 

3.5 En studie i medier och brott  

Ester Pollack studerade relationen mellan medier, kriminalitet och politik. I avhandlingen En 

studie i medier och brott (2001) undersöker hon artiklar om kriminalitet i fyra nationella 

dagstidningar. Hon valde ut 10 år att titta närmare på och undersökte en vecka från varje år. 

Undersökningen visar att journalisterna inte skrev om de vanligaste brotten i samhället, utan 

brotten man tog upp i artiklarna var väldigt varierade. Pollack undersökte även hur 

ungdomsbrottslingar porträtterades inom kriminaljournalistiken under åren 1955 till 1995 

(Pollack, 2001:abstract). 

 

Pollack nämner i sin avhandling att andra forskare anser att invandrare är överrepresenterade i 

brottstatistiken. Hon skriver även om en SIFO-undersökning där man bland annat mätte 

svenskarnas attityder mot invandrare och flyktingar. På frågan om vad som ansågs vara mest 

besvärligt med invandrare svarade flest personer brottslighet (Pollack, 2001:77) 

 

Ester Pollacks avhandling innehåller mycket intressant information och vi hade därför den i 

åtanke när vi utformade våra undersökningsmetoder. Hon anser att det är viktigt att se 

kopplingen mellan brott och etnicitet och vad det har för effekt på samhället, något som även 

vi gör i vår diskussion. 

 

3.6 Journalister Invandrare Flyktingar 

Britt Hultén, Anders Lugn och Torsten Thurén har tillsammans skrivit boken Journalister 

Invandrare Flyktingar (1988). Vi har funnit Torsten Thuréns del i boken mest relevant för vår 

studie eftersom han diskuterar följderna av att nämna en persons ursprung i samband med 

brott. Thurén skriver att en journalist som nämner en persons ursprung inom 

kriminaljournalistiken måste presentera ämnet allsidigt för att inte läsarna ska skapa 

stereotypa föreställningar om dessa personer. Om journalisten väljer att nämna en persons 

ursprung måste skribenten skriva varför personen har begått brottet så att inte allmänheten tror 

att personens ursprung är orsaken till att denne begår brott (Hultén m.fl., 1988:54). 

Thurén anser dock inte att det är medvetet val från journalisternas sida att nämna en persons 

ursprung i kriminaljournalistiken: 
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Vi är förvisso övertygade om att svenska journalister varken är fördomsfulla eller 

främlingsfientliga. Tvärtom, de känner solidaritet med invandrare och flyktingar och 

anstränger sig att skriva så att dessa ska kolla i en hygglig dager. Men journalisterna har 

ofta bristfälliga kunskaper, de har ont om tid och hakar gärna på aktuella trender utan att 

riktigt vara medvetna om vad de gör. (Hultén m.fl., 1988:5) 

Trots att boken är relativt gammal anser vi den vara relevant eftersom Thurén beskriver vad 

journalister bör tänka på när de skriver om personer med utländsk bakgrund inom 

kriminaljournalistiken. 

 

3.7 Forskning inom kriminologi och rättsväsende  

Eftersom vår undersökning behandlar journalistik i koppling till kriminalitet anser vi det vara 

relevant att läsa forskning inom kriminologi. Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid 

Stockholms universitet, har bland annat forskat kring vad mediernas skildring av kriminella i 

Sverige har för konsekvenser på samhället. Vi fann två artiklar från 2006, skrivna av 

Sarnecki, som vi har använt oss av i vår studie.  

 

I artikeln Strukturell diskriminering i rättsväsendet på grund av etnisk och religiös 

tillhörighet. En introduktion och sammanfattning (2006A) skriver Sarnecki om en 

undersökning gjord av Helena du Rées. I den intervjuade hon 16 åklagare och 11 advokater 

som arbetade i Stockholm. Personerna jobbade i olika delar av länet och de specialiserade sig 

på olika mål, exempelvis eko-mål eller brottsmål. 11 av de intervjuade var kvinnor och 16 var 

män. Åklagarna och advokaterna ansåg att rättens ledamöter påverkades av stereotypa 

föreställningar vid behandling av de brottsmisstänkta:  

 

De egenskaper hos dem misstänka som främst ansågs kunna påverka rätten var kön, 

social tillhörighet och etnicitet. (Sarnecki, 2006A:22) 

En vanlig uppfattning bland advokaterna och åklagarna var att en åtalad som anses som 

mindre svensk på grund av språk, utseende, uppförande kan bemötas som mindre trovärdig 

och därför lättare uppfattas som skyldig: 

Bland de stereotypa föreställningarna om olika etniska minoriteter finns även 

föreställningar om att vissa brottsliga beteenden är typiska för vissa grupper. Detta kan, 

enligt respondenterna, påverka domstolen. (Sarnecki, 2006A:23) 
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I den andra artikeln Brottslighet hos personer födda i Sverige och i utlandet ur ett strukturellt 

diskrimineringsperspektiv (2006B) diskuterar Sarnecki att vi människor har svårt att se ett 

brott eller beteende som förkastligt när den anklagade personen kommer från en grupp vi 

identifierar oss med. Vi har använt oss av denna information för att förklara varför vissa 

förövare porträtteras som offer (Sarnecki, 2006B:355) 

 

3.8 Brottsförebyggande rådets rapport 

En väldigt omskriven rapport är Brottsförebyggande rådets (Brå) publicering Brottslighet 

bland personer födda i Sverige och utlandet (2005).  Brå arbetar med att föra fram fakta och 

sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Deras ambition är att minska 

brottsligheten och skapa trygghet i samhället (Brå, 2005:2). 

 

I rapporten undersöktes hur många personer med utländsk bakgrund som var registrerade som 

misstänkta eller dömda för brott under åren 1997 till 2001. Studien visar vilka personer som 

hade begått de nästan 1 520 000 brotten under de fem åren och det visade sig att 60 procent av 

dessa hade begåtts av personer födda i Sverige med två svenskfödda föräldrar. En fjärdedel av 

brotten var registrerade på folk som har fötts utomlands och runt 20 procent på personer födda 

i Sverige med en eller båda föräldrar födda utomlands. Rapporten visar även att andelen som 

var misstänkta för ett brott var högst bland personer födda utomlands eller födda i Sverige 

med en eller två utlandsfödda föräldrar. Dock fann de ett mönster som visade att risken var 

mindre för invandrarnas barn, som var födda i Sverige, att bli registrerade för ett brott än vad 

det var för de som själva hade invandrat till Sverige (Brå, 2005:8).  

 

Brå:s rapport visar att majoriteten av personerna som var misstänkta för ett brott kom från 

geografiska områden så som Västasien och Nordafrika. De som oftast var misstänkta för brott 

var personer som tvingats lämna sina länder som flyktingar (Brå, 2005:10). 

 

Exempel på förklaringar till varför invandrare var registrerade för fler brott kan enligt Brå 

vara att det är svårt att flytta från sitt hemland eller att sociala faktorer kan öka risken för 

brott. Brå skriver även att det mottagande invandrare får när de kommer till Sverige har stora 

brister (Brå, 2005:12). 
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Rapporten visar även att personer födda utomlands har 2,5 gånger större risk än de personer 

födda i Sverige med svenskfödda föräldrar att registreras för misstanke om brott (Brå, 

2005:34).   

 

Brå:s rapport (2005) har fått kritik av kriminologen Jerzy Sarnecki som anser att racial 

profiling borde ha nämnts i rapporten eftersom det kan ge en stor förklaring till resultatet:  

 

Unga män med utomeuropeiskt utseende löper större risk att utsättas för polisens 

kontroller och andra ingripanden (i trafiken) jämfört med folk med västerländskt 

utseende. (Den svenska polisen genomför s.k. fordonskontroller på män med 

”invandrarutseende”). Denna metod ökar sannolikheten för vissa minoriteter att bli 

misstänkta och lagförda för brott även om polisens skäl till att göra dessa urval kan vara 

välgrundade. (Sarnecki, 2006A:30) 

 

Han förklarar att rättsväsendet mer uppmärksammar personer som tillhör vissa etniska 

minoriteter på grund av polisernas egna erfarenheter och statistiska uppgifter. Poliserna 

kontrollerar fler personer med utländsk bakgrund och genomför noggrannare utredningar av 

deras brott, vilket i statistiken sedan registreras som att fler personer med utländsk bakgrund 

är misstänkta. Fler utredningar leder till fler funna brott hos personer med utländsk bakgrund, 

vilket förstärker stereotypen och ytterligare påverkar polisens arbete (Sarnecki, 2006:366).  

 

3.9 Spelregler för press, radio och TV 

Spelregler för press, radio och TV är de regler svenska journalister bör förhålla sig till så att 

den enskilde individen inte hängs ut i medier eller tar skada av publicitet.  

De regler vi har tittat på i vår studie är: 

10. Framhäv inte personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, 

religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 

missvisande. (Svenska journalistförbundet, Spelregler för press, radio och TV, www.sjf.se) 

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om 

fallande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 

(Svenska journalistförbundet, Spelregler för press, radio och TV, www.sjf.se) 
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16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, 

kön eller annat som gör en identifiering möjlig. (Svenska journalistförbundet, Spelregler för 

press, radio och TV, www.sjf.se) 

 

4. Teoretisk ram och utgångspunkt 

Jostein Gripsrud diskuterar i boken Mediekultur mediesamhälle (2002) agenda setting utifrån 

George Gerbners kultiveringsteori, som vi utgår ifrån i vår undersökning. Enligt denna teori 

påverkas publiken av medierna på så sätt att ett upprepat budskap eller meddelande blir deras 

uppfattning om verkligheten. Gerbners forskning gick ut på att studera långtidseffekterna av 

TV-tittande, men vi finner även denna teori relevant för vår undersökning trots att vi inriktar 

oss på kvällspress: 

De som tittade mest på TV hade en klar tendens att övervärdera hur mycket kriminalitet 

och våld som fanns i samhället. (Gripsrud, 2002:67) 

Utifrån Gripsrud kan man tänka sig att personer som är isolerade och bara har nyhetsmedier 

som informationskälla kan övervärdera hur mycket brott som begås av personer med utländsk 

bakgrund. Även personer som vanligen är fördomsfria kan påverkas och ändra uppfattning av 

frekvent och ensidig information.  

Gripsrud talar om att vi människor får vår sociala identitet genom andra människors 

uppfattning om den ”grupp” de anser att vi ingår i: 

De andras uppfattningar om oss blir mer eller mindre en del av vår egen självbild, av vår 

identitet. (Gripsrud, 2002:20) 

På så sätt påverkas även folk med utländsk bakgrund av hur medierna porträtterar just denna 

grupp. Jerzy Sarnecki nämner även han i artikeln Strukturell diskriminering i rättsväsendet på 

grund av etnisk religiös tillhörighet (2006A) att kriminologiska teorier ser brottsligheten som 

orsakad av negativa, stereotypa förväntningar på individen eller individens upplevelse av 

diskriminering och främlingskap (Sarnecki, 2006A:27 f). 
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5. Källmaterial 

Som forskningsmaterial undersöker vi kvällspressen. Att vi har valt kvällspress beror på att all 

tidigare forskning vi fann om ämnet var inriktad på dagspress. Självfallet når vi det bästa 

resultatet ifall vi jämför kvällspress med dagspress men med tanke på vår tidsram valde vi att 

avgränsa oss till det som inte undersökts tidigare. Vi tror även att vi kommer finna fler fall att 

undersöka om vi använder oss av kvällspress då de tenderar att vara mer sensationsinriktade 

(Hadenius m.fl.,2008:276). 

Vi funderade länge kring ifall vi endast skulle undersöka en av tidningarna, fast fler upplagor, 

men risken skulle då vara att vi når ett resultat som endast står för just den tidningen. Genom 

att undersöka både Aftonbladet och Expressen får vi veta hur den övergripande 

porträtteringen av personer med utländsk bakgrund i samband med brott såg ut i kvällspressen 

under tidsepokerna. 

 

5.1 Urval  

Vi har valt att undersöka material från åren 1950, 1970, 1990 och 2010 för att få ett bredare 

tidsperspektiv. Detta för att se om det har skett någon förändring i porträtteringen av folk med 

utländsk bakgrund inom kriminaljournalistiken från tiden då den första stora arbetskraften i 

form av invandrare kom till Sverige. Eftersom olyckor och brott är det som väcker störst 

intresse hos befolkningen när det gäller innehåll i morgontidningar (Hadenius, Weibull & 

Wadbring, 2008: 351) så det känns naturligt för oss att avgränsa oss till 

kriminaljournalistiken, dock med fokus på kvällspress. 

Vi har valt att använda oss av en kvantitativ undersökning såväl som en mindre kvalitativ 

analys. Vi har granskat sju nummer av Aftonbladet och sju nummer av Expressen per år, det 

vill säga 14 tidningar per år. Totalt var det 56 tidningar vi undersökte.  

 

De artiklar vi har undersökt är från en vecka i mars; 1 mars till den 7 mars från respektive fyra 

år, en idé som vi fick efter att ha läst Gunilla Hulténs avhandling (2005) där även hon valde ut 

en vecka i mars. Vi valde denna vecka strategiskt, så att artiklarna inte infaller under 

storhelger eller under evenemang som kan leda till fler brott än vanligt. Det var viktigt för oss 

att använda en sådan neutral vecka som möjligt.  

 

Vi har undersökt notiser, reportage, ledare, nyhetsartiklar och krönikor men materialet som 

nämnde personer med utländsk bakgrund i samband med brott i vårt undersökningsmaterial 
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var nästan uteslutande notiser och nyhetsartiklar. Studiens undersökningsmaterial är insamlat 

från Kungliga bibliotekets mikrofilmsarkiv.  

 

Vi fann totalt 92 artiklar som nämner individer med utländsk bakgrund i samband med brott. 

Av dessa handlar många om fall som utspelade sig i andra länder, där ingen koppling kan 

göras till Sverige. Ett exempel är artikeln ”Tre utlänningar efterspanas för mordet på 

marinattachén” (Expressen, 1950-03-01) som handlar om tre män som begått ett mord i Wien. 

När vi inledde vår undersökning hade vi som utgångspunkt att innefatta även artiklar som 

handlar om personer med utländsk bakgrund i länder utanför Sverige, för att på så sätt få ett 

större undersökningsmaterial. Vi valde tillslut att ändra vår frågeställning och endast inrikta 

oss på fall som hade anknytning till Sverige eftersom vi fann detta mer relevant. Vi vill se vad 

svensk media har för påverkan på det svenska samhället och gjorde därför denna avgränsning 

i urvalet. 

 

Av de 66 artiklar vi fann har vi valt ut 8 av dessa för att göra en kvalitativ analys. Vi valde ut 

artiklar som vi fann representativa för respektive decennium och som innehåller många 

faktorer att analysera. Vi vill understryka att vår kvalitativa metod inte är vår huvudmetod, 

utan vi använder den enbart för att ge undersökningen mer substans och visa på exempel 

tagna från verkligheten.  

 

5.2 Definitioner 

När vi i denna uppsats nämner ”personer med utländsk bakgrund i samband med brott” menar 

vi personer med utländsk bakgrund som har anklagats eller blivit dömda för brott samt sådana 

personer som blivit utsatta för brott.   

 

Vi använder oss av uttrycket ”folk med utländsk bakgrund” då vi vill använda oss av ett 

uttryck som beskriver personer som har invandrat till Sverige, har fötts i Sverige av utländska 

föräldrar eller av en svensk och en utländsk förälder. Vi vill betona att det tar emot att sätta 

alla dessa personer i en kategori eftersom en individs ursprung inte definierar vem man är, 

men för att vi ska kunna svara på våra frågeställningar och se tendenser på hur personers 

ursprung påverkar hur de skildras i media måste vi göra på detta sätt.  

 

Så hur avgör man om en person har utländsk bakgrund när man tittar i tidningar? Ibland 

nämns inte en persons ursprung svart på vitt. Andra forskare konkretiserar deras definitioner 
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genom att avgränsa urvalet till artiklar som innehåller exempelvis namn, bild eller beskrivning 

av personernas utseende (Hultén, 2005:33). 

För att inte påverkas av egna fördomar och antaganden använder vi oss av artiklar som direkt 

nämner en persons ursprung eller på något sätt understryker faktumet att personen kommer 

från ett annat land. Det kan vara genom att exempelvis använda ord som: ”utlänningen”, 

”invandraren” eller ”flyktingen”. När det inte är helt säkert ifall artikeln handlar om en person 

med utländsk bakgrund har vi valt att inte ta med den.  

När det kommer till den kvantitativa undersökningen har vi valt att använda oss av de ord som 

journalisterna själva använder sig av. Står det ”utomeuropeisk” i texten har vi tagit med det. 

Det är alltså inte vi som tolkar vad journalisterna menar i texten, utan vi har tagit med det 

specifika ordet som finns i artikeln. Variabel 16, ”invandrare”, är till exempel inte vår egen 

definition av ordets innebörd utan det är när ordet används i texten.  

I vår undersökning har vi valt att titta på personer med utländsk bakgrund som både sägs ha 

begått brott och sådana som blivit utsatta för ett brott. Personer som sägs ha begått brott kallar 

vi för ”förövare” och sådana som har blivit utsatta för ett brott tillhör enligt oss kategorin 

”offer”. För att få en mer nyanserad uppdelning mellan ”förövare” och ”offer” har vi även 

skapat en kategori för förövare som trots att de anklagats eller blivit dömda för brott, blir 

tilldelade en offerstatus i artikeln. De porträtteras inte som förövare och kan därför inte heller, 

enligt oss, tillhöra den kategorin. Vi har följaktligen skapat en ny kategori för dessa artiklar 

och kallar den ”förövare som porträtteras som offer”.  Ett exempel på hur en förövare kan 

porträtteras som offer är i artikeln ”Expert varnar: Många finska flickor gatslinkor i 

Stockholm” där journalisten skriver att flickorna utför en olaglig handling och skribenten 

varnar befolkningen för dessa unga flickor. Trots det uppmärksammade brottet diskuterar 

journalisten anledningarna till varför flickorna prostituerar sig genom att skriva om de tuffa 

förhållandena som flickorna lämnat bakom sig i Finland och att de inte har kunnat finna andra 

jobb i Sverige. Journalisten ger flickorna, trots brottet, en offerstatus (Aftonbladet, 1950-03-

03). 

När vi skriver kvällspress menar vi tidningarna Aftonbladet och Expressen. 

 

I uppsatsens bilaga finns alla variabler från vår kvantitativa undersökning, tillsammans med 

en förklaring där vi konkretiserar och tydliggör innebörden av våra variabler.  
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6. Metod 

Vi använder oss av både kvantitativ metod och en mindre kvalitativ analys i vår 

undersökning.  

 

6.1 Kvantitativ metod 

För oss är det självklart att använda kvantitativ metod eftersom det ger en väldigt klar bild av 

hur ofta något förekommer och i hur stor utsträckning. Den är även att föredra när det 

kommer till att jämföra förekomsten av variabler under en lång tid (Esaiasson m.fl., 

2007:223). Vi har totalt 42 variabler.  

 

Vi bestämde oss för variabler som skulle hjälpa oss att ringa in själva brottet, visa på hur 

personen gestaltades samt sådana som beskrev orsaken till varför brottet hade begåtts. Vi 

finner det även intressant att titta på vilka ord som används i artiklarna; vilka benämningar 

som var populära under en viss tid med mera. Vi skapade således nya variabler under arbetets 

gång med hjälp av de ord som vanligen användes när journalisterna skulle beskriva personer 

med utländsk bakgrund. 

 

För att få en tydligare bild av hur gestaltningen har sett ut tittar vi på beskrivningar av 

utseendet, kläder, roll (offer eller förövare) samt beteendet och kön hos personen.  

Informationen kring brottet får vi fram genom att titta på brottsrubriceringen och den 

befintliga positionen de anklagade hade i den rättsliga processen; om förövarna var 

misstänkta, häktade, dömda eller frikända. 

 

En av våra variabler i den kvantitativa undersökningen är av kvalitativ karaktär. Variabel 29 

syftar till att undersöka ifall journalisten har en distanserad hållning till personen i artikeln, till 

exempel genom att skildra företeelserna som specifika för personer med utländsk bakgrund i 

motsats till hur en svensk skulle agera i sammanhanget. Det kan också beskriva fall där en 

person begått brott mot svenskar och porträtteras som förövare. Variabeln är döpt till ”vi och 

dem” där journalisten ingår i kategorin ”vi” och personen som begått brottet ingår i kategorin 

”dem”. Vi inser att denna variabel är svår att tolka och att andra kanske analyserar innehållet i 

artiklarna på ett annat sätt. Vi lägger därför inte en stor tyngd vid denna variabel när det 

kommer till resultatet av vår kvantitativa undersökning.  
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25 av våra variabler är utformade som ja och nej frågor baserade på om ett specifikt ord 

förekommer eller inte. Om exempelvis ordet ”invandrare” finns i artikeln kodar vi det som 

”ja”, om det inte förekommer blir det ”nej”. Vi räknar inte hur många gånger just det ordet 

nämns i en och samma artikel eftersom det för oss inte är relevant. Ordval i sig är ett 

ställningstagande som är värt att uppmärksamma.  

 

6.2 Kvalitativ analys 

Av de 66 artiklar som ingår i vår kvantitativa studie har vi valt ut 8 av dessa till vår kvalitativa 

analys. Vi har valt att göra en fördjupning i selektivt utvalda artiklar som är representativa för 

årtalen vi undersöker. Med hjälp av dessa artiklar diskuterar vi hur personerna framställs och 

vilken känsla som förmedlas enligt oss. Kvalitativ metod är inte vår primära metod i denna 

undersökning utan vi väljer att ha med den som en fördjupning utöver den kvantitativa delen. 

Vi vill visa på tydliga exempel ur enskilda artiklar vilket inte kan göras med hjälp av 

kvantitativ metod då man endast uppnår ett övergripande resultat (Esaiasson m.fl., 2007:237).   

 

Att enbart använda sig av kvalitativ metod skulle i det här fallet inte ge mycket om man ser 

till vår frågeställning, speciellt då vi vill se tendenser över en längre tid. Vi vill se hur 

fenomenet ser ut i det stora hela och inte förlita oss på några enstaka artiklar. Bara för att 

personer med utländsk bakgrund beskrivs på ett visst sätt i en artikel behöver det inte betyda 

att andra artiklar skildrar personerna på samma vis. Det kan följaktligen ge en snedvriden bild 

av situationen. 

 

 

7. Resultat av den kvantitativa undersökningen 

Vi har undersökt 56 tidningar i vår kvantitativa undersökning. I dessa tidningar har vi funnit 

66 artiklar som nämner att personerna hade utländsk bakgrund i samband med brottet som 

man rapporterade om. I detta avsnitt väljer vi att lyfta fram det vi finner mest relevant och 

som besvarar våra frågeställningar.  
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Diagram 7.1 – Antal artiklar funna i kvällspressen från 1/3 – 7/3 under åren 1950, 1970, 

1990 och 2010 som nämner personer med utländsk bakgrund i samband med brott, 

uppdelat efter år.  

 

 

Kommentar: Vi hittade 12 artiklar från år 1950, 20 artiklar från år 1970, 24 artiklar från år 1990 och 

10 artiklar från år 2010. 

 

I vårt undersökningsmaterial fann vi att en ökning skedde mellan år 1950 och år 1990 när det 

kom till antal artiklar. Undersökningen visar även att det under år 1990 var vanligast att 

nämna personers ursprung i samband med brott.  

Den 2 mars samma år kunde man hitta 4 artiklar i Aftonbladet där det ansågs relevant att 

skriva var personen kom ifrån eller vad hon eller han hade för hudfärg. Från år 2010 fann vi 

färre artiklar och det var svårare att urskilja ifall personen hade utländsk bakgrund eller inte. 

Under detta år skrev man i många fall inte vad kriminella i Sverige hade för ursprung.  

Storleken på artiklarna har ändrats genom åren sett utifrån vårt undersökningsmaterial. Under 

år 1950 var artiklarna små som notiser och år 1990 var det vanligt att en artikel var ett helt 

uppslag eller till och med två uppslag. Så det var inte bara antal artiklar som ökade från år 

1950, utan även storleken på artiklarna i tidningarna.  

Vår intention med denna undersökning är inte dela upp resultatet mellan artiklarna i 

Aftonbladet och Expressen. Dock finner vi det intressant att den tidning där vi fann flest 

artiklar gällande personer med utländsk bakgrund i samband med brott var Aftonbladet (39 av 

66 artiklar). Expressen publicerade färre artiklar än Aftonbladet (27 av 66 artiklar) under 
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samtliga år förutom år 2010 då Expressen publicerade fler artiklar än Aftonbladet. Vissa 

nyheter kunde skildras i båda tidningarna under samma dag och då beskrevs personerna på 

samma sätt i tidningarna. Till exempel skrev båda tidningarna om en man som kommit till 

Sverige efter att ha kapat ett flygplan och efter det även åkt fast för hotellbedrägeri i landet 

under år 1970. Båda beskrev honom som den ”grekiske flygplanskaparen”(Aftonbladet, 1970-

03-02, Expressen, 1970-03-02). Observera att båda artiklarna publicerades samma dag i olika 

tidningar, helt oberoende av varandra, vilket för oss tyder på att det inte var ovanligt att 

nämna personers ursprung i samband med brott.  

 

Diagram 7. 2 – Fördelning av artiklar funna i kvällspressen från 1/3 – 7/3 under åren 

1950, 1970, 1990 och 2010 som nämner folk med utländsk bakgrund i samband med 

brott, uppdelat efter ifall personen porträtteras som offer, förövare samt ”förövare som 

porträtteras som offer”. 

 

 

Kommentar: En artikel kunde vi inte placera i någon av kategorierna ”offer”, ”förövare” och 

”förövare som porträtteras som offer”. Vi skapade därför kategorin ”inget”.  
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Resultatet visar att det var vanligast hos båda tidningarna att artiklarna skildrade en händelse 

där den anklagade framstod som en förövare. Det handlar alltså om personer som blivit 

anklagade eller dömda för ett brott och där personen inte tillskrivits en offerstatus. De åren 

man porträtterade personer som förövare mest utifrån vårt resultat var år 1970, då 14 av 20 

artiklar handlade om förövare, samt år 2010 då 7 av 10 artiklar gjorde detsamma. 

Även om en artikel handlar om en person som begått brott, kan skribenten vinkla skeendet så 

att förövaren framstår som offer. 12 av de 66 artiklar vi hittade handlar om personer som trots 

att de var anklagade för brott fick en offerstatus av journalisten (jämför ovan, s. 19, 

Aftonbladet 1950-03-03).  

 

I 8 av artiklarna skrev man om en händelse där en person med utländsk bakgrund hade blivit 

utsatt för brott. Dessa personer blev även tilldelade en offerstatus i sammanhanget. Ett 

exempel på en artikel där en person med utländsk bakgrund utsätts för brott är i artikeln 

”Ronny försökte stoppa slagsmålet på campingplatsen” som handlar om” ett gäng invandrare” 

som blev trakasserade och hotade av ”skinheads”. (Aftonbladet, 1990-03-05) 

 

En av de 66 artiklarna i vårt undersökningsmaterial var svår att avgöra ifall den skulle läggas 

in under kategorin ”offer”, ”förövare” eller ”förövare som porträtteras som offer”. Den 

handlar om en person som gick in på ett postkontor och ville ta ut pengar som egentligen 

tillhörde en annan person. Postkontorets personal trodde att mannen försökte att lura dem på 

pengar men det hela handlade egentligen om ett missförstånd då personen inte kunde läsa. 

Eftersom händelsen grundade sig på ett missförstånd och mannen aldrig blev dömd eller 

anklagad för ett brott så faller artikeln inte in under kategorin ”förövare” och eftersom han 

heller inte blivit utsatt för ett brott så passar artikeln inte in i kategorin ”offer”. Vi har inte valt 

att placera artikeln i kategorin ”förövare som porträtteras som offer” eftersom att han inte 

ansågs vara en misstänkt eller erkänd förövare utifrån polisen och de inblandade. Trots att 

denna artikel inte faller in under någon av kategorierna i detta resultat så har vi valt att ha med 

den i vårt undersökningsmaterial eftersom den handlar om en person med utländsk bakgrund 

som har nämnts i samband med ett brott, i det här fallet bedrägeri. (Expressen, 1970-03-01). 

Vi skapade således en ny kategori; Inget. 

 

Vi kan genom vårt resultat se tendenser på att personer med utländsk bakgrund ofta 

förekommer som förövare i vårt undersökningsmaterial.  
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Topplista 7.3 – Tabellen listar de benämningar och beskrivningar som var vanligast i 

kvällspressen från 1/3  - 7/3 under åren 1950, 1970, 1990 och 2010 gällande personer 

med utländsk bakgrund i samband med brott. Tabellen visar fördelningen över år.  

 

Under samtliga år var det vanligt att nämna vilket land personen kom ifrån, antingen genom 

att direkt skriva ut landet eller beskriva personen som exempelvis ”grek” eller ”turk”. Under 

åren 1950 och 1970 var det vanligt att man skrev ut vilket jobb förövaren hade och i många 

fall var yrket kopplat till brottet. Ett exempel på detta är när man år 1950 skrev om ”finska 

sjömän” som smugglade cigaretter (Aftonbladet, 1950-03-02). 

 

År 1990 skapades i 9 av 24 artiklar en distansering mellan ”vi och dem”, i många fall genom 

att journalisten förtydligade att brottet eller dådet var något typiskt för personer med rötter i 

ett annat land. Vi fann exempelvis en artikel från år 1990 som handlar om tonårsflickor 

smittade med HIV. Journalisten skrev: 

 

Fyra tonårsflickor smittades förra året av HIV av utländska män. De här männen är 

livsfarliga för våra flickor (Aftonbladet, 1990-03-02) 

Ett annat resultat vi fann var att det år 2010 var vanligt att skriva ut namnet på förövaren eller 

offret i samband med andra variabler som exempelvis ursprungsland. Vi fann många artiklar 

om brott som endast innehöll ett namn på personen, men eftersom personer med svenskfödda 

föräldrar även de kan ha utländska namn valde vi att inte ta med dessa artiklar för att skapa en 

så säker undersökning som möjligt. Vi fann dock artiklar som nämnde namn på personen 

Rankning 1950 1970 1990 2010 

1 Ursprungsland 

nämns 

(9 av 12) 

Ursprungsland 

nämns 

(17 av 20) 

Ursprungsland 

nämns 

(10 av 24) 

Ursprungsland 

nämns 

(8 av 10) 

2 Jobb 

(6 av 12) 

Jobb 

(11 av 20) 

Vi och Dem 

(9 av 24) 

Namn 

(5 av 10) 

3 Vi och Dem 

(4 av 12) 

Vi och Dem 

(7 av 20) 

Namn 

(8 av 24) 

Kontinent 

(3 av 10) 

4 Ordet Flykting 

(4 av 12) 

Övrigt uttryck 

(7 av 20) 

Ordet 

Utlänning/utländsk 

(4 av 24) 

Ordet 

Invandrare 

(3 av 10) 

5 Namn 

(3 av 12) 

Ordet Flykting 

(5 av 20) 

Jobb 

(4 av 24) 

Vi och Dem 

(3 av 10) 



26 
 

tillsammans med andra benämningar och beskrivningar som kunde understryka att personen 

hade utländsk bakgrund. Dessa artiklar har vi tagit med i vårt undersökningsmaterial.  

Under år 1970 fann vi många ord som föll under kategorin övrigt uttryck. Det var exempelvis 

ord som ”tattare”, ”zigenare”, ”grekjuntan”, ”färgad man”, ”jude” och ”asylsökande”.  

År 1990 betonade man i 4 av 24 artiklar att personerna var ”utlänningar” och under 2010 

hittade vi 3 artiklar som kopplade brott med ordet ”invandrare” eller ”andra generationens 

invandrare”.   

Under år 1950 skrev man i 4 av 12 artiklar om illegala ”flyktingar” som kommit till Sverige 

från olika delar av Europa. Flyktingarna var exempelvis oppositionsmän från Polen eller 

personer som flytt från Tjeckoslovakien.  

 

Topplista 7.4 – Tabellen listar de brott som var mest nämnda i kvällspressen från 1/3  - 

7/3 under åren 1950, 1970, 1990 och 2010 gällande personer med utländsk bakgrund i 

samband med brott. Tabellen visar fördelningen över år.  

 

Från år 1950 fann vi att det vanligaste brottet att rapportera om var olika typer av smuggling 

så som människosmuggling och smuggling av gods och de anklagade personerna var till stor 

del av finländskt ursprung. Åren 1950 och 1970 var det vanligt att man rapporterade om 

flyktingar i kvällstidningarna. Dessa var i många fall artiklar som belyste brottet från en 

”offer”-vinkel, bland annat när medierna rapporterade ifrån flyktingförläggningar eller om 

personer som farit illa under sin illegala vistelse i Sverige. 

 

Bedrägeri var den vanligaste formen av brott som det skrevs om under år 1970 och år 1990, i 

vårt undersökningsmaterial. Många av de artiklar vi hittade handlade från år 1990 om greker 

som hade kommit hit och ”utnyttjat det svenska samhället”. Detta avtog sedan år 2010 då 

Rankning 1950 1970 1990 2010 

1 Smuggling 

(4 av 12) 

Bedrägeri 

(6 av 20) 

Bedrägeri 

(4 av 24) 

Mord 

(6 av 10) 

2 Misshandel 

(3 av 12) 

Terrorism 

(2 av 20) 

Inget 

(4 av 24) 

Övrigt 

(2 av 10) 

3 Illegal flykt 

(2 av 12) 

Illegal flykt 

(2 av 20) 

Övrigt 

(3 av 24) 

Våldtäkt 

(1 av 10) 

 

Övriga 

artiklar 

 

3 av 12 

 

10 av 20 

 

13 av 24 

 

1 av 10 
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fokus istället lades på mordfall. Intressant är även att terrorism var vanligast under år 1970 i 

jämförelse med de andra årtalen. Vi hade förväntat oss en ökning under de senaste 20 åren, 

vilket alltså inte var fallet. 

 

Från både år 1990 och år 2010 hittade vi få artiklar som föll under kategorin övrigt. I dessa 

fall handlar det om kidnappning, illegal uthyrning av arbetskraft och olaga hot.  

Vi valde att ta med denna tabell för att visa vilken typ av brott som var vanligast 

förekommande när man skrev om personer med utländsk bakgrund i samband med brott.  

 

Topplista 7.5  - Tabellen listar de förklaringar till varför brott har begåtts som var mest 

förekommande i kvällspressen från 1/3  - 7/3 under åren 1950, 1970, 1990 och 2010 

gällande personer med utländsk bakgrund i samband med brott. Tabellen visar 

fördelningen över år.  

 Kommentar: Med ”Nämns inte” menar vi att det inte finns någon som helst förklaring till varför 

brottet har begåtts. 

Ett stort antal artiklar under samtliga år innehåller inte information om varför brottet hade 

begåtts. I artiklarna fann vi inte bakgrundsfakta eller någon annan typ av information som 

skulle kunna förklara brottet. Informationen vi fick var om själva brottet, vad personerna var 

misstänkta för, vad de hade för utländsk bakgrund eller vad deras namn var.  

Under år 1950 skrev man om illegala flyktingar och att anledning till flykten var deras 

politiska tillhörighet. En annan förklaring var personernas kultur. En artikel från detta år 

innehåller information om en så kallad ”tjeckoslovakisk koloni” i Västerås där det frodades 

antisemitism, som i sin tur ledde till misshandel. Skribenten beskriver antisemitism som något 

Rankning 1950 1970 1990 2010 

1 Nämns inte 

(6 av 12) 

Nämns inte 

(12 av 20) 

Nämns inte 

(13 av 24) 

Nämns inte 

(5 av 10) 

2 Politisk Tillhörighet 

(2 av 12) 

Utbildningsgrad 

(2 av 20) 

Social Bakgrund 

(3 av 24) 

Ursprungslandets 

Kultur 

(2 av 10) 

3 Ursprungslandets 

Kultur 

(1 av 12) 

Ursprungslandets 

Kultur 

(1 av 20) 

Övrigt 

(2 av 24) 

Tuff personlig 

bakgrund 

(1 av 10) 

Övriga 

artiklar 

3 av 12 

 

5 av 20 6 av 23 2 av 10 
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väldigt vanligt i Tjeckien och antyder därför att det var en orsak till brottet (Expressen, 1950-

03-03). 

År 1970 innehöll 2 av 20 artiklar information om att personerna var lågutbildade vilket ledde 

till att de anklagade begick brott. Bara 1 av 20 artiklar under samma år nämnde personens 

kultur som orsaksförklaring.  

Under år 1990 nämnde man i 3 av 24 artiklar social bakgrund som en förklaring till brotten. 

Den sociala bakgrunden handlade i de flesta fallen om fattigdom. Två fall år 1990 föll under 

kategorin övrigt eftersom vi inte kunde placera dem; båda handlade om rasism.  

Som Ylva Brune nämner i sin avhandling (2004) innehåller kriminaljournalistiken ”hårda 

nyheter” där man oftast inte skriver intentionerna bakom brottet. Man får alltid veta hur 

brottshandlingen har går till, men inte varför. Detta är något som vi även finner i vår 

undersökning (Brune, 2004: 108).  

 

Diagram 7.6 – Antal artiklar funna i kvällspressen från 1/3 – 7/3 under åren 1950, 1970, 

1990 och 2010 som innehöll bilder på personer med utländsk bakgrund i samband med 

brott, uppdelat efter år. 

 

Kommentar: Om det fanns flera bilder i samma artikel räknade vi det som en bild. Vår intention med 

denna del av undersökningen är inte att visa exakt hur många bilder en artikel hade, utan snarare ifall 

det förekom.     
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I vårt undersökningsmaterial var det inte vanligt att man skrev i text hur personen såg ut och 

det var heller inte vanligt att man hade en bild på förövaren. Vi fann i vårt 

undersökningsmaterial 16 artiklar som innehöll bilder på förövare. När det kom till hur detta 

förändrades mellan åren vi undersökte kunde vi se en ökning från år 1950 till år 1990 och 

sedan åter igen en minskning under år 2010. Vi fann inte en enda artikel från år 1950 som 

innehöll en bild på förövaren i samband med texten, dock var det inte vanligt med bilder 

överlag i tidningarna under detta år.  

Från år 1990 fann vi att 8 av 24 artiklar innehöll bilder på personen som var kopplad till 

brottet, av dessa skildrar 5 artiklar en person som blivit dömd för ett brott. I två artiklar var 

personerna endast misstänkta för ett brott och i den sista artikeln stod det inte angivet om 

personen var misstänkt eller dömd för brottet.  

Vi lade märke till en ökning i antalet bilder överlag som publicerades i tidningarna år 1990 

och detta höll i sig till år 2010. Från år 1990 hittade vi flest artiklar som hade minst en bild på 

den anklagade (8 av 20 artiklar) jämfört med de andra åren, men under år 2010 hade en större 

andel (6 av 10 artiklar) en bild på den anklagade. 6 av 10 artiklar år 2010 innehöll bilder på 

förövaren varav 2 artiklar handlar om personer som var dömda. De resterande 4 artiklar 

handlar följatkligen om misstänkta personer.  

I vår undersökning fann vi inga bilder på personer som hade blivit utsatta för brott. Dock finns 

bilder på förövare som porträtteras som offer (se s. 35).   
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Diagram 7.7 – Fördelning av artiklar funna i kvällspressen från 1/3 – 7/3 under åren 

1950, 1970, 1990 och 2010 som nämner folk med utländsk bakgrund i samband med 

brott, uppdelat efter den anklagades befintliga position i den rättsliga processen.

 

18 av 66 artiklar handlar om dömda brottslingar och lika många handlar om misstänkta. Även 

i 18 av artiklarna gällande brott är det inte angett om personerna var misstänkta, dömda, 

häktade, polisanmälda eller frikända, och dessa hamnade i kategorin Inget. Journalisterna 

skrev alltså om ett brott som hade begåtts av en person med utländsk bakgrund utan att veta 

säkert om den verkligen hade begått brottet. 

 

Även om en person var misstänkt för ett brott, det vill säga att det inte var helt säkert ifall 

personen begått brottet, skrev man ändå vad han eller hon hade för ursprung. Man kunde i 

vissa fall även skriva vad personen hade för namn eller visa med hjälp av en bild hur han eller 

hon såg ut. Om det inte angavs om man var misstänkt eller dömd så fick man ändå veta var 

personen kom ifrån eller om han eller hon var ”utlänning”, med hjälp av att skriva vilket land 

personen kom ifrån och deras namn.  
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I 9 artiklar skrev man om personer som hade blivit häktade för ett brott de var misstänkta för. 

Om man slår ihop delarna ”misstänkt”, ”häktad”, ”anges inte”, ”polisanmäld” och ”frikänd” 

är det alltså 48 av 66 artiklar som tog upp fall där personerna möjligtvis inte hade begått 

brotten.  

 

Topplista 7.8 – Tabellen listar de brott som var mest förekommande i kvällspressen från 

1/3  - 7/3 under åren 1950, 1970, 1990 och 2010 gällande personer med utländsk 

bakgrund i samband med brott. Tabellen visar fördelningen över vilken befintlig 

positionen de anklagade befann sig i, i den rättsliga processen, och vilket brott de sägs 

ha begått.  

 

 

Rankning 

 

Misstänkt / anklagad/ 

häktad 

 

Dömd 

 

Ej angivet 

1 Mord (4 av 66) Bedrägeri (8 av 66) Övrigt (5 av 66) 

2 Misshandel (3 av 66) Ofredande (2 av 66) Illegal flykt (3 av 66) 

3 Smuggling (3 av 66) Våldtäkt (2 av 66) Rån (1 av 66) 

Kommentar: Tabellen visar en sammanslagning av resultatet från åren 1950, 1970, 1990 och 2010.  

 

Vi fann i vår undersökning att allvarliga brott som mord och misshandel kunde skrivas om i 

tidningarna utan att personen blivit dömd för brottet. Vi fann 4 artiklar där personer var 

misstänkta, anklagade eller dömda för mord. Utifrån vår topplista var det mest förekommande 

brottet som förövare blev dömda för bedrägeri. Detta fann vi i 8 artiklar. 

 

I vissa fall stod det inte angivet i artikeln vart i den rättsliga processen målet befann sig och de 

artiklar där det oftast var oklart var i samband med kidnappning, olaga hot och illegal 

uthyrning av arbetskraft. Alla dessa föll in under kategorin övrigt. 
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Diagram 7.9 - Fördelning av artiklar funna i kvällspressen från 1/3 – 7/3 under åren 

1950, 1970, 1990 och 2010 som nämner folk med utländsk bakgrund i samband med 

brott, uppdelat efter förövarens beteende beskrivet i artikeln. 

 

 

Kommentar: Diagrammet avser personer som sägs ha begått ett brott och som porträtteras som 

”förövare”. 45 av 66 artiklar handlar alltså bara om förövare. Resterande artiklar som inte är med i 

diagrammet handlade om förövare som porträtterades som offer och personer som hade blivit utsatta 

för ett brott.  

 

Personer med utländsk bakgrund som porträtterades som förövare hade i 7 artiklar ett 

aggressivt beteende enligt skribenten. Ett lika stort antal artiklar beskrev personerna som 

våldsamma vilket gör dessa två till de vanligaste beteendena vi fann. I 13 artiklar nämner man 

inte förövarens beteende alls.  

Två andra beteenden som förövaren tillskrevs var att de var ”ovilliga att samarbeta” och att de 

hade ett ”psykopatiskt beteende”. Dessa beteenden fann vi i sammanlagt 8 artiklar.  
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I 2 av artiklarna var förövarna samarbetsvilliga, det vill säga att de inte gjorde motstånd när de 

blev tagna och de nekade heller inte till brott.   

 

8. Resultat av den kvalitativa analysen 

Vi har valt ut 8 artiklar från vår kvantitativa undersökning som representerar vad man tog upp 

i artiklar som handlar om personer med utländsk bakgrund i samband med brott. I detta 

kapitel presenteras två artiklar från varje år vi undersökt. Vi vill poängtera att den kvalitativa 

analysen bygger på våra egna tankar och tolkningar kring artiklarna och behöver därför inte 

betyda att andra tolkar materialet på samma vis. Vi hoppas kunna lyfta fram olika aspekter ur 

artiklarna som är värda att föra en diskussion kring. 

8.1 - Pornografi-lett dömd till dagsböter (Aftonbladet, 1950-03-02) 

Under år 1950 var de flesta artiklarna i urvalet väldigt korta. Det var alltså väldigt mycket 

information som skulle få plats på en liten yta vilket ledde till att bakgrundsinformation eller 

förklaringar till brottet i många fall inte togs med. 

Under denna tid använde man sig av vitsiga rubriker och valde att ta med fall som var lite 

annorlunda. När man skrev om ”invandrare”, ”flyktingar”, ”tattare” eller ”negrer” känner vi 

att det var ganska oskyldigt. Det verkar ha varit väldigt accepterat att skriva på det sättet 

under det årtiondet och vi känner när vi läser artiklarna att journalisterna inte menar något ont. 

Vi har valt ut artikeln ”Pornografi-lett dömd till dagsböter” som vi finner representativt för 

detta år. 

 

En journalist skrev om ett fall där en ”65-årig f.d. lettisk medborgare” blev dömd till 

dagsböter för att han hade ”sårat tukt och sedlighet på Biblioteksgatan, där han gått omkring 

och visat pornografiska bilder för kvinnor som han mötte”. 

Det karaktäristiska för detta år kan visas med hjälp av artikelns rubrik ”Pornografi-lett dömd 

till dagsböter” då de flesta artiklar hade säljande rubriker, eftersom man ville locka läsare. 

Trots att hans utländska bakgrund nämns så används inte det som en förklaring eller 

anledning till varför han har begått brottet. Det intressanta i artikeln som de belyser är hur han 

har begått brottet (Aftonbladet, 1950-03-02). 

 

Från år 1950 fann vi artiklar om ”finnar” och ”negrer” men man skrev inte om den utländska 

bakgrunden som förklaring till dåden, utan det handlade från journalisternas sida om att få 
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med så mycket information som möjligt om personen i texten; hur gammal han eller hon var, 

vad för yrke personen hade, om den var gift eller ogift och vad för brott de hade begått. Det är 

alltså kort fakta och ytlig information man får där journalisten inte lägger några egna 

värderingar i materialet.  

 

8.2 - Ingen socialhjälp för oss säger zigenarna i Sköndal (Expressen, 1950-03-06)  

I en upplaga av Expressen från år 1950 beskriver journalisten en händelse som uppstod i ett 

”zigenarläger” vid Lilla Sköndal. De boende i lägret hade vid ett flertal tillfällen hamnat i 

slagsmål med varandra och en kommissarie anmälde således detta till poliskammaren för att 

få dessa människor vräkta. När Expressens reportrar åker till platsen får de prata med en man, 

Christian Taikon, som beskriver hur det är att bo i lägret. Han berättar att det lätt kan bli bråk 

när många människor bor på en sådan begränsad yta (Expressen, 1950-03-06). 

 

Vi zigenare är inte större slagskämpar än andra - men det går helt enkelt inte att stuva 

ihop en massa människor inom ett litet område. Då blir det lätt bråk - oberoende av vad 

folkslag det är. (Expressen, 1950-03-06) 

 

Artikeln är representativ för hur personer som hade begått brott kan porträtteras som ”offer”. 

Här känner man som läsare sympati för de boende i lägret och man får även en förklaring till 

varför brott har begåtts. Skribenten låter en av de utsatta få förklara situationen istället för att 

han som journalist lägger till egna värderingar i texten (Expressen, 1950-03-06). 

 

Christian Taikon, som får representera de boende i ”zigenarlägret”, beskrivs som en musiker 

som försörjer sig på att spela i orkester: 

 

Jag har mitt dragspel och klarar mig alltid. Nu är det förresten snart vår, och då blir allt så 

mycket lättare för oss. (Expressen, 1950-03-06) 

 

Detta gör att man kommer närmre personen och han framstår inte som lika hotfull. Intill 

artikeln finns även en bild på en liten flicka i trasiga kläder som står i sin fars för stora kängor 

och tittar in i kameran. Det väcker sympati hos läsaren och man förstår inte alls kommissarien 

som ville vräka ”de våldsamma zigenarna i lägret”. Den här artikeln faller alltså under 

kategorin ”förövare som porträtteras som offer” (Expressen, 1950-03-06).   
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8.3 – Strax ska vi spränga Konserthuset i luften (Expressen, 1970-03-02) 

En del av de artiklar vi fann, speciellt från år 1970, ville på ett eller annat sätt understryka att 

det var personer med utländsk bakgrund som begått brott trots att det i många fall, utifrån 

journalisternas källor, inte fanns mycket som talade för detta. Artikeln ”Strax ska vi spränga 

konserthuset i luften” handlar om ett bombhot som nådde Stockholms Konserthus växel 

knappt en halvtimme innan pianisten Emil Giles skulle inta scenen. Kvinnan som ringde 

samtalet berättade att det fanns en gömd bomb någonstans i salongen (Expressen, 1970-03-

02). 

 

För att beskriva förövaren, i detta fall kvinnan som ringde samtalet till Konserthusets växel, 

skrev skribenten så här: 

 

Den kvinnliga rösten, som bröt på ett främmande språk, tillade att bomben lagts dit därför 

att Giles ”handlat inkonsekvent”. Växeltelefonisten uppfattade inte fortsättningen men 

kunde urskilja ordet ”grekjuntan”. (Expressen, 1970-03-02) 

 

Från år 1970 hittade vi 7 av 20 artiklar som handlar om förövare som härstammar från 

Grekland där tonen i artikeln är negativ gentemot personerna. Att så många artiklar under en 

vecka fanns under år 1970 kan tyda på att det ansågs säljande att skriva om personer med 

grekiskt ursprung i samband med brott.  Journalisten till denna artikel valde kanske därför att 

ta med telefonistens vittnesmål som innehöll ordet ”grekjuntan” för att ge artikeln lite mer 

nyhetsvärde.  

 

8.4 – Hon lurade sin älskare två gånger: Jag är med barn (Aftonbladet, 1970-03-02) 

Artikeln handlar om en 58-årig svensk man som lurats på 8000 kronor av en ”41-årig 

jugoslaviska”. Personerna i artikeln hade tidigare varit ett par men förhållandet avslutades då 

mannen kände sig lurad på pengar. Kvinnan fick tillslut fyra månaders fängelse för bedrägeri 

(Aftonbladet, 1970-03-02). 

Journalisten framför att den ”58-åriga mannen var upp över öronen förälskad i den 17 år 

yngre jugoslaviskan”. De började träffas och hon flyttade tillslut hem till honom. Skribenten 

skriver: ”visserligen hade kvinnan ett häftigt temperament, men mannen var lycklig ändå. När 

han gav henne en present brukade hon bli rar och snäll igen”. Kvinna berättade senare att hon 

var gravid och var tvungen att göra abort annars skulle hennes 22-åriga son ta till kniven om 
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han fick veta att mamman var med barn. Hon fick pengar av mannen för att kunna utföra 

aborten och efter ett tag blev hon gravid igen. Nu började mannen bli misstänksam, han 

trodde även att kvinnan och hennes son stal pengar från honom. ”Kvinnans hysteriska scener 

kom allt tätare”, skriver journalisten (Aftonbladet, 1970-03-02). 

Han var så rädd för kvinnan att han själv inte vågade bo kvar hemma. Sen gick han till 

polisen. Då fortsatte hon terrorn med bl.a. telefonpåringningar.  ”Jag ska hämta upp mina 

bröder från Jugoslavien och då blir det synd om dig”, hotade hon. (Aftonbladet, 1970-03-

02) 

Den här artikeln är väldigt intressant då det handlar om en kvinna som är ”förövare”. Mannen 

nämns som ”den timide och försynte” och vi som läsare känner sympati för honom. Kvinnan 

nämns som ”den hysteriska jugoslaviskan” och hon kopplas till ord så som ”terror”, ”hysteri”, 

”bedrägeri”, ”häftigt temperament”, ”kniv” och ”hot”. Kvinnan och hennes handlingar 

framställs som främmande då journalisten gång på gång återkommer till att hon är av 

Jugoslavisk härkomst (Aftonbladet, 1970-03-02).  

 

8.5  - Tonårsflickor smittade av HIV (Aftonbladet, 1990-03-02) 

Från år 1990 hittade vi många artiklar som handlar om Aids och HIV i anknytning till män 

med utländsk bakgrund.  

 

En artikel vi fann som vi valde att ha med i vår kvalitativa analys handlar om fyra svenska 

flickor som blivit smittade av utländska män. Professorn Margareta Böttiger från 

bakteriologiska laboratoriet citeras i artikeln: 

 

Så länge det gällde vanliga könsjukdomar som gick att bota var det inte så farligt – men 

nu är det dödligt allvar. Sådana här män är farliga för våra svenska flickor. (Aftonbladet, 

1990-03-02) 

 

I artikeln listar journalisten Maria Torshall från vilka delar av världen männen kom ifrån. Det 

var ”sydeuropéer och centralafrikaner”. Vissa av dem var sprutnarkomaner men enligt 

professor Böttiger var det svårt för de svenska flickorna att se att personerna var detta 

eftersom de hade ”prydligare utseenden än svenska sprutnarkomaner” (Aftonbladet, 1990-03-

02).  
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Totalt hade 8 svenska tonårsflickor blivit smittade i Sverige från åren 1980 till 1990. De 

sexuella kontakterna hade skett innanför och utanför Sverige med sydeuropeiska, 

mellaneuropeiska och centralafrikanska män, nämner journalisten igen (Aftonbladet, 1990-

03-02).  

 

Det intressanta med denna artikel är att man i slutet får veta att 350 000 HIV-tester gjordes år 

1989. Resultaten visade att 310 av dessa tester var positiva, 43 av de positivt testade var 

missbrukare, 143 homosexuella män, 55 heterosexuella personer från Sverige och resten av 

Europa och 52 personer var från Centralafrika. Vad journalisten inte tar upp är att det är större 

risk för svenskar att bli smittad av sprutnarkomaner och homosexuella män. Istället är det de 

”utländska männen som är livsfarliga för våra flickor” (Aftonbladet, 1990-03-02).  

 

Journalisten tar även med tidigare statistik som gäller könsjukdomen gonorré. Statistiken visar 

att kvinnor som blivit smittade med sjukdomen utomlands hade haft sexuella kontakter med 

greker, jugoslaver och gambier. Denna information innebär att läsare troligtvis kommer anta 

att sydeuropéer och centralafrikaner bär på könsjukdomar och att man bör se upp med att ha 

sexuella relationer med dem (Aftonbladet, 1990-03-02).  

 

8.6 - Efterlyst: Hassan 17 (Aftonbladet, 1990-03-05) 

Från år 1990 hittade vi flera artiklar som handlar om ”andra generationens invandrare”. En av 

handlar om efterlyste Hassan. 

 

Journalisten Marianne Hunhe von Seth börjar artikeln med att skriva att ”fler och fler andra 

generationens invandrare driver omkring i en kriminell värld av rån, stölder och misshandel”. 

Det finns dock ingen statistik i texten som stödjer detta, utan journalisten använder istället 

Hassan som ett bevis på problemet (Aftonbladet, 1990-03-05).  

 

I uppslaget finns en bild på Hassan där man skyler hans ögon med text. Som läsare får man en 

känsla av att det är en fantombild och han känns således obehaglig. Över hans ögon står det 

Efterlyst: Hassan, 17 (Aftonbladet, 1990-03-05) 

 

Hassan vägrar få vård utan han gömmer sig någonstans i Sverige och journalisten förklarar att 

”nu kan Hassan i lugn och ro ägna sig åt brott”. Det intressanta med just denna artikel är att 
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man inte diskuterar varför Hassan har hamnat i den kriminella kretsen och hur han mår. Vi får 

alltså inte veta orsaken till hans gärningar. Istället skriver journalisten en lista där man dag för 

dag får veta vad Hassan har gjort för olagliga handlingar. Listans rubrik är ”Så här vårdas 

Hassan” men vi får inte veta hur han vårdas. Vad vi får veta är att han placeras i olika hem, att 

han rymmer flera gånger, att han rånar, att han har blivit dömd för sexuellt ofredande, att han 

stal en klocka, är skyldig till misshandel och att han stal en bil med mera (Aftonbladet, 1990-

03-05).  

 

Journalisten betonar att Hassan inte är född i Sverige och att hans pappa är från Mellanöstern. 

Att Hassan är uppvuxen i Sverige och att han har en svensk mamma får man veta senare i 

artikeln (Aftonbladet, 1990-03-05).  

 

Det intressanta med just detta uppslag är att man tar upp fallet utan att diskutera problemen 

kring ungdomsbrottslighet. 

 

 

8.7 – Här grips mördaren (Expressen, 2010-03-06) 

Artikeln ”Här grips mördaren” är ett av många fall där skribenter porträtterar gärningsmän 

som ”förövare”. 

 

David Bravo Ibarra kom till Sverige från Chile år 1977 tillsammans med sin fru och efter 6 år 

i landet bestämde de sig för att skiljas. Mannen var dessvärre inte nöjd med detta och på 

grund av svartsjuka mördade han år 1992 sin exfru med kniv i Göteborg. Svea hovrätt dömde 

honom till livstids fängelse, men efter 4 år rymde David Bravo Ibarra och hade alltså inte setts 

till förrän kort innan denna artikel publicerades (Expressen, 2010-03-06). 

 

Rubriken är kraftig och lyder ”Här grips mördaren”. Under denna finns en stor bild på David 

Bravo Ibarra som täcker nästan hela uppslaget. I samspel med varandra skapar rubriken och 

bilden en stark känsla av att det är en farlig person det handlar om, en förövare (Expressen, 

2010-03-06). 

 

På flera platser i texten refererar man till förövaren som mördaren eller till och med ”den 

brutale mördaren” och man upprepar även ursprungslandet Chile fler en än gång. Till skillnad 

från artikeln om Refaat El-Sayed beskrivs inte David Bravo Ibarra som svensk vid något 
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tillfälle. Vi får däremot veta att han kom till Sverige från Chile år 1977 och att han nu ska sitta 

i ett svenskt fängelse (Expressen, 2010-03-06).  

 

8.8 - Eklund kan ligga bakom försvinnande (Aftonbladet 2010-03-04)  

Ett exempel på en artikel där personer med utländsk bakgrund har blivit utsatta för brott finner 

vi i notisen ”Eklund kan ligga bakom försvinnande” från Aftonbladen år 2010. Skribenten 

förklarar att en dömd ”dubbelmördare” misstänks ligga bakom två försvinnanden på 

somaliska kvinnor. Mannen körde enligt polisen lastbil i området under tiden då kvinnorna 

försvann. De två kvinnornas försvinnande samt ytterligare 7 fall undersöks nu av polisen. 

Mannen har bland annat erkänt mordet på 10-åriga Engla Höglund (Aftonbladet 2010-03-04).  

Så vad tar kvällspressen upp när de skriver om personer med utländsk bakgrund som blivit 

utsatta för brott? I det här fallet skriver skribenten att de två kvinnorna var ”somaliska”, det är 

egentligen det enda som nämns om dessa. De andra artiklarna vi fann inom kategorin ”offer” 

nämnde personers utländska bakgrund, trots att det i många fall inte var relevant. 

”Dubbelmördaren” Eklund är misstänkt och dömd för kidnappning och mord på kvinnor, inte 

bara från Somalia, utan även kvinnor som är födda i Sverige. Hade det varit så att förövaren 

endast kopplades till brott på personer med utländsk bakgrund skulle ordet ”somaliska” 

möjligen vara befogat, så att kvinnor med somalisk härkomst blir mer vaksamma. I det här 

fallet bidrar inte ordet med något (Aftonbladet 2010-03-04).  

 

9. Diskussion och slutsats 

När vi begav oss till Kungliga biblioteket för första gången under vår undersökningsperiod 

hade vi en känsla av att vi inte skulle finna så många artiklar som beskrev personers utländska 

bakgrund, än mindre i samband med brott. I dag sitter vi med ett stort material som har gett 

oss svar på våra frågeställningar. Vi kommer nu att besvara våra frågeställningar samt 

diskutera resultatet av undersökningen. 
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9.1 Svar på frågeställningarna samt diskussion av resultatet 

Vad tar svensk kvällspress upp i artiklar som handlar om personer med utländsk bakgrund i 

samband med brott? Hur har detta sett ut under åren 1950, 1970, 1990 och 2010? 

 

Den period som hade flest publicerade artiklar om personer med utländsk bakgrund i samband 

med brott och även då artiklars utrymme var som störst, var under perioden 1 mars till den 7 

mars år 1990. Ylva Brune fann flest artiklar från år 1990 i sin undersökning, något som hon 

förklarar med att ett trendbrott skedde inom kriminaljournalistiken under detta år (se s.12). 

 

Från år 2010 fann vi få artiklar, vilket vi tror kan bero på att det finns en större medvetenhet 

hos journalister idag och att man känner till konsekvenserna av vad det kan innebära att 

koppla kriminalitet och etnicitet.  Mycket forskning har gjorts kring porträtteringen av 

personer med utländsk bakgrund i medier och frågan har diskuterats väldigt länge (se s.9).  

 

Vi tycker att det är intressant att både Aftonbladet och Expressen, när de skrev om samma fall 

under samma dag, använde sig av samma ordval för att beskriva personen. Vi tror att det kan 

bero på att journalisterna använt sig av polisens signalement eller material från nyhetsbyråer 

utan att fundera kring att viss information möjligtvis inte är relevant för förståelsen av brottet. 

Torsten Thurén skriver i boken Journalister invandrare flyktingar att detta kan förklaras med 

att journalister oftast har ont om tid och begränsad tillgång till institutionella källor. Oftast 

jobbar de även under kommersiella villkor vilket gör att de är tvungna att presentera ett 

material på ett intresseväckande sätt för en bred publik (Hultén m.fl.,1998:11) eftersom brott 

är bland det som intresserar läsarna mest (Hadenius m.fl., 2008:304). Varför journalister har 

med den anklagades ursprung i artikeln kan enligt Ylva Brune förklaras med att man inom 

kriminaljournalistiken arbetar med att synliggöra avvikelser i samhället för att skapa ordning. 

Brottslingen ses alltid som en ”främling”, något som förstärks om personen har utländsk 

bakgrund (Brune, 2004:108).  

 

Vi fann att det i vårt undersökningsmaterial var vanligast att kvällspressen porträtterade folk 

med utländsk bakgrund som förövare. Flest fall hittade vi från åren 1970 och 2010. I några 

artiklar i vårt undersökningsmaterial porträtterades förövare som offer, trots att personerna i 

många fall hade begått brottet. Ett exempel på detta är artikeln Ingen socialhjälp för oss säger 

zigenarna i Sköndal (Expressen, 1950-03-06) som vi nämner i vår kvalitativa analys. Denna 

roll som offer kan enligt Jerzy Sarnecki förklaras med att vi människor har svårt att se 
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beteendet som förkastligt eller brottsligt när personen kommer från en grupp vi identifierar 

oss med (Sarnecki, A2006:355). I det här fallet handlar det om att vi som läsare har förståelse 

för att dispyter uppstår när man bor så många människor på en liten yta (se s.35). En annan 

anledning tror vi kan vara att läsare känner sympati för dessa personer. 

 

Att nämna vilket land personen kom ifrån var vanligt under samtliga veckor vi undersökte 

vilket indikerar att det inte har skett någon förändring genom åren. I många fall är den 

informationen irrelevant för förståelsen av brottet, men att nämna en persons ursprungsland 

kan ge läsare en uppfattning om att brottsligheten bland invandrare är högre än den är (Hultén 

m.fl., 1998:11).  I vårt undersökningsmaterial från åren 1950 och 1970 var det vanligt att 

nämna vilket jobb personen hade, vilket oftast hade en koppling till brottet. Enligt Spelregler 

för press, radio och TV ska man inte framhäva en persons etniska bakgrund, nationalitet, yrke, 

religiösa åskådning eller politiska tillhörighet om det saknar betydelse i sammanhanget och är 

missvisande (Svenska journalistförbundet, Spelregler för press, radio och TV, www.sjf.se). 

Under samma veckor var det även vanligt att artikeln innehöll en distansering mellan ”vi och 

dem”, det vill säga att man betonade att personen var en ”främling” och inte del av det 

svenska samhället. Artiklar som tillhörde kategorin ”vi och dem” ökade i vårt 

undersökningsmaterial under år 1990 och sjönk under år 2010. Dock var det som vanligast 

jämfört med de andra åren att skriva ut personens namn år 2010.  

 

Under alla undersökta veckor förklarade journalisterna i många fall inte varför brottet hade 

begåtts. Skribenterna vet oftast inte orsaken till brottet men om de tar upp att en kriminell 

person har utländsk bakgrund så är journalisten, enligt Thurén, skyldig att presentera ämnet 

allsidigt. Det räcker inte att endast ta upp att brottsligheten förekommer inom gruppen i fråga, 

utan man måste även tala om varför människorna beter sig som de gör. Detta eftersom det kan 

påverka publikens ställningstagande när det kommer till om brottet är på grund av personens 

kultur eller den svåra sociala situationen i Sverige (Hultén m.fl.,1998:54).   

 

När det kommer till porträtteringen av personer med utländsk bakgrund i samband med brott 

fann vi att det inte var vanligt att man beskrev personernas utseende i text. Det hände dock att 

journalister istället publicerade bilder på personerna. Från år 1990 hittade vi flest artiklar som 

hade minst en bild på den anklagade (8 av 20 artiklar) jämfört med de andra åren, men under 

år 2010 hade en större andel (6 av 10 artiklar) en bild på förövaren. Enligt Spelregler för 

press, radio och TV ska man helst undvika att publicera en bild på den anklagade eftersom det 
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gör en identifiering möjlig. År 2010 innehöll 4 av 6 artiklar bilder på personer som var 

misstänkta för ett brott, vilket strider emot fler pressetiska regler som menar att man ska 

minska publiciteten kring misstänkta brottslingar eftersom dessa ska betraktas som oskyldiga 

tills en fällande dom föreligger (Svenska journalistförbundet, Spelregler för press, radio och 

TV, www.sjf.se). 

 

Det som vi finner mest intressant med vår undersökning visas i diagram 7.7 där man kan se att 

18 artiklar handlar om personer med utländsk bakgrund som var dömda för brott. De 

resterande 48 artiklarna innefattar alltså artiklar där den anklagade var polisanmäld, frikänd, 

misstänkt, häktad eller där det inte angavs vilken befintlig position i den rättsliga processen 

personen befann sig i. I lagens mening var dessa personer fortfarande oskyldiga tills den 

fällande domen säger motsatsen.  

 

När polisen har misstankar om att personer med utländsk bakgrund har begått brott registreras 

det och medierna får tillgång till informationen. Eftersom brott säljer (Hadenius m.fl., 

2008:304) och än mer när det handlar om personer med utländsk bakgrund (Brune, 2004:110) 

så tar journalister med fallet eftersom det är av nyhetsvärde, trots att personen bara är 

misstänkt. Vad detta leder till är att personer som inte har någon relation eller koppling till 

personer med utländsk bakgrund skapar idealiska gärningsmän och tror att personer med 

utländsk bakgrund i högre grad begår brott (Christie, 2001:59). Dessa stereotypa 

föreställningar ökar sannolikheten för att personer med utländsk bakgrund utsätts för negativ 

särbehandling, bland annat i rättsystemet där de lagförs oftare vilket kan kopplas till du Rées 

undersökning (Sarnecki, 2006: 11, 22). Denna särbehandling och samhällets stereotypa 

förväntningar på personer med utländsk bakgrund kan även orsaka brottslighet hos dessa 

eftersom de känner att det förväntas av dem att begå brott (Sarnecki, 2006:27 f). Brotten 

skildras sedan i medierna och så fortsätter enligt oss den onda cirkeln.  

Brottsförebyggande rådet har en skyldighet att presentera statistik över kriminaliteten i 

Sverige. Till skillnad från Brå har medierna inte någon skyldighet att nämna personer som är 

misstänkta i brottsutredningar, inte heller vad personerna har för utländsk bakgrund. Att 

journalister skriver om misstänkta personer med utländsk bakgrund är enligt oss en drivkraft 

till varför den onda cirkeln fortsätter och vi hoppas att journalister idag väljer att tänka på 

konsekvenserna av informationen de lyfter fram. 
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Resultatet av undersökningen visar att artiklar om allvarliga brott så som mord och 

misshandel förekom, i vårt undersökningsmaterial, trots att de anklagade inte var fällda för 

brott. Vi tror att detta beror på att brott som mord och misshandel är av högt nyhetsvärde och 

således väljer journalisterna att lyfta fram dessa fall trots att personerna bara var misstänkta. 

Bedrägeri, som enligt oss inte är ett lika allvarligt brott, skrev tidningarna i större utsträckning 

om efter att den anklagade hade blivit dömd.  

Vi kunde i vårt undersökningsmaterial se indikationer på att det inte var vanligt att skriva hur 

personernas beteende var. Det beteende som dock var vanligast att nämna var ett aggressivt 

och våldsamt beteende i samband med brottet, för att visa på ett avvikande beteende hos en 

”främling” (Brune, 2004:108).  

 

9.2 Slutsats 

Under perioden 1 mars till 7 mars år 1950, 1970, 1990 och 2010 porträtterade svensk 

kvällspress ofta personer med utländsk bakgrund i samband med brott som förövare med ett 

aggressivt och våldsamt beteende. De skrev om fall där personerna var misstänkta för brott 

och man skrev ofta vilket land personen ursprungligen kom ifrån, vad den hade för jobb och 

ofta vilket namn de hade. Någon förklaring till varför brottet begicks tog kvällspressen inte 

upp. Tidningarna visade hellre en bild på personen som anklagats för brott än att beskriva 

personens utseende i text. Det brott som kvällspressen mest kopplade personer med utländsk 

bakgrund till var bedrägeri och de flesta brotten personer var misstänkta för var brott som 

mord, misshandel och smuggling. 

 

Utifrån våra undersökningsår kan vi se tendenser till att det år 1990 var vanligast att man 

skrev om personer med utländsk bakgrund i samband med brott.  Under alla år stod 

Aftonbladet för en majoritet av artiklarna, dock inte år 2010 då Expressen publicerade flest 

artiklar om brott kopplade till personer med utländsk bakgrund. När det gäller att ge en 

förklaring till varför brottet har begåtts visar undersökningen att ingen förändring har skett 

genom åren, man skriver alltså fortfarande inte varför ett brott begås. En annan faktor som 

inte har ändrats genom åren är att kvällspressen skriver vilket land personen, som är kopplad 

till brottet, kommer ifrån. Vad man kan se med hjälp av vår kvantitativa undersökning är att 

antalet bilder på förövare i tidningarna var flest i antal under år 1990. Dock var andelen störst 

år 2010 sett till antalet artiklar funna från det året. Under år 2010 publicerade man bilder på 
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personer med utländsk bakgrund som var misstänkta för ett brott, det vill säga det var inte 

säkert att de hade begått brotten.  

Enligt Gerbners kultiveringsteori, som beskrivs i Gripsruds bok Mediekultur Mediesamhälle 

(2002), påverkas publiken av medierna på det sättet att ett upprepat budskap eller meddelande 

blir deras uppfattning om verkligheten (Gripsrud, 2002:67). Vi kan i vårt resultat se ett 

upprepat budskap om personer med utländsk bakgrund då vi fann många artiklar som 

kopplade etnicitet till brott. Detta kan alltså påverka samhället till att se dessa individer på ett 

annorlunda sätt. Som vi nämner i början av vår uppsats så finns det enligt annan forskning 

ingen större skillnad på hur personer med utländsk bakgrund och personer med svensk 

bakgrund porträtteras inom kriminaljournalistiken. Tidigare forskning och litteratur inom 

ämnet påvisar dock att konsekvenserna är större för personer med utländsk bakgrund när man 

nämner dessa inom kriminaljournalistiken eftersom porträtteringen frambringar stereotypa 

föreställningar.  

 

 

9.3 Förslag till vidare forskning  

För att få ett större perspektiv på frågan om vad medier tar upp när det handlar om brott i 

samband med personer med utländsk bakgrund föreslår vi att forskning bör göras inom andra 

kanaler än bara kvällstidningar, så som morgonpress, radio, TV och webb. Då vår 

undersökning visar att mediernas skildring av personer med utländsk bakgrund inom 

kriminaljournalistiken kan leda till stereotypa föreställningar om dessa grupper tycker vi att 

detta är viktigt att forska vidare kring.   

 

Utifrån Van Dijks Racism and the press (1991) kan vi konstatera att det i utländska tidningar 

är ovanligt att prata positivt om personer med utländsk bakgrund.  Eftersom Hultén i sin 

avhandling (2005) nämner att vi har ett liknande problem i Sverige finner vi därför det 

relevant att forska kring skillnader och likheter mellan kriminaljournalistiken i Sverige och 

utlandet.  
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12. Bilagor 

Bilaga 1 – Kodbok 

 

V1 ArtikelID 

 

V2 KodarID 

 1 Amina El Mallah 

 2 Christina Kasagiannis 

 

V3 Kodardatum 

 

V4 Publiceringsdatum 

 

V5 Tidning 

1 Aftonbladet 

2 Expressen 

 

V6 Artikeltyp 

1 Notis 

2 Reportage 

3 Ledare 

4 Nyhetsartikel 

5 Krönika 

6 Puff  

9 Övrigt 

 

V7 Utseende 

1 Ögonfärg 

2 Hårfärg 

3 Hudfärg 

4 Kroppsbehåring 

5 Ansiktsdrag 

6 Skandinaviskt 

7 Europeiskt 

8 Utomeuropeiskt 

9 Asiatiskt 

10 Nordafrikanskt / Afrikanskt 

11 Latinamerikanskt 

12 Mellan Östern utseende 

13Utseende typiskt för land (Grekiskt, Egyptiskt, Kongolesiskt utseende) 

14 Inget 

15 Bild 

99 Övrigt 

 

V8 Kläder 

 1 Sjal 
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2 Kläder burna av Romer 

3 Religiös hatt 

4 Nämns ej 

9 Övrigt 

 

V9 Beteende 

1 Aggressiv 

2 Ovillig att samarbeta 

3 Villig att samarbeta 

4 ”God medborgare” 

5 Psykopatiskt beteende 

6 Våldssam  

7 Högfärdig 

8 inget  

9 Förvirrat 

10 Mystisk 

99 Övrig 

 

V10 Brott 

1 Rån 

2 Mord 

3 Snatteri 

4 Mordbrand 

5 Gänguppgörelse 

6 Våldtäkt  

7 Bedrägeri 

8 Misshandel 

9 Stöld 

10 Inget 

11 Terrorism 

12 Smuggling 

13 Illegal flykt   

14 Spionage 

15 Ofredande 

16 Prostitution 

17 Narkotika 

99 Övrigt 

 

V11 Roll 

1 Offer 

2 Förövare  

3 Inget 

9 Övrigt 

 

V12 Orsaksförklaring 

1 Kultur (kultur från hemland)  

2 Religion (Muslim, Kristen, Katolik, Jude etc.) 

3 Social bakgrund  

4 Boende i förort (”vart man bor påverkar en”) 

5 Utbildning 
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6 Krigsskadade 

7 Tuff personlig bakgrund 

8 Inget 

9 Flytt krig 

10 Politisk tillhörighet 

11 Segregation 

99 Övrigt 

12 Hämnd 

 

V13 Steg i den rättsliga processen 

1 Misstänkt / anklagad 

2 Häktad 

3 Dömd 

4 Polisanmäld 

5 Inget 

6 Frikänd 

 

V14 Antal förövare/offer 

1 En person 

2 Två personer 

3 Gäng (3 -9) 

4 Liga (10 uppåt) 

5 Oklart hur många 

 

V15Kön 

1 Man 

2 Kvinna  

3 Båda 

4 Nämns ej 

 

V16 Invandrare 

1 Ja 

2 Nej 

 

V17 Invandrarungdomar 

1 Ja 

2 Nej 

 

V18 Invandrargäng 

1 Ja 

2 Nej 

 

V19 Svensk medborgare 

1 Ja 

2 Nej 

 

V20 Ursprungsland nämns (polacker, finnar, tjecker) 

1 Ja  

2 Nej 
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V21 Folkgrupp (kurder, romer, assyrier) 

1 Ja 

2 Nej 

 

V22Namn på den anklagade eller dömda 

1 Ja 

2 Nej 

 

V23Terrorist 

1 Ja 

2 Nej 

 

V24 Namn på förort 

1 Ja 

2 Nej 

 

V25 Ungdomsbrottslingar från förorten 

 1 Ja 

2 Nej 

 

V26 Ordet Minoritet 

1 Ja 

2 Nej 

 

V27 Invandrartät förort 

1 Ja 

2 Nej 

 

V28 Invandraranknytning 

1 Ja 

2 Nej 

 

V29 ”Vi och Dem” 

1 Ja 

2 Nej 

 

V30 Ordet utlänning eller utländsk 

1 Ja 

2 Nej 

 

V31 Europeisk 

1 Ja 

2 Nej 

 

V32 Utomeuropeisk 

1 Ja 

2 Nej 

 

V33 Kontinent (Latinamerikan, Afrikan, Asiat, Mellan Östern) 

1 Ja 



52 
 

2 Nej 

 

V34 Utländsk medborgare 

1 Ja  

2 Nej 

 

V35 Flykting 

1 Ja 

2 Nej 

 

V36 Neger 

1 Ja 

2 Nej 

 

V37 Övrigt uttryck 

1 Ja 

2 Nej 

 

V38 Flyktingförläggning 

1 Ja 

2 Nej 

 

V39 Jobb 

1 Ja 

2 Nej 

 

V40 Utlandsfödd 

1 Ja 

2 Nej 

 

V41 Vart det utspelar sig 

1 Inrikes 

2 Utrikes 

3 Båda 

4 Oklar 

 

V42 År 

1 1950 

2 1970 

3 1990 

4 2010 
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Bilaga 2 – Definitioner 

I denna bilaga förklarar vi utvalda variabler och variabelvärden ur kodboken som kan vara 

svåra tolka. 

  

Beteende 

Aggressiv: Arg person, högljudd, nära inpå, hotfull. 

Ovillig att samarbeta: Flydde från brottsplatsen, lämnade landet, svarade inte på frågor. 

Villig att samarbeta: Erkänt brottet, följde med polisen utan strid, ”god medborgare”. 

Psykopatiskt beteende: Förövaren beskrivs ha psykiska problem, saknar empati. 

Våldsam: Förövaren gör illa någon eller använder fysiskt motstånd; med vapen etc.  

Högfärdig: Snobbig, verkar inte bry sig om situationen. 

Förvirrat: Förstår inte vad som har hänt. 

Mystisk: Tillbakadragen och svår att tolka. Samt att ordet i sig fanns i artikeln. 

 

Orsaksförklaring 

Kultur: Hemlandets kultur får en att begå brott, företeelser som kopplas till andra kulturer; 

hedersmord, terrorism, antisemitism som används som orsak till brottet. 

Religion: När religion nämns; kristen, muslim, jude etcetera anges som orsak till brottet. 

Social bakgrund: Hur personen har det ställt. Påverkade det personen att begå brott? 

Boende i förort: Att folk bor i förorter till storstäder ses som anledning till att begå brott. 

Utbildning: Personens utbildningsgrad är anledning till brott. 

Krigsskadade: Individer från krigsdrabbade länder, som har haft traumatiska upplevelser i 

sina liv begår brott av just den anledningen. 

Tuff personlig bakgrund: Barndomen, förhållande till föräldrar har gjort att personen agerar 

på detta sätt. Exempel på tuffa personliga händelser kan vara våldtäkt, slagen som barn, 

lämnad med mera. 

Flytt krig: Flyktingar med traumatisk bakgrund. 

Politisk tillhörighet: Vilket politiskt parti man har tillhör/tillhört.  

Segregation: Utanförskap, hat mot ”de andra”. 

 

 

V20 Ursprungsland nämns: Här tittade vi på ifall landet personer kommer ifrån nämndes i 

texten. Även när personer titulerades som finnar, polacker, greker, gambier med mera.  
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V21 Folkgrupp: Grupper som inte anses ha ett erkänt land. Exempel på dessa är syrianer, 

assyrier, kurder, romer med mera. 

V24 Namn på förort: Att det nämns i texten i vilken förort personen som kopplats brott bor i, 

eller kommer ifrån. 

V33 Kontinent: Här tittade vi på ifall en världsdel nämns. Exempelvis att personen var 

latinamerikan, asiat, afrikan, från Mellan Östern, Karibien med mera. 

 

 

 


