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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka, belysa och analysera hur tidningen Sydsvenskan skriver om 

hatbrott, genom att studera alla artiklar som tidningen publicerat under rubriken hatbrott år 2005 

respektive år 2010. I studien görs jämförelser mellan 2005 och 2010, för att undersöka huruvida det 

finns skillnader i rapporteringen över tid. Vidare belyses teoretiska förklaringar, i form av 

dagordningsteorin, konstruktionism och moralisk panik, för att söka svar på varför Sydsvenskan 

skriver som de gör. Det är kriminologiskt relevant att undersöka hur det kommer sig att 

Sydsvenskan skriver som de gör för att på så vis få vidare kunskap om förhållandet mellan media 

och brott. Föreliggande studie förhåller Sydsvenskans rapportering till tidigare forskning och 

statistik.  Det finns tidigare forskning som visat att i majoriteten av artiklar som handlar om hatbrott 

utgörs brottsofferframställningarna av offer för homofoba hatbrott. Dessutom har tidigare forskning 

visat att våld är den vanligast förekommande brottstypen i medias hatbrottsrapportering. 

 Frågeställningarna lyder: 

 Hur stor del av artiklarna utgörs av nyhetsartiklar, reportage respektive politisk debatt? 

 Hur stor del av rapporteringen utgörs av hatbrott mot HBT-personer, eller organisationer 

och personer med anknytning till HBT-rörelsen?  

 Hur stor del av rapporteringen utgörs av hatbrott riktade mot personer på grund av 

brottsoffrets hudfärg, nationalitet och etnisk bakgrund eller religiös tro? 

 Hur ser artiklarnas fördelning ut vad gäller brottskategori? 

 Hur och vad skrev Sydsvenskan om hatbrott år 2005 samt år 2010?  

 Hur kan man förklara varför Sydsvenskan skildrar hatbrott som de gör? 

Den kunskapsteoretiska utgångspunkten är konstruktionistisk. Teorin om definitionen av 

situationen, dagordningsteorin och moralpanik används för att tolka resultaten. Kvantitativ och 

kvalitativ innehållsanalys används som komplement till varandra. Den kvantitativa analysen visade 

att den största delen 2005 utgjordes av artiklar med HBT-fobisk motivanknytning, vilket 

överensstämmer med tidigare forskning. 2010 hade majoriteten av artiklarna i stället antireligiös 

(antisemitisk) motivanknytning. 2005 var det hets mot folkgrupp som dominerade rapporteringen 

vad gäller brottskategori. Analysen av artiklarna 2010 visar att våld är den vanligaste brottstypen 

som media rapporterar om. I den kvalitativa innehållsanalysen för 2005 skapade jag följande teman 

HBT-fobi i fokus, Hatbrottsklimatet – individuellt och strukturellt samt Skillnader i skildringar av 

gärningspersoner. De teman jag skapat för 2010 är Behovet av speciella insatser mot hatbrott samt 

Ilmar Reepalu och antisemitismen i Malmö. 
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1. Bakgrund och introduktion 

1.1 Inledning 

Media - ”tredje statsmakten”, är en central aktör i samhället, som har tolkningsföreträde. Medias 

definitioner av situationer påverkar hur allmänheten tänker kring olika frågor. Media sätter 

dagordningen för allmänheten genom att lyfta fram de frågor som redaktörer och nyhetschefer 

menar är viktiga (McCombs, 2006: 23). Det är inte möjligt att diskutera brottslighet utan att tala om 

medier och det är heller inte möjligt att diskutera medier utan att tala om brottslighet. Att medier 

och brott är ett oskiljaktigt par är en vedertagen ståndpunkt (Pollack, 2001: 9). Social avvikelse och 

brottslighet uppfyller kraven på mediedramaturgi. Medier kan påverka händelseutvecklingen, 

genom att ingripa i rättsmaskineriet. Vidare är medier centrala för politiker och andra aktörer som 

har intresse för brottslighet. Det finns exempel där medier har haft betydelse för förändringar i 

lagstiftningen (a.a. 13, 23).  Genom media har begreppet ”hatbrott” förts fram, media har bidragit 

till att visa att det finns, att det är en genre. När det finns ett begrepp för en viss typ av händelser, 

som media hjälper till att föra fram, kan det bidra till att fler människor anmäler hatbrott (Tiby 

2010-04-07). 

Exempel på hur tidningen Sydsvenskan skrivit om hatbrott skildras genom följande: ”Ett befäl i 

yttre tjänst i Malmö, sände i april ett elektroniskt brev till kommunalrådet Ilmar Reepalu (s) med 

uppmaningen att denne skulle dra in sitt ’gigantiska understöd till alla jävla blattar i Malmö’” 

(Sydsvenskan, 2005-09-26). ”Den brittiska tidningen The Sunday Telegraph menar att Sveriges 

rykte som tolerant, frihetligt land hotas av kraftigt ökande antisemitiska hatbrott i Malmö” 

(Sydsvenskan, 2010-02-25). ”Judehatet i Malmö har blivit en tydlig och oönskad del av stadens 

varumärke”, skriver Niklas Orrenius (Sydsvenskan, 2010-11-28).  

Under 2010 skrevs det om de skottlossningar som ägde rum i Malmö, där de flesta offren hade icke-

svensk bakgrund. ”Paralleller dras med Lasermannen och en skytt i amerikanska staden Washington 

som berövade 13 människor livet och sedan dömdes till döden” (Sydsvenskan, 2010-10-22). ”Sena 

kvällar, gärna i skydd av buskar och bakom ryggen på sina offer. Den jagade serieskytten i Malmö 

har, enligt polisen, använt i stort sett samma tillvägagångssätt vid de tillfällen han attackerat män 

med invandrarbakgrund i Malmö” (Sydsvenskan, 2010-10-22).  

Det Sydsvenskan väljer att lyfta fram som ”sanningen” påverkar läsare, då media överför sin 

dagordning till allmänheten. När de skriver om ”Judehatet i Malmö” eller ”Lasermannen 2” innebär 

det att de frågorna får fokus. När människor matas med den typen av ”information” bidrar det till 

http://www.sydsvenskan.se/tags/Malm%C3%B6
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bilden av hatbrott. Media rapporterar sällan i proportion till statistiken, vilket kan kopplas till 

moralisk panik, då media kan tendera att skriva på ett dramatiserande överdrivet sätt för att nå 

effekt. Jag återkommer till moralisk panik under ”teoretiska utgångspunkter”.  

2. Problemformulering  

Uttrycket ”tredje statsmakten” är talade för att media är en central aktör i samhället. Medier är 

mycket integrerade i vårt samhälle (Åkerström, 2008: 8) och de förser människor med 

samtalsämnen och diskurser på ett för oss omedvetet plan, som en form av bakgrundsmusik (a.a. 

81). Media sätter dagordningen då de har tolkningsföreträde (Rydgren, 2010: 38). Modern 

medieforskning visar dock att publiken, läsare, lyssnare och tittare, inte är okritiska mottagare av 

medias rapportering, utan agerar mer aktivt och ibland med skepticism till det som sägs och skrivs 

(Åkerström, 2008: 9-10).  Då bakgrundsmusiken spelas hela tiden kan vi människor inte undgå att 

ta del av det som sägs och skrivs. Maxwell McCombs, som tillsammans med Don Shaw myntade 

dagordningsteorin
1
, skriver att nyhetsmedier fastställer medborgarnas dagordning, det som 

framhålls i nyhetsrapporteringen blir de frågor som allmänheten anser vara viktigast (McCombs, 

2006: 24). Media rapporterar sällan i proportion till statistiken. Till exempel vad gäller brottstyp 

framställs ofta våldsbrott som typiska hatbrott i media (2010a: 11). Inom rättsväsendet framhålls 

hets mot folkgrupp och olaga diskriminering. Statistiken ser annorlunda ut, den största kategorin är 

olaga hot och ofredande, som är nästan dubbelt så stor som kategorin våldsbrott. Majoriteten, 68 

procent, av hatbrotten år 2009 utgörs därmed av andra brottskategorier än de som framställs som 

typiska hatbrott i media (ibid.). Lindgren och Lundström skriver i sin bok Ideala offer, och andra – 

konstruktioner av brottsutsatta i medier, att en klar majoritet av de artiklar om hatbrott som de 

analyserat utgör framställningar av brottsoffer för homofobiskt motiverade hatbrott (Lindgren & 

Lundström, 2010: 69). 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka, belysa och analysera hur tidningen Sydsvenskan skriver om 

hatbrott, genom att studera alla artiklar som tidningen publicerat under rubriken hatbrott år 2005 

respektive år 2010. I studien görs jämförelser mellan 2005 och 2010, för att undersöka huruvida det 

finns skillnader i rapporteringen över tid. Vidare belyses teoretiska förklaringar, i form av 

dagordningsteorin, teorin om definitionen av situationen, konstruktionism och moralisk panik, för 

att söka svar på varför Sydsvenskan skriver som de gör. Det är kriminologiskt relevant att 

undersöka hur det kommer sig att Sydsvenskan skriver som de gör för att på så vis få vidare 

                                                 
1
 Läs mer om dagordningsteorin under ”teoretiska utgångspunkter”. 
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kunskap om förhållandet mellan media och brott. Föreliggande studie förhåller Sydsvenskans 

rapportering till tidigare forskning och statistik
2
.  Frågeställningarna lyder: 

 Hur stor del av materialet utgörs av nyhetsartiklar, reportage respektive politisk debatt? 

 Hur stor del av rapporteringen utgörs av hatbrott mot HBT-personer, eller organisationer 

och personer med anknytning till HBT-rörelsen?  

 Hur stor del av rapporteringen utgörs av hatbrott riktade mot personer på grund av 

brottsoffrets hudfärg, nationalitet och etnisk bakgrund eller religiös tro? 

 Hur ser artiklarnas fördelning ut vad gäller brottskategori? 

 Hur och vad skrev Sydsvenskan om hatbrott år 2005 samt år 2010?  

 Hur kan man förklara varför Sydsvenskan skildrar hatbrott som de gör? 

2.2 Begrepp 

Det finns en regel om straffskärpning i brottsbalken som innebär att om motivet till brottet varit att 

kränka en människa eller folkgrupp på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung, 

trosbekännelse eller sexuell läggning betraktas det som en försvårande omständighet då straffvärdet 

ska bestämmas (Tiby, 2010: 175). Även människor som inte definierar sig som HBT
3
-personer kan 

utsättas för HBT-fobiska hatbrott om gärningspersonen uppfattar brottsoffret som HBT-person. 

Detsamma gäller de andra motiven, det vill säga en person som inte är muslim kan utsättas för ett 

islamofobiskt hatbrott om gärningspersonen uppfattar brottsoffret som muslim. Det är alltså 

gärningspersonens motiv som är det avgörande. Hatbrott är inget nytt fenomen, men ett relativt nytt 

begrepp. Trots att definitionen av hatbrott inte är en och samma i olika länder råder det 

internationell enighet om att brottet är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och 

människors lika värde. För individen kan brottet innebära ett angrepp mot hennes eller hans 

identitet och värdighet (Brå, 2010a: 16). År 2008 omformulerade Brå (brottsförebyggande rådet) 

definitionen av vem som kan utsättas för respektive vara gärningsperson vid ett hatbrott. 

Definitionen utgår enbart från motivet till brottet, som kan vara brottsoffrets hudfärg, nationalitet 

och etniska bakgrund, religiösa tro, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet. Även 

personer som representerar någon grupp eller frågor som berör hatbrott, exempelvis journalister 

eller politiker kan utsättas för hatbrott (ibid.). 

                                                 
2
 Statistik för 2010 finns inte att tillgå än, därför har statistik för 2009 använts. 

3
 HBT står för homo- bi och transpersoner. 
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Begreppet HBT-fobiska hatbrott innebär en form av ”individ/struktur-förhållande”. Hatbrott är 

motivbrottslighet mot individer, samtidigt som de blir brottsoffer för hatbrott i och med att de tillhör 

en viss grupp, vilket även innebär att problematiken innefattar en strukturell nivå. I arbetet används 

HBT-fobiska hatbrott som begrepp, vilket kräver en motivering. Jag ställer mig kritisk till begreppet 

”fobi”, det är ett mycket känsloladdat begrepp. Dock har jag valt att använda det för att det används 

inom tidigare forskning, till exempel använder sig Brå av begreppet ”homofobi”. För att studien ska 

bli jämförbar med tidigare forskning underlättar det om liknande begrepp används då liknande 

fenomen diskuteras eller undersöks. I föreliggande studie används HBT-fobiska hatbrott i stället för 

att separera homo- bi- och transfobiska hatbrott. Det valet grundar sig i att människor som 

definieras, av sig själva eller andra, som homo- bi eller transsexuella ofta kategoriseras inom 

begreppet ”HBT-personer”.  

 

Ett hatbrott har antireligiösa motiv om brottsoffret utsätts på grund av att hon eller han tillhör eller 

uppfattas tillhöra en viss religion. Dessutom hör gärningspersonen inte till samma religion. Motivet 

innefattar islamofobiska och antisemitiska motiv men även andra trosinriktningar. Islamofobiska 

hatbrott grundas i en fientlighet mot islam och muslimer. Vid antisemitiska hatbrott är motivet 

fientlighet mot judendomen och den judiska befolkningen. Personen som blir utsatt behöver inte 

nödvändigtvis vara muslim eller jude, det räcker att gärningspersonen uppfattar offret som det för 

att det ska klassificeras som brott med hatbrottsmotiv (Brå, 2010a: 42-43). I föreliggande studie kan 

det vara problematiskt att få kännedom om huruvida gärningspersonerna som beskrivs i artiklar 

tillhör samma religion som de som utsätts. Då det inte framgår i artiklarna vilken 

religionstillhörighet olika gärningspersoner har, så bortses från att gärningspersonen inte ska tillhöra 

samma religion som brottsoffret enligt definitionen. Då artiklar till exempel handlar om en attack 

mot en moské eller en smäll vid en synagoga, behandlar jag dem som artiklar med antireligiös 

motivanknytning.  HBT-fobiska hatbrott är tillsammans med antisemitiska hatbrott de två 

motivtyper som får mest fokus i föreliggande arbete. Det beror på att det är de som skildras i störst 

utsträckning i Sydsvenskan.  

 

I arbetet används rasistiska/främlingsfientliga hatbrott som begrepp. Främlingsfientlighet innebär 

att människor som invandrar till Sverige ses som främlingar. Rasism går ut på en tro på 

överlägsenhet hos vissa mänskliga raser. Begreppet främlingsfientliga/rasistiska hatbrott används 

eftersom det inkluderar alltifrån negativa inställningar till människor på grund av ras, hudfärg, 

nationalitet eller etniskt ursprung till händelser av mer renodlad rasistisk karaktär (Brå 2010a: 31).  
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2.3 Media och anmälda hatbrott 

Föreliggande studie förhåller Sydsvenskans hatbrottsrapportering till statistik över anmälda 

hatbrott
4
. Det finns en skevhet mellan medias sätt att rapportera om brott och statistiken. Dock ska 

man komma i håg att statistiken inte är detsamma som verkligheten, utan ett resultat av hur många 

som anmält att de blivit utsatta. Dessutom finns det hatbrottsutsatta som anmäler hatbrott men som 

ändå inte kommer med i statistiken då det förekommer att polisen inte registrerar faktiska hatbrott 

som hatbrott. Medias sätt att skriva om ett fenomen kan skapa moralisk panik, vilket är ett resultat 

av överdrifter och dramatiserande. Till exempel tenderar media att rapportera oproportionerligt 

mycket vad gäller våldsamma brott. Det problematiska med begreppet moralisk panik utifrån ett 

konstruktionistiskt perspektiv är bland annat att man inte kan mäta eller definiera vad en 

överreaktion är (Pollack, 2001: 84).  

 

Det är inte okomplicerat att jämföra hatbrottsstatistik över tid. Sedan 2006 har Brå ansvaret för 

insamling och bedömning av alla hatbrottsanmälningar. Tidigare var det SÄPO (säkerhetspolisen) 

som ansvarade för hatbrottsstatistiken, vilket medför en risk att jämförbarheten blir problematisk. 

2008 förändrade Brå hatbrottsdefinitionen, vilket framgått av definitionen av ”hatbrott” tidigare i 

arbetet. Listan över de sökord som används förändras vilket medför att urvalet inte är exakt 

detsamma varje år (Brå 2010b: 32-33). Trots de förändringar som gjorts i definitionen och 

statistikföringen kan konstateras att det skett en ökning av anmälda hatbrott mellan 2005 och 2009, 

vilket jag inte vill dra för stora växlar av men ändå reflektera kring en aning. Ingen kan uttala sig 

om hur ”verkligheten” ser ut, hur de faktiska upp- och nedgångarna fördelar sig. Det beror på att 

alla inte anmäler utsatthet och att konstruktioner av ”verkligheten” inte är lika för alla. Problem med 

att studera brottslighetens förändringar över tid ligger inte enbart i definitionsförändringar, utan kan 

dessutom bero på en ökad anmälningsbenägenhet (Sarnecki, 2003: 65). Till exempel kan människor 

börja polisanmäla vissa typer av händelser som inte tidigare anmälts i samma utsträckning. Det i sin 

tur kan påverkas av hur toleransen för vissa brott minskar i samhället (ibid.). Det är inte osannolikt 

att toleransen för hatbrott minskat med åren.  

2.4 Avgränsning 

Artiklarna utgörs av nyhetsartiklar, reportage, politisk debatt och övrigt som innefattar 

program/scheman, recensioner och chatt där läsare har fått chatta med bland annat politiker. 

                                                 
4
 Se Bilaga för tabeller över antal och andel anmälda hatbrott 2005 och 2009, antal och andel hatbrottsanmälningar efter 

brottskategori 2005 och 2009, antal anmälningar i olika storstadskommuner 2009 samt antal anmälningar med 

hatbrottsmotiv utifrån brottskategori och storstadskommun 2009.  
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Nyhetsartiklar innebär artiklar där det rapporteras om en aktuell händelse, reportage är mer 

djupgående artiklar om aktuella frågor. Den kategoriseringen grundas i min tolkning av artiklarna. 

Det gjordes ingen avgränsning för vilken typ av artiklar som eftersöktes till studien, utan samtliga 

artiklar om hatbrott 2005 och 2010 samlades in och därefter har de kategoriserats efter artikeltyp. 

Kategorin övrigt kommer inte analyseras närmare. Jag avgjorde inte på förhand att ett 

brottsofferperspektiv skulle studeras eller att gärningspersoner var det intressanta. Anledningen till 

denna icke-avgränsning är att få en helhetsbild av hur Sydsvenskan skriver om hatbrott. Om vissa 

typer av artiklar medvetet väljs bort så framkommer en missvisande bild, då forskaren valt fokus, i 

stället för att mönster får framträda efter hand, utifrån materialet. Det är viktigt att poängtera denna 

icke-avgränsning då jag förhåller resultaten till Lindgren och Lundströms studie, där de har ett 

brottsofferperspektiv. Valet att undersöka hur en tidning skriver om hatbrott och inte hur TV eller 

radio rapporterar grundar sig i en form av bekvämlighetsurval då det kan anses mer ”lättåtkomligt” 

att studera tidningsartiklar för att de alla finns att få tag i utan problem på internet. Här är 

avgränsningen tydlig, då det görs analyser av artiklar i en tidning. Att studien analyserar artiklar 

publicerade i en tidning, nämligen Sydsvenskan
5
 kan problematiseras. Valet av tidning gjordes 

utifrån att Sydsvenskan är den ledande nyhetsförmedlaren i södra Sverige, vilket betyder att de når 

ut till en mycket stor kvantitet av läsare (www.sydsvenskan.se). Centralt i valet av tidning är vidare 

att Malmö utmärkt sig på hatbrottsarenan. Till exempel har polisens agerande vid möten med 

invandrarungdomar i Rosengård uppmärksammats mycket i media (Westin & Nilsson, 2009: 6). Ett 

annat exempel är de skottlossningar som ägde rum i Malmö 2010, där offren nästan uteslutande var 

av icke-svensk bakgrund, vilket bidragit till att gärningspersonen kallats ”Lasermannen 2”. 

2.5 Förväntat resultat och förförståelse 

En aspekt som kan ha påverkat analysen är att jag inte läser dagstidningar regelbundet, vilket får 

konsekvenser för min förförståelse. Jag hade inte en föreställning innan studien om hur 

Sydsvenskan skriver, vilket kan vara positivt, att jag utan förutfattade meningar tog mig an 

materialet. Min förförståelse innefattade innan jag läst materialet föreställningen att en stor del av 

artiklarna från 2010 skulle handla om den så kallade ”Lasermannen 2”, det vill säga om de 

skjutningar som ägde rum i Malmö under 2010. Skottlossningarna har nästan uteslutande riktats 

mot personer med icke-svensk bakgrund (Sydsvenskan, 2010-10-28). En 38-årig man misstänks för 

dåden, han är gripen och häktad. Om han bevisas vara skyldig innebär det att han är en de grövsta 

seriebrottslingarna i svensk kriminalhistoria. Polisen utreder även huruvida mannen kan vara 

                                                 
5
 Sydsvenskan är den ledande nyhetsförmedlaren i södra Sverige och är en oberoende liberal tidning som är politiskt 

obunden. Nyhetsförmedlingen ska vara självständig och opartisk. Informationen är hämtad från tidningens egen 

hemsida, därför bör man vara aningen källkritisk (www.Sydsvenskan.se).  

http://www.sydsvenskan.se/
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skyldig till tidigare ouppklarade fall (Sydsvenskan, 2010-12-24). Jag återkopplar till ”Lasermannen 

2s” vara eller icke vara i artiklarna i diskussionsavsnittet. Efter att ha läst artiklarna förväntade jag 

mig att analysen skulle resultera i fokus på HBT-fobi utifrån artiklarna 2005 och antisemitism då 

det var dominerande 2010. Min förförståelse ändrades, från att jag förväntat mig att resultaten 

skulle präglas av rasistiska hatbrott till en föreställning om att det i stället var HBT-fobi och 

antisemitism som var dominerande. 

 

På Sydsvenskan arbetar Niklas Orrenius
6
 som reporter, vilket jag förväntar mig kan påverka hur 

tidningen skriver om hatbrott och hur människor läser Sydsvenskan, då han är en känd skribent som 

väljer att lyfta fram det som kan vara obekvämt. I ”Här är allt så perfekt” skriver Orrenius bland 

annat om Sverigedemokraterna, homosexuella som väljer celibat för att de anser att homosexuell 

handling är syndigt och om barn som avvisas från Sverige. 

 

Jag hade innan studiens genomförande föreställningar om att det skulle finnas en skillnad mellan 

föreliggande studies resultat och tidigare forskning, då tidigare forskning visat att människor utsatta 

för homofoba hatbrott utgjorde en majoritet av brottsofferframställningar i artiklar om hatbrott. Det 

förväntade resultatet var att majoriteten av artiklarna i stället skulle handla om antireligiösa eller 

rasistiska hatbrott, delvis med tanke på ”Lasermannen 2”. 

3. Tidigare forskning 

3.1 Insatser mot hatbrott 

I en kunskapsgenomgång finner jag det relevant att belysa två artiklar i antologin Det vita fältet – 

samtida forskning om högerextremism, där Granström och Tiby i vardera artikel på olika sätt bland 

annat skriver om insatser mot hatbrott . Granström skriver att rättsväsendet sedan mitten av 1990-

talet har haft i uppdrag att prioritera insatser mot hatbrott (Granström, 2010: 197). Nedan följer 

exempel på hur dessa insatser tagit sig uttryck.1997 utfärdade riksåklagaren allmänna råd för 

handläggningen av mål rörande olaga diskriminering. I de allmänna råden framgick att det är 

problematiskt med bevissäkring vid hatbrott, därför bör särskilda åklagare utses för denna typ av 

mål. År 2000 utformades strategidokument som avsåg arbete mot hatbrott, för polis och åklagare. 

En central del i dokumenten var att personalen skulle ha god kunskap om brottsoffers situation. 

2002 fastslogs riktlinjer för bekämpning av hatbrott, dessa innehåller bland annat att 

                                                 
6
 Niklas Orrenius har nominerats till Stora journalistpriset och guldspaden. 2010 fick han Olle Stenholms minnespris för 

etik och debatt (Orrenius, 2010). Orrenius beskrivs som en dokumentärfilmare som väljer ut en bit av verkligheten att 

berätta om så att historien verkligen fastnar (Orrenius 2010: VII).  
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hatbrottsärenden ska behandlas med förtur (a.a. 206). 2005 inrättades fyra utvecklingscentrum runt 

om i Sverige, utvecklingscentrum Malmö fick ansvar för hatbrott (a.a. 206-207). Granströms artikel 

är relevant då hon skriver om att insatser mot hatbrott ska prioriteras, vilket kan kopplas till hur 

Sydsvenskan skriver om hatbrott.  

Hatbrott har en negativ inverkan på demokratiska samhällen, vilket gör att man i Sverige gör olika 

insatser för att arbeta mot hatbrott. Den straffskärpningsregel och motivvärdering som finns i 

Sverige legitimeras av att särskilt utsatta personer ska skyddas. Dessutom anses brott med 

hatbrottsmotiv innebära värre konsekvenser för brottsoffren än brott utan sådant motiv (Tiby, 2010: 

175). Att särbehandla hatbrott kan dock medföra en del problem, åklagaren ska förutom att bevisa 

uppsåt även bevisa att det fanns ett hatbrottsmotiv bakom (a.a. 176). En aktör som är med och 

skapar kunskap om hatbrott är media (a.a. 177). Tibys artikel är relevant för att hon skriver om 

media som aktör, vilket är centralt i min studie – att media definierar situationen och konstruerar 

(och rekonstruerar) hatbrott. Vidare är hennes artikel intressant då straffskärpningsregeln som hon 

skriver om är central för hatbrottsarenan. 

3.2 Hatbrott i media 

Lindgren och Lundström skriver att rapporteringar med brottsofferfokus förekommer betydligt 

oftare i kvällspressen än i morgonpressen (Lindgren & Lundström, 2010: 26). Vad gäller artiklar 

som handlar om hatbrottsoffer är en stor del av artiklarna av politiskt debatterande slag, de 

artiklarna har dock inte analyserats närmare på en detaljerad nivå. I stället har analysen fokuserat på 

svensk nyhetsrapportering (a.a. 68). Vidare konstateras att artiklar som inte rapporterar om 

våldsbrott, utan i stället exempelvis om verbala kränkningar, är av mer debatterande karaktär. I 

nyhetsartiklar är verbala kränkningar i stort sett frånvarande (a.a. 73). Det skrivs betydligt oftare om 

brottsoffer utsatta för homofobiska hatbrott än om andra hatbrottsutsatta (a.a. 69). Nära 70 procent 

av de 222 artiklar som analyserats i Lindgren och Lundströms studie innehåller framställningar av 

brottsoffer för homofobiskt motiverade hatbrott. Framställningar av brottsoffer för rasistiska eller 

antireligiösa hatbrott utgör ungefär tio procent av materialet. Cirka 20 procent av materialet utgörs 

av artiklar som på ett generellt vis berör hatbrott. Man finner att den största delen av 

nyhetsrapporteringen beskriver brottsliga handlingar präglade av grovt våld (a.a. 67-68). 

Majoriteten av de brottsoffer som framträder i materialet är män. Detta kan delvis kopplas till att det 

är de grova, våldsamma hatbrotten som dominerar hatbrottsrapporteringen, vilka utförs av och 

drabbar män (a.a. 73). I de artiklar där brottsoffren är kvinnor är ofta gärningspersonen en man. I 
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kontrast till denna genusrelaterade skevhet finns det tidigare forskning som menar att hatbrott 

drabbar män och kvinnor i relativt likartad utsträckning (ibid.).  

Även annan tidigare forskning har visat på liknande resultat. Nästan 70 procent av händelserna i 

artiklarna, i en undersökning av pressklipp, behandlar våld och dödligt våld mot homosexuella. 

Knappt tio procent rör attacker mot homosexuellas lokaler och cirka 20 procent handlar om 

utpressning och trakasserier. Artiklarna som studerats belyser 61 olika händelser, sex av dessa 

rapporterar om att kvinnor utsatts (Tiby, 1999: 108-109). I de artiklar där tidningen Reporter skrivit 

om brott mot homosexuella under perioden 1987-1995 handlar tre fjärdedelar av artiklarna om våld. 

Elva av de totalt 61 artiklarna handlar om kvinnor, av dessa berör endast fyra artiklar lesbiska 

kvinnor (ibid.). 

Lindgren och Lundströms studie som gjorts på material från 1995-2008 uppvisar likheter med de 

studier som Tiby refererar till, som baseras på material från 1985-1995 samt 1987-1995. Likheterna 

består i att media tenderar att rapportera om hatbrott där våld eller grovt våld förekommit samt att 

män är överrepresenterade som brottsoffer i artiklarna. Föreliggande studie förhåller Sydsvenskans 

rapportering till den tidigare forskningen genom att analysera hur stor del av rapporteringen som 

utgörs av HBT-fobi respektive rasistiska/främlingsfientliga eller antireligiösa motiv. Vidare 

undersöks hur stor del av rapporteringen som utgörs av våldsbrott.   

I Lindgren och Lundströms studie består materialet av artiklar där offer för hatbrott synliggörs. I 

föreliggande arbete finns inget krav på att de analyserade artiklarna ska innehålla 

offerframställningar, utan samtliga artiklar som berör och behandlar hatbrott och publicerades 2005 

och 2010 i Sydsvenskan finns med i materialet. I och med den skillnaden är förutsättningarna för 

studierna olika, vilket kan påverka resultatet. Jag har sökt efter artiklar som handlar om hatbrott, 

medan de i sin studie sökte efter artiklar om hatbrottsutsatta. Det bidrar till att föreliggande studie 

visar hur Sydsvenskan skriver om hatbrott, medan Lindgren & Lundströms studie visar hur media 

framställer hatbrottsoffer. En annan betydelsefull skillnad är att jag analyserar artiklar från två 

specifika årtal, Lindgren och Lundströms analys är utförd på artiklar publicerade mellan 1995-2008. 

Ytterligare en central skillnad mellan studierna är att Lindgren och Lundström har ett urval där 

olika typer av tidningar finns med. De använder både morgon – och kvällstidningar. Dessutom är 

tidningarna fördelade över hela landet och innefattar både storstads- och landsortspress (Lindgren & 

Lundström, 2010: 23). Materialet i föreliggande studie har hämtats från en dagstidning, som 

utkommer i södra Sverige. 



16 

 

De studier som Tiby refererar till, där genomgång av pressklipp från svensk press samt genomgång 

av gaytidningen Reporter har gjorts, utgör analyser av hur media skriver om hatbrott mot 

homosexuella. De artiklar jag analyserar behandlar inte enbart hatbrott mot HBT-personer, utan 

även hatbrott med antireligiösa eller rasistiska/främlingsfientliga motiv vilket är en grundläggande 

skillnad mellan studierna. 

4. Teoretiska utgångspunkter 

För att förstå och tolka resultaten i studien används konstruktionism, teorin om definitionen av 

situationen, dagordningsteorin och teorin om moralisk panik. Utgångspunkten i föreliggande studie 

är konstruktionistisk. Det är konstruktionerna av sociala fenomen som är det centrala inom 

konstruktionismen. Ibland görs en åtskillnad mellan konstruktivism och konstruktionism, 

gemensamt är att de båda begreppen innebär tron att kunskap är socialt konstruerad (Sohlberg & 

Sohlberg, 2002: 215-216). Ett problem med konstruktionism är att slutsatser som dras ofta är 

generaliseringar av empiri, trots att konstruktionister tar avstånd från positivisternas generella 

slutsatser (a.a. 220). Den konstruktionism jag tillämpar i föreliggande studie kan kallas för 

kontextuell (Heber, 2007: 15). Jag menar att hatbrott är ett faktiskt socialt fenomen i samhället, som 

bland annat media konstruerar och rekonstruerar. Det är dessa konstruktioner jag vill studera.  

En viktig del i symbolisk interaktionism är ”definitionen av situationen”. Symbolisk interaktionism 

är ett teoretiskt perspektiv i form av ett verktyg för att analysera den sociala verkligheten (Trost & 

Levin, 2004:10). Definitionen av situationen har definierats som följer ”If men define situations as 

real, they are real in their consequences” (a.a. 12). Om människor definierar en situation som 

verklig, så blir den verklig i sina konsekvenser. Jag menar att detta teoretiska synsätt kan kopplas 

till dagordningsteorin och till medias makt att bestämma dagordningen. Om en tidning definierar att 

det finns ett samhällsproblem, till exempel att hatbrottsproblematiken är utbredd, då skriver de om 

hatbrott som ett utbrett problem och därmed har det blivit ett verkligt problem (vilket det även kan 

ha varit innan media skrev om det) i och med att media prioriterar det.  

Nyhetsmedier fastställer medborgarnas dagordning, det som framhålls i nyhetsrapporteringen blir 

de frågor som allmänheten anser vara viktigast. De samhällsfrågor som media rapporterar om som 

de mest dominerande, överförs till allmänheten och blir de viktigaste samhällsfrågorna. Dock 

handlar det inte om ett avsiktligt inflytande, utan i stället beror det på att nyhetsmedierna i sin 

rapportering måste välja att belysa och prioritera ett antal frågor som de viktigaste för stunden 

(McCombs, 2006: 24, 27). I länder där man har öppna politiska system och öppna mediesystem 
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uppstår denna typ av överföring av prioriterade frågor, från media till allmänheten. Det finns en stor 

mängd frågor som vill ha allmänhetens uppmärksamhet, men inget samhälle kan ge fokus åt fler än 

ett fåtal åt gången (a.a. 61, 63). Det går inte att säkert säga huruvida TV eller tidningar har störst 

dagordningseffekter, i hälften av alla fall finns ingen märkbar skillnad mellan TV och tidningars 

makt över dagordningen. Däremot, när det gäller den andra hälften bedöms tidningar ha ett större 

inflytande. Publiken har ofta längre tid på sig att lära sig tidningarnas dagordning (a.a. 76). Ett annat 

viktigt begrepp som kan kopplas till dagordningsteorin är gestaltningsmakt, begreppet kan både 

syfta till en specifik gestaltning i medieinnehållet eller på gestaltningarnas spridning från media till 

allmänheten.  

Att gestalta är att välja ut vissa aspekter av en uppfattad verklighet och göra dem mer 

framträdande i en kommunicerande text, på ett sådant sätt att en viss problemdefinition, 

orsakstolkning, moralisk utvärdering och/eller rekommendation till hantering främjas för det 

ämne som beskrivs (McCombs, 2006: 118).  

Teorin kring moralisk panik innebär ett stort intresse för mediernas roll och delaktighet i 

förstärkningen av olika attityder, föreställningar, fördomar och rasism. Medier kan vara 

dramatiserande och effektsökande i sitt sätt att framföra nyheter. På liknande vis som katastrofer 

ibland inträffar i ett samhälle, utsätts varje samhälle då och då för moralisk panik. Det typiska för 

moralpaniken är att den ofta uppstår i tider av social förändring, vilket kan kopplas till oro 

(Pollack, 2001: 81-83). Karaktäristiskt för moralpanik är att någon eller några grupper 

identifieras som ansvariga för det upplevda hotet – ett ”vi” och ”dem” skapas (a.a. 84).  Moralisk 

panik innebär att det media rapporterar om inte står i proportion till verkligheten. Dock går det 

inte att mäta huruvida media överdriver eller inte, då svaren på hur verkligheten ser ut inte går att 

finna. Kunskap konstrueras hela tiden, vilket gör att teorin om moralisk panik blir problematisk, 

sociala konstruktioner förändras över tid och olika människor skapar olika konstruktioner av 

verkligheten. 

Utifrån en konstruktionistisk utgångspunkt analyserar jag Sydsvenskans rapportering av hatbrott 

och söker finna förklaringar till att de gör de skildringar de gör, genom att förhålla resultaten till 

teorin om definitionen av situationen, dagordningsteorin och teorin om moralisk panik. 

5. Metodbeskrivning 

I studien genomförs kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys, vilket jag anser är en styrka, de båda 

ansatserna kompletterar varandra. Direkt när jag läst artiklarna som analyserna bygger på bestämde 

jag mig för att använda både kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. På så vis kan jag studera hur 
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mycket Sydsvenskan skriver samtidigt som jag studerar hur de skildrar hatbrott. Som forskare 

behöver man inte definiera sig som antingen ”räknare” eller ”tolkare”. Räkning bygger på tolkning 

och förförståelse. ”För att kunna räkna äpplen och päron måste man vara klar över skillnaden 

mellan dem” (Repstad, 2007: 30). Inom den kvantitativa forskningsstrategin finns en positivistisk 

syn där man förespråkar objektivism, dock är kopplingen mellan det kvantitativa och det 

positivistiska inte absolut. Inom den kvalitativa strategin har man ett tolkande synsätt med en 

konstruktionistisk ontologisk utgångspunkt. Trots detta är kvantitativa och kvalitativa metoder inte 

oförenliga (Bryman, 2002: 34-35). Studien har induktiva och deduktiva inslag. De deduktiva 

inslagen består i att jag innan studiens genomförande hade en föreställning om att media sätter 

dagordningen för allmänheten och att deras definition av situationen är central för hur samhället 

prioriterar vad som är viktigt (a.a. 22). Data, artiklar, samlades in utifrån studiens frågeställningar 

och under analysen gjordes kopplingar till teori, däribland till moralisk panik. Detta gör att studien 

kan sägas ha induktiva inslag (Hartman, 2001: 36). 

Med innehållsanalys kan man utröna teman i artiklar och räkna hur ofta tidningsartiklar som handlar 

om ett visst fenomen förekommer (Bergström & Boréus, 2005: 46). Kvantitativ innehållsanalys 

möjliggör mätningar av omfattning och frekvenser av olika företeelser eller begrepp (Altheide, 

1996: 15). Jag vill här poängtera att den kvantitativa delen av studien inte är en traditionell 

kvantitativ innehållsanalys, där man räknar förekomsten av vissa specifika företeelser i texter (a.a. 

43). Det är artiklar som räknats, inte begrepp i artiklarna. Vidare har artiklarna i de olika 

kategorierna räknats, hur många artiklar som behandlar HBT-fobi, antireligiösa motiv och 

rasistiska/främlingsfientliga motiv samt hur stor del av artiklarna som utgörs av rapporteringar kring 

våldsbrott respektive andra brottskategorier. En av den kvantitativa innehållsanalysens 

huvudfunktioner är att testa hypoteser, snarare än att upptäcka nya mönster (Altheide, 1996: 16). I 

föreliggande studie görs den kvantitativa analysen för att kunna relatera resultaten till tidigare 

forskning, det vill säga undersöka hur stor del av artiklarna som utgörs av beskrivningar av HBT-

fobiska, antisemitiska respektive rasistiska hatbrott samt hur stort utrymme olika brottstyper får.  

Inom den kvalitativa innehållsanalysen inriktar man sig på frågan huruvida en text eller ett 

meddelande har eller inte har vissa kvaliteter, egenskaper. Rosengren och Arvidson skriver att ett 

omtyckt objekt för analys alltid har varit dagstidningar, där man kan skapa kategorier av olika slag 

utifrån materialet (Rosengren & Arvidsson, 2002: 362). Den kvalitativa innehållsanalysens syfte är 

att leta efter mönster i texter för att kunna tolka textens mening. För att strukturera och tolka 

materialet görs kategoriseringar. Gemensamt för olika former av kvalitativ innehållsanalys är att de 
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urskiljer teman, kategorier, händelser eller individer (Heber, 2007: 180). Inledningsvis läste jag 

igenom alla artiklar för att få en helhetsbild. Därefter har jag läst artiklarna några gånger till, för att 

lära känna materialet bättre. Jag sorterade artiklarna i olika kategorier för att skapa ordning. 

Artiklarna från 2005 och 2010 har under hela processen varit separerade, för att underlätta 

jämförelser. Dock har jag läst artiklar från båda årtalen parallellt. Vidare gjordes kategoriseringar 

efter artikeltyp, hatbrottsmotiv samt brottskategori. I den kvalitativa analysen är det min tolkning 

utifrån materialet som ligger till grund för temana om hur och vad Sydsvenskan skriver om hatbrott.  

5.1 Fördelar och begränsningar med innehållsanalys 

Innehållsanalysen som metod är ”öppen”, det är lätt att vara tydlig med hur man har gått tillväga i 

studien (Bryman, 2002: 203). Detta gör att reliabiliteten har stor sannolikhet att bli god. En 

förutsättning för god reliabilitet är att forskaren är noggrann i mätningar och uträkningar. Vad gäller 

den kvantitativa delen av denna studie vill jag mena att reliabiliteten är god, då jag på ett transparent 

sätt redogör för hur jag gjort urvalet samt hur jag har räknat (Bergström & Boréus, 2005: 35). Detta 

medför att även intersubjektiviteten kan förutsättas vara god, det vill säga om någon annan skulle 

genomföra samma studie med samma material blir resultatet detsamma (a.a. 36). Dock skulle 

eventuellt en annan forskare valt att räkna in artiklarna i annorlunda kategorier än jag gjort, vilket 

skulle kunna leda till andra resultat. Min förförståelse och tolkning påverkar resultaten. 

Intrasubjektiviteten, att jag skulle få samma resultat vid en annan tidpunkt, bedömer jag vara god 

(ibid.). Reliabiliteten, inter- samt intrasubjektiviteten behöver problematiseras i förhållande till den 

kvalitativa analysen. Jag avgör vilka teman som ska representera materialet, vilket gör att 

intersubjektiviteten inte nödvändigtvis är god. Hade en annan person genomfört studien är det inte 

säkert att denne hade kommit fram till samma resultat. Vidare bedömer jag att intrasubjektiviteten 

är oviss. Möjligen skulle jag inte skapa samma teman om jag analyserade samma material om tio år. 

Då kan min förförståelse vara annorlunda.  

 

Validitet handlar om huruvida studien mäter det den avser mäta eller inte (a.a. 34). I detta fall är 

validiteten god om det material som används är adekvat och om det används på ett för syftet 

lämpligt sätt. En effekt av urvalsramen är att det finns artiklar som handlar om 

hatbrottsproblematik, men som inte kommer med i träfflistan för att begreppet ”hatbrott” inte finns 

med i texten, vilket påvisats genom utförda stickprov med andra sökord. Dessutom kan det finnas 

fler artiklar som berör en händelse, men att det endast i en av dem skrivs om brottet i termer av 

hatbrott. Då blir siffrorna missvisande för hur många artiklar som skrivits om en viss händelse. 

Detta beror på att studiens syfte är att undersöka hur Sydsvenskan skrev om hatbrott 2005 
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respektive 2010 genom att söka på ”hatbrott 2005” samt ”hatbrott 2010”. Validitet handlar inom 

undersökningar där man inte räknar eller mäter om huruvida den undersökning man genomför för 

att besvara en viss fråga verkligen besvarar den frågan (a.a. 34). Validiteten bedöms vara god, då 

jag genom det urval och material jag samlat in kunnat söka svar på hur Sydsvenskan skriver om 

hatbrott.  

 

Innehållsanalys brukar beskrivas som icke-reaktiv, vilket innebär att det är en metod som gör att det 

som studeras inte påverkas av forskaren (Bryman, 2002: 203). Till viss del är det så, dock vill jag 

vara försiktig med att hävda att jag inte påverkat studien. Jag har påverkat genomförandet av 

analysen, till exempel har jag inte räknat vissa begrepp i texterna, utan jag har gjort mer 

överskådliga uträkningar av slaget ”hur många artiklar berör en specifik brottslig händelse”. Vidare 

är min tolkning helt central i skapandet av teman. 

En styrka i kvalitativ innehållsanalys är att man genom metoden kan finna bakomliggande teman 

(a.a. 368). Ofta illustreras de teman som skapas genom citat ur materialet, under rubriken ”kvalitativ 

innehållsanalys” finns sådana illustrationer i denna studie. Tolkning är något som är centralt i en 

kvalitativ innehållsanalys. Det är forskaren som bestämmer vad som ska lyftas fram och vilka 

teman som ska skapas. Det kan ses som en begränsning då många har lyft fram det ”objektiva” som 

ett vetenskapligt ideal. Dock menar jag att det är ofrånkomligt att en forskare påverkar sin studie, 

det görs i val genom hela processen som präglas av forskarens förförståelse (Bergström & Boréus, 

2005: 35).  

5.2 Etik 

Trots att den etiska problematiken inte bedömts vara stor, har ändock avvägningar gjorts. Det finns 

en risk att reproducera utsatthet även vid forskning som genomförs med andra metoder än intervjuer 

eller observationer. Överväganden har gjorts kring lämpligheten i att använda samma formuleringar 

och ordval som används i artiklarna. Till exempel citeras ett polisbefäl i en artikel där befälet skrivit 

”jävla blattar” i ett mail. Jag har valt att ordagrant skriva som det står i artiklarna i de fall där jag 

bedömt att budskapet skulle förändras om jag inte citerade. Dessutom finns en etisk aspekt i att 

återigen redogöra för vad människor har utsatts för. Först drabbades de av en händelse som med 

stor sannolikhet var problematisk, sedan eventuella rättsprocesser, media rapporterade och nu 

skriver jag ett examensarbete om det. Vissa personer namnges i studien, till exempel Åke Green och 

Ilmar Reepalu. Det valet grundas i att fallen fått stor uppmärksamhet, många vet redan vilka dessa 

personer är och vad de ”anklagas” för. Dessutom ville Green ha uppmärksamhet, då han försökte 
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tillkalla medier till sin kontroversiella predikan. Att Reepalu inte är anonym i studien beror 

dessutom på att han är en folkvald politiker, som menar att han står för sina åsikter. 

Forskningskravet innebär att samhället och dess medlemmar har ett krav på att forskning bedrivs 

och att den inriktas på väsentliga frågor. Vidare innebär kravet att tillgängliga kunskaper utvecklas 

och fördjupas (Vetenskapsrådet, 2002: 5). Med forskningskravet i åtanke bedömer jag att studien är 

relevant. Dessutom är min bedömning att människor ändock inte kommer ta skada av studien. 

 

Även media bör förhålla sig till etiska riktlinjer. Huruvida man på Sydsvenskan överväger om namn 

ska publiceras vet jag inte. Dock kan jag konstatera att man i vissa fall gör det och andra inte, vilket 

indikerar att man gör val och ställningstaganden. En person som ”hängs ut” i stor utsträckning är 

Ilmar Reepalu, man skriver artiklar såsom ”Ansvarslöst Reepalu” (Sydsvenskan, 2010-01-29) och 

”Problemet Reepalu” (Sydsvenskan, 2010-12-10) där Malmöpolitikern får utstå mycket kritik. 

Reepalus uttalanden om judars situation i Malmö väckte debatt vilket avspeglas i många artiklar. 

Min tolkning är att Sydsvenskan menar att Reepalu varit medveten om att debatt kunde blossa upp i 

och med hans uttalanden. Det i kombination med att han är offentlig politiker påverkar 

etikavvägningarna.  

 

5.3 Material och urval 

Att jag valde att analysera artiklar från år 2010 beror på att det är relevant att se hur hatbrott 

framställs i nutid, bland annat därför att det i Malmö under 2011 genomförs en satsning på 

utbildning för poliser om hatbrott. Utbildningssatsningen bedöms vara nödvändig, på grund av att 

flera nedslag har visat att Malmöpolisens registreringar av hatbrott i stor utsträckning visat sig vara 

felaktig (Tiby, Roxell & Andersson, 2011: 5). År 2005 valdes för studien för att det var först då som 

det började skrivas artiklar i något större utsträckning
7
 samt att en jämförelse mellan två årtal med 

en femårsperiod mellan bedöms vara adekvat. En förklaring till att Sydsvenskan började skriva i 

större omfattning om hatbrott 2005 kan vara att Åklagarmyndigheten samma år påbörjade ett 

hatbrottsprojekt genom utvecklingscentrum, där utvecklingscentrum Malmö fick ansvar för 

hatbrottsfrågor (Åklagarmyndigheten årsredovisning, 2005: 40). Sydsvenskans hemsida, 

www.sydsvenskan.se är källan för artiklarna. Den första sökningen på termen ”hatbrott” gjordes 

2011-04-20 och gav 254 träffar. Då studien jämför 2005 och 2010 gjordes sökningar på ”hatbrott 

2005” samt ”hatbrott 2010”.  

                                                 
7
 Inledningsvis var planen att jämföra med år 2000. Dock visade det sig att det inte fanns några artiklar publicerade 

2000 som berör hatbrott. Inte heller för år 2001 fanns något material att arbeta med. 2002 publicerades tre artiklar som 

berör hatbrott, en artikel år 2003 samt tio artiklar år 2004. 

http://www.sydsvenskan.se/
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Tabell 1 Antal artiklar som Sydsvenskan publicerat om hatbrott totalt och antal artiklar som publicerats 2005 

respektive 2010 om hatbrott samt hur många brottsliga händelser som rapporterats om, i hur många artiklar.  

Sökord Antal artiklar Antal brottsliga 

händelser som 

Sydsvenskan skrev 

om 

Antal artiklar 

som handlar om 

de brottsliga 

händelserna 

 

Antal artiklar 

som handlar om 

annat än de 

brottsliga 

händelserna 

Hatbrott
8
 254 - - - 

Hatbrott 2005 33 7 12 21 

Hatbrott 2010 59 10 11 48 

 

2010 publicerades 26 fler artiklar om hatbrott än 2005. Dock utgjordes en större del av artiklarna 

2005 av rapporteringar kring brottsliga händelser, nämligen 21 procent. Andelen rapporteringar om 

brottsliga händelser 2010 var 17 procent. Sökningen för 2005 gav 60 träffar, vilket dock är 

missvisande. Totalt publicerades 33 artiklar år 2005 där begreppet hatbrott tas upp. Anledningen till 

det är att många av de artiklar som räknades in i siffran 60 är publicerade ett annat år, men handlar 

om händelser 2005. Vad gäller år 2010 identifierades totalt 59 artiklar som publicerats under året. 

Sökningen gav dock 78 träffar, av vilka 19 stycken visade sig vara publicerade ett annat år än 2010. 

Totalt 92 artiklar utgör mitt material, då samtliga artiklar som var publicerade 2005 och 2010 har 

analyserats. 

6. Resultat 

6.1 Kvantitativ innehållanalys 

Under detta avsnitt redogör jag till att börja med för hur jag kategoriserat artiklarna. Därefter 

redovisas resultaten för motivanknytning i förhållande till samtliga artiklar respektive till artiklarna 

där det rapporteras om faktiska brottsliga händelser. Vidare redovisas resultaten för fördelningen 

vad gäller brottskategori. Artiklarna är i regel inte skrivna om faktiska brottsliga händelser, utan 

oftast utgörs de av statistik, beskrivningar av samhällsklimatet och hatbrott i allmänhet. Under 

rubriken ”analys” kopplas resultaten till tidigare forskning och statistik. 

 

                                                 
8
 Sökningen på ”hatbrott” resulterade 2011-04-20 i 254 träffar. De första artiklarna publicerades 2002 och de senaste 

publicerades 2011. 
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Materialet sorterades i fyra olika kategorier efter artikeltyp. Nyhetsartiklar var vanligast 

förekommande både 2005 och 2010. Dock var andelen nyhetsartiklar klart större 2005, nämligen 70 

procent i förhållande till 36 procent 2010. Anmärkningsvärt är att det 2005 inte alls skrevs artiklar i 

form av politisk debatt, den kategorin var däremot näst störst 2010, med 34 procent. Kategorin 

politisk debatt innefattar till exempel ”Juridiska förbättringar nödvändiga” (Sydsvenskan, 2010-03-

18) där det argumenteras för att transpersoner bör få samma juridiska skydd mot diskriminering och 

hatbrott som homosexuella, judar, svarta och invandrare har redan idag. Ett annat exempel är 

artikeln ”Demokratisk björntjänst” (Sydsvenskan, 2010-09-17) där försöken att stoppa 

Sverigedemokraterna med våld beskrivs vara kontraproduktiva. ”Trakasserier väcker sympati och 

spelar partiet i händerna” skriver man. Politisk debatt utgörs alltså av artiklar där någon eller några 

skriver om frågor som de anser vara viktiga och aktuella, ofta argumenteras för eller mot något 

fenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

Majoriteten av artiklarna 2005, 52 procent, hade HBT-fobisk motivanknytning, medan den största 

andelen, 37 procent, av artiklarna 2010 utgjordes av antireligiös motivanknytning. 30 procent av de 
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Diagram 2 Andel artiklar sorterade efter motivanknytning, uppdelat på 
2005 och 2010. 
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Diagram 1 Andel artiklar kategoriserade efter artikeltyp 
uppdelat på 2005 och 2010.  
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37 handlar om antisemitism. En annan tydlig skillnad mellan de båda åren är att 

rasistisk/främlingsfientlig motivanknytning hamnade på andra plats 2005, medan samma kategori 

utgör lägst andel 2010. Kategorin ”övrig” innefattar artiklar som inte behandlar någon specifik 

motivanknytning, utan hatbrott i allmänhet. Diagram 2 visar inte faktiska brottshändelser, utan 

består av samtliga artiklar i materialet. Till exempel ingår i HBT-fobisk motivanknytning alla 

artiklar som på något vis berör HBT-fobi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De artiklar som berör brottsliga händelser är få till antalet, 2005 publicerades tolv artiklar om sju 

brottsliga händelser och 2010 publicerades elva artiklar som berör tio brottsliga händelser. Jag 

generaliserar inte utifrån resultatet, då materialet är begränsat, dock kan det besvara en av de 

frågeställningar jag vill undersöka, nämligen hur stor del av rapporteringen som utgörs av hatbrott 

mot HBT-personer, eller organisationer och personer med anknytning till HBT-rörelsen respektive 

hur stor del av rapporteringen som utgörs av hatbrott riktade mot personer på grund av brottsoffrets 

hudfärg, nationalitet och etnisk bakgrund eller religiös tro. Fördelningen för artiklar som handlar 

om faktiska brottsliga händelser skiljer sig från fördelningen över samtliga artiklar. Ingen artikel 

2005 handlar om antireligiösa brottsliga händelser, i resultaten där samtliga artiklar analyserats 

utgörs en liten andel av artiklarna av antireligiös motivanknytning. I diagram 3 ser vi att HBT-

fobisk motivanknytning är lika stor som antireligiös motivanknytning i artiklarna 2010, till skillnad 

från resultatet över samtliga artiklar, där den antireligiösa kategorin var klart större än den HBT-
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Diagram 3 Andel artiklar, av de som berör brottsliga händelser, sorterade 
efter motivanknytning, uppdelat på 2005 och 2010. 



25 

 

fobiska. En likhet är att HBT-fobisk motivanknytning utgör största delen 2005 även vad gäller 

artiklar om brottsliga händelser. 2010 var andelen för antireligiös motivanknytning ungefär lika stor 

vad gäller både samtliga artiklar och brottsliga händelser.  

 

 

 

En grundläggande skillnad mellan de olika brottskategorierna är att hets mot folkgrupp och olaga 

diskriminering specifikt tar sikte mot olika former av hatbrott (Granström, 2010: 198), våld och 

olaga hot är enbart hatbrott om motivet till brottet varit att kränka någon på grund av dennes (eller 

den av gärningspersonen uppfattade) sexuella läggning, etniska härkomst eller religionstillhörighet. 

Av de brottsliga händelser som rapporterades om utgjordes majoriteten av hets mot folkgrupp 2005 

medan den överlägset största kategorin 2010 var våld. En annan tydlig skillnad mellan årtalen är att 

2005 skriver man även om grovt olaga hot och olaga diskriminering, det gör man inte 2010. Det är 

ett litet material som resultaten baseras på, då Sydsvenskan 2005 skrev om sju brottsliga händelser 

och 2010 om tio stycken. Jag generaliserar inte utifrån resultatet, dock ger det en bild av hur 

Sydsvenskan skriver, vilket är en av frågeställningarna jag vill undersöka. 

6.2 Kvalitativ innehållsanalys 

I den kvalitativa analysen redogör jag för resultaten ett år i taget, det vill säga först presenteras de 

teman som skapats för 2005 och därefter temana för 2010. Teman har skapats för att illustrera hur 

och vad Sydsvenskan skriver om hatbrott. Dels baseras analysen på de 23 artiklar där det redogörs 

för brottsliga händelser, dels på andra artiklar där jag anser att en bild kan skapas av hur 
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Diagram 4  Andel artiklar sorterade efter brottskategori, uppdelat på 2005 och 
2010. 
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Sydsvenskan skriver om hatbrott. För 2005 är temana HBT-fobi i fokus, Hatbrottsklimatet – 

individuellt och strukturellt samt Skillnader i beskrivningar av gärningspersoner. De teman jag 

skapat för 2010 års artiklar är Behovet av speciella insatser mot hatbrott samt Ilmar Reepalu och 

antisemitismen i Malmö. Jag skapade teman utifrån min tolkning av materialet, som jag läst igenom 

flera gånger. Under avsnittet ”analys” analyserar jag de kvalitativa resultaten och kopplar dem till 

de teoretiska utgångspunkterna. 

 

6.3 Kvalitativ innehållsanalys 2005 

6.3.1 HBT-fobi i fokus 

Analysen visar att skildringar av HBT-personers utsatthet är framträdande. I regel skriver man om 

HBT-fobi i form av nyhetsartiklar, dock inte uteslutande.  

Ju fler som slutar gömma sig, desto fler blir potentiella offer för brott mot homosexuella 

(Sydsvenskan, 2005-07-31).  

Nedanstående två citat är exempel på hur man med målande och detaljerade beskrivningar 

redogör för hatbrottsproblematik. Det kan tolkas som att det brutala väcker känslor och tankar, 

vilket innebär uppmärksamhet för hatbrott mot HBT-personer. 

Tv-kändisen från antikrundan höggs ihjäl med 23 hugg i sin bostad. Gärningsmannens 

förklaring: den äldre mannens sexuella närmanden fick honom att känna panik (Sydsvenskan, 

2005-05-12). 

I går höll RFSL Ungdom i Malmö en manifestation mot homofobi på Gustav Adolfs torg. 

Budskapet var tydligt: Sluta mörda oss! (Sydsvenskan, 2005-05-17).  

2005 var temat för pride-festivalen i Stockholm hatbrott och homofobi, vilket påverkade hur 

Sydsvenskan skrev under det året. Pride-festivalen fick stor uppmärksamhet i Sydsvenskans 

rapportering.  

Jag tycker faktiskt att situationen är så pass dålig att arrangörerna var tvungna att ha hatbrott 

och homofobi som tema i år, säger RFSL:s ordförande Sören Andersson (Sydsvenskan, 2005-

07-31). 

Flera politiker från olika partier deltog också i tåget för att visa sitt stöd för årets tema, att 

bekämpa hatbrott och homofobi (Sydsvenskan, 2005-08-06). 

Ovanstående citat visar att politiker, företrädare för demokrati, engagerar sig i hatbrott mot 

homosexuella och vill visa att de tar ansvar. Även nedanstående citat illustrerar det. 
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På måndagseftermiddagen möts sex politiker, varav tre riksdagsmän, i en debatt för att utröna 

vad som förenar och vad som skiljer dem åt när det gäller HBT-frågor. De vet vad de talar 

om, för de är själva öppna HBT-personer (Sydsvenskan, 2005-08-01). 

Även beslutsfattare av andra slag, nämligen länspolismästare Carin Götblad, engagerar sig och vill 

visa ansvarstagande: 

Pride behövs för att provocera mot det som är norm, sa länspolismästaren i sitt tal och lovade 

att Stockholmspolisen ska bli ännu mer drivande i kampen mot hatbrott och homofobi 

(Sydsvenskan, 2005-08-04).  

I temat är ansvarsaspekten framträdande. RFSL:s ordförande säger att arrangörerna var tvungna att 

ha homofobi och hatbrott som tema, vilket kan tolkas som ett ansvarstagande, man identifierar ett 

problem och gör någonting för att motverka det. Flera politiker deltog i pride-tåget och några 

politiker samlades för debatt om HBT-frågor. Det indikerar att man som politiker vill visa att man 

tar ansvar för HBT-personers rättigheter. Rasistiska, främlingsfientliga och antireligiösa motiv 

dominerar statistiken över anmälda hatbrott. Knappt 20 procent av de anmälda fallen handlar om 

brott mot HBT-personer (Lindgren & Lundström, 2010: 67). Att politiker och länspolismästaren vill 

visa ansvarstagande för utsatta för HBT-fobi kan vara ett tecken på en vilja att agera politiskt 

korrekt.  

Att Sydsvenskan fokuserade på rapportering om HBT-fobi under 2005 kan ha olika orsaker. En kan 

vara att pridefestivalen samma år hade temat hatbrott och homofobi, vilket lyfter upp ämnet i ljuset. 

Dessutom fick utvecklingscentrum Malmö år 2005 ansvar för hatbrottsfrågor (Granström, 2010: 

207). Det bidrog sannolikt till att det skrevs mycket om homofoba hatbrott. Dock hade 

utvecklingscentrum inte enbart HBT-fobiska hatbrott att fokusera på, men jag bedömer att 

kombinationen av det nya ansvaret för hatbrottsfrågor och årets pridefestivaltema påverkade 

Sydsvenskans rapportering.  

6.3.2 Hatbrottsklimatet – individuellt och strukturellt 

Sverige anses ofta vara ett föregångarland där jämställdhet och mänskliga rättigheter är 

framträdande. Förekomsten av hatbrott har en negativ inverkan på ett öppet demokratiskt samhälle 

som värnar om de mänskliga rättigheterna, därför finns i Sverige en straffskärpningsregel som 

innebär att hatbrottsmotiv ses som försvårande omständigheter då påföljd ska bestämmas (Tiby, 

2010: 175). Många artiklar i Sydsvenskan gör att Sverige som föregångarland kan ifrågasättas.  

Amnesty International går i sin årsrapport hårt ut mot svenska kränkningar mot mänskliga 

rättigheter… FN-kommittén oroas av att hatbrott sällan leder till åtal, trots att det finns lagrum 

för det . Romernas svårigheter att få arbete, utbildning och bostäder i Sverige är tydliga. 
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Olösta konflikter för samernas makträttigheter och ofta förekommande diskriminering av 

invandrare likaså – samt att utlänningar riskerar att utvisas utan rätt till överklagande 

(Sydsvenskan, 2005-05-25). 

Att som icke-heterosexuell explicit våga visa sin sexuella läggning på arbetet eller i andra 

vardagssituationer beskrivs som svårt, då diskriminering finns både i stort och i smått. 

Den typen av lagar (lagar som förbjuder homosexuella att ha sex, min anm.) har inte funnits i 

Sverige på länge men homofobin har fortfarande ett starkt fäste på svenska arbetsplatser och i 

omklädningsrum (Sydsvenskan, 2005-08-01). 

Heteronormativiteten förutsätter att man som homosexuell antingen ljuger eller tiger i 

kallpratet på jobbet. Annars blir det snusk… (Sydsvenskan, 2005-11-22). 

När vi precis som ett heterosexuellt par kysser varandra eller håller handen, kan vi bli 

förföljda och hotade, säger Ulrika Westerlund, ordförande för Stockholm Pride (Sydsvenskan, 

2005-07-31).  

Boken (No tears for queers, min anm.) ger en helhetsbild av det våld som drabbar 

homosexuella, främst bögar, i ett samhälle som tror sig ha kommit långt i fråga om 

gayvänlighet. Bakom den glättiga pridefestivalytan och schlagergulligheten finns en mörk 

skuggsida av vardagsrädsla (Sydsvenskan, 2005-05-12).  

Även skildringar av hatbrottsklimatet på ett strukturellt plan förekommer i Sydsvenskan, vilket 

nedanstående citat visar. 

Den diskriminerande lagstiftningen är i stort sett borttagen och det finns ett helt annat klimat 

för förändring än tidigare. Men det tar lång tid att förändra ett samhälle (min kursivering) 

säger George Svéd, kanslichef hos Homo, ombudsmannen mot diskriminering på grund av 

sexuell läggning (Sydsvenskan, 2005-07-31). 

Av de fall av olaga diskriminering som anmälts 2004 var det enbart ett som ledde till fällande dom:  

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum i Malmö har granskat hur hatbrotten hanterades av 

polis och åklagare förra året. Av 137 registrerade fall av misstänkt olaga diskriminering ledde 

endast fyra till åtal. I 59 fall har ingen förundersökning inletts och i 73 fall har 

förundersökningen lagts ner. De fyra fall som gick till åtal resulterade endast till en fällande 

dom (Sydsvenskan, 2005-12-09).  

Antingen är bristen på fällande domar ett exempel på att det är svårt att bevisa den typen av brott 

eller så visar det på att rättsväsendet inte har den kunskap eller det engagemang som krävs. 

Nedanstående citat handlar om en politikerdebatt där bristen på HBT-kompetens debatteras.  

Debatten kommer bland annat att handla om lagar som finns men inte tillämpas, om bristen på 

HBT-kompetens på viktiga områden i samhället – som skolan, polisen, domstolarna, 

regeringskansliet – och om gapet mellan teori och praktik i HBT-politiken (Sydsvenskan, 

2005-08-01).  
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Sydsvenskan skildrar hatbrottsklimatet både på individ- och strukturnivå genom att skriva om 

homofobi på svenska arbetsplatser och politiska debatter. 

6.3.3 Skillnader i skildringar av gärningspersoner 

I de fall där Sydsvenskan rapporterar om brottsliga händelser behandlas gärningspersoner olika. 

Somliga namnges, andra hålls anonyma. Vi kan läsa om en förundersökning som inleds mot 

fastighetsbolaget MKB, om en polis som skickat ett rasistiskt brev samt om pastor Åke Greens 

predikan om homosexuella. Brottsmisstankar och åtal gäller enskilda individer, men det intressanta 

är hur de dels beskrivs utifrån yrkestillhörighet, dels att de inte hålls anonyma. 

Brottsmisstanken gäller i första hand olaga diskriminering, men MKB:s svarta lista kan även 

innebära brott mot personuppgiftslagen (Sydsvenskan, 2005-01-21). 

Bengt Lindström, ett befäl i yttre tjänst i Malmö sände i april ett elektroniskt brev till 

kommunalrådet Ilmar Reepalu (s) med uppmaningen att denne skulle dra in sitt ”gigantiska 

understöd till alla jävla blattar i Malmö” (Sydsvenskan, 2005-09-26). 

Från predikstolen sade han att homosexuella oftare har sex med djur och barn. Tingsrätten 

dömde honom till fängelse, men hovrätten friade. Idag ska Högsta domstolen pröva pastor 

Åke Greens predikan (Sydsvenskan, 2005-11-08). 

I andra fall väljer Sydsvenskan att hålla gärningspersoner anonyma, till exempel genom att bara 

skriva vilken ålder eller vilket kön gärningspersonen har. 

När rättegången om mordet på Kirseberg avslutades i går yrkade åklagare Bo Albrektsson 

som väntat på tio års fängelse för 20-åringen (Sydsvenskan, 2005-12-20). 

Två av de tre män som anhållits för att vid två tillfällen ha kastat in brandbomber i 

Riksförbundet för sexuellt likaberättigades (RFSLs) lokaler i Piteå häktades på torsdagen 

(Sydsvenskan, 2005-12-23).  

Att rapporteringen vid brottsliga händelser skiljer sig åt vad gäller beskrivning av gärningspersoner 

kan ha att göra med gärningspersonens ålder. Det kan tolkas som att om gärningspersonen är 

relativt ung så ”hängs han eller hon inte ut” på samma sätt som om gärningspersonen är äldre. Det 

kan också bero på att de som namnges i artiklarna har begått handlingar där konsekvenserna blir att 

budskapen sprids till människor. Pastorn hade kontaktat media och predikade sitt budskap, polisen 

som skickade ett rasistiskt brev gjorde det till politiker och andra beslutsfattare. Vidare kan det 

tolkas som att Sydsvenskan värderar anonymitetsaspekten olika för olika gärningspersoner. 

6.4 Kvalitativ innehållsanalys 2010 
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6.4.1 Behovet av speciella insatser mot hatbrott 

Sydsvenskan skriver om att det finns ett behov av specialinsatser mot hatbrott. Det kan tolkas som 

att det av politiker anses att hatbrott är ett komplicerat fenomen som ska särbehandlas och framför 

allt satsas på. Det skrivs om två olika organisationer som ska motverka hatbrott, nämligen 

Dialogforum och konfliktrådet
9
.  

I Dialogforum finns representanter från den judiska församlingen, från muslimer, romer och 

somalier. Huvudsyftet är att arbeta mot etnisk och religiös diskriminering och att förhindra 

hatbrott (Sydsvenskan, 2010-12-08). 

Malmös antidiskrimineringsråd Dialogforum föreslår att ett nytt konfliktråd ska sammankallas 

i samband med hatbrott… Vi tror och hoppas att detta är en av en rad åtgärder för att få bukt 

med konflikter och hatbrott i Malmö med religiösa eller etniska förtecken, inte minst de som 

drabbar judar (Sydsvenskan, 2010-05-11). 

Ett nytt konfliktråd ska motverka hatbrott i Malmö. Islamiska förbundet hoppas att det får 

stadsdelspolitikerna att ta problemen på allvar (Sydsvenskan, 2010-05-12). 

Malmö måste bli en stad som är helt fri från antisemitism och all annan form av rasism och 

det gör Dialogforums arbete så oerhört angeläget, säger Ilmar Reepalu (Sydsvenskan, 2010-

12-08). 

Sedan mitten av 1990-talet har rättsväsendet haft i uppdrag att prioritera insatser mot hatbrott, vilket 

bland annat tagit sig uttryck i att polisen instruerats att öka och förbättra personalens kunskap om 

hatbrott och dess brottsoffer (Granström, 2010: 197). Sydsvenskan rapporterar om att det finns 

behov av specialutbildning inom polisen, vilket belyses genom följande citat: 

Nu kraftsamlar Skånepolisen och kommer som första polismyndighet i landet att tillsätta 

specialutbildade hatbrottsutredare i varje polisområde (Sydsvenskan 2010-03-01). 

Skånepolisens färska siffror visar att hatbrotten i regionen minskar. Men statistiken kan ljuga 

då det var personal utan tillräcklig utbildning som kallades in för att sammanställa den (min 

kursivering) (Sydsvenskan, 2010-11-17). 

Ovanstående citat illustrerar bakgrunden till ett projekt som pågår nu där Skånepolisen utbildas i 

hatbrott, för att felmarkeringarna av hatbrott ska minska. Det vill säga, polisen behöver få kunskap 

om vad hatbrott kan vara så att de inte markerar brott utan hatbrottsmotiv som hatbrott och vice 

versa, att det inte missar verkliga hatbrottsmotiv. 

                                                 
9
 Dialogforum finns till för att motverka etnisk och religiös diskriminering (Sydsvenskan, 2011-03-14). Konfliktrådet 

sammankallas i samband med hatbrott (Sydsvenskan, 2010-05-11). 
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Den motivvärdering som finns i Sverige legitimeras av att lagreglerna ska skydda särskilt utsatta 

personer. Dessutom anses brott med hatbrottsmotiv innebära värre konsekvenser för brottsoffren än 

brott utan sådant motiv (Tiby, 2010: 175). En förklaring till att det skrivs om behov av speciella 

insatser mot hatbrott kan vara att särskilt utsatta personer behöver särskilda insatser. En annan 

förklaring kan vara att Sydsvenskan, i enlighet med dagordningsteorin, skriver om speciella insatser 

mot hatbrott för att de som arbetar på tidningen ser det som en viktig fråga som allmänheten bör ta 

del av.  

6.4.2 Ilmar Reepalu och antisemitismen i Malmö 

Sydsvenskans artiklar om hatbrott domineras av antisemitismen i Malmö. I reportaget om en rabbi 

som bott i Malmö i sex år skildras denna antisemitiska utsatthet. 

Rabbinen Shneur Kesselman växte upp i amerikanska Detroit, som ibland kallas en av 

världens farligaste städer. Men inte förrän han flyttade till Malmö för sex år sedan började han 

känna sig otrygg på gatorna (Sydsvenskan, 2010-11-28). 

Det verkar vara Ilmar Reepalu som bidragit till att det skrivits mycket om antisemitism. På grund av 

hans uttalanden
10

 har en debatt kring antisemitism väckts. 

När Ilmar Reepalu till exempel menade att judiska församlingen i Malmö borde ta avstånd 

från Israels politik för att undvika hatbrott mot judar i Sverige, då trampade han snett 

(Sydsvenskan, 2010-12-10).  

Reepalu polisanmäldes för hets mot folkgrupp, men blev inte fälld. 

Justitiekanslern Anna Skarhed anser inte att Reepalus uttalanden om judar kan betraktas som 

hets mot folkgrupp (Sydsvenskan, 2010- 03-05). 

Reepalu bemöter kritiken: ”Jag har inte godkänt citaten” och ”Jag står givetvis för mina åsikter, 

men de ska vara korrekt beskrivna” (Sydsvenskan 2010-02-04).  

Många av artiklarna om antisemitism skildras av Sydsvenskan i en politisk anda. En politisk debatt 

uppstår kring judars situation i Malmö, vilket nedanstående citat illustrerar. 

I morse träffade Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin företrädare för judiska 

församlingen i Malmö. Syftet var att diskutera situationen för judar i Malmö (Sydsvenskan, 

2010-02-14). 

                                                 
10

 De uttalanden som åsyftas är de Ilmar Reepalu gjorde i Skånska Dagbladet 2010-01-27, där han sa att ”Vi accepterar 

varken sionism eller antisemitism. Det är ytterligheter som sätter sig över andra grupper och anser att de är mindre 

värda”, ”Det var totalt oproportionerligt våld från Israel under Gazakonflikten. Det är en varböld förstås” samt ”Jag 

skulle önska att judiska församlingen tog avstånd från Israels kränkningar av civilbefolkningen i Gaza” 

(www.skanskan.se).  

http://www.skanskan.se/
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Han (Ilmar Reepalu min anm.) har visserligen lyckats med vad alla kommunalråd drömmer 

om. Han har placerat Malmö på världskartan. Tråkigt nog dock på fel ställe. Som en 

politikens Turning Torso har Reepalu huvudlöst skruvat sig in i de nationella och 

internationella medierna och gjort Malmö till en sinnebild för den accelererande 

antisemitismen i Europa (Sydsvenskan, 2010-03-05). 

Anmälningar av antisemitiska hatbrott ökade kraftigt under 2009, vilket kan ha flera orsaker. En 

förklaring kan vara att antisemitismen har uppmärksammats mycket i media, samt att det under 

2009 inträffade en rad händelser i Skåne län som genererade en större mängd anmälningar (Brå 

2010a: 43). Hatbrottsanmälningarna med antisemitiska motiv har ökat särskilt i Skåne län, även om 

det handlar om få fall. Det är en ökning med 57 procent jämfört med 2008.  ”Att fler antisemitiska 

hatbrott har anmälts i Skåne kan sannolikt kopplas till några uppmärksammade händelser där det 

senaste året. Om det betyder att fler brott faktiskt begåtts visar inte statistiken”, säger Anna Frenzel 

(www.bra.se). Statistiken gäller 2009, men då flera av artiklarna är skrivna i början av 2010 är 

kopplingen ändock relevant. 

7. Analys 

7.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Över hälften av artiklarna 2005 har HBT-fobisk motivanknytning, för 2010 är andelen 22 procent. 

Tidigare forskning har visat att nära 70 procent av artiklar om hatbrott innehåller framställningar av 

brottsoffer för homofobiskt motiverade hatbrott (Lindgren & Lundström, 2010: 69). Det finns en 

likhet mellan Lindgren och Lundströms resultat och analysen av 2005 års artiklar, nämligen att 

majoriteten av artiklarna har HBT-fobisk anknytning. Att 2010 års artiklar inte utgörs av störst del 

HBT-fobiska artiklar kan komma av att det under 2009 inträffade en rad händelser i Skåne med 

antisemitiska motiv som genererade en större mängd anmälningar (Brå, 2010a: 43). Resultaten i den 

här studien speglar hur det såg ut under en specifik period. Lindgren och Lundströms studie 

analyserar artiklar över tid.  

2005 var artiklar med antireligiös motivanknytning ovanligt, tre procent av artiklarna utgjordes av 

den kategorin. 2010 däremot utgjordes 37 procent av artiklarna av antireligiös motivanknytning, 

varav 30 procent har antisemitisk anknytning. 2005 var andelen rasistiska/främlingsfientliga 

hatbrott 21 procent, 2010 var den två procent. Framställningar av brottsoffer för rasistiska eller 

antireligiösa hatbrott utgör ungefär tio procent av materialet som Lindgren och Lundström 

analyserat (Lindgren & Lundström: 69). 

http://www.bra.se/
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Vad som är viktigt att komma ihåg är att Lindgren och Lundströms material består av artiklar där 

offer för hatbrott synliggörs (ibid.). Föreliggande studie har inte sökt specifikt efter artiklar där offer 

står i fokus, utan en sökning gjordes som nämnt på ”hatbrott 2005” samt ”hatbrott 2010”. Det 

betyder att denna studies siffror presenterar hur många artiklar som handlar om antisemitiska 

hatbrott, HBT-fobiska hatbrott samt rasistiska/främlingsfientliga hatbrott. Diagrammen visar inte 

hur många offer som utsattes för de olika hatbrottstyperna, utan i stället hur många artiklar som 

handlar om de olika kategorierna. 

Majoriteten av de brottsliga händelser som det rapporterades om 2005 utgjordes av redogörelser för 

hets mot folkgrupp. Därefter kom våldskategorin. Av de tio artiklar där det rapporteras om någon 

brottslig händelse som ägt rum under 2010 fördelar sig rubriceringarna i tur och ordning: våld och 

hets mot folkgrupp. Alltså, hets mot folkgrupp var den vanligast förekommande brottstypen som det 

rapporterades om i Sydsvenskan 2005 och våld den vanligaste kategorin i 2010 års artiklar. 

Lindgren och Lundström skriver att den största delen av nyhetsrapporteringen beskriver brottsliga 

handlingar präglade av grovt våld (Lindgren & Lundström, 2010: 67-68). I de undersökningar som 

Tiby refererar till konstateras att nästan 70 procent av händelserna i artiklarna, i undersökningen av 

pressklipp, behandlar våld och dödligt våld mot homosexuella. I de artiklar där tidningen Reporter 

skrivit om brott mot homosexuella under perioden handlar tre fjärdedelar av artiklarna om våld 

(Tiby, 1999: 108-109). Det betyder alltså att flertalet olika studier har visat att media tenderar att 

rapportera om våldsamma brott i stor utsträckning. 

Den här studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning vad gäller 2010 års artiklar, där 

alltså den största andelen av rapporteringar av brottsliga händelser handlar om våld. Däremot skiljer 

sig resultaten från denna studie vad gäller 2005, där den största delen utgjordes av hets mot 

folkgrupp. Statistiskt var den vanligast förekommande brottstypen för 2005 olaga hot/ofredande, 

följt av ärekränkning, hets mot folkgrupp samt våld (Brå, 2006: 22, 26, 28). För 2009 var den 

största brottskategorin i statistiken olaga hot och ofredande, som var nästan dubbelt så stor som 

kategorin våldsbrott (Brå, 2010a: 28). Det indikerar att Sydsvenskans rapportering inte stod i 

proportion till statistiken. Däremot var våldsbrott statistiskt det näst vanligaste huvudbrottet i 

Malmö 2009 om hänsyn tas till befolkningsmängden (Brå 2010a: 75), vilket inte gör rapporteringen 

helt missvisande. Dock skriver Sydsvenskan inte bara om Malmö, men statistiken kan ändå vara en 

förklaring. Jag vill inte dra för stora växlar av detta icke-proportionella förhållande, då varken 

medias skildringar eller statistiken motsvarar verkligheten. Jag jämför medias skildringar med 

statistiken då en del av syftet med studien är att förhålla resultaten till statistik. 
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7.2 Kvalitativ innehållsanalys 

I den kvalitativa innehållsanalysen skapades totalt fem teman som är talande för 2005 respektive 

2010 när det kommer till Sydsvenskans rapportering kring hatbrott. För 2005 är temana HBT-fobi i 

fokus, Hatbrottsklimatet – individuellt och strukturellt samt Skillnader i skildringar av 

gärningspersoner. De teman jag skapat för 2010 års artiklar är Behovet av speciella insatser mot 

hatbrott samt Ilmar Reepalu och antisemitismen i Malmö.  

En anmärkningsvärd skillnad mellan 2005 och 2010 är att det under det senare årtalet av de två 

uppstått ett annat klimat i skildringar av händelser i artiklarna. Man skriver om aktuella företeelser i 

en politiskt debatterande anda. Det kommer av att antisemitismen i Malmö blev en het fråga under 

2010 efter Reepalus uttalanden, som väckte politisk debatt, vilket Sydsvenskan är en deltagande 

aktör i, genom att de definierar olika situationer. 

Jag anser inte att Sydsvenskans sätt att skriva bidrar till moralisk panik, i regel skrivs det inte 

dramatiserande om hatbrott. Dock finns en indikation på effektsökande, då våld utgjorde den största 

delen av hatbrottsrapporteringen 2010, vilket inte motsvaras av statistiken. Viktigt att poängtera är 

att varken media eller statistiken är lika med verkligheten eller ”sanningen”, det statistiken visar är 

anmälda hatbrott. Då det rapporteras om brottsliga händelser som begåtts tolkar jag det inte som att 

man utmålar gärningspersoner på ett överdrivet skrämmande sätt. Tvärtom finns artikelrubriker som 

”Överdriv inte rädslan för islam” (Sydsvenskan, 2010-10-04) och ”Hatet blossade aldrig upp” 

(Sydsvenskan, 2010-06-17). De rubrikerna representerar inte innehållet för majoriteten av 

artiklarna, men jag vill exemplifiera för att visa att man inte tenderar att överdriva. Artiklar som 

”Fler brott mot homosexuella” (Sydsvenskan, 2005-11-29) kan tolkas som effektsökande, men i 

artikeln refererar man till statistik från SÄPO på ett nyanserat sätt, vilket inte är typiskt för 

moralpanik. Det finns även artiklar som ”Niklas Orrenius om konsekvenserna av Green-domen” 

som handlar om att fyra personer friades i hovrätten som en direkt orsak av domen mot Åke Green 

som ändrat rättsläget (Sydsvenskan, 2005-12-18). Artikeln belyser att hatbrottsmisstänkta inte döms 

på grund av tidigare domar och praxis. Jag exemplifierar med dessa artiklar för att visa att det ges 

en nyanserad bild av hatbrott.  

Då Sydsvenskan konstruerar kunskap och definierar situationen sätter de dagordningen även för 

allmänheten. Det skrivs om hatbrott, man är med och skapar kunskapen om det i sina val, trots att 

det alltså oftast rör sig om redogörelser för situationen och inte om specifika hatbrott som begåtts. 
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8. Avslutning och diskussion 

Studien har utifrån en konstruktionistisk utgångspunkt sökt svar på hur tidningen Sydsvenskan 

skrev om hatbrott 2005 respektive 2010. Den teori som kopplats till studien för att söka förklaringar 

till varför Sydsvenskan skriver som de gör, är dagordningsteorin, som innebär att medier påverkar 

vilka frågor som allmänheten prioriterar som viktiga. Definitionen av situationen, som är en del av 

symbolisk interaktionism, kan ge en teoretisk förståelse för att det Sydsvenskan definierar som 

viktigt och därmed lyfter fram blir det som allmänheten ser som viktiga frågor. Vidare har teorin 

om moralisk panik diskuterats. Media skriver ibland dramatiserande och effektsökande, vilket kan 

leda till en moralisk panik och oro som är oproportionerlig i relation till ”verkligheten”. Dock är 

teorin problematisk då det är svårt att mäta vad en överreaktion är, det vill säga ingen kan definiera 

huruvida media överdriver eller inte då vi inte vet hur verkligheten ser ut. Statistiken speglar enbart 

anmälningar, inte hur många brott som begåtts eller hur många brottsoffer som finns. Jag menar att 

Sydsvenskan inte tenderar att skriva dramatiserande i sin rapportering om hatbrott, därför skapas 

inte moralisk panik utifrån det tidningen skriver. Resultaten visar att Sydsvenskan rapporterar i 

relativt liten utsträckning om brottsliga händelser som begåtts. I stället skrivs mycket om 

situationen och hatbrottsproblematik i allmänhet. De aktörer som tas upp på denna politiska 

hatbrottsarena är bland andra polisen, RFSL och politiker. I skildringar där polisen och politiker 

finns med tolkar jag budskapet som att ”det är dags att ta ansvar” för hatbrottsproblematiken och för 

de minoriteter som utsätts.  Att man inte skriver mer om brottsliga händelser som begås kan ha olika 

förklaringar. Till exempel kan det grunda sig i att hatbrott ofta är brottslighet mot minoriteter som 

inte utgör normen, vilket därför inte direkt drabbar majoritetssamhället. Det kan också bero på helt 

andra orsaker, kanske vill man inte ge sig in på hatbrottsarenan då det är ett komplicerat område. 

Det finns en debatt kring hatbrott som en egen kategori. Vissa menar att det är kontraproduktivt, att 

det leder till fler motsättningar än det löser (Tiby, 2010: 192). Hatbrott är motivbrottslighet vilket 

till exempel medför problem i bevisföringen. Ett motiv kan vara besvärligt att bevisa (a.a. 176). 

Andra problem kring insatser mot hatbrott är att anmälningsbenägenheten är låg och att det 

förekommer att hatbrott inte identifieras som just hatbrott. Det är på grund av problematiken som 

det är centralt med utformandet att handlingsplaner och riktlinjer, på så vis tydliggörs vilka frågor 

som kräver extra insatser (Granström, 2010: 211). 

 

Det förväntade resultatet var bland annat att den så kallade ”Lasermannen 2” och skottlossningarna 

i Malmö under 2010 skulle ges stort utrymme i Sydsvenskan. Resultatet blev annorlunda, i en av de 

59 artiklar som analyserats skrivs det om skottlossningarna i Malmö. Det beror troligen på metoden 
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och att urvalet begränsar vilka artiklar som kommer med i analysen. Sydsvenskan har skrivit om 

skottlossningarna, dock inte i termer av hatbrott. Detta har påvisats genom stickprov, då sökning 

gjorts på ”skottlossningar i Malmö 2010”, vilket resulterade i 86 träffar, varav 84 var publicerade 

2010. En stor andel av artiklarna handlar om den serie av skottlossningar som drabbade människor i 

Malmö. Dock innefattar träfflistan även andra artiklar, till exempel om så kallade 

”gänguppgörelser”. Det är intressant, bland annat för att ett av de teman som skapats i den 

kvalitativa analysen är Behovet av speciella insatser mot hatbrott, vilket visar att Sydsvenskan 

skriver om att hatbrott är ett så stort problem att speciella insatser behövs. Av det att döma är det 

lätt att tro att sådana händelser som skottlossningarna i Malmö 2010 ska omskrivas just som 

hatbrott. En delförklaring till att man var försiktig med att beskriva händelserna som hatbrott kan 

vara att experter uttalat sig i fallet. Leif G W Persson, professor i kriminologi, uttalade i tv-

programmet ”Veckans brott” att ”motivet i nuläget är helt ointressant” och att ”det som rör sig i 

huvudet på gärningsmannen ska man inte överdriva värdet av” (www.svt.se, 2010-10-26). 

 

En studie som analyserar hur en annan dagstidning i en annan del av Sverige skildrar hatbrott vore 

relevant för att på så vis kunna göra en jämförelse mellan Skåne och till exempel Norrbotten. Även 

framtida forskning som studerar samma arena, hatbrott, men andra aktörer skulle vara relevant. Då 

det nu pågår ett projekt i Malmö där polisen utbildas i hatbrott skulle en intervjustudie med poliser 

kunna genomföras för att få polisens bild av hatbrott. Då framkommer ytterligare en bild att förhålla 

föreliggande studie till. Vidare är det av värde att följa upp utbildningsprojektet för att undersöka 

vilka effekter utbildningen fick. Inte minst vore det intressant att studera hur media skildrar 

insatserna som görs inom polisen.  

 

Studien har bidragit med en bild av medias skildringar av hatbrott. En slutsats jag drar är att man 

behöver iaktta stor noggrannhet vid analyser av media. Om man inte studerar materialet närmare, 

utan bara bildar sig en överskådlig bild så missar man värdefulla data och analysmöjligheter.  Att 

studera hur media skriver om hatbrott anser jag är av stor vikt, då media påverkar allmänheten. Att 

studera arenan hatbrott är över huvud taget relevant och viktigt. Jag uttalar mig inte om huruvida 

det är positivt eller inte att ha en kategori för hatbrott, det finns de som menar att det är 

kontraproduktivt att särbehandla hatbrott (Tiby, 2010: 192). Oavsett vilka effekter denna 

skyddslagstiftning medför anser jag att vi bör fortsätta studera området. Det är komplicerat och 

komplext vilket gör att det krävs vidare studier för att få vidare kunskap.  
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Ibland känner jag att männen bör få lida (2005-06-11) 

Polisbefäl i Malmö åtalas för rasistiskt brev (2005-07-05) 

CMR anklagas för slöseri och overksamhet (2005-07-17) 

Svidande kritik mot CMR (2005-07-17) 

RFSL:s brottsofferjour tvingas stänga (2005-07-21) 

Brottsofferjour tvingas stänga (2005-07-21) 

Pride-tema: Brott mot HBT-personer (2005-07-31) 

Med lösmustasch mot ett öppnare samhälle (2005-08-01) 

Rakel Chukri om bögskräck (2005-08-01) 

Prideparad möttes av folkhav (2005-08-06)  

Götblad lovar hårdare tag mot hatbrott (2005-08-04) 

Prideparad möttes av folkhav (2005-08-06) 

Främlingsfientlighet ökar i Ryssland (2005-08-17) 

Regnbågsfestivalen – hela programmet (2005-09-16) 

Hetsbrev från polis prövas i rätten (2005-09-26) 

Åke Green i Högsta domstolen (2005-11-08) 

Tor Billgren läser ”Kärlekens pris” (2005-11-22) 

Säpo: Fler brott mot homosexuella (2005-11-29) 

Polisen missade tio fall av olaga diskriminering (2005-12-09) 

Lugna demonstrationer, bråk på stan (2005-12-10) 

Niklas Orrenius om konsekvenserna av Green-domen (2005-12-18) 
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Sista dagen i Kirsebergsmålet (2005-12-20) 

Två häktade för attentat mot RFSL (2005-12-23) 

”Namnlös”, skriven av Niklas Orrenius (2005-12-31) 
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Nytt konfliktråd får kritik (2010-05-11) 

Konflikt om nytt konfliktråd (2010-05-12) 
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Smäll vid synagoga oroar församling (2010-07-24) 
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Pride behövs (2010-07-27) 

”Nu drar vi åt samma håll, vi har en enad front” (2010-09-08) 

Demokratisk björntjänst (2010-09-17) 
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Dags att utmana gränsen (2010-09-30) 
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Åklagare vill fria Wilders (2010-10-15) 
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Utlandet följer skottvågen (2010-10-22) 
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Statistik kan ljuga om hatbrott (2010-11-17) 
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Malmöbon som inte kan röra sig fritt (2010-11-28) 

Dialogforum blir kvar 2011 (2010-12-08) 

Problemet Reepalu (2010-12-10) 

Dialogforum ser varning som politik (2010-12-17) 

Våld mot homosexuella ännu FN-fråga (2010-12-22) 
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9.4 Artiklar som nämns i arbetet, men inte ingår i analysen 

Polisen: Skytten slår till igen (2010-10-22) 

”Vi måste visa att vi inte är rädda” (2010-10-28) 

Gripandet var en lättnad (2010-12-24) 

Reepalu reparerar (2011-03-14) 
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10. Bilaga  

Då Brå publicerar hatbrottsstatistik för 2010 under mitten av sommaren 2011 baseras de statistiska 

uppgifterna på 2010 års rapport, som presenterar anmälningar från 2009 för att få så färska siffror 

som möjligt. Uppgifterna för 2005 är hämtade ur Brås rapport från 2006. Det fanns skillnader i hur 

Brå presenterade statistik 2006 och 2010. 2006 är kategorierna främlingsfientliga motiv, 

antisemitiska motiv, homofobiska motiv samt motiv där koppling finns till vit makt-ideologier. 

2010 är kategorierna främlingsfientliga/rasistiska motiv, homofobiska, bifobiska eller heterofobiska 

motiv, antireligiösa motiv (islamofobiska, antisemitiska och övrigt antireligiösa) samt transfobiska 

motiv. Dessutom presenteras inte separat statistik över storstadskommunerna Stockholm, Göteborg 

och Malmö i rapporten från 2006, vilket det däremot gör i rapporten från 2010. 

 

Tabell 1. Antal och andel anmälda hatbrott under 2005 och 2009 

Motiv 2005 2009 

Antireligiösa 111 (4 %) 591 (10 %) 

HBT-fobiska  563 (19 %) 1090 (19 %) 

Främlingsfientliga/rasistiska 2272 (77 %) 4116 (71 %) 

Summa 2946 (100 %) 5797 (100 %) 

(Brå 2006: 7) samt (Brå 2010: 26)  

 

I tabell 1 representerar de 563 anmälningarna 2005 homofobiska motiv, då de inte gjorde kategorier 

för bi- och transpersoner det året. De 111 anmälningarna 2005 representerar antisemitiska motiv. 

För 2009 redovisades transpersoners utsatthet separat, vilket var 30 händelser (en procent) i tabellen 

har jag dock valt att räkna in transfobiska motiv i HBT-fobiska motiv. Under 2005 gjordes totalt 

3681 hatbrottsanmälningar. 2946 av dessa redovisas ovan i tabell 1, resterande 735 utgörs av 

händelser där koppling till vitmakt-ideologi konstaterats, men där brotten inte kunnat klassificeras i 

specifika brottstyper.   
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Tabell 2. Antal och andel hatbrottsanmälningar efter brottskategori under 2005 och 2009 

Brottskategori 2005 2009 

Olaga hot/ofredande 1016 (34 %) 2496 (43 %) 

Ärekränkning 550 (19 %) 750 (13 %) 

Våld 501 (17 %) 1220 (21 %) 

Hets mot folkgrupp 394 (13 %) 468 (8 %) 

Olaga diskriminering 241 (8 %) 180 (3 %) 

Klotter 104 (4 %) 223 (4 %) 

Skadegörelse 80 (3 %) 319 (6 %) 

Övriga brott 60 (2 %) 111 (2 %) 

Summa 2946 (100 %) 5767 (100 %) 

(Brå, 2006: 22, 26 och 28) samt (Brå, 2010a: 28). 

 

5767 brott finns totalt med för 2009 i tabell 2, och inte 5797 som det totala antalet anmälda hatbrott 

uppgick till det året. Det beror på att Brå exkluderat hatbrott med transfobiska motiv i statisktiken 

över hatbrottskategori, av sekretesskäl.  

 

Tabell 3. Antal anmälningar med hatbrottsmotiv efter storstadskommuner 2009. Siffrorna i parentes 

är per 100 000 invånare. 

 

Motiv Stockholm Göteborg Malmö Totalt 

storstadskommunerna 

Främlingsfientliga/rasistiska 654 (80) 198 (39) 150 (52) 1002 (62) 

Antireligiösa 85 (10) 34 (7) 65 (22) 184 (11) 

Homo- bi- och 

heterofobiska 

178 (22) 48 (10) 31 (11) 257 (16) 

Totalt per kommun 920 (112) 282 (56) 250 (86) 1452 (90) 

Brott med transfobiska motiv har exkluderats av sekretesskäl. (Brå, 2010a: 75) 
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Tabell 4. Antal anmälningar med hatbrottsmotiv efter brottskategori och storstadskommun. 

Siffrorna i parentes är per 100 000 invånare. 

 

Brottskategori Stockholm Göteborg Malmö Totalt 

storstadskommunerna 

Våldsbrott 249 (30) 65 (13) 41 (14) 355 (22) 

Olaga hot och 

ofredande 

345 (42) 116 (23) 113 (39) 574 (36) 

Ärekränkning 142 (17) 39 (8) 40 (14) 221 (14) 

Skadegörelse/klotter 51 (6) 19 (4) 12 (4) 82 (5) 

Hets mot folkgrupp 61 (7) 19 (4) 27 (9) 107 (7) 

Olaga 

diskriminering 

54 (7) 23 (5) 11 (4) 88 (5) 

Övriga brott 18 (2) 1 (0) 6 (2) 25 (2) 

Totalt per 

kommun 

920 (111) 282 (57) 250 (86) 1452 (91) 

(Brå, 2010a: 75). 

 


