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Abstract: 

Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga hur kriminaljournalistiken har förändrats de 

senaste 25 åren. Vi har gjort en kvantitativ innehållsanalys av brottsartiklar i Dagens Nyheter, 

Aftonbladet, Sundsvalls Tidning och Arbetarbladet. Underlaget är taget från två veckor i 

september 1987 och 2012. Texterna har vi kodat utifrån ett kodschema med variabler gällande 

bland annat kön, brottstyp, gestaltning, källanvändning, offer och misstänkt. Vi har sedan 

korskört vissa variabler för att jämföra hur de såg 1987 mot 2012. 

 

Vi kom fram till att andelen kvinnliga textförfattare gick från att vara i minoritet till majoritet 

mellan 1987 och 2012. Bland källor, offer och misstänkt fanns det fler kvinnor 2012 men 

männen var i majoritet. Andelen artiklar om mord och våldsbrott hade ökat från 27% till 57% 

medan andelen texter om tjänstefel och ekobrott hade minskat från 30% till 8%. Fler artiklar 

tog i rubrik och ingress parti för en person utan elitstatus. Det var vanligare att rubriken 

fokuserade på offret istället för den misstänkte 2012. Användandet av tre eller fler källor hade 

ökat från 26% av artiklarna 1987 till 46% 2012. Det var ovanligt att skriva ut ålder eller 

etnicitet på offer och misstänkta båda åren. Vad gäller namnpublicering i fråga om offer och 

misstänkta kunde vi märka bara en liten eller ingen förändring. 
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Förord: 

Hemingway uttryckte livets förutsättning i en romantitel “Och solen har sin gång, The sun 

also rises”. Den dagliga produktionen av nyheter står aldrig still. Journalister gör nyheter av 

människors livsöden.  Arbetet skall vara klart före deadline. Ett dygn senare är tidningen 

gammal och duger bara att slå in fisk i. 

 

Journalisterna skulle kunna definiera sin roll till – Stay and play. Med andra ord det du gett 

dig in i får du göra något med. Ett annat sätt att beskriva läget är gräv där du står.  

Låt oss exemplifiera via katastrofjournalistiken som är ett angränsande arbetsfält till 

kriminaljournalistik. Rubriken lyder: ”Två offer och en gam, eller två gamar och ett offer?” 

 

På ett fält i södra Sudan ligger en utmärglad flicka. Bakom henne sitter en gam. Den 

prisbelönte fotografen som tar bilden av flickan med gamen bakom henne är Kevin Carter. 

Han tar bilden och schasar därefter bort gamen. Hans roll var klar. Han var i första hand 

fotograf. Många ställde den återkommande frågan till Kevin Carter efteråt. Vad gjorde du 

efter att du tagit bilden? Carters svar blev: 

 

”Inget det fanns tusentals.”  

 

Bilden publicerades i en bilaga år 1999. Bilagan publicerades i alla tre kvällstidningarna 

Expressen/GT/Kvällsposten, 1999 – 12- 26. Det går att ställa sig frågan vem som var den 

verkligt hungriga gamen? Carter? De tidningar som publicerade bilden? Eller rent av läsarna? 

 

Carter fick sitt internationella genombrott med bilden, den spreds över hela världen och blev 

en av många bilder från katastrofen i Sudan år 1999. Kevin Carter mottog senare 

Pulitzerpriset. Med andra ord, en journalist gör jobbet och struntar i konsekvenserna. 

Verkligheten eller egentligen den journalistiska verkligheten i detta fallet skall fram till varje 

pris före deadline.  

 

Vi vill rikta ett tack till vår handledare Håkan Lindhoff.  Nu åter till vår studie om 

kriminaljournalistik.  
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1. Inledning 

Brott och olyckor är det som journalisterna bedömer som mest intressant för läsarna, näst efter 

lokala nyheter (Asp 2007: 35). Kräver publiken brott? I alla fall så levererar medierna ständigt 

texter om brott och brottslingar. I samhället är vi ständigt omgivna av brott, och brottslighet 

räknas som en viktig samhällsfråga. För länder som inte är i krig kan brottslingar betraktas 

som en gemensam fiende att samlas mot. Frågan är då om vi överdriver hur farligt samhället 

faktiskt är? Hur vi tänker om brott formar till stor del hur vi är som medborgare. Det 

innefattar frågor som moral, sociala klyftor och övervakning. Det råder ingen tvekan om att 

vår syn på brottslighet formar hur samhället ser ut. Trots det har en vanlig människa liten 

personlig erfarenhet av tyngre brott. Här har medier en viktig funktion. Det är utifrån mediers 

rapportering som de flesta kommer att forma sina åsikter om brott. Det är också ett tacksamt 

ämne att göra journalistik på. När ett dramatiskt mord har skett hamnar det genast på 

löpsedlarna. Kriminaljournalistiken har fått ökat utrymme i Sverige (Pollack 2001:9). 

 

Brott säljer kort och gott; därav vår rubrik för hela studien. 

 

Vårt medielandskap har förändrats. Det är inte särskilt svårt att konstatera. På vilket sätt? Det 

talas om att jakten på sensationer är ett resultat av att ägarna av mediehusen önskar tjäna stora 

pengar. Ett rent egoistiskt och girigt mål som knappast följer det altruistiska högre målet att ge 

kunskap om världen till publiken - den ledstjärna som varje journalist bör sträva mot. Hur 

påverkas objektiviteten när slagkraftiga rubriker ökar försäljningen? Som publik känner vi oss 

utsatta av att se verklighetens våld hemma i våra vardagsrum när vi läser vår tidning eller var 

vi nu än väljer att läsa tidningen. Samtidigt vill vi bli upplysta om det som sker i världen. Vi 

har ett behov av att orientera oss (Wahl-Joergensen, K – Hanitzsch, T, 2009). 

 

Principerna för urvalet av nyhetshändelser har flera konsekvenser; konsekvenser tittar vi 

mycket lite på i vår studie. ”Bilden av verkligheten blir dramatisk och den blir negativ. 

Medierna fokuserar på det avvikande och sensationella händelser med oväntade eller okända 

utgångar.” (Gans 1980).  Journalisten letar efter det unika, det sensationella och det som 

rycker tag i oss. Forskaren försöker förstå vad som är det generella i det sensationella. 
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Vilken bild av brottsligheten får dagens läsare då hon konsumerar nyheternas 

brottsrapportering? Den frågan ställde vi oss i början av den här studien. Den frågan ledde 

fram till vår egen vetenskapliga frågeställning och kartläggning. Hur har 

kriminaljournalistiken förändrats 1987 mot 2012? För att ta reda på det utformade vi en 

kvantitativ innehållsanalys av brottsartiklar. Vi har riktat in frågorna mot den redaktionella 

texten. I undersökningen fokuserar vi på frågor om källor, kön, vinkel, offer och gärningsmän. 

Vi tittar på kriminaljournalistiken. Vi blottar källor. Vi räknar förekomster i texten. Nästa 

fråga var vilket urval vi skulle ha? Vi valde att rikta vår nyfikenhet mot fyra 

tidningsredaktioners texter. Forskare som journalister drivs av nyfikenhet. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Hur har kriminaljournalistiken förändrats 1987 mot 2012? Genom en kvantitativ analys av 

texter om brottsjournalistik tänker vi jämföra texterna. Vi kommer att studera källor, 

gestaltning, offer, misstänkta och kön. Vilka är de? Hur syns de i texten? Vi utgår från texten 

och sätter texten/artikeln i centrum. Målet med studien är att kunna förstå hur 

kriminaljournalistiken har förändrats under de senaste 25 åren. Innan vi började 

undersökningen förväntade vi oss att andelen kvinnliga skribenter hade ökat, att det är mer 

fokus på dramatiska nyheter och att det är vanligare att skriva ut namn på brottslingar. 

 

Frågeställningar: 

Har fördelningen mellan manliga och kvinnliga skribenter förändrat? 

Vilka förändringar kan vi se i fråga om brottstyper 1987 mot 2012?  

Vilken form av gestaltning var vanligast då mot nu? 

Hur har källanvändningen förändrats? 

Har fokus på offer och misstänkta förändrats? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett kapitel där vi förklarar bakgrunden till kriminaljournalistiken i 

Sverige. Vi sammanfattar i korta drag på vilket sätt brottsligheten har förändrats och hur 

kriminaljournalistiken har utvecklats i Sverige. Därefter kommer teoridelen där vi förklarar 

teorier och tidigare forskning om de ämnen vi har undersökt, till exempel moralpanik, 

källanvändning och könsroller relaterat till journalistiken. Efter det har vi metoddelen. Där 

förklarar vi hur vi har arbetat. Därefter förklarar vi vårt tillvägagångssätt och hur vissa 
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begrepp har definierats. Vi redovisar sedan resultaten och pekar ut de större skillnaderna 

mellan 1987 och 2012. Till sist analyserar vi resultaten, diskuterar och kommer med 

källkritik. Därefter kommer källförteckning och bilagor. 
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2. Bakgrund  

Vi går igenom hur kriminaljournalistiken har förändrats och följer brottsstatistiken för olika 

år.  

 

2.1 Kriminaljournalistikens utveckling 

Från 1915 ökar antalet brottsartiklar till mitten av 1940 talet för att gå ned på 60-talet till 1925 

års nivå (Pollack 2001;108). Pollack tror att sänkningen kan bero på samhällsklimatet som 

rådde då. Samtalen om brott fördes istället i allmänna termer om sociala problem. Det talades 

mer om vård än straff när det gällde brottslingar. Därefter stiger antalet igen fram emot 1987 

för att nå sin högsta punkt där hennes undersökning slutar 1995. Nyhetsartiklar är i majoritet. 

Men det blir fler ledare och debattartiklar om brott från 70-talet och framåt.   

 

Medierna börjar skriva om narkotikabrottslighet 1965 men den typen av texter slår igenom  

framförallt på 70- och 80-talet (Pollack 2001;128). Ungdomsbrottsligheten minskar under 70- 

och 80-talet för att sedan öka under 90-talet. 

 

 2.2 Brottsstatistik i Sverige 

 

Figur 1: anmälda brott 1975-2011. Figur 2: Typ av anmälda brott 2011. 
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Brottsförebyggande rådet (Brå) definierar anmälda brott som ”alla de händelser som anmälts 

och registrerats som brott hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Tullverket och 

Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning 

visar sig inte vara brott.  

 

Det dödliga våldet är mindre på 2000-talet jämfört med 1990-talet enligt Brå. År 2011 skedde 

81 fall med dödligt våld, det är en av de lägsta noteringarna som har gjorts de senaste 10 åren. 

I 70 procent av fallen av dödligt våld var offret en man. 65 procent av fallen skedde i någon 

av storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. 

 

Figur 3 

 

Figur 4 
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3. Teori 

I det här avsnittet tar vi upp teorier och tidigare forskning som påverkar vår undersökning. 

Det tar upp återkommande teman som moralpanik, källanvändning, namnpublicering, 

genustänk och gestaltning. 

 

3.1 Relationen till läsarna / moralpanik 

Ester Pollack (2001: 81) beskriver moralpanik som en spiral av ömsesidig förstärkning. 

Moralpanik handlar om att journalisterna överdriver hur brottsligheten ser ut  och skapar 

därför rädsla och fördomar i samhället. Denna förenklade bild kan på sikt leda till större 

klyftor och mer brottslighet. Journalisterna ställer svart mot vitt. Polisen och andra 

samhällsorganisationer representerar den goda sidan medan brottslingarna representerar den 

onda. Den stora mediebevakningen leder till krav på hårdare tag mot brottsligheten, vilket i 

sin tur leder till hårdare mediebevakning. Människor i lägre social grupper kriminaliseras i 

samhällets ögon och det kan i sin tur leda till att de begår fler brott. Medierna kan genom 

moralpanik göra ett problem betydligt värre än det var från början. Ordet används ofta om nya 

kulturfenomen som ”gammelmedierna” uppfattar som skrämmande. 

 

Generellt är det så att skillnaden mellan vad människor tror om brott och straff och hur 

verkligheten ser ut är mycket stor. ”Bekymmersamt stor”, säger Jerzy Sarnecki (Gadd 

1994:50). Sarnecki menar att: ”Den bild av brottsligheten jag skulle vilja ha skildrad av 

journalister skulle se ut så här: 

• De flesta brott är spontana eller dåligt planerade handlingar som leder till små skador. De 

begås av personer som förut begått brott och mot personer som även de ofta är rejält socialt 

utsatta. 

Det är min bild av verkligheten. Men den bild av verkligheten jag möter i massmedia ser ut så 

här: 

• De flesta brott är mycket välplanerade och genomtänkta, de är grova och för med sig 

allvarliga konsekvenser. Brotten begås av förstagångsförbrytare mot personer som aldrig förut 

gjort något fel.” (Gadd 1994:51). 

 

3.1.1 Riskfaktorer:  

I en undersökning sägs följande om riskfaktorer. ”Det är först när en större katastrof inträffar 

som människor överlag blir medvetna om de verkliga hot som kan förekomma. Det är bristen 
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av erfarenhet av terrorattacker eller naturkatastrofer som gör att människor ofta tvingar sig att 

förlita sig på de samhällsorgan som har till uppgift att förse människor med relevant 

information” (Eriksson et al. 2004).   

 

Två händelser som skulle ökat vår medvetenhet om oförberedda händelser är dels mordet på 

dåvarande statsminister Olof Palme dels mordet på utrikesminister Anna Lindh. ”Mediers sätt 

att skriva om dessa två händelser på ett sätt i termer av kris, avspeglar sig i vad innevånarna 

och läsarna får för uppfattning om det rådande läget i samhället” (Eriksson et al. 2004).   

 

3.2 Källor 

Medieforskaren Anders Sahlstrand (2005:221) gjorde sin studie på källor i nyhetstext. Hans 

analys visar att en genomsnittlig nyhetstext oftast har tre källor. Antalet källor är generellt fler 

när det finns en tydlig konflikt. Ännu flera källor är det i artiklar om brott. Hans slutsats var 

att det var männen som fick synas som källor mest och flest antal gånger. 77 procent av de 

muntliga källorna på  nyhetsplats var män medan 23 procent var kvinnor (Sahlstrand, 2005). 

När kvinnor syntes fick de en mycket framskjuten och fördelaktig dager. Sahlstrand hävdar att 

kvinnliga skribenter skulle kunna använda fler kvinnliga källor än sina manliga kollegor. Han 

menar att såväl manliga som kvinnliga skribenter använder många manliga elitkällor och 

expertkällor. Sahlstrand skriver: 

 

• att mångfalden av de synliga källorna är begränsad 

• att kvinnor och icke-elitkällor är underrepresenterade 

• att småföretagare och myndigheter får betydligt sämre publicitet 

• att få goda medborgerliga föredömen kommer till tals, istället kommer fler offer till tals 

• att det egna journalistiska yttrandeanspråket är lågt 

 

Sahlstrand menar också att de som får synas mest är vita män inom gruppen elitkällor. En 

elitkälla har mer makt än ”vanliga människor” och en högre position i samhället. En expert är 

en form av elitkälla eller en person som innehar ett högre ämbete.  

 

3.3 Offer och förövare 

De etiska reglerna för press, radio och tv är menade som riktlinjer för den svenska pressen. 

Reglerna finns för att ge den enskilde skydd utöver det som lagen kräver. Reglerna råder 
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journalister att undvika uppgifter om människors privatliv ifall det inte finns ett uppenbart 

samhällsintresse. Bevakning av brott ska skötas objektivt med hänsyn till både offer och 

gärningsman. Brottsoffer ska alltid visas största möjliga hänsyn. Publicistklubben (PK), 

Svenska Journalistförbundet, Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU), Sveriges Tidskrifter, 

Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Utbildningsradion AB står alla 

bakom de pressetiska reglerna (Allmänhetens pressombudsman 2013). 

 

Relevanta regler inom kriminaljournalistik: 

Respektera den personliga integriteten 

 Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet 

om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

 Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. 

Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras 

anhöriga. 

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

tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i 

sammanhanget och är missaktande. 

Var försiktig med namn 

 Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. 

Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn 

anges. 

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

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

 Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger 

materialet. (http://www.po.se/regler). 

 

3.4 Kvinnor inom kriminaljournalistiken 

”Att journalistiken etablerades som en manlig institution och att män hittills dominerat i 

journalistiken är relativt enkelt att slå fast”  (Djerf-Pierre, 2003: 45). 

Under det tidiga 1900-talet var journalistiken en manlig domän. För de kvinnor som skrev 

könsmärktes vissa positioner och bevakningsområden. Utrikesnotiser, skandaler, mord och 

brott räknades som kvinnlig domän och blev oftast notiser. Männen dominerade inom 

områden med hög status som politik och ekonomi. Med tiden förändrades bilden av vilka 
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inriktningar som sågs som mest prestigefyllda och brott blev en manlig syssla. På 70-talet fick 

sociala och traditionellt kvinnliga frågor som skola, vård och omsorg ökad uppmärksamhet. 

Kvinnornas roll inom kriminaljournalistiken blev som socialreportrar  (Djerf-Pierre, 2003).  

 

Än idag har kriminaljournalistiken olika könsmärkningar. Den delen som rör brott och 

brottsbekämpning räknas som ”hård” journalistik och är oftast mansdominerad. Den delen 

som rör sociala frågor är kvinnodominerad. Den manliga kriminalreportern mot den kvinnliga 

socialreportern. När kvinnliga journalister önskar sig ta sig in på en manlig domän så som 

journalistiken ändå är har kvinnor två val. Antingen konkurrerar de på männens område som 

”one of the guys” eller så riktar de in sig på kvinnliga områden och blir ”one of the girls” 

(Steiner 2009;126). Brottsjournalistiken skildrar en mansdominerad värld.  

 

Brottslingarna är oftast män och rättsapparaten är mansdominerad. Detsamma gäller för polis, 

kriminalvård och domarkår (Pollack 2001;204). 

 

3.5 Gestaltning av nyheter 

Kriminaljournalistik har inom forskningen diskuterats utifrån ett maktperspektiv med 

journalistik som antingen upprätthåller eller upplöser samhällets normer genom sin 

rapportering. Ester Pollack (2001;11) sammanfattar det som att kriminaljournalistiken kan 

antingen uppfattas som ett hot mot lag genom att glamorisera och inspirera till brott. Ett annat 

perspektiv är att den håller makten uppe genom att skapa en överdriven rädsla för brott och 

måla upp alla former av samhällsorganisationer som en nödvändighet för vår trygghet. Det 

tredje perspektivet är kriminaljournalistik som kritiskt granskar makten och motverkar 

maktmissbruk. I uppsatsen refererar vi till det som gestaltning. 
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4. Tidigare forskning 

Ester Pollack (2001) är den forskare som gjort den mest longtiunella forskningen kring 

medier och brott i Sverige. Hennes forskning började vid 1905 och slutar 1995. Hon går 

igenom utvecklingen av brott och hur medier har skildrat brottslighet i redaktionell press. 

Inledningsvis har hon gjort en djupare penetrering av kriminologiska och medievetenskapliga 

teorier. Hon har fokus på samband, speciellt samband mellan kriminalpolitik och medier och 

brott. Hon presenterar därefter samspelet mellan journalister och kriminalpolitiken i 

efterkrigstiden. Här var det enligt henne inte ovanligt att politikernas egna värderingar fick 

stort utrymme utan att de blev emotsagda av journalisterna. Det skedde en förändring 1970. 

Då var brottslingen mer i fokus medan offret kom i skymdundan. Hon har tittat speciellt djupt 

på tre år 1955, 1975 och 1995. Det sista har hon beskrivit som populistiskt. 

Ungdomsbrottslighet har särskilt intresserat henne. Hennes forskning har stort djupt i 1950-

talets brottspolitik som brottsjournalistik. 

  

Pollack har i dagstidningarna granskat Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Vestmanlands 

Läns Tidningar och Arbetarbladet. Vart tionde år från och med 1915 har hon kodat brottstexter 

utifrån ett tjugotal variabler (Pollack 2001;107). Pollack anser att det finns olika teorier om 

representativiteten hos etniciteter men att när det gäller kön är det däremot klart att männen är 

överrepresenterade både i brottstatistiken och i medierepresentationen. Kriminaljournalistik 

domineras av våldshandlingar och individanknuten brottslighet. 

 

En studie av skillnaderna mellan dagstidningar och kvällstidningar görs i examensarbetet 

”Brottspublicering i pressen” (Gustafsson och Jonsson 2003) . De valde att granska 

Göteborgs-Posten och Göteborgs Tidning. De jämför också brottspubliceringen mellan 1988 

och 2003. Deras fynd var att antalet brottsartiklar var dubbelt så många 2003 mot 1988. 

Våldsbrott var det som tidningarna skrev mest om. Gärningsmannen var oftast en man och det 

fanns sällan en relation mellan offer och gärningsman. Kvällstidningarna gav brottsligheten 

större utrymme och använde mer bilder. 
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5. Metod och material 

Vi har valt att göra en kvantitativ innehållsanalys för att empiriskt undersöka vårt material. I 

en kvantitativ studie räknar du förekomster; det vill säga antal gånger en person, händelse 

eller plats uppkommer i en redaktionell text. Våra tolkningsramar  för brottsjournalistik har 

framförallt utgått ifrån Ester Pollacks (2001) En studie i medier och brott. Tolkningen av 

källor och deras status har utgått från Anders Sahlstrands (2000) De synliga : nyhetskällor i 

svensk storstadsmorgonpress. 

 

Vi började med: 

 Att välja vilka analysenheter och vilken period som skulle analyseras. Vi selekterade 

tidningar och fick fram ett antal artiklar som handlade om brott ur dessa. Tidningar 

från 2012 hittade vi i Retriver (Mediearkivet).  Vi valde att gå till Kungliga 

Biblioteket, KB och printa ut artiklarna från år 1987. 

 Vi utformade ett kodschema och en kodbok. Kodschemat är det verktyg där vi ställer 

upp de olika variablerna. Varje svarsalternativ hade en siffra som vi förde in i ett 

Exellark. Kodboken innehåller instruktioner för hur vi skulle bedöma eller få 

mätvärlden på respektive variabel.  

 Kodboken och kodschemat gjorde vi om efter att vi testkodat ett antal artiklar. Ett 

exempel är att ”gärningsman” byttes till ordet ”misstänkt” eftersom gärningsman 

förutsätter att personen är skyldig.  

 Vi kodade tillsammans för att få en starkare validitet. I de fall vi kodade enskilt gjorde 

vi en test på hur den andre hade valt att koda en text. Det för att säkerställa validitet 

och reliabilitet.   

 Vi använde Excell för att föra in värdena i form av siffror. Resultaten fick vi fram  

genom ett mer avancerat räkneprogram (SPSS ). SPSS är ett datorprogram för 

statistisk analys Akronymen SPSS betydde ursprungligen Statistical Package for the 

Social Sciences. 

  Av variabelfrekvenserna kunde vi korsköra vissa variabler (bivariat analys) och få 

fram tabeller. De var sedan underlag för diagrammen som vi gjorde i Excell. 

 

5.1 Urval 

För vår undersökning har vi valt att studera Dagens Nyheter, Aftonbladet, Sundsvalls Tidning 

och Arbetarbladet. Vi valde de tidningarna för att få en bredd på undersökningen som sålunda 
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omfattade en storstadsmorgontidning, en kvällstidning och två lokaltidningar. Därmed fick vi  

också i urvalet två rikstidningar och två lokaltidningar. Samtliga tidningar kommer ut sju 

gånger per vecka bortsett från 1987 års upplaga av Arbetarbladet som då kom ut sex gånger 

per vecka.   Tidsmässigt har vi valt att undersöka två veckor 1987 och 2012. 1-14 september 

1987 och 1-14 september 2012. Vi försökte att välja ut en period där inga ovanliga händelser 

hade skett som skulle kunna ta fokus från vanliga brott. 

 

Brott kan definieras på olika sätt. Vi valde samma definition som Pollack (2001;108). Den 

löd: ”handlingar som enligt gällande lag är belagda med straff”. Om texten på något sätt berör 

en brottslig handling så räknar vi den som kriminaljournalistik. Texter om rättssystemet i 

allmänhet som inte innefattar brott har vi inte tagit med eftersom de oftast handlar mer om 

politik. Exempel: Nedskärningar inom Västernorrlandspolisen. Vi har valt att exkludera alla 

brott som begicks utanför Sveriges gränser om det inte fanns några svenskar inblandade. 

Anledningen till det var att dels var de nyheterna ofta tagna från andra nyhetskällor dels hade 

det blivit svårare att kategorisera brottstyper så som krigssituationer eller terroristhandlingar.  

 

Texterna har vi sedan delat in i två kategorier: notiser och artiklar. Notiserna räknade vi 

antalet på men de är inte med i den kvantitativa undersökningen. Notiser är ofta tagna från 

andra nyhetskällor och har för lite information för att göra några djupare analyser. 

 

5.1.1 Om tidningarna: 

Dagens Nyheter - Liberal. Har Stockholm som utgivningsort. Grundad 1864. Ägs av Bonnier 

AB(Dagens Nyheter 2013). År 2011 var upplagan 292 100 exemplar per nyhetsdag (TS 

2012). 

 

Aftonbladet - Socialdemokratisk. Har Stockholm som utgivningsort. Grundad 1830. Ägs av 

Schibsted ASA (Aftonbladet 2013). I maj 2012 var upplagan (fullt betalda, rabatterade och 

fria) på 241 600 exemplar per arbetsdag (PwC 2012). 

 

Sundsvalls Tidning - Liberal. Har Sundsvall som utgivningsort. Grundad 1841. Ägs av 

MittMedia Förvaltnings AB (MittMedia 2013). År 2011 var upplagan 28 800 exemplar per 

nyhetsdag (TS 2012). 
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Arbetarbladet - Socialdemokratisk. Har Gävle som utgivningsort. Grundad 1902. Ägs av 

MittMedia Förvaltnings AB (MittMedia 2013). År 2011 var upplagan 21 600 exemplar per 

nyhetsdag (TS 2012). 

 

5.2 Begreppsdefinitioner 

Här redovisar vi några av de begrepp som vi använt för att precisera vissa variabler i vår 

studie. För fullständig översikt av hur kodschemat ska tolkas, se kodboken. Båda finns i 

bilagor. 

 

Elitperson/elitkälla är någon som i egenskap av sin position har mer makt än ”vanligt folk”. 

Exempelvis politiker, höga chefer inom myndigheter och näringslivet, journalister, forskare, 

präster, kulturelit och eller kändisar med bas i konstnärliga yrken. På grund av sin ställning 

har elitpersoner bättre insyn och större makt/befogenheter än ”inte-elit” personer. Till inte- 

elitpersoner räknar vi också katter, hundar och andra djur. 

 

Vinkel. Denna variabel handlar om hur vi tolkar att rubrik är vinklad mot den misstänkte. Är 

den vinklad mot fällande eller friande perspektiv utifrån gärningen? Det vill säga hur är orden 

i rubriken vinklade mot den/de synligt misstänkta? Om rubriken är fällande så antyder den att 

de misstänkta är skyldiga och ska straffas. En friande rubrik antyder att de misstänkta är 

oskyldiga. Texten i rubriken kan till exempel använda citat som talar mot/för de misstänkta 

eller framställa dem på ett negativt/postitivt sätt. 

 

Gestaltning. Här har vi kategoriserat rubrik och ingress efter fem gestaltningsperspektiv, som 

ger uttryck för hur journalisten väljer att presentera för sina läsare. De fem värdena vi har 

använt oss av är: glamorisera, granska, ta parti för elit, ta parti för inte-elit och neutral. Att 

glamorisera innebär att förhärliga brottslingen och den brottsliga livsstilen genom 

förskönande beskrivning. Ett annat värde kallade vi för granskande. Det innebär att 

journalisten har ett undersökande perspektiv. Det kan handla om att granska statsmakten och 

ifrågasätta hur statsmakten hanterar brottslighet. Rubriken och ingressen kan också ta 

ställning för en elit- eller inte-elitkälla. Den senare kallar vi i resultatdelen för ”den lilla 

människan”. Vi har huvudsakligen funnit stöd hos Pollack (2001) för våra 

gestalningsperspektiv som vi omvandlar till variabler. Pollack menar att det finns tre teman 

kring makt kopplat till journalisternas gestalning av brott i redaktionell text.  De tre är: 1: Ta 
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parti för makten.  Kategoriseras som ”tar parti för elit”. 2: Granska makten. Kategoriseras 

antingen som ”granskande” eller ”tar parti för inte-elit”. 3: Inspirera till brott och brottslighet. 

Kategoriseras som att ”glamorisera”.  

 

Brottsplats. En variabel handlade om att kategorisera var brottet var begånget, i storstad, 

mellan-/småstad eller landsbyggd. Mellan- eller småstad är i vår studie definierad som  en 

tätort med minst 1000 invånare. By är i vår studie en klunga av sammanhängande hustomter 

ute på landet och som har färre än 1000 innevånare.   

 

5.3 Metodlitteratur 

När vi utformade kodschemat utgick vi från beskrivningen av en kvantitativ innehållsanalys i 

Metodpraktikan. Vi utformade ett kodschema/kodblankett och en kompletterande kodbok 

utifrån Metodpraktikans beskrivning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud 

2009;232). Datainsamling handlar om att fylla en datamatris med information. Vi måste 

därför bestämma vilka som är forskningens analysenheter och hur vi ska utforma variablerna. 

För att arbetet ska ske på ett korrekt sätt ska det också finnas en kodbok som förklarar hur 

variablerna ska tolkas. Slutligen görs det ett reliabilitetstest för att bekräfta att studien har 

validitet. Vi har också tagit inspiration från kodschemat som användes i Brottspublicering i 

pressen (Gustafsson och Jonsson 2003) eftersom de gjorde en liknande undersökning.  

 

5.4 Tillvägagångssätt 

Vilka gestaltningsformer finns; hur vanliga är de? Vem kommer först till tals i texter 1987 mot 

2012? I en kvantitativ studie räknar du förekomster; det vill säga antal gånger en person, 

händelse eller plats förekommer i en redaktionell text. Du kan till exempel se om den 

misstänkte nämns vid namn, titel eller tillförs något annat attribut som etnicitet, ålder eller 

utbildning. Vi tolkar inte, vi räknar med exakta tal. Vi kan ta mordet på Olof Palme som 

exempel. Offret tillhör makteliten. Han är man; han mördades på allmän plats, utomhus. De 

misstänkta fälls ofta redan i rubriksättningen. Den misstänkte är man; ålder och etnicitet är 

okänt.  

 

När vi gör vår undersökning måste vi för vissa variabler göra en bedömning eller tolkning. En 

fullständig förklaring för hur vi har tolkat variablerna finns i kodboken. Vi kan till exempel 

bedöma hur många gånger rubrikerna är fällande mot gärningen eller den misstänkte. Vi kan 
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kolla ifall rubriken är granskande eller neutral. Är huvudkällan en elitperson eller en icke-

elitperson? 

 

Rubriken kan anta tre värden (variabel värden har numeriska siffror (1- 99). Värde 1 är 

fällande. Värde 2 är friande. Värde 3 är neutral.  

 

Rubrik plus ingressen kan anta fem värden. Värde 1 är glamoriserande (av brottet eller den 

misstänkte). Värde 2 är granskande. Värde 3 är att ta parti för elit-person. Värde 4 är att ta 

parti för inte-elitperson. Värde 5 för att journalisten varit Informativ/neutral. 

 

Exempel: 

Jag försökte rädda Palme med mun-mot-munmetoden   

Stefan Glanz, 22, försökte rädda Olof Palmes liv med mun-mot-munmetoden. 

  ”Men jag visste inte för en [sic!] dagen därpå att det var Palme jag försökte rädda”. 

 

Nyhetstexten är skriven av Sakari Pitkänen. Texten är införd den 4 mars 1986. Olof Palme 

dog kl:23:21- 23, 28 februari 1986. Texten är från Aftonbladet. 

 

Det första vi tittar på är vinkeln i rubriken. Utifrån den misstänkte, är den friande, fällande 

eller neutral? Målet är att se ifall rubriken talar för eller emot. Perspektivet är i det här fallet 

skildrat utifrån någon som försöker rädda offret. Skribenten vill att vi skall sympatisera med 

Stefan Glanz, 22,  men även med offret. Eftersom rubriken tar parti för offret så bedömmer vi 

att den tar avstånd från den misstänkte. Från den misstänktes perspektiv ser vi därför vinkeln i 

rubriken fällande.  

 

Neutral nyhetstext i ingressen. Någon ville rädda någon annan av någon anledning. 

Huvudkällan är beskriven i ingressen som 22 år. Han är hjältemodig men han är inte en 

elitkälla. Han har sannolikt inte mer makt än ”vanligt folk”. Glanz, 22, är en icke-elitperson. 

I ingressen tar journalisten inte parti för icke-elit. Glanz, 22, är inte offret det är Palme. Så 

ingressen blir så som nyhetstext skall vara neutral och informativ. Stefan Glanz, 22,  är en 

aktör, en medspelare och en klart modig person.  
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Fokus i rubriken är på Stefan Glanz,22, som vi i vår studie räknas som en huvudkälla till 

texten. 

 

5.5 Signifikanstest 

Vi har valt att använda 5 procents nivån för att fastställa om ett samband verkligen finns 

mellan två variabler. Det innebär att förändringen måste vara mer än 5 procent. Ligger 

förändringen under 5 procent (0,05) är det inte ett samband som är signifikant säkert enligt 

vår studie. Det finns ofta tre nivåer för att fastställa om förändringen är säker. De tre nivåerna 

är 5 procent, 1 procent och 1 promille. Om förändringen är mer än 5 procent är det med 95 

procents säkerhet sant att vi fått en förändring. Vi tar ett exempel från våra resultat: Andelen 

rubriker som var friande gentemot gärningsmannen var 6% 1987 och 11% 2012. Ökningen är 

5 % och är alltså inte tillräckligt stor för att vi ska kunna fastställa en signifikant förändring. 5 

% är +/- noll i detta fallet. Det är inte en tillräckligt stor skillnad och därför inte förändring. 

Hade det varit 6% i skillnad hade sambandet varit till 95 procent säkert att det verkligen var 

en förändring.  

 

5.6 Metoddiskussion 

Kvantitativ innehållsanalys är i vårt fall den bästa metoden då vårt undersökningsmaterial var 

relativt omfattande. Vi vet exakt hur texterna såg ut just det här två veckorna från 1 – 14 

september.  Utmaningar som vi stötte på var följande: antalet träffar på vissa variabler eller 

vissa mätvärden var ibland för få för att dra några slutsatser om dem. Till exempel var det för 

få kvinnliga skribenter 1987 för att jämföra hur de gestaltade artiklar jämfört med männen. 

Antalet träffar på ”glamorisera” för rubrik och ingress är ett annat exempel på för få träffar för 

att kunna dra några slutsatser. I vissa fall har vi valt att kommentera resultaten trotts att de inte 

är större än 5%. 

 

Kontext: 

” .., all kommunikation och alla betydelser har en socio-politisk dimension och (de kan) inte 

förstås utanför sitt sociala sammanhang.” (Fiske, 1998).    

 

Vi är medvetna om att vi kan missa sammanhanget för en text. Alla texter skrivs i ett 

sammanhang. Det är omöjligt att undersöka en text i kvantitativa undersökningar lika 
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noggrant som i kvalitativa undersökningar. Vi anser att en kvantitativ undersökning ändå är 

den bästa i vårt fall eftersom vi får ett större underlag och därför kan dra starkare slutsatser. 

 

En miss vi gjorde var att vi inte kollade om det var anonyma källor som uttalade sig när vi 

studerade bikällor i text. Detta gäller däremot inte då vi mätte huvudkällor. 

 

När vi redovisar resultaten går vi efter antalet förekomster. I vissa fall kan vi inte säga att de 

representerar verkligheten utanför medierna. Att antalet texter skrivna av kvinnor har ökat 

behöver inte betyda att det var fler kvinnor anställda på redaktionen. Det kan också bero på att 

kvinnorna producerade mer texter än männen eller att fler kvinnor frilansade. 
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6. Resultat 

 

Totalt hade vi 626 texter. Av dessa var 353 notiser och 273 var längre texter. Det totala 

resultatet för året 1987 var 284 texter varav 140 bestod av notiser och 144 var längre texter. 

År 2012 hade vi 342 texter. 213 var notiser och 129 var längre texter. Notiser är väldigt 

vanliga i lokaltidningarna 2012. Rikstidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet har färre 

texter om brott 2012 (gäller både notiser och längre texter). Sundsvalls Tidning och 

Arbetarbladet har ökat antalet texter om brott 2012, både notiser och längre texter. 

 

Figur 6. Texter per tidning 

  Dagens 

Nyheter 

Aftonbladet Sundsvalls 

Tidning 

Arbetarbladet Totalt 

1987 Längre text 

Notiser 

25  

39 

66  

13 

32  

50 

21  

38 

144 

140 

 Totalt 64 79 82 59 284 

2012 Längre text 

Notiser 

22  

24  

32 

11  

42  

90  

33  

88 

129 

213 

 Totalt 46 43 132 121 342 

Totalt  110 122 214 180 626 
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6.1 Redaktionen 

 

DN: 1987 n=25, 2012 n=22. Aftonbladet: 1987=66, 2012=32. Sundsvalls Tidning: 1987 

n=32, 2012 n=42. Arbetarbladet: 1987 n=21, 2012 n=33. 

 

Av denna graf går att se att det är fler kvinnor än män som skriver om brott år 2012. År 1987 

var det få kvinnor på redaktionerna. Det tydligaste exemplet är Arbetarbladet som inte hade 

några kvinnliga textförfattare 1987 men där 48,5% var kvinnor 2012. Det var vanligare att 

inte skriva ut textförfattarens namn 1987, vilket gör att vi inte har ett lika stort underlag för 

könsfördelningen. 2012 var det vanligt att skriva ut byline. 

 

  

Andelen artiklar som är puffade på förstasidan har ökat med 5%, en marginell  förändring 

mellan 1987 och 2012. 
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Det är vanligare att använda bilder 2012. Då hade 34% av texterna ingen bild, mot 1987 då 

47% saknade bild. Det är också vanligare att kombinera foto med illustration. Detta grepp har 

ökat från 1% till 8%. 

 

6.2 Brott 

 

Förekomsten av mord i redaktionell text är betydligt större 2012. 57 procent av brotten 

skildrade i tidningarna handlade om våld eller mord. 1987 var den andelen 27 procent. Vi kan 

också se att andelen brott av typen tjänstefel eller ekobrott var 30% 1987, men bara 8% 2012. 

Tjänstefel var det vanligaste brottet 1987 (22%), år 2012 handlade bara 3 % av artiklarna om 

tjänstefel. Trafikbrott var också vanligare 1987 med 12% mot 2% 2012.  
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Vi ser en ökad andel brott i de redaktionella texterna som sker i bostäder 2012. Andelen brott i 

anknytning till arbetsplatsen har minskat 2012. Brottsplatsen (lokus) var i hemmet  i 12% av 

fallen 1987 men andelen hade ökat till 30% 2012. Arbetsplatsen som brottsplats har minskat 

från 29% 1987 till 16% 2012. Utomhus är den plats där brott beskrivs 1987 i 30% av fallen i 

redaktionell text. Den siffran minskar till  24 % 2012. Fallen där det inte går att klassificera 

ligger på 17% de båda åren. 

 

 

2012 är mer jämt fördelat vad gäller olika brottsskeden. År 1987 var utredningen den 

vanligaste situationen som beskrevs i text. Andelen var 45%. År 2012 har alla de övriga 

kategorierna ökat, där journalister låter beskriva brott på nyhetsplats. Rättegång är den allra 

vanligast platsen för brottskildringar 2012. Andelen texter som beskriver rättsprocessen för 

brott är 23% 2012. 
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Fler av brotten i medierna utspelar sig i mellan- eller småstad 2012, en ökning från 33% till 

48%.  Storstadsbrotten har minskat i andel från 38% till 18%. Andelen brott på nationell (och 

internationell) nivå har ökat 2012. Nationella brott ligger på 22% och är den näst vanligaste 

kategorin. 

 

5.6 Rubriker och gestaltning 

 

Andelen fällande rubriker är densamma 1987 mot 2012. Siffran som vi fick fram var 51% 

båda åren. Redaktionerna är försiktigare med att fria i rubriken år 2012. År 1987 var 11% av 

rubrikerna friande mot den misstänkte. 2012 var de 6% av rubrikerna friande mot den 

misstänkte.  Andelen neutrala rubriker har ökat något, från 37% 1987 till 42% 2012.  
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Det är ovanligare 2012 att ta parti för en elitkälla. 1987 tog 14% av artiklarna parti för en 

elitkälla medan motsvarande siffra var 8% 2012. Det är vanligare att ta parti för ”den lilla 

människan” 2012, det vill säga inte-elit. ”Den lilla människan” kommer till tals i 15% av 

fallen 1987 och 21% 2012.  

 

Vi valde att ta bort greppet ”glamoriserande” i resultaten eftersom det endast var 3 artiklar 

som föll under den kategorin. I diagram 12 har vi också valt att redovisa gestaltningen i 

förhållande till manliga och kvinnliga reportrar år 2012. 1987 var antalet kvinnliga 

textförfattare för få för att dra några slutsatser. Män var granskande i 12% av fallen 2012 

medan kvinnorna var det i 6% av fallen. 6% av kvinnorna tog parti för en elitkälla mot 12% 

av männen. Det var vanligare för kvinnorna att vara informativa. I 65% av brottskildringarna i 

text var kvinnliga skribenterna informativa medan männen var det i 54% av fallen. 
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Fokus på offer i rubriken har ökat från 15% till 26% 2012. Fokus på misstänkt har minskat 

från 59% 1987 till 48% 2012. Tidsdokument användes aldrig i rubriken 1987. Att ha med 

huvudkällan i rubriken var vanligare 1987, 15%, mot 10% 2012. 

 

6.4 Källor 

 

I 65 % av fallen 1987 användes 1 eller 2 källor medan motsvarande andel 2012 var 44%. År 

2012 användes fler källor. 3 eller fler källor användes i 26% av artiklarna 1987 mot 46% 

2012. År 1987 hittade vi inga exempel på artiklar med fler än 6 källor. Andelen texter där det 

inte fanns några redovisade källor låg på 9% 1987 och 10% 2012. 
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Med status menas hur stor betydelse i rang en person kan ha. Status av huvudkälla har inte 

förändrats i stort mellan1987 mot 2012. Det vanligaste båda åren är att huvudkällan är elit och 

bikällan är inte-elit. Huvudkällorna är en elitkälla i 46% av texterna 1987 och 42% år 2012. 

Bikällorna är elit i 56%  i texterna 1987, och i 60% 2012. 2012 gick det i 7% av fallen inte att 

avgöra status medan det var så i 1% av fallen 1987.  
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Det är något vanligare med öppna källor i texten 2012. År 1987 var 80% av källorna öppna, år 

2012 något fler, 84%. Skriftliga källor har ökat något 2012. 15% av källorna var skriftliga 

1987 och 18% var skriftliga 2012. 

 

 

 

År 2012 är det fler kvinnor och färre män bland källorna. Huvudkällorna var män till 69% av 

fallen 1987 och 52 % 2012. Kvinnorna som källor ökade från 9% till 21%, 1987 mot 2012. 

För bikällorna har männen gått från 55% till 43%. Kvinnorna har ökat från 9% 1987 till 19% 

2012. Det är något vanligare att kön inte står utskrivet 2012, det är också vanligare bland 

bikällorna. 
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Det är betydligt vanligare att använda expertkällor år 2012. 1987 var 3% av huvudkällorna 

experter medan det var så i 13% av fallen 2012. Bland bikällorna har expertkällor i 

redaktionell text ökat från 2% till 9%.Offer, misstänkt och poliser som källor har minskat i 

andel 2012. 26% av huvudkällorna 1987 och 16% av huvudkällorna 2012 var offer eller 

misstänkta.  

 

Bland bikällorna var andelen offer/misstänkt 23% 1987 och 11% 2012. Bland bikällorna har 

användandet av andra medier ökat. Att använda TT som källa har ökat från 2 % 1987 till 6% 

2012 och ”annat medium” har ökat från 7% till 9%.  Anhörig till offret har ökat. För 

huvudkällorna har den här typen av källor ökat från 1% 1987 till 4% 2012 och från inga till 

5% bland bikällorna 2012. 
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Källor som talar emot den misstänkte har inte förändrats i stort bland huvudkällorna, 56% 

1987 och 55% 2012. För bikällorna har det blivit ovanligare. 46% av källorna talar emot den 

misstänkte 1987 och 37% talar emot 2012. År 2012 är det mindre vanligt med källor som talar 

för den misstänkte. År 1987 talade 22% av huvudkällorna och 25% av bikällorna för den 

misstänkte. År 2012 talade 14% av huvudkällorna och 16% av bikällorna för den misstänkte 

Andelen neutrala källor har ökat.  21% 1987 och 29% 2012 är neutrala källor bland 

huvudkällorna. De neutrala bikällorna har ökat från 28% till 45%.  
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6.5 Offer och misstänkt 
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Det var något vanligare att ange åldern på offer 2012. År 1987 stod åldern inte utskriven i 

80% av fallen. Medan det 2012 inte stod utskrivet i 70% av fallen. År 2012 är offren yngre. 

Offer på 15 år eller yngre var 4% 1987 och 10% 2012. Åldersgruppen 16-30 har också ökat 

från 4% 1987 till 9% 2012. Andelen kvinnliga offer har ökat från 7% 1987 till 25% 2012. 

Andelen män ligger relativt stabilt på 33% 1987 och 32% 2012. År 1987 gick kön inte att 

avgöra för 47% av offren, år 2012 gick det inte att avgöra för 32% av offren. Det är något 

vanligare att etnicitet framgår, både svensk och annan, 2012. Etnicitet framgick i 23% av 

fallen 1987 och 32% 2012.  

 

Namnpubliceringen är i stort sett likartad; 21% av offren var namngivna båda åren. 
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Bland misstänkta i texterna var åldern inte angiven i 58% av texterna 1987 och i 55% 2012. 

Åldersgruppen 31-45 har störst variation mellan de båda åren. Andelen ökade från 10% 1987 
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till 20% 2012. I den äldre åldersgruppen 46-60 har andelen minskat från 11% 1987 till 4% 

2012. De andra kategorierna varierar med max 2%. Angivet kön för både män och kvinnor 

har ökat något bland de misstänkta 2012. År 1987 var 62% män och 3% kvinnor. År 2012 var 

65% män och 9% kvinnor. 28% av de misstänkta var anonyma i fråga om kön 1987 och 22% 

var det 2012.  

 

Etnicitet ligger på ungefär samma nivå de båda åren, det framgår inte i 78% respektive 80% 

av texterna 1987 respektive 2012. Svensk etnicitet var angiven i 13% av fallen 1987 och 10% 

2012. Annan etnicitet skrevs ut i 9% av fallen båda åren. Namnpublicering av misstänkta 

skedde  i 10% av fallen 1987 och i 12% 2012.  I 87% av texterna var de misstänkta anonyma 

båda åren. 
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7. Analys och slutsatser 

Här sammanfattar vi de resultat vi fått och drar slutsatser om förändring eller konstans. I slutet 

fokuserar vi på vissa generella skillnader mellan 1987 och 2012. Vi har utgått från den 

journalistiska bilden av den brottsliga verkligheten. I vår analys har vi ställt resultaten mot 

teorin och våra egna frågeställningar. 

 

7.1 Kön 

Hur har könsfördelningen förändrats? Det frågade vi oss innan vi började studien. 1987 var 

det få kvinnor på redaktionerna som hade skrivit om brott. På Arbetarbladet var ingen längre 

text skriven av en kvinna. 2012 ser vi en dramatisk ökning av antalet kvinnor.  Andelen 

kvinnor har ökat inom alla kategorier 2012. Kvinnliga skribenter, källor, offer och misstänkta 

har alla en signifikant ökning. Kvinnor får synas mer inom alla kategorier, även om männen 

fortfarande är i majoritet. Bland huvud- och bikällorna är drygt 20 % kvinnor medan männen 

ligger mellan 40-50%.  Andelen kvinnliga brottsoffer har ökat kraftigt. Våldtäkt, som oftast 

har kvinnliga offer, har lika stor täckning båda åren på nyhetsplats. Kvinnliga brottslingar har 

också ökat även om de fortfarande är i minoritet. 

 

När vi jämförde gestaltning mellan manliga och kvinnliga skribenter 2012 kunde vi se vissa 

skillnader. Män hade fler artiklar som var granskande och tog parti för elit. Kvinnor hade fler 

texter som var informativa. Det var en signifikant skillnad mot texter som var skrivna av män 

och som var informativa.  Det var inte en signifikant skillnad att ta parti för inte-elit mellan 

män och kvinnor. Forskning visar att män oftast skriver om ”hårda” ämnen som granskning 

medan kvinnor oftare skriver om ”mjuka” ämnen som kanske kan förknippas med ”inte-elit” 

(Djerf-Pierre, 2003). 

 

7.2 Brottstyper och brottsplats 

Här har vi hittat en rad olika fynd kring brottet i sig. Vilka typer av brott var mest frekvent 

beskrivna i redaktionella texter? Typen av brott varierar mellan 1987 och 2012. 1987 är 

tjänstefel det vanligaste brottet medan mord är klart vanligast 2012. Trafikbrott var vanligare 

1987. Se figur 6 ovan. Trenden pekar mot att mord- och våldsbrott ökar till 57% 2012 mot 

27% 1987. Samtidigt var så kallade manschettbrott som tjänstefel och ekobrott mer vanligt 

1987. Det är antagligen därför som andelen brott i hemmet har ökat och andelen brott på 

arbetsplatsen har minskat 2012. År 1987 var det klart vanligast att brottet var i 
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utredningsfasen när journalister skrev. År 2012 var det mer jämt fördelat med viss fokus på 

när brotten kom upp i olika rättegångar. 1987 var brotten oftast i en storstad medan de oftast 

skedde i en mellan- eller småstad 2012.  

 

2011, året före vårt undersökningsår redovisar Brå att stöld är den vanligaste brottstypen. I vår 

undersökning är mord det vanligaste brottet i pressen 2012. Efter det kommer våldsbrott med 

stöld först på tredje plats. Våldsbrott ligger ganska nära vårt resultat, 18% i Brå:s 

undersökning och 20% i vår. Det är inte en signifikant skillnad. Det visar att pressen lägger 

stort fokus på våldsbrott (inklusive mord). Vi kan anta att mord är mer säljande och därför 

skrivs det flera texter om mord än till exempel om stöld. Tidningarnas bild av brottslighet 

speglar inte verkligheten särskilt väl i fråga om brottstyp. Vi utgår från att brottsstatistiken 

från 2011 ligger på ungefär samma nivå 2012.  

 

Det var vanligare med brott i bostaden 2012 medan färre brott skedde på arbetsplatsen. Det 

kan bero på att rapporteringen av mord och våldsbrott ökat eftersom dödligt våld oftast sker i 

hemmet (bra.se), samtidigt som rapporter om tjänstefel och ekobrott har minskat (från 30% 

till 8%).  

 

7.3 Gestaltning 

Frågeställningen om gestaltningsformer har vi belyst på flera sätt. Två handlade om hur 

rubriksättningen har förändrats och en tredje handlade om vilken gestaltning som användes. 

Vad gäller rubriker är vinklingen fällande mot den misstänkte i hälften av artiklarna både 

1987 och 2012.  Det var lite ovanligare att fria den misstänkte i rubriken år 2012. Det var 

däremot lite vanligare med neutrala rubriker då. Fokus på offret i rubriken har ökat 2012 

medan fokus på den misstänkte har minskat jämfört med 1987. Båda förändringarna är mer än 

5 %. Det kan vara så att journalisterna är benägna att ställa sig på ”den lilla människans sida” 

genom att lyfta fram offret i rubriken 2012. Det är lättare för läsarna att identifiera sig med 

offret. 

 

Att fokus på offer i rubriken har ökat är i linje med vad vi kom fram till i fråga om 

gestaltningen. 1987 var det något vanligare att ta parti för en elitkälla. 2012 är det vanligare 

att journalisterna tar parti för en inte-elitkälla. Inte-elit är ”den lilla människan”. Den 

informativa gestaltningen i artiklars rubriker/ ingresser var dock den dominerande båda åren, 
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mer så 2012 (65%) än 1987 (53%). Det var ovanligt att journalisterna glamoriserade brottet 

eller brottslingen. Begreppet hittade vi hos Ester Pollack (2001;11). Hon menade att en form 

av gestaltning var att glamorisera brottet eller brottslingen. Hon hävdade att det fanns en risk 

att detta ledde till att man inspirerar till brottslighet. Den formen hittade vi väldigt sällan. Vi 

fick bara ett antal ströträffar på den kategorin. 

 

7.4 Källor 

Bland källorna är det två förändringar som sticker ut mellan 1987 och 2012. För det första har 

andelen experter bland källorna ökat i texterna. Det är två signifikanta förändringar. Det andra 

är att andelen kvinnliga källor har ökat. Dock är männen i klar majoritet även 2012.  

 

Det är alltså betydligt vanligare att använda experter som källa 2012. Ett skäl kan vara att 

läsarna är mer intresserade av brott. Därför ser vi fler experter som förklarar hur det har gått 

till. Vi ser också experter som redan är bekanta för läsaren som Leif GW Persson. Kända 

källor har antagligen högre trovärdighet eftersom de redan är bekanta för läsarna. Det ökar 

närheten till texten. Användandet av fler källor och mer av skriftliga källor kan bero på att 

tekniken går framåt. Det är lättare för en journalist att komma åt resurser som till exempel 

brottsutredningar från sin dator. Enligt Thurén (2005) har skriftliga källor högre trovärdighet 

än muntliga källor. Att antalet källor har ökat 2012 kan också ses som ett tecken på vikten av 

större trovärdighet. Det är mindre vanligt att offret eller den misstänkte får uttala sig. Det är 

vanligare att använda åklagare, anhöriga och tidsdokument i texter om brott. År 2012 är det 

fler källor som är neutrala till den misstänkte och färre som talar för den misstänkte. 

 

Vi finner en rad smärre ökningar av vissa källförekomster 2012. En viss ökning av vittnen 

som huvudkälla i text. Ökning av kvinnliga källor. Överlag kan vi mäta och redovisa fler 

neutrala personer, som står utanför brottet och som får uttala sig som källor i texterna. I 

artiklarna 2012 kunde vi tydligt avläsa att det blivit vanligare att 3-6 källor anges per artikel 

men mindre vanligt med bara 1-2 källor. 1987 verkar man ha använt mer ”traditionella 

källor”. Det vill säga offer, misstänkt och poliser. 

 

7.5 Offer och misstänkt 

Innan vi gick till KB och letade fram underlaget, artiklarna, hade vi en bild av att 

namnpublicering skulle vara vanligare idag än för 25 år sedan. Så var inte fallet, 
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namnpubliceringen vad gäller både offer och misstänkta hade knappt förändrats på ett 

signifikant sätt mellan 1987 och 2012. Offer var anonyma i 75% respektive 73% av fallen 

1987 respektive 2012. Misstänkta var anonyma i 87% av fallen båda åren. Attityden när det 

gäller att publicera namn verkar inte ha förändrats på redaktionerna. Det var något fler fall där 

det gick att avgöra offrets etnicitet 2012. Den misstänktes angivna etnicitet låg på samma låga 

nivå under våra båda undersökningsår. 2012 hade fler offer som var under 15 år på 

nyhetsplats. Brott som riktar sig mot minderåriga blir på nyhetsplats oftast mer dramatiska 

och upplevs av läsaren förmodligen som mer sensationella. 

 

7.6 Generella skillnader mellan 1987 och 2012 

Betydligt fler källor användes i texterna 2012. Det var betydligt vanligare att kvinnor skrev 

brottsartiklar 2012. Det är en liten ökning på 5% vad gäller puffar på förstasidan 2012. Det är 

en ökning som ligger under signifikansgränsen. Det blir ovanligare att en artikel inte har 

någon form av bild. Ofta finns det ett foto. Kombinationen foto och illustration är ovanlig 

men ökar mest i vårt urval. 

 

Fokus i gestaltningen, rubrik plus ingress, 2012 fann vi i vår studie vara mer riktat mot 

brottsoffer och då särskilt kvinnliga brottsoffer. Vikten låg också något mer på yngre offer 

2012. 

 

Det är så som Jerzy Sarnecki, kriminologen, skriver att förekomsten av våldsbrott, våldtäkter 

och framförallt mord i verkligheten speglas inte i text. Det är betydligt färre grova brott i 

verkligheten än vad vi läsare kan få för oss. De flesta brotten rapporterade i våra fyra 

undersökta tidningar verkar vara de som sker i mellan- eller småstad. Det kan bero på att de 

studerade lokaltidningarna har ökat sin brottsrapportering starkt mellan 1987 och 2012 enligt 

vår undersökning, medan Aftonbladet och Dagens Nyheter samtidigt minskat sin rapportering 

om brott 2012 jämfört med 1987. 
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8. Diskussion 

I våra resultat kan vi se att kriminaljournalistiken har förändrats i vissa avseenden mellan 

1987 och 2012. Hur kriminaljournalistiken rapporterar om brottslighet kan påverka vad 

läsarna får för bild av brottslighet i samhället. Samtidigt är tidningarna beroende av 

lösnummerförsäljning och annonser. Tidningsmarknaden har blivit hårdare när många läser 

nyheterna gratis på internet. Med det i åtanke kan vi se att typen av brott i mediernas 

rapportering avviker rätt starkt från brottstyperna i den kriminella verkligheten. Mord var 

betydligt vanligare i våra undersökta medier 2012 än i Brå:s statistik över mord i verkligheten. 

Vi kan se att det är vanligare med yngre och kvinnliga brottsoffer än 1987. Det kan ses som 

ett tecken på att journalisterna väljer att fokusera mera på mer säljande nyheter. 

 

När det gäller gestaltning verkar journalistiken snarare sträva mer mot saklighet eller 

objektivitet. Det var vanligare med neutrala rubriker och fortfarande mest typiskt med 

informativa rubriker och ingresser 2012. Det var fler utomstående experter bland källorna. 

Vad gäller etiska regler i fråga om namnpublicering och etnicitet för offer/misstänkta kunde vi 

märka bara en liten eller ingen förändring. Vår bild i förväg av att dagens journalister hänger 

ut brottslingar oftare överensstämde inte med verkligheten. Aftonbladet hade betydligt färre 

artiklar om brott 2012 (32) mot 1987 (66). Det stämmer inte heller med vår förutfattade bild 

att kvällstidningarna skriver alltmer frekvent om brott. Detta är svårt att förklara på grundval 

av vår undersökning. Vad vi såg var som redan sagts att rikstidningarna Aftonbladet och 

Dagens Nyheter hade minskat sin rapportering om brott, medan lokaltidningarna Sundsvalls 

Tidning och Arbetarbladet skrev betydlig oftare om brott 2012 än 1987. 

 

Att källorna är fler och mer varierade tror vi beror på de tekniska framstegen. 

Informationstätheten har blivit större och det går därför lättare idag att bekräfta källorna på 

flera håll. Mer avancerade mobiltelefoner har också gjort att vittnen kan skicka in sina egna 

bilder av brottshändelsen. Ny teknik gör det samtidigt viktigare med noggrann källkritik. 

Mångfalden av källor ger högre trovärdighet eftersom informationen kring brottshändelserna 

ökar. 

 

Fler kvinnor syns i bylinen till brottstexter 2012. Det stämmer med vår förväntan om att fler 

kvinnor skriver om brott idag. Det är en stor ökning, framförallt på lokaltidningarnas 

redaktioner. Det verkar troligt att kvinnliga skribenter är mer måna om att lyfta fram kvinnor i 
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sina artiklar. Det kan förklara varför det är fler kvinnliga källor, offer och misstänkta år 2012. 

Det kan möjligen vara så att kvinnliga brottsoffer ses som mer säljande och att kvinnliga 

misstänkta, till exempel mördare, ses som mer sensationellt. Dock är männen fortfarande i 

majoritet inom båda områdena. Män är överrepresenterade både som brottslingar och inom 

rättssystemet (Pollack 2001). 

 

Elitkällor får något mindre uppmärksamhet i rubriker och ingresser idag. Tidningarna verkar 

mer intresserade av att lyfta fram offer i rubriker, speciellt kvinnliga offer. De är mindre 

intresserade av att fria brottslingar i rubriker.  

 

8.1 Förslag på vidare forskning 

Det skulle gå att komplettera vår undersökning med en kvantitativ studie av notiser. Notiser 

har en annan form än artiklar och till dem behöver man därför delvis ställa andra frågor. Till 

exempel hur många som kommer från den egna redaktionen och hur många som är från en 

nyhetsbyrå. Det vore vidare intressant med en kvalitativ studie av båda åren för att se lite 

djupare på texternas karaktär.  

 

Vi hade först tänkt jämföra källanvändningen mellan manliga och kvinnliga skribenter. Till 

exempel ifall manliga skribenter oftast intervjuade manliga experter?  Eller om män använder 

fler källor än kvinnor i sina artiklar? Tyvärr var vårt underlag för litet för att kunna dra några 

sådana slutsatser. Om det gjordes en undersökning under en längre period skulle det kanske gå 

att nå en tillförlitlig slutsats om skillnader mellan manliga och kvinnliga brottsjournalister.  

 

Kriminaljournalistiken har fått ökat utrymme i Sverige enligt Ester Pollack (2001;9). Vår bild 

av detta grundad på studier av brottsjournalistik i fyra dagstidningar under två veckor 1987 

och två veckor 2012 är mer nyanserad. Utrymmet har ökat i lokaltidningar, men snarare 

minskat relativt sett i storstadstidningarna Aftonbladet och DN. En bidragande förklaring kan 

vara att DN halverat sin storlek, från broadsheet till tabloid. Står sig våra slutsatser om man 

studerar ett större material, genom en längre period och/ eller flera tidningar?  

 

En helt annan fråga som vi inte alls har studerat är hur publiken påverkas av 

kriminaljournalistik. Blir vi hårda eller likgiltiga av brottsvåldet? Vi läser om det och vi ser 

det på TV, dagligen. ”Ungdomar är de som blir allra minst berörda av att se nyhetsinslag om 
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våld medan äldre är de som blir mest berörda” (Andén-Papadopuolos 1996;51). Är 

tillvänjningen av att se våldsskildringar i fiktiva berättelser det som gör ungdomar mindre 

berörda eller mer passiva visavi brottsnyheter? Hur fungerar det då om vi läser om mord och 

dråp? Bilderna blir då skapade av oss själva. Vår fantasi ger oss bilden av de ord vi läser. 

Spetsfrågan blir hur länge vi kan behålla vårt medlidande när bilderna dagligen sköljer över 

oss och våra barn. 

 

Vi hoppas att vår kartläggning av både förändringar och konstans i brottsjournalistiken i fyra 

dagstidningar under ett kvartssekel kan vara en bra grund för den som vill gå vidare och söka 

studera vilken roll nyhetsjournalistik om kriminalitet spelar för publiken idag. Vilka påverkas 

och hur? Vilka är eller blir likgiltiga?  Framtida studenter och forskare har en stor utmaning i 

att försöka förstå vad som är orsak och effekt i fråga om en kriminaljournalistik som ständigt 

verkar röra sig mot att skildra allt grövre brott med allt ovanligare brottsoffer och misstänkta 

aktörer.   
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Kodschema 

 

V1 Artikelnummer: 

 

V2 Kodare: 

1= Niklas 

2= Dag 

 

Historik 

V3: år: 

1987: 1 

2012: 2 

 

V4: datum: 

1: 1 sept 1987 

2: 2 sept 1987 

3: 3 sept 1987 

4: 4 sept 1987 

5: 5 sept 1987 

6: 6 sept 1987 

7: 7 sept 1987 

8: 8 sept 1987 

9: 9 sept 1987 

10: 10 sept 1987 

11: 11 sept 1987 

12: 12 sept 1987 

13: 13 sept 1987 

14: 14 sept 1987 

15: 1 sept 2012 

16: 2 sept 2012 

17: 3 sept 2012 

18: 4 sept 2012 

19: 5 sept 2012 
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20: 6 sept 2012 

21: 7 sept 2012 

22: 8 sept 2012 

23: 9 sept 2012 

24: 10 sept 2012 

25: 11 sept 2012 

26: 12 sept 2012 

27: 13 sept 2012 

28: 14 sept 2012 

  

Urval 

V5: tidningar: 

1: Dagens Nyheter 

2: Aftonbladet 

3: Sundsvalls Tidning 

4: Arbetarbladet 

 

V6: Genre 

1: Artikel 

2: Notis 

3: Ledare / debatt 

4: Reportage 

5: Kommentar / expertanalys av skribent 

6: Nyhetsblock 

 

V7: Puff på förstasidan 

1: Ja 

2: Nej 

 

V8: Bild 

1: Ingen bild 

2: Foto 

3: Foto + illustration 

4: Illustration 
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Genus 

V9: kön på artikelförfattaren 

1: man/män 

2: kvinna/kvinnor 

3: man + kvinna 

4: okänd 

 

Brottet 

V10: Geografisk placering av brottshändelsen 

1: Storstad 

2: Mellan eller småstad 

3: Landsbygd / by 

4: Nationellt 

5: Internationellt 

99: Går ej att klassificera 

 

V11: Skede av brottsprocessen 

1: Strax efter brottet begåtts 

2: Utredning   

3: Rättegång 

4: Dom 

5: Uppföljning 

9: Annat 

 

V12: Typ av brott 

1: Ekobrott / bedrägeri 

2: Drogrelaterade brott 

3: Våldtäkt 

4: Våldsbrott/ hot om våld, ofredande, husfridsbrott 

5: Rasistiska brott 

6: Stöld, rån 

7: Tjänstefel, oaktsamhet, korruption, spioneri 

8: Trafikbrott 
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9: Mord / dråp 

10: Övriga brott 

 

Rubrik / Vinkel. Det vill säga hur är orden i rubriken vinklade mot den / de synligt 

misstänkta? 

V13: Rubrik jämfört / vinklat mot misstänkt / anklagade 

1: Fällande perspektiv relaterat till gärningen 

2: Friande perspektiv relaterat till gärningen 

3: Neutral perspektiv relaterat till gärningen 

 

V14: Gestaltningsperspektivet, rubrik + första stycket, (ingress). 

1: Tar parti för / glamoriserar brottet / misstänkta 

2: Granskande / kritiskt inställd 

3: Går ärende och eller tar parti för elit   

4: Går ärende eller tar parti för inte elit 

5: Informativt / neutral text 

99: Går ej att klassificera 

 

V15: Vilken aktör fokuserar rubriken på? 

1: Offret 

2: Misstänkt 

3: Huvudkällan 

4: Anhörig 

5: Bikälla 

6: Tidsdokument / rapport / pressmeddelande 

7: Övrigt 

 

Källor: 

V16: Antal källor i brödtext: 

1: En källa 

2: Två källor 

3: Tre källor 

4: Fyra källor 

5: Fem källor 
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6: Sex källor 

7: Sju källor 

8: Åtta källor 

9: Nio källor 

10: 10 Källor 

11: 11 källor eller fler 

12: Inga källor 

 

Huvudkällan (den som först kommer till tals i text / ingress): 

V17: Huvudkällan 

1: Elit 

2: Inte elit 

3: Går inte att avgöra 

 

V18: Typ av huvudkälla: 

1: Muntlig öppen 

2: Skriftlig öppen 

3: Muntlig anonym 

4: Skriftlig anonym 

 

V19: Kön hos huvudkälla 

1: Man 

2: Kvinna 

3: Går inte att klassificera 

 

V20: Huvudkälla / roll / representant / status - brödtexten 

1: Offer 

2: Misstänkt 

3: Polis 

4: Expert (står utanför brottet) 

5: Advokat 

6: Åklagare 

7: Anhörig offret 

8: Anhörig misstänkt 
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9: Tidsdokument / skriftlig källa 

10: Vittne 

11: Statligt anställd tjänsteman 

12: TT 

13: Annat nyhetsmedium (ej TT) 

99: Går ej att avgöra 

 

V 21: Huvudkällans relation   

1: Talar för den misstänkte 

2: Talare emot den misstänkte 

3: Neutral 

 

Bikällan (andra källan): 

V22: Är bikällan 

1: Elitkälla 

2: Inte elitkälla 

9: Okänd 

 

V23: Kön av bikälla 

1: Man 

2: Kvinna 

3: Går inte att klassificera 

 

V24: Bikälla / roll / representant / status 

1: Offer 

2: Misstänkt 

3: Polis 

4: Expert  (står utanför brottet) 

5: Advokat 

6: Åklagare 

7: Anhörig offret 

8: Anhörig brottsling 

9: Tidsdokument / skriftlig källa 

10: Annat nyhetsmedium 
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11: Vittne 

12: Statligt anställd tjänsteman 

13: TT 

99: Går inte att klassificera 

 

V25: Bikällans relation 

1: Talar för den misstänkte 

2: Talare emot den misstänkte 

3: Neutral 

 

Offret 

V26: Könstillhörighet hos offret 

1: Man/män 

2: Kvinna/kvinnor 

3: Man + Kvinna 

4. Går inte att klassificera 

 

V27: Status av offret 

1: Medielit / kändis 

2: Ekonomi / monetär (pengaelit- bank & näringsliv) 

3: Kulturellt kapital  (kulturförmedlare av symboliska och eller kulturella värden).   

4: Stat & myndighet / maktelit 

5: Religion / kyrka 

6: Polis och militär 

7: Medicin 

8: Forskare & akademiker 

9: Juridisk elit 

10: Inte elit 

 

V28: Offer / Etnicitet (kultur) 

1: Svensk etnicitet, framgår 

2: Annan etnicitet, framgår 

3: Etnicitet framgår ej 
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V29: Ålder av offret 

1: 0 - 15 

2: 16 - 30 

3: 31 - 45 

4: 46 - 60 

5: 60 - 

9: Går inte att klassificera 

 

V30: Identitet av offer: 

1: Namngiven 

2: Anonym 

3: Delvist namngivna   

 

Misstänkt   

V31: Könstillhörighet av misstänkt 

1: man 

2: kvinna 

3: man + kvinna 

4: Anonym / okänd 

5: Går inte att klassificera 

 

V32: Misstänkt / status 

1: Medielit / kändis 

2: Ekonomi / monetär (pengaelit- bank & näringsliv) 

3: Kulturelit  (kulturförmedlare av symboliska och eller kulturella värden).   

4: Stat & myndighet / maktelit 

5: Religion / kyrka 

6: Polis och militär 

7: Medicin 

8: Forskare & akademiker 

9: Juridisk elit 

10: Inte elit 

  

V33: Etnicitet misstänkt (kultur) 
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1: Svensk etnicitet, framgår 

2: Annan etnicitet, framgår 

3: Etnicitet framgår ej 

 

V34: Ålder på misstänkt - medianvärde 

1: 0 - 15 

2: 16 - 30 

3: 31 - 45 

4: 46 - 60 

5: 60 - 

9: okänd 

 

V35: Identitet av misstänkt : 

1:Namngiven 

2: Anonym 

3: Delvist namngiven 

 

V36: Brottsplatsen 

1: Bostad 

2: Arbetsplats 

3: Utomhus 

4: Offentlig lokal 

5: Går inte att kategorisera 
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Kodbok 

 

V1- Numrering av texterna 

Variabel V1 är numreringen av texterna. Numreringen är i rak nummerföljd. Första artikeln i 

DN, första september 1987 blir den första texten i vår studie. Texten får  numret 1. Andra 

texten i DN första september och som handlar om brott får siffran 2.    

 

V6 - Genre 

Artikel är den vanligaste formen för nyheter. En artikel är oftast uppdelad i rubrik, ingress och 

brödtext. Det brukar också finnas en byline där upphovsmannens namn står. 

Notiser är kortare än artiklar, ibland bara några meningar. Upphovsmannen står ofta inte 

uppskriven. 

Reportage är oftast längre än en artikel och har mer litterära ambitioner. Till exempel så är det 

ofta mer miljöbeskrivningar och reportern är mer närvarande. Språket är lite friare, lekfullare 

och det är vanligare med metaforer. När vi gör undersökningen så tittar vi på alla dessa 

faktorer för att bedöma om texten är en artikel eller ett reportage. Nyhetsblock är vår 

benämning på flera texter som inte står för sig själva utan hör ihop. De igenkänns av att varje 

enskild text i ett block har en egen unik rubrik. De behandlar samma nyhet och är oftast 

balanserade mot varandra. Till exempel så går det inte att sätta en faktaruta i sitt rätta 

sammanhang utan att titta på artikeln som den tillhör. Om en artikel använder sig av 

nyhetsblock så registreras den som nyhetsblock, det vill säga 6. Reportage räknas även om de 

använder nyhetsblock. Reportage som nummer 4. 

 

V7 - Puff på förstasidan 

En puff är en kort sammanfattning som är fristående från den övriga texten. Syftet är att väcka 

intresse eller ”puffa” för det som finns inne i tidningen. 

 

V8 - Bild 

Foto: Ett fotografi taget med kamera. 

Illustration: Visualisering, till exempel genom en grafik eller siluett. 

 

V9: Genus 

Genus 
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V9: kön på artikelförfattaren 

Värde 3 är man + kvinna. Det gäller alla grupper där det finns en man och en kvinna. 

 

V10 - Geografi 

Storstad: Stockholm, Malmö eller Göteborg. 

Mellan eller småstad är en tätort med minst 1000 invånare. 

By är i vår studie en klunga av sammanhängande hustomter ute på landet och som har färre än 

1000 innevånare.   

Med internationellt menas att det är en svensk eller ett brott som kan hänföras till Sverige. 

Artikeln speglar det som hänt i ett internationellt perspektiv. Exempel: En svensk på 

utlandsresa försvinner i Athen. Aftonbladet skriver om försvinnandet och artikeln rör den 

internationella aspekten av brottet. 

 

V11 - Skede av brottsprocessen 

Strax efter har värde 1. Med strax efter menar vi i våran studie 48 timmar efter att polisen 

kommit till platsen. 

 

V12 - Typ av brott 

Rasistiska brott: Brott som har en tydlig koppling till offrens etnicitet. Offren har valts ut på 

grund av sin kulturella eller etniska bakgrund. Försvinnande och där brott misstänks hamnar 

under gruppen övrigt. 

 

V13 - Rubrik – fällande eller friande 

Det vill säga hur är orden i rubriken vinklade mot den / de synligt misstänkta? Om rubriken är 

fällande så antyder den att de misstänkta är skyldiga och ska straffas. En friande rubrik 

antyder att de misstänkta är oskyldiga. Texten i rubriken kan till exempel använda citat som 

talar för / emot de misstänkta eller framställa dem på ett positivt / negativt sätt. 

Första frågan vi ställer till rubriken är: 

Vem är de eller den misstänkte? 

Därefter hur är rubriken och ordens valörer / laddning mot de misstänkta / anklagade? Hur 

uppfattas rubriken utifrån de misstänkta? Friande, fällande eller (neutral) intetsägande. Det 

vill säga neutral mot det som de misstänkta står anklagade för? 

Exempel på fällande: 

Citat mot den misstänkte 
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Fokus på källa som talar emot den misstänkte, till exempel åklagaren 

Fokus på offret på ett sätt som antyder att den misstänkte är skyldig 

Kritiskt granskande av den misstänkte. Vid median, centralmåttet median, 15,5, 14,5 med 

flera varianter avrundar vi neråt. 

 

V14 - Rubrik – gestaltande perspektiv 

Det vill säga på vilket sätt beskrivs brottet? Finns det också ett ställningstagande för någon 

part av journalisten / redaktionsmedlemmarna? Vilket perspektiv har rubriken? 

Glamorisera innebär att förhärliga brottslingen och den brottsliga livsstilen genom 

förskönande beskrivning. 

Kritiskt granskande innebär att journalisten granskar statsmakten och ifrågasätter hur de 

hanterar brottslighet. Texten kan också ta parti för en elit- eller inte elitkälla. En elitkälla 

skulle kunna vara en politiker eller åklagare medan ”inte-elit” är någon utan egen makt att 

påverka. Se nedan om ”elit” respektive ”inte-elit” under rubriken, elitperson. 

 

V15 - Fokus i rubriken 

Vem  fokusera rubriken på? Om flera roller är med i rubriken så väljer vi att mäta subjektet. 

Subjektet är oftast den som utför handlingen i en sats. Exempel: Rånaren stal tavlan. Om 

personen i rubriken är huvudkälla till texten men också har en annan roll. Hamnar denne i den 

senare. Det vill säga i den andra rollen som hon får i rubriken.    

 

V15, V17 – V25 Källor - huvud / bikälla 

Huvudkällan är den första aktören som kommer till tals i texten. Bikällan är den andra 

aktören. 

 

V29, V34 Misstänkt / Offer / Ålder 

Om texten har flera misstänkta / offer så utgår vi från medianvärdet när vi registrerar åldern. 

Median är det tal som ligger i mitten med ett lika stort antal högre och mindre tal på bägge 

sidor. I ordningen 5, 7, 14 så är 7 medianen. Om två tal hamnar i mitten så är medianen 

medelvärdet av de två talen. Misstänkta är personer inte företag. 

 

Variabel 27: 

Vi kodar 9 för alla andra som inte har en elitstatus. Det innebär att även ”Maria 27” eller 

”Johny” och till och med ”hund / katt” kodas till värde 9. 
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V17, V22 Elitperson 

En elit-person är någon som i egenskap av sin position  har mer makt än ”vanligt folk”. 

Exempelvis politiker, höga chefer inom myndigheter och näringslivet, journalister, forskare, 

präster, kulturelit och eller kändisar med bas i konstnärliga yrken. På grund av sin ställning 

har elit-personer bättre insyn och större makt / befogenheter än ”inte-elit” personer. Till inte- 

elitpersoner räknar vi också katter, hundar och andra djur. 

 

V20, V24 Källor – roll, representation, status 

Expert definierar vi som någon som står utanför brottet och istället rådfrågas på grund av sin 

kunskap inom sitt specialområde. 

 

V21, V25 Källans relation till den misstänkte 

Ifall källan talar för eller emot den misstänkte. Källor som talar för ett friande eller ett mildare 

straff. Till exempel den misstänkte själv, advokat eller anhöriga. Källor som talar för en 

fällande dom. Till exempel offer eller åklagare. Neutrala källor är de som inte ska ta ställning 

i skuldfrågan. De har utredande och eller en utomstående position / relation till händelsen. Till 

exempel polisen, experter och vittnen. 

 

V26 Offret 

Här har vi klassat hela nationer till man + kvinna gruppen. Eftersom det bor både män och 

kvinnor i en nation.   

 

V27, V32 Status av den misstänkte  / offer 

Medieelit / kändis: journalister eller personer som vanligen förekommer i medier utan att 

omfattas av någon annan elitkategori. 

Ekonomi/pengaelit: Människor med höga positioner på stora företag, kan även gälla chefer på 

mellanstora företag. Personer som har makt i näringslivet. Juridiska personer, det vill säga 

företag och eller ekonomiska föreningar, räknas till monetära eliter. 

Kulturelit: De som är kända för att skapa eller sprida kultur. T.ex. konstnärer, författare, 

översättare. Gäller också autodidakter, självlärda personer som inte har någon akademisk 

bakgrund men ”know how”. Det vill säga praktiskt och eller teoretisk kunskap inom 

kulturområdet. Om en person skulle kunna hamna i medieelit eller kulturelit så placerar vi i 

vår studie den personen i gruppen kultturelit. 
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Medicin: Medicin och omvårdnadspersonal. Läkare hamnar i denna grupp, inte i ”forskare & 

akademiker”. 

Forskare & akademiker: Person som bedriver forskning eller har en högre akademisk 

utbildning. 

Exempel: Professorer, doktorander och adjunkter. 

 

V28, V33 Etnicitet - misstänkt / offer 

Svensk etnicitet: Människor som har svenskklingande namn eller där det på annat sätt framgår 

att de är svenska medborgare. 

Annan etnicitet: Människor som har sitt ursprung i andra länder. Vi räknar människor till den 

här kategorin om de uppfyller någon av dessa punkter: 

1. Människor som har utländskt medborgarskap. Gäller även människor som har dubbla 

medborgarskap. 

2. Människor som har invandrat till Sverige. 

3. Människor vars namn inte är svenskklingande utan istället har kopplingar till kulturer i 

andra länder. Exempel: Mohammed, Fatima, Jordan, Li. Om det framgår av texten att 

personen är född i Sverige så räknas de inte till annan etnicitet. Vi är medvetna om att det 

finns en viss felmarginal, bias, när det gäller svenskar med ”utländska” namn och vice versa. 

 

V30: Identitet av offer: 

Blandat är värde 3. Vi kodar 3 om det finns både namngivna och inte namngivna offer. Vi 

kodar 3 om vi stöter på namn av typen ”Johny” men där det inte finns efternamn. 

 

V36: Brottsplatsen 

Med värde 1, bostad, avser vi plats som är i hemmet, eller närliggande hemmet. Tomt och 

tomtgränsen oavsett om det är bostaden till den misstänkte eller bostaden till offret. 

Med värde 2, arbetsplats, avser vi den misstänktes arbetsplats. Inte offrets. 

Värde 4, offentlig lokal. Där avser vi att om brottet eller brottsplatsen är i en lokal som är 

offentlig för allmänheten så kodar vi 4 i kodschemat. Tunnelbana kodar vi 4. Om den 

misstänkte arbetar inom den offentliga lokalen så räknas det till värde 2 och vi kodar 2. 

 

 

 


