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Abstract 
Malmö har under de senaste åren varit hårt bevakat av media, detta på grund av olika 
händelser som betraktats som gänguppgörelser, skjutningar, mord och vapenbrott. 
Detta har väckt opinion, från medborgare och medier där det diskuterats flitigt hur 
problematiken ska lösas. Sydsvenskan, som är den största dagstidningen i Malmö, har 
varit en informationskälla för sina medborgare under denna mediedefinierade kris. Jag 
har undersökt hur publiken i allmänhet har känt och resonerat kring denna 
rapportering, begränsad under tidsperioden december 2011 och januari 2012. Under 
dessa två månader har jag kategoriserat det nyhetsmaterial som Sydsvenskan 
publicerat på deras nätbaserade upplaga under rubriken ”Malmö” under nämnd 
period. Vidare har jag presenterat ett urval av artiklar för tio respondenter där fem har 
läst artiklar fokuserade på trygghet och resterande har läst artiklar fokuserade på 
otrygghet.  
 
Med hjälp av teorier som skildrar mediers utveckling där marknaden och de 
ekonomiska intressena blivit viktigare än själva produkten vill jag förklara varför 
Sydsvenskans rapportering domineras av kriminalreportage och brottsjournalistik. Jag 
vill också påvisa genom framing och agenda-setting teorier varför respondenterna jag 
intervjuat tenderar och inte tenderar att följa det resonemang som förs i de artiklar jag 
presenterat. Jag vill också belysa det engagemang och den kritik som respondenterna 
riktar mot medier i allmänhet och Sydsvenskan i synnerhet när det kommer till deras 
rapportering om Malmö.  
 
Uppsatsen består av en mindre kvantitativ undersökning där jag sorterat de 
nyhetstexter som Sydsvenskan publicerat under december 2011 och januari 2012 
under rubriken ”Malmö”. Artiklarna är nedbrutna i olika kategorier utefter brottstyp 
och övriga nyheter. Materialet visar att Sydsvenskans kriminalreportage, det vill säga 
uppföljningsartiklar på brott, ökar markant efter årsskiftet. Materialet påvisar också i 
vilken utsträckning Sydsvenskan rapporterar om brott. Uppsatsen består också av 
intervjuer med tio respondenter med olika geografiska tillhörigheter och deras 
reflektioner kring två teman; känsla och den journalistiska texten. Där har de fritt fått 
diskutera kring den betydelse rapporteringen har haft för deras uppfattning om 
Malmö. 
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1. Inledning  
Malmö har i flera år varit staden som i medierna beskrivits som ”gangsterstaden”. 

Upprepade skjutningar, illegal vapenhandel, sprängningar och gänguppgörelser men 

också den serieskytt som från 2003 till 2010 misstänks för 10 mordförsök och tre 

mord1. Nyårsnatten till 2012 sköts den 15-åriga Ardiwan Diaa Samir till döds utanför 

sitt hem och startade en enorm debatt kring Malmös ökade kriminalitet2. Vissa 

menade på att kulmen nu var nådd, vilket uttrycktes starkt i Sydsvenskan, och att det 

fanns stora brister i den polisverksamhet som haft i huvuduppgift att stoppa 

gängvåldet. Sydsvenskan startade upp en egen sektion på deras hemsida som 

rapporterar om allt som rör morden och kriminaliteten i Malmö3. I samma veva 

arrangerades en stor demonstration på Gustav Adolfs torg som fick ett stort medialt 

genomslag vilket satte press på politiker och polisen. Bland annat uttalade 

Rikspolischefen sig den 10 januari 2012 om att det inte finns några ekonomiska 

begränsningar för att lösa morden i Malmö4. Det talades också om en skärpt 

lagstiftning som skulle förhindra den ökade vapencirkulationen. 
 

I kontext till detta är jag intresserad av publikens uppfattning om mediernas roll under 

de dödsskjutningar som skedde under december 2011 och januari 2012. Det finns en 

relation mellan medierna och publiken som blir speciell och väcker frågor kring både 

journalisters rapportering och publikens uppfattning av deras rapportering. Jag är dels 

intresserad av hur/om publikens uppfattning formas av nyhetsrapporteringen genom 

att genomföra en receptionsanalys och dels hur rapporteringen faktiskt sett ut, genom 

granska nyhetsrapporteringen kvantitativt under de nämnda månaderna. 

 
1.1 Syfte 

                                                
1 http://www.skanskan.se/article/20110131/MALMO/110139956/-/misstankt-seriemordare-blir-kvar-i-
haktet 
2 http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1597829/rdquoSamma-dag-forsvann-lyckanrdquo.html 
3 http://www.sydsvenskan.se/system/topicRoot/Morden_i_Malm_/ 
4 http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1600020/Inga-granser-for-skanskt-polisstod.html 
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Syftet med denna uppsats är att undersöka Sydsvenskans journalistiska rapportering 

kvantitativt kring Malmö stads kriminalitet under perioden 1 december 2011 till och 

med den 31 januari 2012. Detta ligger sedan till underlag för den kvalitativa analysen, 

med syftet att ge en överblick över den mediabevakning som skett under de två 

månaderna. Den kvalitativa analysen syftar till att undersöka hur respondenterna 

uppfattar Sydsvenskans rapportering och hur rapporteringen påverkar respondenternas 

uppfattning om Malmö och om kriminalitet. Tanken är att genom att presentera olikt 

vinklade artiklar, få en bild av hur mediernas inramning av händelser påverkar 

respondentens uppfattning om Malmö. Genom att dela in respondenterna i två 

grupper, fem i vardera, där ena gruppen blir presenterad för trygghetsinriktade artiklar 

och de andra för mer otrygghetsinriktade artiklar, kan man utläsa om respondenterna 

tenderar att acceptera den inramning som artiklarna har. Tanken är också att låta 

respondenterna resonera kring journalistikens roll kontra rapportering. Det vill säga 

att ta reda på om respondenterna över huvud taget tränger bakom själva 

rapporteringen och funderar kring framställningen av mediematerialet, eller om de 

”köper” den framen de blir presenterade för, det vill säga de fem artiklar de blir 

presenterade inför.  

 

Det jag ämnar undersöka i denna uppsats är således om det går att komma närmre ett 

svar på frågan om det finns ett samband mellan den journalistiska rapporteringen 

under nämnda månader och respondenternas uppfattning där frågan om vilken 

betydelse rapporteringen haft för deras bild av Malmö står i centrum. 

 

 

 
1.2 Frågeställningar 

• Hur är den journalistiska rapporteringen i Sydsvenskans Malmödel fördelad 

december 2011 och januari 2012 när det kommer till brott kontra övriga 

artiklar? 

• Vilka problem, utifrån artiklarna, definierar respondenterna och hur 

reflekterar de kring dessa problem? 

• Tenderar respondenterna att acceptera den journalistiska inramningen? 
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2. Material och avgränsningar 
2.1 Kvantitativ analys 
Den kvantitativa analysen bygger på artiklar hämtade ifrån Sydsvenskans 

”Nyhetsdygnet”5. En nyhetsdatabas där Sydsvenskan samlar alla artiklar de publicerar 

dagligen och sorterar sidorna efter datum. Artiklarna sorteras utefter när de 

publicerats, det går alltså att se när under dygnet artikeln hamnat på nätet och om den 

har reviderats. Artiklarna i sig är kategoriserade, så som; Malmö, Sport, Kultur & 

nöjen, Lund, Världen, Skåne, Aktuella frågor, Krönikor(dessa kategoriserar utefter 

skribentens namn), Vinrecensioner, Vetenskap, Ishockey, MFF, Zlatan, Bostad, 

Sverige, Musikrecensioner, Fotboll, Film, Hälsa, Danmark, Opinion, Omkretsen, 

Böcker, Scenrecensioner, Dödsfall, Inpå livet, Scenkonst, Minnesord, Ekonomi, 

Födelsedag och Huvudledare.  Det finns även en kategori för Webb-tv som i sig 

härrör till olika kategorier beroende på vad inslaget berör, till exempel ”Webb-tv 

Malmö” eller ”Webb-tv Världen”. Det finns även en kategori som kallas ”Ingen 

sektion” som kan beröra i princip vad som helst.  

 

I uppsatsen härstammar materialet enbart ifrån sektionen ”Malmö” och ”Webb-tv 

Malmö” eftersom att den kategorin representerar vad Sydsvenskan väljer att koppla 

till sin Malmörapportering. När jag kvantitativt analyserade materialet valde jag att 

dela in artiklarna i olika kategorier för att kunna räkna ut olika resultat, exempelvis 

vad Sydsvenskan rapporterar mest om. Eftersom att studien är fokuserad vid 

Sydsvenskans rapportering kring kriminalitet är kategorierna också utformade i 

kontext till det. Efter en noggrann kodning och omkodning har jag sorterat och 

placerat artiklarna i dessa kategorier; Rån, Mord/mordförsök, Skottlossning, 

Våldsbrott/misshandel, Trafik, Kriminalreportage, Vapenbrott, Bombattentat, Övriga 

brott och Övrigt6.  

 

                                                
5 http://www.sydsvenskan.se/nyhetsdygnet/?diurnalDate=2012-01-01 
6 Se bilaga 1 
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Tanken med materialet är att det ligger till grund för den kvalitativa analysen. Detta 

genom att denna kartläggning ger en överblick av hur nyhetsrapporteringen har sett 

ut. Det underlättar också själva urvalet av material till de kvalitativa intervjuerna som 

bygger på att presentera olika artiklar för respondenterna.  

 

2.1.1 Kategorier 
Rån 
Rån i analysen står för de brott där det framgår i artikeln att polisen rubricerat 

händelsen som rån. Detta gäller personrån, rån mot verksamheter/butiker och 

liknande. I vissa fall är rån sammankopplat till våldsbrott så som misshandel och då 

har artikeln ändå hamnat under rån. Detta eftersom att brottet först blir definierat som 

rån och på grund av Sydsvenskans genomgående retoriska framställning av sådana 

brott – de väljer att använda ordet ”rån” framför ”misshandel”.  

 

Mord/mordförsök 
En artikel har kategoriserats som mord/mordförsök när polisen rubricerar brottet som 

mord alternativt mordförsök. Om det skett ett dödsfall där polisen inte misstänker 

någon gärningsman utan att det skett på naturlig väg har jag inte kategoriserat artikeln 

under mord/mordförsök. 

 

Skottlossning 

En artikel har kategoriserats som skottlossning vid de tillfällen där skott avlossats 

men där ingen farit illa och ingen människa blivit träffad av skotten. 

 

Våldsbrott/misshandel 
En artikel har kategoriserats som våldsbrott/misshandel vid de tillfällen där brottet 

rubricerats som våldsbrott eller misshandel. Detta kan exempelvis vara vid slagsmål, 

misshandel i hemmet eller när de/den misstänkte hotat med diverse vapen.  

 

Trafik 
En artikel har kategoriserats som trafik vid de tillfällen där det skett trafikolyckor, 

eller artiklar som rapporterar om trafikhändelser. Om en artikel som faller under 



Malin Tykesson  Kurs: C-uppsats V12Jkand 
malin.tykesson@gmail.com  Kursansvarig: Sven Ross 
1991-03-13-0028  onsdag den 19 december 2012 

 8 

kategorin trafik kopplas samman med att brott begåtts och det framgår i artikeln 

hamnar den istället under ”Övriga brott”.  

 

Kriminalreportage 
En artikel har kategoriserats som kriminalreportage när artikeln är en uppföljning till 

en tidigare händelse eller ett reportage som rör en tidigare kriminell händelse. Dessa 

artiklar berör till den största delen de skottlossningar, mord och gängkriminalitet som 

har skett under de två månaderna. Men även uppföljning om åtal, domar och andra 

påföljder. Analysen blir felaktig om man kodar de artiklar som är uppföljningar till 

brott som exempelvis ”mord ”och koda dessa också som ”mord”. Då får man 

uppfattningen om att ännu ett mord skett vilket inte är korrekt. Inom denna kategori 

delade jag sedan upp kriminalreportagen utifrån deras källor; auktoritära eller 

medborgerliga. De auktoritära artiklarna är de artiklar som har politiker, 

myndigheter eller tjänstemän som källor och de medborgerliga artiklarna har i 

huvudsak medborgare som källor. Ledmotivet för de auktoritära artiklarna är att de 

har en mer trygghetsingivande retorik och dramaturgi medan de medborgerliga 

artiklarna fokuserar på otrygghet, rädsla och oro. 

 

Vapenbrott 

En artikel har kategoriserats som vapenbrott när det framgår i artikeln att brottet är 

rubricerat som vapenbrott. Detta kan exempelvis vara när polisen gör tillslag och 

hittar vapen eller om de griper någon som bär vapen. 

 

Bombattentat 

En artikel har kategoriserats som bombattentat när polisen rubricerat brottet som 

sådant. Detta gäller detonationer av sprängladdningar som förorsakar skada. Vid de 

tillfällen som polisen hittat misstänkta ”bomber” men som inte detonerats har 

artiklarna hamnar under kategorin ”Övriga brott”. 

 

Övriga brott 
En artikel har kategoriserats som övriga brott när de inte tillhört ovanstående 

kategorier. Narkotikabrott, sexualbrott och trafikbrott har stått för den största delen av 



Malin Tykesson  Kurs: C-uppsats V12Jkand 
malin.tykesson@gmail.com  Kursansvarig: Sven Ross 
1991-03-13-0028  onsdag den 19 december 2012 

 9 

de brott som kategoriserats här. Även inbrott och ekonomisk brottslighet har placerats 

under denna kategori.  

 

Övrigt 
En artikel har kategoriserats som övrigt om den inte är brottsrelaterad, det vill säga 

när det inte är en fråga om brott. Det kan vara alltifrån reportage, politiska beslut, 

nöje/kultur, sport och så vidare.  

 

3. Bakgrund 
De våldsdåd som har skett under 2011 i Malmö stad har uppmärksammats i hela 

landet. Det har talats i termer om Malmö som det nya Chicago789, både i positiv och 

negativ bemärkelse. Chicago i sig är känt i vanlig folkmun som en stad som är oerhört 

drabbad av kriminalitet och därav har paralleller dragits av journalister, politiker och 

gemene man. Uppmärksamheten engagerade politiker och det har förts en hätsk 

debatt kring hur den ökade kriminaliteten ska stoppas. I många fall har kriminaliteten 

beskrivits som gängkriminalitet, det vill säga att de etablerade gäng som har sina 

fästen i Malmö, har haft olika konflikter vilket har beskrivits som om det stått för den 

största delen av våldsdåden.  

 

Sydsvenskan, som är den lokaltidning som är förankrad i Malmö, startade upp en sida 

på deras hemsida sydsvenskan.se med temat ”Morden i Malmö”. Här samlar 

tidningen samtliga artiklar som berör kriminaliteten i Malmö, men främst de som har 

anknytning till de mord och mordförsök som skett.  

 

4. Tidigare forskning 
4.1 Rosengård är fredligast i Stockholm 
I mars 2012 släppte Handelskammaren rapport nr 1.2012 som bygger på statistik, 

forskning och 

                                                
7 http://www.sydsvenskan.se/malmo/svart-for-malmo-att-slippa-chicago-stampeln/ 
8 http://www.newsmill.se/artikel/2012/04/10/topp-malm-f-r-g-rna-vara-sveriges-chicago 
9 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14400851.ab?teaser=true 
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 rapporter ifrån Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)10. Rapporten kartlägger främst 

brottsstatistik i Sverige från 2002-2008(även fram till 2011 i vissa kartläggningar, 

men dessa är preliminära) och gör jämförelser med liknande brottsstatistik från åren 

1990-1996. De påvisar i rapporten hur antalet anmälda brott per invånare är fördelade 

i Sveriges olika stadsdelar och hur många anmälda brott i respektive stadsdel som är 

dödligt våld. De har också en lista över de områden i Sverige där förvärvsfrekvensen 

är låg och de kopplar ihop detta med hög brottslighet. Områdena kallas LUA (lokala 

utvecklingsavtal). De ger exempel på sådana områden genom att nämna exempelvis 

Fosie, Hyllie, Rosengård och Södra Innerstaden i Malmö. Stockholms motsvarighet är 

Tensta, Husby, Rinkeby och Skärholmen.  

 

Det essentiella i rapporten är att de yrkar på urbanisering som skäl till varför 

brottsligheten ökar i Malmö och när de går in på stadsdelsnivå menar rapporten att det 

inte är någon utmärkande brottslighet i Rosengård om man jämför med andra 

stadsdelar i Sverige. När de tittar på kommunnivå kan de ändå utläsa en viss 

procentuell ökning av dödligt våld i Malmö och att staden börjar närma sig den 

statistik som Stockholm haft sedan länge.  De avfärdar i rapporten Malmös 

geografiska läge och den anknytning staden har till resten av Europa genom 

Öresundsbron. Detta genom att peka på en studie gjord av Ceccato och Haining 

(2004) som granskat relationen mellan brott och demografi med Malmö och Danmark 

som utgångspunkt där. 

 

När de drar dessa slutsatser, i kontext till statistiken, diskuterar de mediernas roll i 

presentation av nyheter kring brott. Då pekar de på forskning som säger att brott som 

involverar skjutvapen är överrepresenterade i medier och att detta ger en 

oproportionerlig bild av hur brottsligheten egentligen ser ut. Deras resonemang är inte 

någonstans uttömmande eller genomarbetat men det är en av de punkter som de tar 

upp som väsentligt om man vill få förståelse för de olika faktorer som spelar in när 

man undersöker brott som fenomen.  

 

Handelskammaren beskriver sig på sin hemsida såhär; 

                                                
10http://www.handelskammaren.com/uploads/media/Rapport_1.12_Roseng%C3%A5rd_%C3%A4r_fre
dligast_i_Stockholm.pdf 
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”Handelskammarens avdelning för analys arbetar med frågor som rör 

Sydsveriges affärsklimat och långsiktiga utveckling11.” 

 

De beskriver också sin roll som remissinstans; 

”Handelskammaren är sedan länge en väletablerad remissinstans. Vi tar 

också kontinuerligt initiativ till ageranden i olika frågor12.” 

 

Det finns ingen tvekan om att Handelskammaren som organisation har en viss typ av 

agenda och ett syfte att presentera sina rapporter. Det är en organisation som syftar till 

att etablera handel i Sverige. Även om man presenterar konkreta fakta så står det alltid 

i relation till vad man jämför med. Eftersom att årtalen som de undersöker skiftar 

markant och att de siffror de presenterar för exempelvis 2011 är preliminära gör att 

bilden som de återger i sina korta analyser möjligen inte är representativ. Men 

eftersom att jag inte är intresserad av själva brottsstatistiken som sådan och de 

analyser de drar av den, fokuserar jag snarare på deras syn på medierna. Det finns en 

ton i deras texter som är intressant och kan har betydelse för den analys som finns i 

denna uppsats. I deras källhänvisning finner man korta förklaringar till de studier de 

knyter an sina påståenden till, bland annat en studie av Harry L. Marsh (1991); 

 

”Analysis of the literature revealed that constitutional and legal differences 

between countries had no significant impact on conventional newspaper crime 

coverage. Research findings in the United States and other countries disclosed 

four areas in which newspaper crime coverage was essentially the same: there 

is an overrepresentation of violent crimes and an underrepresentation of 

property crimes; the percentages of violent crimes reported in newspapers do 

not match official crime statistics; crime coverage presents a false image of 

the effectiveness of police and courts in controlling crime and punishing 

criminals; and newspaper coverage fails to educate readers as to causes of 

crime or how to avoid personal victimization1314” 

                                                
11 http://www.handelskammaren.com/paaverkan/rapporter-analyser/ 
12 http://www.handelskammaren.com/paaverkan/rapporter-analyser/ 
13http://www.handelskammaren.com/uploads/media/Rapport_1.12_Roseng%C3%A5rd_%C3%A4r_fre
dligast_i_Stockholm.pdf 
14 Harry L. Marsh (1991) A comparative analysis of crime coverage in newspapers in the United States 
and other countries from 1960–1989: A review of the literature, Journal of Criminal Justice 
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Denna text syftar till att förklara mediernas rapportering av brott och hur den 

snedvrider medborgarens syn på det samhälle som denne lever i. Detta är en av de 

anledningar som rapporten ger som svar på varför Malmö har klassats som en 

gangsterstad.  

 

4.2 Ifrågasättande av mediernas makt över 
dagordningen  
Shen och Hatfield Edwards ifrågasätter agenda-setting teorin i sitt paper ” Economic 

Individualism, Humanitarism and Welfare Reform: A Value-Based Account of 

Framing Effects” där de påvisar att sättet som publiken tolkar har att göra med 

individuella skillnader och de olika bakgrunder som de olika personerna har. Detta i 

form av värderingar och attityder. Genom att presentera två olika uppfattningar om en 

välfärdsreform, den ena med fokusering kring ”public aid” och den andre med 

fokusering kring ”work requirment”, menar de att de kan utläsa hur respondenterna 

resonerar kring de olika artiklarna utifrån deras olika värderingsgrunder. Deras två 

hypoteser lyder som sådan att de individer som blir exponerade för frame 1, det vill 

säga den som är inriktad mot public aid, kommer att utveckla tankar som går i samma 

röda tråd som artikeln och de kommer därför stödja resonemanget.  

 

Deras andra hypotes är att de som blir exponerade för frame 2, det vill säga den som 

är inriktad mot work requirment, kommer att utveckla tankar som går i samma röda 

tråd som artikeln och kommer därför stödja resonemanget.  

 

Deras tredje och fjärde hypotes är sammankopplade med värderingar. Utifrån 

National Elections Studies olika skalor har de presenterat olika påståenden till sina 

respondenter och har sedan kunnat se hur högt/lågt deras individuella resultat blir, om 

de är mer åt det humanitära hållet eller om det är åt det mer ekonomiskt individuella 

hållet. Således menar de att de som får högt resultat på den humanitära skalan 

kommer att stödja det förslag till välfärdsreform som syftar till public aid och de som 

får högt resultat på den ekonomiskt individuella skalan kommer att stödja det förslag 

som är mer åt work requirments.  
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I sin diskussion finner de stöd till sina hypoteser där de betonar vikten av att ta hänsyn 

till de värderingar som respondenterna har sedan tidigare. De utvecklar alltså frame-

relevanta tankar utifrån den artikel de blivit presenterad för, eftersom att de 

grundläggande principer som de har sedan tidigare stämmer överens med det 

resonemanget som förs i artikel.  

”Results provide strong support for our hyphoteses. 

Specifically we found that media frames had a significant 

impact on individuals’ frame-relevant issue thoughts and their 

subsequent attitudes toward welfare reform. These results are 

consistent with prior research on the effects of media 

framing.”15  

 
5. Teoretiska ramar 
Jag kommer i detta teorikapitel att behandla olika teorier som är kritiska till den 

utveckling och den roll som journalistiken har kommit att få i kontext till den 

teknologiska och ekonomiska utveckling som skett under de senaste decennierna. De 

ekonomiska faktorerna, att journalistiken börjar likna mer och mer ett företag som 

måste vara vinstdrivande och kommersiellt gångbart redovisas med Kovac och 

Rosenstens resonemang om journalistikens historiska utveckling.  

 

Blomberg m fl.(2004) diskuterar journalistikens betydelse för sociala problem i 

samhället. Författarna förklarar hur medier rapporterar kring brott och hur de selektivt 

väljer ut material som i sin tur resulterar i en snedvriden bild av hur brottsligheten 

egentligen ser ut, rent statistiskt. Genom att presentera en viss typ av brott och gör det 

till ett återkommande segment i en tidning till exempel kan ge bilden av att detta brott 

sker mer ofta än andra. De förklarar detta resonemang genom att presentera agenda 

sting teorin. Ester Pollack förklarar hur brott i medier blivit ett tacksamt material att 

sätta på agendan för att sälja, det vill säga – det går att profitera på brott eftersom att 

allmänheten har ett stort intresse. 

 

                                                
15 Shen, Fuyuan och Hatfield Edwards, Heidi (2005); ”Economic Individualism, Humanitarism and 
Welfare Reform: A Value-Based Account of Framing Effects”. Journal of Communication, Vol 55 (4), 
s 803 
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Jag vill med Åkerström (rida) 2008 lyfta fram hur människor under en rådande 

mediepanik tenderar att tro att andra är mer rädda än de själva vilket påvisar att 

mediernas ”panik” inte reflekterar hur samhället känner. Åkerström talar också om 

journalisters sätt att befolka medier med personliga intervjuer för att bära deras 

berättelse vidare och ge den karaktär, en dramaturgi och hur journalister formar sina 

nyheter utefter egen regi för att få ett starkare genomslag för det de vill 

uppmärksamma. 

 

Jag fortsätter med att presentera Scheufele och Tewksbury reflektioner kring framing, 

agenda-setting och priming i artikeln The Evolution of Three Media Effects Models. 

Det essentiella här är att ge en bild av vad de olika begreppen innebär och hur de 

används för att analysera mediematerial.  
 

5.1 Den marknadsdrivna journalistiken 
Det finns en kritisk bild som Kovach och Rosenstiel illustrerar när de förklarar hur 

det journalistiska landskapet ser ut idag. De värderingar som journalistiken grundar 

sig på har blivit rejält omskakade i kontext till den utveckling som har skett i 

samhället gällande teknologi och den mer marknadsinriktade journalistiken. Det finns 

en specifik fokus kring journalistikens frihet och dess skyldigheter emot befolkningen 

där författarna ska verka som en hjälp till att alla arbetande journalister att tänka klart 

igen. Till grund för deras resonemang finns en omfattande undersökning som gjordes 

i USA där ärade journalister samlades för att ta reda på vad som gått snett med deras 

yrke. Detta i bakgrund till undersökningar som visade att förtroendet för journalister 

minskat. 

 

När Adolph Ochs 1896 tog över New York Times slängde han ut sensationalismen 

och ersatte konkreta journalistiska texter vilket startade en ny typ av journalistik i 

USA. Andra tidningar inspirerades av Ochs ställningstagande och journalistiken kom 

till att handla om att sätta publiken först, istället för att kretsa kring försäljning. En 

viktig aspekt som Kovach och Rosenstiel tar upp och som genomsyrar hela boken är 

just denna utveckling som de idag menar på är på väg åt fel håll, mot en tid där 

sensation återigen dominerar och den journalistiska kåren börjar mer och mer bli 

reglerade av de ekonomiska krav som ställs.  
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Rent konkret handlar det om hur olika aktörer påverkar nyhetsproduktionen och hur 

redaktioner numera verkar som företag istället för i allmänhetens tjänst. Detta 

förhindrar journalisters frihet eftersom att de blir kontrollerade av alla dessa faktorer 

som ska tillfredsställa ”företaget”. I detta ”företag” beskriver författarna att det finns 

en genomskinlig vägg som separerar journalisterna och det ekonomiska(säljare, 

publicister, ägare osv) där det märkbart finns spänningar som, historisk sedan 1980-

talet, har pådrivits av skandaler, ekonomiska svårigheter som inneburit nedskärningar 

och olika syn på vad som ger utdelning. Inom denna affärsmodell lanseras också 

publiken som kunder vilket förkastar den ursprungliga relationen mellan journalist 

och publik där journalister verkar som informationsgivare(gratis) till publiken. Det 

finns något essentiellt i detta som försvinner när man tittar på sin marknad som 

kunder, menar författarna. Både vetenskapliga studier och journalister har yrkat på att 

kvalitén i nyhetstexter är den bästa investeringen för att föra ”företaget” framåt medan 

den ekonomiska sidan av den journalistiska kroppen svarat med att dra ned på det 

journalistiska utrymmet och kvalitén. I det långa loppet, av de kriser som kantat 

journalistiken sedan 1980-talet, har det påvisats att de som klarat sig med goda mått 

mätt har varit de som just gjort det som de vetenskapliga studierna och journalisterna 

yrkat på16.  

 

Diskussionen fortlöper om de olika aspekter som författarna anser har påverkat 

glappet mellan publiken och journalisterna, där isolation genom att yrket blev en 

profession har gjort att journalister slussats ut till arbetsplatser i samhällen där de 

saknar rötter vilket karaktäriserar nyhetsrapporteringen – författarna menar på att 

journalister blivit nyhetsbeduiner. Detta tillsammans med en ekonomisk design där 

man försöker leverera vissa typer av nyheter till vissa delar i samhället för att minska 

kostnader. Teknologins framfart har också gjort det lättare för den ekonomiska sidan 

av den journalistiska kroppen att målsöka och granska sin publik på ett helt nytt sätt17.  

 

                                                
16 Kovach, Bill & Tom Rosenstiel (2007) The Elements of journalism - what newspeople should 

know and the public should expect, New York: Three Rivers Press sid 51-67 
17 Kovach, Bill & Tom Rosenstiel (2007) The Elements of journalism - what newspeople should 

know and the public should expect, New York: Three Rivers Press sid 57-60 
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Kovach och Rosenstiels lösning på den alltmer marknadsdrivna journalistiken finns 

listade i punkter där var och en tar upp hur den ekonomiska sidan måste ta mer 

hänsyn till publiken och kommunicera bättre med journalisterna. De vill ge tillbaka 

friheten till journalisterna som författarna anser att journalistkåren blivit berövad 

ifrån18. Men den separation jag började tala om, mellan journalisterna och publiken, 

löses inte bara genom att förbättra strukturen inuti den journalistiska kroppen, enligt 

författarna. Vidare i boken finns ett flertal kapitel som går igenom de tio värderingar 

som boken börjar med som tar hänsyn till hela omfånget journalistik. Från objektivitet 

till publikens ansvar gentemot samhället och journalistiken.  

 

Nord och Strömbäck talar i boken Medierna och demokratin om den betydelse 

journalistik har för politiken och hur journalistiken utvecklats över tid.  De tar upp de 

olika centrala faktorer och aktörer som påverkar journalistikens innehåll, med 

betoning på de ekonomiska påtryckningar som journalistiken har kommit att drabbas 

av.  De pratar om medierna som marknadsstyrda där medieföretaget är styrt av beslut 

om vad det redaktionella arbetet får kosta och vad det ska innehålla för att bli så 

lönsamt som möjligt. På den redaktionella nivån pågår en nyhetsvärdering om vad 

som ska bli stora nyheter vilken präglas av professionella värderingar och 

bedömningar. Författarna menar på att det finns entydig forskning som visar att 

medieinnehåll inte är en direkt återgivning av verkligheten utan att vissa nyheter 

tenderar att dominera19.  

 

Elisabeth Stúr talar vidare om den globaliserade medievärlden och tar också upp hur 

medier idag karaktäriseras av den starka avreglering av mediemarknaden som skedde 

under 1980-talet. Detta då kommersiella medier fick en större makt och kunde 

konkurrera med public service-medier. Hon menar på att denna avreglering bidragit 

till de stora mediekonglomerat som existerar idag, med få ägare av stora 

medieimperier. Hon tar upp Bonniers som en viktigt och dominant ägare inom 

medievärlden, där de inte bara äger medier i Sverige utan också i grannländer20.  

 

                                                
18 Kovach, Bill & Tom Rosenstiel (2007) The Elements of journalism - what newspeople should 

know and the public should expect, New York: Three Rivers Press sid 70-75 
19 Nord, Lars, Strömbäck, Jesper (red.) (2011) Medierna och demokratin, Malmö: Holmbergs sid 32-33 
20 Nord, Lars, Strömbäck, Jesper (red.) (2011) Medierna och demokratin, Malmö: Holmbergs sid 57-59 
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5.2 Mediers inramning av sociala problem 

Blomberg m fl (2004) diskuterar i bokens inledning om rollen som medierna har i 

relation till just sociala problem och dess lösningar21. Det finns också ett historiskt 

perspektiv där medierna kommit närmre och närmre arenan som består av 

samhällsproblematik, där samhällsforskningen står på ena sidan och 

medieforskningen på den andre. Genom åren har dessa två forskningsperspektiv mer 

och mer börjat samverka för att undersöka just mediernas roll i samhället. Detta i 

kontext till mediernas ökade betydelse och växande maktställning22. I samma skeende 

som medierna mer och mer tar mark för att rapportera om sociala problem/politik, 

blossar också kritik upp emot medierna som ”den granskande tredje statsmakten” och 

det finns ett behov av att titta bakom draperierna och se hur rapporteringsprocessen 

går till. Det finns forskning som tyder på att det idag finns problem med den 

journalistiska rapporteringen och speciellt inom de sociala reportagen23. Journalister 

tenderar, enligt författaren, att dramatisera nyheter, förstora upp händelser, anta ett 

överklassperspektiv och reproducera olika fördomar som förekommer cirkulerar i 

samhället. Journalisten Maria-Pia Boëthius går så långt som att yrka på att journalister 

idag håller på att förlora sin legitimitet som granskare, detta i relation till den mer 

marknadsdrivna utvecklingen som medieföretagen idag står inför. Även hon resonerar 

kring hur journalistiken är driven av den dramaturgiska essensen för att göra medierna 

till underhållning24. 

 

Författarna tar upp hur agenda-setting, som rent konkret innebär att medierna 

bestämmer dagordningen för vad som ska rapporteras, har blivit en teori som 

dominerat inom medieforskning. Teorin problematiserar mediernas selektivitet inom 

nyhetsurvalet eftersom att detta kan styra vad vi i samhället ska rikta vår 

uppmärksamhet emot. I relation till detta tar författarna upp hur medierna fungerar 

som en kanal för olika intressen som kan använda medierna för att forma opinionen i 

samhället. Detta gör sig synligt i bokens första kapitel som tar upp hur medierna 

rapporterar om barn som far och beter sig illa. Anderson börjar presentera sin syn på 
                                                
21 Blomberg, Helena m fl (red.) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Lund: 
Studentlitteratur sid 13 
22 Blomberg, Helena m fl (red.) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Lund: 
Studentlitteratur sid 15 
23 Blomberg, Helena m fl (red.) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Lund: 
Studentlitteratur sid 13 
24 Boëthius, Maria-Pia (2001) Mediernas svarta bok, Falun: AIT sid 121 
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om journalister kan kallas objektiva genom att säga att den tanken inte är aktuell över 

huvud taget, detta för det som journalister framställer är en social konstruktion som 

ges mening och innebörd av densamme25. Socialkonstruktionismen överlag har haft 

ett stort inflytande över medieforskningen och Anderson menar på att 

samhällsproblem idag ofta ses ur detta perspektiv där vissa grupper har makt att 

definiera problem i konkurrens med andra möjliga definitioner. Detta betyder att bara 

vissa problem flyter upp till ytan medan andra inte gör det.  

 

För att gå tillbaka till mediernas framställning av barns(0-12 år) sociala 

problem(misshandel, ofredande, mord) kommer Anderson fram till, genom sin 

granskning av pressklipp från fem olika dagstidningar under fyra månader, att barn 

har en särpräglad ställning i medier. De lyfts fram som passiva inkompetenta objekt 

som vid förekomst i medierna ska ”slussas vidare” till socialtjänsten för utredning, 

utan vidare granskning. Detta trots att mediernas huvuduppgift är att granska bland 

annat myndighetsutövning där både polisen och socialtjänsten ingår26. En intressant 

slutsats som Anderson kommer fram till är när barn beter sig illa mot varandra är att 

pressen är oerhört återhållsamma när det kommer till rapportering kring det, men i ett 

fall där en lärare blir misshandlad av en elev lyfts detta fram i kvällspressen med en 

övergripande bild över händelsen tillsammans med en faktaruta där det står om 

tidigare liknande fall. Detta ger en bild av att våld mot lärare är mycket mer 

förekommande än barns våld mot varandra. Detta i sig är en form av agenda-setting 

som inte behöver överensstämma med verkligheten, vad jag kan utläsa.  

 

Ester Pollack har skrivit nästa kapitel som diskuterar om mediers rapportering kring 

brott, som också är inne på att medierna använder sig av specifika tekniker i deras 

nyhetsrapportering. Ekonomiska strukturer och medieteknologins utveckling under 

1900-talet anser Pollack vara en bidragande orsak till varför brott idag är ett 

dominerande tema inom nyhetsrapportering. Brott, menar Pollack, är ett tacksamt 

                                                
25 Blomberg, Helena m fl (red.) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Lund: 
Studentlitteratur sid 26 
26 Blomberg, Helena m fl (red.) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Lund: 
Studentlitteratur sid 50 



Malin Tykesson  Kurs: C-uppsats V12Jkand 
malin.tykesson@gmail.com  Kursansvarig: Sven Ross 
1991-03-13-0028  onsdag den 19 december 2012 

 19 

material för journalistiken med dess alla segment och kan ofta förvandlas till säljande 

mediespektakel27.  

 

Vidare går Pollack igenom fruktbara teorier som går att använda vid studier av 

relationen mellan medier och sociala problem, i detta fall med huvudfokus på brott. 

På samma sätt som Anderson diskuterar agenda-setting gör Pollack en nerdykning i 

dess begreppsapparat och konstruktion. Diskussionen börjar med effektforskningens 

misslyckande att påvisa mediers effekter på människors attityder och beteenden men 

att medierna har makten att bestämma om vad vi resonerar kring. Från början var 

institutioner inte inräknade i relationen mellan medierna och publiken men är idag en 

aggregator som är viktig att analysera för att förstår medieagendan. Men även 

journalisterna själva besitter olika värderingar och föreställningar, med 

produktionsvillkor och olika strukturer inom sitt fält vilket också bör granskas för att 

få fram vem det är som sätter det offentliga samtalets agenda28. Pollack nämner en 

studie gjord av Laursen (1994) som har gjort ett forskningsprojekt inom agenda-

setting med brott som huvudfokus. Där fann han resultatet att brott inte främst är 

något som dansk press fördjupar sig i men de använder de för att sälja lösnummer, 

som en form av draghjälp för tidningen. Genom valet av texter blir de senare mål för 

politiker och allmänheten att angripa och diskutera29.  

 

Diskussionen om agenda-setting fortlöper i ett kapitel om forskning som varit 

centrerad runt uppfattningen om journalister som underordnad av politiskt-

ekonomiskt dominerande intressen. Detta tar sig i uttryck att journalister exempelvis 

ofta använder sig av politiska och ekonomiska makthavare som källor, vilka då 

indirekt bestämmer vad som ska diskuteras och inte diskuteras. Pollack nämner de 

brittiska forskarna Schlesinger och Tumber (1994) vilka har kommit fram till att det 

idag råder en slags kamp mellan dessa politiska och ekonomiska källor och ”mindre” 

källor. De försöker båda hålla en god relation med medierna men konkurrerar om 

vilken som ska få ta störst plats.  

                                                
27 Blomberg, Helena m fl (red.) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Lund: 
Studentlitteratur sid 57-60 
28 Blomberg, Helena m fl (red.) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Lund: 
Studentlitteratur sid 72-73 
29 Blomberg, Helena m fl (red.) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Lund: 
Studentlitteratur sid 73 
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Pollack refererar också till sin doktorsavhandling En studie i medier och brott (2001) 

där hon undersöker mediers relation till brott, och hur den över tid blivit närmre och 

närmre. Hon diskuterar i sitt tredje kapitel om innehållsstudier om brott där hon dels 

tar upp svenska undersökningar om vidden av brottsrapporteringen i Tv-nyheter och 

dels svenska undersökningar av dagspressens vidd av detsamma. Hvitfelt (1994) 

undersökte nyhetsprogrammen Aktuellt och Rapport samt kommersiella TV4-

Nyheterna där han fick resultatet att TV4 var den aktör som exploaterade brott 

främst30. Detta i jämförelse med tidigare år. Cronström (i Höijer 1994) undersökte 

våldsskildringar i Tv-nyheter 1979 och 1993 där han kom fram till att våldsinslag ökat 

i både nyhetsrapporteringen och längden på inslagen31.  

 

Men i de få undersökningar som gjorts av pressen, Börjesson och Weibull (1988), 

Börjesson (1988), Dahlgren (1989), har ingen visat på en trend att 

våldsrapporteringen ökat. Pollack poängterar att samtliga av dessa är gjorda på 1980-

talet och refererar istället till internationella studier, bland annat Livingstone, Allen 

och Reiner (1997), som genomfört en större undersökning av The Daily Mirror och 

The Times mellan åren 1945 och 1991, där de funnit en trend för ökat antal 

brottstexter32.  

 

5.3 Medier, brott och den aktiva publiken 
Åkerström talar om hur man tidigare forskat om effekter av mediernas publicering av 

brott kontra de brott som polisanmälts, ur konsumenternas synvinkel. Hon menar att 

Noelle-Neumans teorier om opinionsspiralen(innebär att när en åsikt tenderar att bli 

dominant tystnar resten av massan för att inte bli isolerade) har klart mer belägg än 

tidigare modeller så som den klassiska sändare – mottagare-modellen. Detta för att 

ställningstagande inte direkt är beroende av medieframställningar. Hon ger ett 

exempel från en studie hon gjort tidigare (Åkerström, 1998) där hon influerats av 

Noelle-Neuman.  

                                                
30 Pollack, Ester (2001) En studie i medier och brott, Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation, Stockholms universitet, sid 72-74 
31 Pollack, Ester (2001) En studie i medier och brott, Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation, Stockholms universitet, sid 72-74	  
32 Pollack, Ester (2001) En studie i medier och brott, Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation, Stockholms universitet, sid 74 
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I denna studie har hon undersökt rädslan för att bli utsatt för våld då det under slutet 

av 1980-talet och början på 1990-talet fanns en allmän fokusering kring att mobilisera 

sig mot det rådande våldet33. Detta resulterade i en mediepanik34 och Åkerström ville 

undersöka hur vida detta gjorde att människor blev mer rädda. Åkerström hänvisar till 

Statistiska centralbyråns undersökning om människors rädsla för brott eller våld 

ökade under denna tidsperiod, vilket visade sig att så var inte fallet. I Åkerströms 

egen undersökning kunde hon dock se en tendens att ungdomarna hon intervjuade 

trodde att andra var mer rädda än dem själva35. 

 

Åkerström talar också om hur medierna befolkas vilket innebär att journalister är 

beroende av människor som vill träda fram och hjälpa journalisten att lyfta det sociala 

problem som journalisten vill uppmärksamma. En form av dramatisering där 

intervjuer har en stor betydelse för tyngden av berättelsen. Åkerström hänvisar till en 

intervju hon gjort med en journalist som velat göra en artikel om äldre som utsätts för 

väskryckningar då två kvinnor utsatts för detta och dött i Malmö. Journalisten kunde 

inte författa artikeln då de två kvinnorna inte hade några anhöriga och när de hände 

igen ville inte personen som blivit utsatt intervjuas. Det personliga är så pass 

essentiellt att artikeln skulle bli ointressant utan offrets/offrens vinkel. Vid sådana 

tillfällen lyfter journalister ofta fram forskare, poliser eller andra som kan väga upp 

för den personliga intervjuns bortkommit. Detta för att spela rollen som experter och 

på det vis lyfta artikeln.36  

 

5.4 Modeller av medias effekter 
Sheufele och Tewksbury talar om framing, agenda-setting och priming i The 

Evolution of Three Media Effects Models37. De beskriver modellernas rötter och 

ursprung som en del av effektforskningen och vilken betydande roll de har för 

                                                
33 Åkerström, Malin (2008) Medier, brott och den aktiva publiken; en antologi om brottsrapportering 
och kreativ medieanvändning, Lund: Media-Tryck sid 14-15	  
34 Mediepanik innebär att medier tenderar att uppmärksamma en händelse eller flera på ett 
återkommande sätt och således definiera en rådande samhällspanik  
35	  Åkerström, Malin (2008) Medier, brott och den aktiva publiken; en antologi om brottsrapportering 
och kreativ medieanvändning, Lund: Media-Tryck sid 15-16	  
36 Åkerström, Malin (2008) Medier, brott och den aktiva publiken; en antologi om brottsrapportering 
och kreativ medieanvändning, Lund: Media-Tryck sid 18-19 
37 Journal of Communication 57 (2007) 9-20, International Communication Association, sid 9 
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varandra. Agenda-setting beskriver författarna som en idé om att det finns en stark 

korrelation mellan det medierna lägger vikt vid och det som publiken väljer att rikta 

sin uppmärksamhet mot. Medierna sätter helt enkelt upp ämnen för vad publiken skall 

diskutera och ha en åsikt om. Priming förklarar författarna som en förlängd arm av 

agenda-setting och menar på att det exempelvis sker när nyhetsinnehåll föreslår 

publiken att de borde använda specifika frågor som riktmärken för utvärdering av 

politiker. De menar på att genom att medierna sätter vissa typer av ämnen på agenda 

för sin publik, formar de också de frågor som publiken har med sig när de dömer 

problem. Därav finns det ett samband mellan agenda-setting och priming som ofta 

följs åt på grund av dess relation med vartannat38.  

 

Framing förklarar forskarna som en uppfattning om att medierna sätter en viss typ av 

karaktär på nyheterna som senare influerar läsaren, hur läsaren avkodar själva 

nyheten. Framing har sina rötter i psykologisk och sociologisk forskning där 

ursprungstanken är att individer inte har kapacitet att förstå omvärlden. För att förstå 

världen måste därför individer anskaffa tolkande schema, så kallade tolkningsramar39.  

 

Sheufele och Tewksbury applicerar modellerna på nyhetsproduktion, främst politisk 

sådan, och menar på att framing sker när publiken riktar stor uppmärksamhet mot 

medierna. Agenda-setting å andra sidan kräver inte publikens fulla uppmärksamhet 

utan det kan vara tillräckligt med en mindre mediekonsumtion från publikens sida för 

att frågan ändå ska anses vara viktig. Inom agenda-setting handlar det inte om 

informationen i sig utan hur länge den dröjer kvar och vilken uppmärksamhet den får 

ifrån medierna40. Sheufele och Tewksbury hänvisar till en studie gjord av Chong och 

Druckman där de kommer fram till att kompetensen hos publiken spelar roll när det 

kommer till hur mycket av materialet som publiken ”köper” när det kommer till 

framing och agenda-setting; 

”[…]They find that repetition of frames should have a greater 

impact on less knowledgeable individuals who also are more 

attentive to peripheral cues, wheras more knowledgeable 

individuals are more likely to engage in systematic information 
                                                
38	  Journal of Communication 57 (2007) 9-20, International Communication Association, sid 11	  
39	  Journal of Communication 57 (2007) 9-20, International Communication Association, sid 12	  
40	  Journal of Communication 57 (2007) 9-20, International Communication Association, sid 14-15	  
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processing by comparing the relative strenght of alternative 

frames in competitive situations.41” 

 

Chong och Druckman argumenterar i sitt paper Framing Theory att själva essen av 

framing som process är att publiken kan besitta många olika perspektiv inför en viss 

fråga. Denna synpunkt formas av individens tidigare erfarenheter och värderingar. 

Den går att komma åt individens värderingar på det sätt som exempelvis Scheufele 

och Tewksbruy gjort i deras studie, med National Elections Studies formulär. När 

man sedan mätt detta är det möjligt att se hur individen tolkar utifrån sina egna 

scheman42.  
6. Metodologiska ramar 
De metodologiska ramarna består av en kvantitativ undersökning och en kvalitativ 

undersökning. Den kvantitativa undersökningen syftar till att ge en översikt av det 

faktiska material som Sydsvenskan har publicerat under perioden december 2011 och 

januari 2012. Materialet kodades genom att artiklarna placerades i respektive kategori 

utifrån vad de innehöll för nyhet. Materialet är de artiklar som är publicerade på 

Sydsvenskans webbsida med kategorin ”Malmö”. Artiklarna som respondenterna har 

fått läsa inför intervjutillfället är artiklar valda under denna period och ur kategorin 

”Kriminalreportage”. Den kvalitativa undersökningen har således syftet att låta mig få 

ta del av deras resonemang utifrån semistrukturella intervjuer där intervjuernas 

riktning och fördjupning styrdes av respondenterna.  

 

Hälften av respondenterna fick läsa artiklar fokuserade mot otrygghet och resten fick 

läsa artiklar fokuserade mot trygghet. Detta för att kunna komma närmre om 

respondenterna accepterade de journalistiska inramningar som artiklarna presenterade 

– otrygghet eller trygghet.  

 

6.1 Det kvantitativa angreppssättet 
Tillvägagångssätt kvantitativa ansatser 

                                                
41	  Journal of Communication 57 (2007) 9-20, International Communication Association, sid 14	  
42	  Chong, Dennis, Druckman, James N (2007) Framing theory, Annu. Rev. Polit. Sci. 10:103-26, sid 
108-111	  
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Den kvantitativa ansatsen bygger på kodning av journalistiska texter som finnes på 

Sydsvenskans nyhetsarkiv, de benämner detta arkiv som ”Nyhetsdygnet”43. 

Nyhetsarkivet är Sydsvenskans egen kategorisering av artiklar utifrån de datum och 

klockslag som de blivit publicerade. Varje dag har sin egen sida där de olika 

artiklarna är publicerade i klockslagsordning. På dessa sidor har Sydsvenskan 

tematiserat sina artiklar utifrån vad de berör. De artiklar som jag har valt att koda är 

de som faller under deras Malmö-tema. Detta tema genomsyras av nyheter skrivna om 

händelser som ska ske eller har skett i Malmö. De är alltså knutna till Malmö som 

stad. 

 

Vid kodningen började jag från den förste december 2011, fram till den siste januari 

2012. Under denna tidsperiod skedde tio mord/mordförsök vilket gjorde att det 

övervägande materialet som rapporterades om var olika typer av kriminalitet. Jag 

delade in de olika artiklarna i kategorier som fick representera olika typer av 

kriminalitet och sedan en kategori för trafik, resten hamnade under kategorin 

”Övrigt”44. För att kodningen skulle bli reliabel har jag kodat materialet tre gånger 

med de olika kategoribeskrivningarna framför mig vilket gjort att kodningen blivit 

konsekvent. Jag har alltid utgått ifrån brottsrubriceringen och där efter kategoriserat 

artikeln alternativt den rubricering som journalisten använt.  

 

När materialet var kodat gjorde jag en sammanställning av de båda månaderna och 

fick fram resultat för de olika kategorierna45. Där efter sammanställde månaderna 

tillsammans för att få ett enhetligt resultat för tidsperioden. 

 

Jag delade upp kategorin ”Kriminalreportage” i två underkategorier som visar vilka 

källor som finns till reportagen. De två underkategorierna är; auktoritära och 

medborgerliga. De artiklar som har politiker, myndigheter eller tjänstemän som källor 

faller under ”Auktoritära” och de artiklar som har medborgare som källor faller under 

”Medborgerliga”. Detta för att göra mitt urval av artiklar till de kvalitativa intervjuer 

enklare och mer konsekvent.  

 
                                                
43 http://www.sydsvenskan.se/nyhetsdygnet/?diurnalDate=2012-01-01 
 
44 Se avsnitt ”Material och avgränsning” 
45 Se bilaga 1 
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Artiklar 
Vid kodningen av de journalistiska texter som föll under kategorin ”Malmö” blev det 

klart att artiklarna har olika retoriska och dramaturgiska utgångspunkter. Det är också 

tydligt i den kvantitativa analysen hur de kriminella reportagen ökar markant efter att 

olika typer av brott har skett, främst mord/mordförsök. Dessa reportage är både 

uppföljningar på de brott som begåtts men också mer skönlitterära reportage där 

journalisten förankrat brottet i samhället, detta genom att exempelvis göra intervjuer 

med medborgare i Malmö som får dela sina synpunkter på händelserna.  

 

För att göra en kategorisering av artiklarna har jag därför delat upp dem utifrån 

auktoritära och medborgerliga. De auktoritära artiklarna är de artiklar som har 

politiker, myndigheter eller tjänstemän som källor och de medborgerliga artiklarna 

har i huvudsak medborgare som källor. Ledmotivet för de auktoritära artiklarna är att 

de har en mer trygghetsingivande retorik och dramaturgi medan de medborgerliga 

artiklarna fokuserar på otrygghet, rädsla och oro46. 

 

Jag har vidare gjort en texttolkning där jag presenterat artiklarna och dess innehåll i 

en kort redogörelse under kapitel 7.  

 

Validitet och reliabilitet 
Att mäta det man avser att mäta brukar vara den simpla förklaringen till validitet. I 

mitt fall har denna uppsats bestått mycket av mina respondenters uppfattningar och 

deras resonemang har fått stå i centrum. Innan detta har jag dock som uppsatsens 

författare valt ut det material som jag presenterat för dem, vilket innebär att det 

förarbete jag gjort ska vara förankrat och i relevans till min studie. De kodningar jag 

har gjort av det kvantitativa materialet har givetvis i någon mån blivit styrt av mina 

subjektiva åsikter. Det framgår dock, av kategorierna, att det finns skäl till varför jag 

delat upp materialet som jag gjort. Då jag använt mig av nyckelord i artiklarna, källor 

och själva upplägget för artiklarna har jag kunnat skilja dem ifrån varandra. Jag har 

omkodat tre gånger och gått igenom materialet för att säkerställa att jag kodat rätt för 

varje dag som jag gått igenom. Den processen var nödvändig då det under första 

omkodningen visade sig att de principer som jag hade kodat utefter första gången inte 

                                                
46 Se bilaga 2 
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överensstämde med de principer jag fick under arbetets gång. Under första kodningen 

hade jag exempelvis inte inkluderat mordförsök i ”mord”-kategorin. Nu slog jag ihop 

dessa då det finns en viss typ av värdeladdning i ”mordförsök” som snarare härrörde i 

kategorin ”mord” än i ”våldsbrott”.  

 

Chong och Druckman poängterar vikten vid en studie som involverar framing att man 

tar fasta vid de olika ramar som man är ute efter. Det vill säga vad det är man vill 

separera från vart annat och tydliggöra den skillnaden. I mitt fall handlar det om 

artiklarnas olika fokus – trygghet eller otrygghet. Den framen, inramningen, ska 

definieras och vara tydlig vid kodningen47.  

 

Vidare transkriberade jag samtliga intervjuer efter intervjutillfället. Där efter har jag 

lyssnat igenom och kontrollerat mina respondenters uttalanden vid tre tillfällen under 

hela uppsatsens gång. Jag har valt att citera dem ordagrant och inte rättat 

meningsbyggnader eller språkfel. Detta för att deras känslomässiga uttryck skulle 

speglas på ett sätt som gjorde det tydligt hur de kände. 

 

6.2 Det kvalitativa angreppssättet 
Flick (2002) gör en genomgående förklaring kring hur kvalitativa studier ska 

genomföras där själva forskningsfrågan är det mest centrala. Han menar på att den 

tränger sig in i varenda fas som en studie genomgår och därför måste den vara så 

specifik som möjligt för att studien ska bli möjlig att genomföra. Annars kan man lätt 

hamna med en mängd data som man inte vet hur man ska analysera. Vidare lägger 

han fram en normativ mall för hur arbetet bör fortgå vid en kvalitativ studie48. 

 

Förutom själva forskningsfrågan måste man specificera de områden som ligger runt 

omkring frågan. Allt för att komma fram till en mer konkret idé och ringa in det ämne 

man ämnar undersöka49. I mitt fall exempelvis; jag måste definiera vilken tidning, 

vilken publik och inom vilket journalistiskt område jag vill undersöka. Dessutom i 

                                                
47 Chong, Dennis, Druckman, James N (2007) Framing theory, Annu. Rev. Polit. Sci. 10:103-26, sid 
107-108 
48 Flick, Uwe (2002) An introduction to qualitative research, London, sid 47 
49 Flick, Uwe (2002) An introduction to qualitative research, London, 48 
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vilken interaktion mellan publiken och tidningen, är det vid läsning eller är det bara 

rent generellt.  

 
Kvalitativ analys 
Den kvalitativa analysen bygger på tio intervjuer med tio respondenter med 

sammanlagt fem artiklar som blivit presenterade för varje respondent. Den ena 

gruppen har fått läsa fem artiklar som är inriktade mot trygghet och den andre 

gruppen har fått ta del av artiklar som är mer inriktade mot otrygghet. Materialet i sig 

är artiklar hämtade ifrån Sydsvenskans nätupplaga och deras nyhetskategori 

”Malmö”. Jag valde sedan artiklar ur den kategori jag kallar ”Kriminalreportage”.  

Den kvantitativa kartläggningen låg till underlag för mitt val av artiklar, jag kunde 

genom att se hur nyhetsrapporteringen sett ut se vilka dagar då det fanns 

kriminalreportage att ta del av. Där efter valde jag ut artiklar som jag tyckte 

representerade de värdegrunder som ligger under ”trygghet” och ”otrygghet”.  

 

Detta kokade ner till att ”trygghet” kopplades ihop med de artiklar som beskrev hur 

myndigheter och rättsväsende mobiliserade sig emot kriminaliteten. Detta betyder att 

de artiklarna förklarade framgångar hos exempelvis hos polisen, men även 

medborgarna som tog egna initiativ.  

 

”Otrygghet” kopplades ihop med de artiklar som beskrev motsatsen till ”trygghet”, 

det vill säga att polisens arbete inte är framgångsrikt. Att samhället är skakat, att det 

finns en rädsla och en oro hos medborgarna. Det fanns en tydlig överrepresentation av 

artiklar kopplade ihop med ”otrygghet” vilket gjorde det svårt att hitta artiklar som 

mer beskrev ”trygghet”. Alla artiklar representerar i någon form en otrygg händelse, 

men det behöver inte betyda att artikeln i fråga ger läsaren en otrygg känsla. Känslor i 

sig är oerhört subjektiva och den referensram som jag har behöver nödvändigtvis inte 

överensstämma med den referensram som min respondent har. Men utifrån de 

kriterier som jag presenterade ovan valde jag de som jag tyckte överensstämde mest 

med den generella uppfattningen av trygghet och otrygghet. 

 

 

Respondentbeskrivning 
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I mitt val av respondenter har jag valt att fokusera på den geografiska tillhörigheten 

för varje respondent. Eftersom att det essentiella i uppsatsen är att kartlägga 

människors bild av Malmö som stad kände jag att det var viktigt att intervjua 

människor som både har en koppling till Malmö och de som inte har det. Det är också 

skillnader i respondenternas ålder och deras sysselsättning, detta för att inte välja en 

homogen grupp utan få så olika perspektiv representerade som möjligt. 

 

1. Respondent A: är en man, 22 år gammal, boende i Malmö och studerar 

idéhistoria. 

2. Respondent B: är en man, 25 år gammal, boende i Kristianstad och jobbar 

inom den ekonomiska sektorn. 

3. Repondent C: är en kvinna, 23 år gammal, boende i Kristianstad och studerar 

marknadsföring, samt jobbar inom den ekonomiska sektorn. 

4. Respondent D: är en man, 27 år gammal, boende i Malmö, jobbar på lager. 

5. Respondent E: är en kvinna, 22 år gammal, boende i Malmö och jobbar inom 

polisen med passkontroll. 

6. Respondent F: är en kvinna, 32 år gammal, boende i Stockholm och studerar 

filmvetenskap. 

7. Respondent G: är en man, 50 år gammal, boende i Stockholm och jobbar inom 

finanssektorn.  

8. Respondent H: är en man, 24 år gammal, boende i Malmö och studerar 

programutveckling.  

9. Respondent I: är en kvinna, 53 år gammal, boende i Kristianstad, jobbar inom 

vården.  

10. Respondent J: är en man, 24 år gammal, boende i Kristianstad, jobbar inom 

supporttjänst. 

 

Respondenterna valdes ut genom att jag, genom att bekanta till mig i de områdena 

som de bor i fick ge förslag på respondenter som de trodde skulle ha möjlighet att 

ställa upp på intervju. Min egen personliga koppling till de tre städerna avgjorde 

således det geografiska urvalet och jag ansåg att den spridningen var tacksam för att 

få in så många olikberörda perspektiv som möjligt. Samtliga av de som jag fick 

kontaktuppgifter till valde att ställa upp och på grund av de geografiska avstånden 

gjordes intervjuerna både personligen och över Internet genom Skype.  
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Tillvägagångssätt kvalitativa ansatser 
Min metod byggde på att presentera 10 olika artiklar för tio respondenter där fem 

artiklar representerar ett positivt synsätt på utvecklingen kring Malmös kriminalitet 

och där fem är negativa. Det finns en röd tråd i Sydsvenskans rapportering med fokus 

på hot, skräck och otrygghet. Många artiklar behandlar folks rädslor inför den 

brottslighet som skett. Det finns en tydlig dramaturgi som trycker på många 

emotionella punkter hos läsarna. Respondenterna intervjuades enskilt men besvarade 

samma frågor för att utläsa om de artiklar de blir presenterade för ger dem en viss bild 

av Malmö. Metoden är inspirerad av en studie gjord av Fuyuan Shen och Heidi 

Hatfield Edwards (2005) där de kom fram till att människors individuella skillnader 

styr hur pass påverkade människor blir av så kallad framing. Detta genom att de just 

presenterade två oliktänkande artiklar kring en välfärdsreform för sina respondenter 

där de tog hänsyn till bakgrundvariabler som berättade om vilka de olika personerna 

var samt en värderingsskala där respondenterna fick ta hänsyn till olika påståenden. 

Utifrån dessa påståenden, reglerade av National Election Studies, kunde forskarna se 

hur högt/lågt respondenterna hamnade på två olika skalor; humanitära och ekonomisk 

individuella.  

 

I mitt fall ville jag påvisa om mina respondenter tolkade olika utifrån hur vinklade 

artiklarna var, som de blev presenterade inför. Då det inte fanns några skalor hos 

National Election Studies som är kopplade till journalistik kunde jag inte använda mig 

av någon bakomliggande enkät för att mäta de olika respondenternas värderingar. Jag 

valde istället att försöka komma åt detta vid själva intervjutillfället. Jag frågade också 

respondenterna vilka artiklar de ansåg sig att lita på mest, detta eftersom att jag gjort 

en uppdelning av artiklarna tidigare i ”auktoritär” och ”medborgerlig”, detta med 

tanken om att detta kan påverka respondenternas uppfattning om vilka/vilken artikel 

de litar på.  

 

Intervjuerna bandades och transkriberades efter genomförd intervju. Intervjufrågorna 

är tematiserade då de följer den semistrukturella principen för kvalitativa intervjuer. 

De olika teman som presenterades för läsaren var; känsla och den journalistiska 
texten. Jag började med att fråga respondenterna frågor utifrån temat känsla och 
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ställde följdfrågor utefter att intervjun fortlöpte. De frågorna som är författade i 

frågeformuläret fick stå som ”övergripande frågor” med möjlighet till mer utvecklade 

svar genom följdfrågor. Själva tanken med att fråga respondenterna om deras känslor 

inför artiklarna är på grund av min hypotes att de väcker känslor, då det handlar om 

brott och obehagliga händelser. Det var också min hypotes att dessa känslor skulle ge 

en reaktion över hur texterna är skrivna, därav temat ”den journalistiska texten”. 

 

De negativt vinklade(med fokusering på otrygghet) artiklarna; 

• ”Malmöbor skräms av morden”50 (medborgerlig) 

Publicerad 5 januari 2012 08.13 

• ”Ask till Seved i hemlighet”51 (auktoritär) 

Publicerad 6 december 2011 09.35 

• ”Ofattbart att någon bara kan gå rätt in här och råna en elev”52 (medborgerlig) 

Publicerad 23 december 2011 03.59 

• ”Många har gett upp”53 (medborgerlig) 

Publicerad 5 januari 2012 06.43 

• ”Många befinner sig i utanförskap”54 (auktoritär)  

Publicerad 5 januari 2012 06.55 

 

De positivt vinklade(med fokusering på trygghet) artiklarna: 

• ”Ljus för lugnare Malmöstadsdel”55 (medborgerlig) 

Publicerad 20 januari 2012 19.32 

• ”Polisen vill använda kameror till spaning”56 (auktoritär) 

Publicerad 10 december 2011 09.53 

• ”Polisen tillsätter kommission”57 (auktoritär) 

Publicerad 4 januari 2012 10.41 

• ”Polisens grepp stryper svartaste gatan” 58 (auktoritär) 
                                                
50 http://www.sydsvenskan.se/malmo/malmobor-skrams-av-morden/ 
51 http://www.sydsvenskan.se/malmo/ask-till-seved-i-hemlighet/ 
52 http://www.sydsvenskan.se/malmo/rdquoofattbart-att-nagon-bara-kan-ga-ratt-in-har-och-rana-en-
elevrdquo/ 
53 http://www.sydsvenskan.se/malmo/manga-har-gett-upp/ 
54 http://www.sydsvenskan.se/malmo/-manga-befinner-sig-i-utanforskap- 
55 http://www.sydsvenskan.se/malmo/ljus-for-lugnare-malmostadsdel/ 
56 http://www.sydsvenskan.se/malmo/polisen-vill-anvanda-kameror-till-spaning/ 
57 http://www.sydsvenskan.se/malmo/polisen-tillsatter-kommission/ 
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Publicerad 18 december 2011 15.26 

• ”Många vill prata av sig”59 (medborgerlig) 

Publicerad 5 januari 2012 08.22 

 

 

6.3 Receptionsanalys 
I vårt möte med en exempelvis en nyhetstext sker en så kallad symbolisk aktivitet. 

Denna symboliska aktivitet sker eftersom att vi som människor har ett register med 

koder/konventioner som är socialt etablerade vilka vi använder när vi tolkar texter60. 

Vi bär med oss olika verktyg för att läsa och tolka det vi möter i medielandskapet 

vilket receptionsforskningen har intresserat sig för och analyserar. Reception betyder 

just att ”ta emot” och när man genomför en receptionsanalys är man intresserad av 

den tolkning, den mottagning, som läsaren gör vid mötet av en text61.  

 

Receptionsforskningen studerar alltså sådana processer och menar på att det finns ett 

meningsskapande i det mötet som är viktigt att analysera. För att ta reda på detta, hur 

människor uppfattar exempelvis nyhetstexter, behövs intervjuer där respondenten ses 

som en aktör i kommunikationsprocessen. Den kvalitativa intervjun är därför starkt 

sammankopplad till receptionsforskningen.  

 
6.3.1 Kvalitativa intervjuer 
Östbye mfl (2004) börjar sitt kapitel om kvalitativa intervjuer med att trycka på dess 

betydelse för att analysera data som är knutna till människors uppfattningar, 

värderingar och handlande62. De talar om hur kvalitativa intervjuer går hand i hand 

med att analysera reception av exempelvis medietexter och den faktiska betydelse 

receptionsforskningen har fått genom att i princip ha ersatt den tidigare 

effektforskningen.63 

                                                                                                                                      
58 http://www.sydsvenskan.se/malmo/polisens-grepp-stryper-svartaste-gatan/ 
59 http://www.sydsvenskan.se/malmo/-manga-vill-prata-av-sig- 
60 Eriksson, Göran, Östman, Johan (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap: Receptionsanalys. 
Ungern: Elanders Hungary Kft, sid 309 
61 Eriksson, Göran, Östman, Johan (2010) Metoder i kommunikationsvetenskap: Receptionsanalys. 
Ungern: Elanders Hungary Kft, sid 305 
62 Östbye mfl (2004) Metodbok för medievetenskap, Trelleborg: Berlings Skogs, sid 99 
63 Östbye mfl (2004) Metodbok för medievetenskap, Trelleborg: Berlings Skogs, sid 100 
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Att använda sig av kvalitativa intervjuer har en mängd fördelar, menar författarna. 

Det går att få information som annars är svår att få tillgång till där man kan kartlägga 

processer och sociala relationer. Man kan få kommentarer till och 

bekräftelse/vederläggning av data från andra källor samtidigt som man kan prova 

egna hypoteser och kunskapsmodeller under intervjun. Man kan också få tillgång till 

aktörers samtalssätt och begreppsapparat. Dessa fördelar förutsätter att man använder 

sig av rätt intervjuteknik som ska passa det ändamål man ämnar undersöka64.  

 

Det finns tre olika typer av kvalitativa intervjuer – ostrukturerade, semistrukturerade 

och strukturerade intervjuer. Den semistrukturerade intervjutekniken är den som 

ligger till grund för mina intervjuer som kännetecknas av att man på förhand har 

definierat de teman som utfrågningen ska handla om. Detta sker oftast genom att man 

gör en intervjuguide som ligger till underlag för intervjun. Intervjutekniken bjuder in 

till ett samtal där frågor är bestämda sedan tidigare men det finns även utrymme för 

flexibilitet och följdfrågor65. Risken med att exempelvis arbeta utifrån en 

ostrukturerad intervju är att materialet blir svårt att analysera eftersom att det inte 

finns någon tydlig röd tråd från början. Risken med en strukturerad intervju är att det 

inte finns något större utrymme för följdfrågor och vidareutveckling av svar. Eftersom 

att jag är beroende av mina respondenters reflektioner och uppfattningar är det 

omöjligt för mig att täcka in alla de områden i en intervjuguide från början men det är 

också problematiskt om jag lämnar intervjun helt öppen med tanke på arbetets 

begräsningar. Därför lämpar sig den semistrukturella intervjun bäst i denna 

undersökning där jag både tillför en viss struktur men också en viss flexibilitet. 

 

Flick (2002) går vidare och talar om olika typer av semistrukturerade intervjuer; den 

fokuserade, den semistandardiserade, den problemcentrerade, expert och den 

etnografiska66. Jag har valt för denna uppsats att använda den fokuserade intervjun. 

Denna intervjuteknik bygger på olika moment där ”non-direction” är att man ställer 

olika typer av frågor till respondenten. De första frågorna är ostrukturerade och 

lämnas öppna, i mitt fall; ”Hur uppfattade du artikeln?”. Senare går man över till mer 

                                                
64 Östbye mfl (2004) Metodbok för medievetenskap, Trelleborg: Berlings Skogs, sid 101 
65 Östbye mfl (2004) Metodbok för medievetenskap, Trelleborg: Berlings Skogs, sid 103 
66 Flick, Uwe (2002) An introduction to qualitative research, London, sid 74-95 
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semistrukturerade frågor där man definierar en konkret situation och lämnar 

responsen öppen för respondenten, för att denne ska kunna reflektera kring 

situationen. I mitt fall; ”Hur känner du kring hur artikeln beskriver problematiken i 

Malmö?”. Det jag definierar här är alltså att det finns en problematik, och senare låter 

jag respondenten reflektera. I den tredje delen av frågeställningar kommer de 

strukturerade frågorna in, i mitt fall; ”När du nu har läst artikeln, känner du en 

otrygghet eller en trygghet?”. Man bygger upp intervjun på detta sätt för att förhindra 

att intervjuarens referensramar överförs på respondenten67.  

 

”Specificity” handlar om att förhindra den intervjuade att endast resonera kring 

allmänna ting, alltså gräva djupare och vara mer specifik. Det kan underlätta för 

respondenten att därför ha tillgång till exempelvis material. I mitt fall fick 

respondenterna läsa igenom artikeln noga innan de intervjuades och sedan fick de ha 

den framför sig under tiden intervjun pågick68.  

 

”Range” syftar till att förklara hur man säkrar att respondentens uttalande omfattar 

alla de olika ämnen man bestämt ska behandlas på förhand. Under intervjun kan man 

låta respondenten komma upp med egna ämnen men man måste alltid försöka hålla 

det inom den ram som man tidigare bestämt, återigen för att förhålla sig till den 

ursprungliga forskningsfrågan69.  

 

”Depth and personal context” har att göra med hur intervjuaren ska försöka få fram 

emotionella reaktioner hos respondenten och få denne att tala om hur ”det känns”. I 

mitt fall fokuserade jag mycket på balansen mellan trygghet och otrygghet och fick 

mina respondenter att förklara vad artikeln fick dem att känna, vilka reaktioner 

läsningen väckte hos dem.70  För att göra det tydligare har jag i min transkribering 

tematiserat mina intervjufrågor där den första halvan av intervjun ägnas åt 

respondentens känsla kring artiklarna medan den andre halvan ägnas åt de 

journalistiska texterna71. 

 

                                                
67 Flick, Uwe (2002) An introduction to qualitative research, London, sid 75 
68 Flick, Uwe (2002) An introduction to qualitative research, London, sid 76 
69 Flick, Uwe (2002) An introduction to qualitative research, London, sid 76 
70 Flick, Uwe (2002) An introduction to qualitative research, London, sid 76-77 
71 Se bilaga 3	  
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Intervjuerna genomfördes beroende på respondentens behov. De respondenter som 

var inom mitt närområde tog jag mig hem till och genomförde intervjun i 

respondentens hem. Tre intervjuer skedde över Skype, ett program som tillåter samtal 

över Internet, detta på grund av deras geografiska placering. 

 
7. Analys 
Analysen som följer redovisar respondenternas tolkning av artiklarna och deras 

resonemang utifrån det frågeformulär som jag använde under intervjuerna.  Jag 

presenterar först artiklarna som respondenterna fått ta del av och läsa där jag 
gjort en mindre texttolkning.  

 
Analysen är nedbruten i fyra delanalyser där en är mer inriktad mot det 

kvantitativa, två inriktade mot den kvalitativa undersökningen och slutligen en 

analys kring respondenternas läsning och tolkning med visst fokus på 
problemdefiniering respektive inramning. 

 
7.1 Artiklarna 
De negativt vinklade(med fokusering på otrygghet) artiklarna; 
”Malmöbor skräms av morden”72 (medborgerlig) 

Publicerad 5 januari 2012 08.13 

”Nioåriga Asmaa Hassan trycker en bok mot sin famn. ”Carolinas hjärta”, lyder 

titeln. Hon berättar att den handlar om en flicka som får sitt hjärta opererat.” 

Så inleds denna artikel efter ingressen och syftar till att berätta om olika medborgare i 

Malmö och hur de uppfattat den senaste tiden i staden. Samtliga som blir intervjuade 

är oroliga, otrygga och känner att deras tillvaro förändrats sedan de mord som skett.  

Artikeln är skriven med målande ord som till viss del beskriver omgivningen runt 

intervjuobjekten, det finns en melankoli i de ord som används. Det som är mest 

provokativt i denna artikel är att det är barn som uttalar sig om sin rädsla för att bli 

skjutna och det sista citatet som refererar till den serieskytt som från 2003 till 2010 

misstänks för 10 mordförsök och tre mord. Barn är oskyldiga och hjälplösa i 

samhället, de som leds av de vuxna för att påbörja ett liv och att situationen 

åstadkommer känslor hos dem som gör att de inte är trygga – det upprör.   
                                                
72 http://www.sydsvenskan.se/malmo/malmobor-skrams-av-morden/ 
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”Ask till Seved i hemlighet”73 (auktoritär) 

Publicerad 6 december 2011 09.35 

Artikeln berättar om att justitieminister Beatrice Ask planerar ett hemligt besök i 

Seved som en del av ett pilotprojekt där syftet är att hindra unga i riskzonen att 

avancera till grövre kriminalitet. Även om denna artikel endast spekulerar när hon ska 

besöka Seved slår den ändå fast i att Malmö är de fakto en del av ett projekt som 

brottas med en viss typ av problematik – grövre kriminalitet. Detta kan antingen spela 

på känslan av att samhället positionerar sig mot den grova kriminaliteten eller att den 

grova kriminaliteten är så pass utbredd att det måste sättas in extra insatser för att 

hindra den från att växa sig allt större. 

 

”Ofattbart att någon bara kan gå rätt in här och råna en elev”74 (medborgerlig) 

Publicerad 23 december 2011 03.59 

Skolan har kontaktat ett vaktbolag och eleverna anser att kameraövervakning är 

lösningen för att fler elever inte ska bli rånade på skolan. Rubriken till denna artikel är 

väldigt provokativ och väldigt talspråkligt skriven. Det är ett citat från en av eleverna 

och den antyder att situationen som har uppstått är unik, den är ofattbar.  

 

”Många har gett upp”75 (medborgerlig) 

Publicerad 5 januari 2012 06.43 

”– Skriv inte mitt namn, snälla. Inte affärens heller. Då kommer ungdomarna 
bara att förstöra ännu mer, säger flera handlare. 

De har gett upp försöken att prata med myndigheterna. 

– Polisen gör ingenting, trots att de vet vem som gjort det.” 
Artikeln skildrar butiksägare i Malmös rädsla för att prata med polisen om 

ungdomsgängs terror mot deras butiker. I artikeln tas också droghandel upp som en 

del i problemet och att trots kontakt med myndigheter så sker inget i området 

Lindängen. Journalisten har medvetet tagit med citatet där en butiksägare berättar om 

att han vill vara anonym under intervjun eftersom att det kan skada honom om hans 

                                                
73 http://www.sydsvenskan.se/malmo/ask-till-seved-i-hemlighet/ 
74 http://www.sydsvenskan.se/malmo/rdquoofattbart-att-nagon-bara-kan-ga-ratt-in-har-och-rana-en-
elevrdquo/ 
75 http://www.sydsvenskan.se/malmo/manga-har-gett-upp/ 
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identitet röjs. Polisen kommenterar att de är fullt medvetna om att det pågår 

droghandel men att deras resurser är begränsade. Här framställs polisen som svag mot 

den kriminalitet som pågår i området, det finns inte tillräckligt med medel för att mota 

bort droghandeln och andra aktiviteter. Artikeln slutar med en mening som 

journalisten betonar; ”I Lindängen väntar boende och handlare på en sak: 

Resultat.” 

 

”Många befinner sig i utanförskap”76 (auktoritär)  

Publicerad 5 januari 2012 06.55 

Artikeln redogör två experters åsikter kring varför morden sker nu. Mikael Stigendal 

är professor i sociologi vid Malmö högskola och Mikael Rying är kriminolog på 

Mittuniversitetet i Sundsvall. De pratar om socioekonomiska problem där de som 

ägnar sig åt kriminalitet ofta befinner sig i utanförskap och söker sig därför till den 

kriminella banan. De talar också om Malmös kontakt med Europa och 

lättillgängligheten för att få tag i vapen. Stigendal har en geografisk koppling till 

Malmö eftersom att han är verksam vid Malmö högskola, Rying å andra sidan är 

kriminolog vid ett universitet som inte har någon som helst geografisk förankring i 

Malmö.  

 

De positivt vinklade(med fokusering på trygghet) artiklarna: 
”Ljus för lugnare Malmöstadsdel”77 (medborgerlig) 

Publicerad 20 januari 2012 19.32 

Artikeln beskriver medborgares engagemang för Lindängen, ett område i Malmö. De 

gör ett uppror emot den ökade kriminalitet som skett i området. 150 deltog i 

manifestationen och journalisten citerar en av initiativtagarna där densamme betonar 

att det är ”nog” nu. 

 

”Polisen vill använda kameror till spaning”78 (auktoritär) 

Publicerad 10 december 2011 09.53 

Rasmusgatan, en drabbad gata i området Seved, ska bevakas av kameror för att göra 

det svårare de människor som begår brott i området. Malmös polismästare försäkrar 
                                                
76 http://www.sydsvenskan.se/malmo/-manga-befinner-sig-i-utanforskap- 
77 http://www.sydsvenskan.se/malmo/ljus-for-lugnare-malmostadsdel/ 
78 http://www.sydsvenskan.se/malmo/polisen-vill-anvanda-kameror-till-spaning/ 
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att detta är en metod som kommer att minimera brottsligheten och i artikelns ingress 

nämns att spanare nu ska kartlägga kriminaliteten via dessa kameror.  

 

”Polisen tillsätter kommission”79 (auktoritär) 

Publicerad 4 januari 2012 10.41 

”Händelseutvecklingen i Malmö och Skåne har högsta prioritet för den svenskan 

polisen och att Skånepolisen fått löfte om att få de nationella resurser som krävs 
för den rådande situationen.” 

Artikeln förklarar hur polisväsendet, på nationell nivå, mobiliserar sig mot 

kriminaliteten i Malmö. Högt uppsatta poliser, politiker och en kriminolog uttalar sig 

om problematiken men försäkrar att det nu är en angelägenhet för hela Sverige. 

Artikeln ger uppfattningen om att resurserna är oändliga och att Malmö nu får 

uppbackning för att gå till botten med problemen.  

 

”Polisens grepp stryper svartaste gatan” 80 (auktoritär) 

Publicerad 18 december 2011 15.26 

”Knark, spelmaskiner och sprit tas omhand. Flera grips. Polisens anti-gängsatsning 

Fokus Malmö slår till. Under månaderna juli och augusti ökar antalet uniformer 

mångdubbelt.” 

Bara rubriken signalerar att polisens arbete på vad som benämns som den ”svartaste 

gatan” är lyckat då den är strypt. Vidare i artikeln får man läsa om de insatser som 

polisens anti-gängsatsning gjort i det område som artikeln handlar om. Men det har 

också slagit emot vissa boende i området som anser att deras verksamhet inte kan 

bedrivas på samma sätt längre. Dock framgår det i artikeln som att det får man offra 

för att brottslighet ska bekämpas.  

 

”Många vill prata av sig”81 (medborgerlig och auktoritär) 

Publicerad 5 januari 2012 08.22  

Artikeln beskriver reporterns kväll tillsammans med polisen. Artikeln förklarar 

polisens närvaro på gatorna i Malmö och hur uppskattad deras närvaro är. En av 

poliserna försäkrar att han inte är rädd men att det är jobbigt att se ”döda människor”. 

                                                
79 http://www.sydsvenskan.se/malmo/polisen-tillsatter-kommission/ 
80 http://www.sydsvenskan.se/malmo/polisens-grepp-stryper-svartaste-gatan/ 
81 http://www.sydsvenskan.se/malmo/-manga-vill-prata-av-sig- 
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Länspolismästaren nämns igen, att det är hans satsning som nu får slagkraft ute på 

gatorna – 30 extrainsatta poliser som ska patrullera gatorna.  

 
 
7.2 Hur tolkar respondenterna artiklarna? 
Kapitlet syftar till att förklara hur respondenterna tolkar artiklarna och vilka 

olika problemdefinitioner de konstaterar. Detta eftersom att alla, oavsett vilken 
artikel de blivit presenterade för, tog upp dessa problem. Jag kommer genom de 

olika kapitlen att redovisa citat från intervjuerna där jag motiverar och påvisar 
vad respondenterna ansåg var viktigt inom de olika problemen utifrån vilka 

artiklar de blivit presenterade för. Detta för att det fanns vissa skarpa skillnader 

i vilken inställning de hade inför problemen beroende på om läst otrygga eller 
trygga artiklar.  

 

Respondenterna, oavsett vilka artiklar de presenterats för, definierar tillsammans fyra 

problem; polisens arbete i relation till medborgarnas otrygghet, mediernas roll, 

medborgares otrygghet och kriminalitet. Kriminalitet är det svepande ord som 

samtliga respondenter använder när de blivit presenterade för artiklarna.  De 

definierar det efter hand som intervjuerna fortlöper som rån, mord och oroligheter. 

 

”Vilken uppfattning har du om Malmö? 

Menar du utifrån artiklarna eller utifrån min egen uppfattning? 

Jag menar generellt, utifrån din uppfattning. 

Malmö är en lagom stor stad, som är ganska trevlig men som har sina 

otäcka punkter här och var.  

Vad menar du med otäcka punkter? 

Vissa delar är bättre än andra, även om de inte är jättekriminella så är 

de ändå trevliga. 

Du menar att otäcka punkter är en synonym för kriminalitet? 

Nej, men det rapporteras mycket om kriminalitet men det handlar väl 

rent generellt om attityder. Att det finns vissa ställen där det finns 

otrevligheter och oroligheter.82” 

                                                
82 Se bilaga 3 
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Respondent A, presenterad för 

artiklar med fokus på otrygghet 

 

”Hur uppfattade du artiklarna? 

Ja, att det är oroligt i Malmö och att folk är oroliga. Att folket känner 

en oro för det som hänt.  

Var det din omedelbara reaktion? 

Ja, det var det. Men på något sätt så… ja det är ju stora klyftor där 

och det finns kriminalitet och det är skjutningar och… ja.83” 

 

Respondent C, presenterad för 

artiklar med fokus på otrygghet 

 

 

7.2.1 Polisens arbete i relation till medborgarnas otrygghet 
Polisen figurerade i många artiklar som jag valt ut och är den del av samhället 

som har det yttersta ansvaret för att inbegripa när brott sker. Att mina 
respondenter skulle definiera detta som ett problem, eller en punkt som är viktig 

att diskutera var ofrånkomligt. Alla respondenter reflekterade någon gång 

under intervjuns gång kring polisen och främst hur de arbetat. Jag såg en 
tendens att de som läste artiklar med fokus på otrygghet tolkade det som att 

polisen inte gjorde ett tillräckligt gott arbete, medan de som läste artiklar med 

fokus på trygghet resonerade tvärtom. 
 

                                                
83 Se bilaga 3 
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polisen har gentemot medborgarna i det som de kallar ”kris”. De som blev 

presenterade för artiklar med fokus på otrygghet tolkade situationen som att polisen 
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”Utifrån artiklarna, generellt, inte på detaljnivå. Om Malmö. Om 

artiklarna talar om en viss typ av samhälle. 

Ja, absolut, det känns som om de talar om ett samhälle på väg neråt, 

på väg mot ett mer vad kan jag säga… mer anarkiartat, kaosartat 

stadie där polisen får mindre och mindre kontroll, och inte finns där 

för folk. 84”  

Respondent A, presenterad för 

artiklar med fokus på otrygghet 

 

”Mm, de har artiklarna som du blev presenterad för, skulle du 

kunna gemensamt beskriva hur du uppfattade dem? 

Jag uppfattade dem som att polisen liksom har satt in någon form av 

trygghetsstyrka liksom, för de boende i Malmö. Och att det känns som 

att det råder lite delade meningar om hur vida det är positivt eller 

negativt men det verkar ändå luta åt det mer positiva hållet och att… 

det har varit väldigt liksom, gäng… gängbaserat på något sätt men att 

de försöker styra upp det. Och att det är även privatpersoner som 

försöker ta tag i situationen. 85”  

Respondent F, presenterad för 

artiklar med fokus på trygghet 

 

”Kan du utläsa någon samhällssyn i Malmö? 

Eh… ja det kan jag göra. Att man… man får… uppfattningen om att 

de… när de intervjuar folk, att polisen struntar i det. Att de har lagt 

ner. De låter de kriminella verksamheterna sköta sitt och droghandeln 

är inte så farlig jämfört med de stora grejorna som har hänt och så, så 

att. Man får strunta i den mindre kriminaliteten och satsa på den 

större som händer där.”  

Respondent I, presenterad för 

artiklar med fokus på otrygghet 

 
                                                
84 Se bilaga 3 
85 Se bilaga 3 
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Många av artiklarna behandlar just polisens arbete och ständigt görs det en 

bedömning hur vida deras insatser är lyckade eller inte. Journalisterna väljer ofta 

slagkraftiga ord och vill uppmana samhället genom artiklarna de skriver. I artikeln 

”Många har gett upp”86 slutar artikeln med orden; ”I Lindängen väntar boende och 
handlare på en sak: Resultat.” Det präglar respondenterna som läst artiklarna som 

är fokuserade på otrygghet. Deras uppfattningar kan egentligen sammanfattas i 

samma mening då de tenderar att känna samma hopplöshet som journalisten 

förmedlar i denna text. 

 

7.2.2 Mediernas roll 
I detta kapitel redovisar jag respondenternas reflektioner kring mediernas roll 

när det kommer till att skriva om kriminalitet. Jag diskuterar detta i kontext till 
Kovach och Rosenstiels resonemang om den marknadsdrivna journalistiken. Jag 

redovisar också detta i relation till den kvantitativa statistik som jag 

sammanställt utifrån den kodning jag gjorde av artiklarna under december 2011 
och januari 2012.  

 

Kriminalitet och brott är tacksamt att skriva om inom det journalistiska fältet och har 

ett värde som står högt rankat. Detta för dess dramaturgi som utspelar sig framför 

läsaren, med en händelse, en uppföljning och ett slut8788. Intresset för brott har ökat 

lavinartat med den typ av omvärldsbevakning som teknologins utveckling bidragit till 

att stärka89. Nord menar på att det finns olika aktörer som påverkar journalistikens 

innehåll, med betoning på de ekonomiska påtryckningar som journalistiken har 

kommit att drabbas av.  De pratar om medierna som marknadsstyrda där 

medieföretaget är styrt av beslut om vad det redaktionella arbetet får kosta och vad 

det ska innehålla för att bli så lönsamt som möjligt. På den redaktionella nivån pågår 

en nyhetsvärdering om vad som ska bli stora nyheter vilken präglas av professionella 

värderingar och bedömningar. Författarna menar på att det finns entydig forskning 

som visar att medieinnehåll inte är en direkt återgivning av verkligheten utan att vissa 
                                                
86 http://www.sydsvenskan.se/malmo/manga-har-gett-upp/ 
87 Blomberg, Helena m fl (red.) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Lund: 
Studentlitteratur sid 57-60 
88 Åkerström, Malin (2008) Medier, brott och den aktiva publiken; en antologi om brottsrapportering 
och kreativ medieanvändning, Lund: Media-Tryck sid 7-9 
89 Pollack, Ester (2001) En studie i medier och brott, Stockholms universitet: Institutionen för 
journalistik, medier och kommunikation, sid 9-11 
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nyheter tenderar att dominera90. Socialreportage, i detta fall kriminalreportage, där 

journalisten inte rapporterar om en faktisk händelse utan spinner vidare på något som 

skett tidigare fullkomligt dominerar Sydsvenskans rapportering under de två nämnda 

månaderna. 

 

Efter att ha granskat den kvantitativa sammanställningen av Sydsvenskans artiklar 

inom Malmö-delen från den förste december 2011 till den siste januari 2012 finns en 

röd tråd som följs i deras rapportering. Andelen kriminalreportage ökade markant vid 

årsskiftet efter mordet på Ardiwan Diaa Samir och ökade stadigt under hela månadens 

gång. Det går också att utläsa hur dominant rapportering om brott generellt är i 

Sydsvenskans Malmödel. Om man sammantaget slår ihop de kategorierna som rör 

brott kontra övriga nyheter är helt klart brott det som rapporteras mest om. Antalet 

brottsrapporteringar under december 2011 är totalt 241 kontra 153 övriga nyheter. I 

januari 2012 finns 208 artiklar om brott och 130 övriga nyheter91.  

 

 

Under december 2011 publicerade Sydsvenskan 66 kriminalreportage kontra 153 

andra nyheter som inte faller under kategorin ”brott”, det vill säga ”övrigt”.  Under 

januari månad 2012 ökar antalet kriminalreportage till 110 kontra övrigt som har 130. 

Detta är en markant ökning från föregående månad och en minskning för övrigt-

kategorin.  

                                                
90 Nord, Lars, Strömbäck, Jesper (red.) (2011) Medierna och demokratin, Malmö: Holmbergs sid 32-33 
91 Se bilaga 3	  
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Översikt för kriminalreportage och 

övrigt under januari månad 2012 i 

Sydsvenskan 

 

I relation till detta fanns det en märkbar tendens hos respondenterna att ifrågasätta den 

mediala rapporteringen kring Malmös kriminalitet. Detta under den senare delen av 

intervjun som fokuserade på de journalistiska texterna. Vissa respondenter går till  

 

”Det är klart att det är viktigt att rapportera när det händer sådana 

här saker, det är klart att det är journalistens uppgift. Men sen 

samtidigt så tycker jag att varje journalist bör ställa sig frågan när 

man skriver artiklar som dessa… att… vilken nytta medför detta? 

Varför skriver jag detta? Vem skriver jag för? Vad leder det till? 

Vilken ny information förmedlar jag nu med detta? Ibland tror jag nog 
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att man skriver saker och ting för att det är tacksamt och att många 

läser om det, för att det är aktuellt92.” 

Respondent B, presenterad för artiklar 

med fokus på otrygghet 

 

”De stämmer inte med min personliga uppfattning, men det stämmer 

med min ansedda mediebild av Malmö. Texterna ger en så negativ bild 

av Malmö och syftar bara till att skapa oro och rädsla för en kaotisk 

stad, uppslukad av kriminalitet men genom att bygga upp bilder av 

stundande hot så blir artiklarna väll intressantare i läsarens ögon93 

     

Respondent A, presenterad för artiklar        

med fokus på otrygghet 

 

”Alltså min uppfattning stämmer inte överens med medias uppfattning, 

min känsla är att medias uppfattning är väldigt sådär… negativ. 

Nästan alla tidningar. Annan media också. Min uppfattning är att 

visst, det finns skjutningar och man ska akta sig för kriminalitet men 

det är en ganska trygg stad och det är… ja, en bra stad. Jag har 

ganska bra uppfattning om Malmö94.” 

Respondent E, presenterad för artiklar 

med fokus på otrygghet 

 

”Nej, det kan bli för mycket, själv läste jag oftast de där artiklarna i 

kvällstidningarna. Man läste igenom det hela, sen kom det någon nästa 

dag, men nu tycker jag att det blir lite för mycket, att man kanske… 

Media hjälper till att hetsa upp det hela. Nu ska man inte säga att det 

är mediernas fel men… Det kan bli lite för mycket ja, så det ser mer 

illa ut än vad det är. Sen samtidigt så förstår jag, men det kan bli lite 

väl mycket.” 

                                                
92 Se bilaga 3 
93 Se bilaga 3 
94 Se bilaga 3 
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Respondent G, presenterad för artiklar 

med fokus på trygghet 

 

Kovach och Rosenstiel beskriver hur journalistiken har gått från att sträva efter 

objektivitet till att nu styras mer och mer av marknadsdrivna epitet. Journalistiken har 

under årtionden utvecklats till att likna ett företag där vinstintresse styr materialet. 

Som nämnt är kriminaljournalistik ett tacksamt ämne för tidningar att rapportera om 

på grund av det höga läsarintresse som finns. Det är kommersiellt gångbart för det rör 

den stora massan och har ett förlopp som följer en dramaturgisk kurva där varje punkt 

engagerar läsaren – brottets händelse, förloppet mellan brott och straff samt ett 

potentiellt efterspel. I Malmös fall kan man applicera hela den problematik som 

upprepat definierats som en kriminell våg – rån, mord och kriminella uppgörelser. 

Rent medialt omskrivs Malmös kriminalitet som just ett sjok av olika händelser som 

summeras i just ordet ”en kriminell våg” eller liknande. Förloppet är de aktioner som 

auktoriteter tar till för att stoppa vågen och efterspelet är hur samhället fångar upp 

dessa människor som blir drabbade. Det finns många områden för medierna att 

integrera i och rapportera om. Det märks i det material som Sydsvenskan publicerar, 

inte minst i de kriminalreportage som fångar upp samtliga steg i den dramaturgiska 

kurvan.  

 

I intervjuerna med respondenterna definierar jag att medierna har en roll genom att 

jag ställer frågor som ifrågasätter rollen, allt utefter Fiskes (2002) definition av den 

fokuserade intervjun. Där efter lät jag respondenterna reflektera fritt kring vad de 

ansåg och samtliga hade någon typ av åsikt där den gemensamma nämnaren var att 

Sydsvenskan fokuserade på negativitet. Denna åsikt var något mindre hos de som blev 

presenterade för artiklar som syftade till trygghet. Där menade respondenterna snarare 

att det fanns ett hopp, ett ljus i tunneln och lovord att det inom kort kommer lösa sig. 

 

”Tyckte du att de artiklarna du läste förmedlade någon 

känsla? 

Ja… Ehm... Känsla av att vi inte ger upp, det här ska vi lösa, 

det här ska gå att ordna upp. Att få bukt med det. Ett visst hopp 
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trots allt men lite desperation såklart också. Med de 

inblandade från den rätta sidan så att säga…95” 

 

Respondent G, presenterad för 

artiklar med fokus på trygghet 

 

”Tyckte du att artiklarna förmedlade trygghet eller otrygghet? 

[…]Att de påvisar att de försöker göra något åt det. Det var det 

jag nämnde tidigare också. Så av den anledningen tycker jag 

inte att det är någon domedagsbild som målas upp. 

Hur uppfattade du artiklarna? 

Ehm… Artiklarna, ja, att, ja vad ska man säga, att det sker en 

del skit här nere i Malmö. Men att det finns både 

privatpersoner och som vill visa sitt engagemang, visa sin 

avsky för exempelvis skottlossningar och att polisen också 

försöker jobba aktivt mot brottsligheten. Ja. 96” 

 

Respondent H, presenterad för 

artiklar med fokus på trygghet 

 

Samtliga respondenter reflekterar någon gång under intervjuns gång kring 

objektivitet. Den allmänna uppfattningen om Sydsvenskan är att tidningen har en stor 

upplaga med många läsare och därför borde de nyheter de presenterar vara korrekta. 

Dock ser den övervägande majoriteten av respondenter problematik i hur nyheterna är 

konstruerade. De tränger igenom och reflekterar kring vad som ligger bakom själva 

”storyn” och nämner journalistens yrkesroll, journalistens ansvar för att skriva 

korrekta nyheter. 

 

”Det är klart att det är viktigt att rapportera när det händer 

sådana här saker, det är klart att det är journalistens uppgift. 

Men sen samtidigt så tycker jag att varje journalist bör ställa 

sig frågan när man skriver artiklar som dessa… att… vilken 
                                                
95 Se bilaga 3 
96 Se bilaga 3	  
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nytta medför detta? Varför skriver jag detta? Vem skriver jag 

för? Vad leder det till? Vilken ny information förmedlar jag nu 

med detta? Ibland tror jag nog att man skriver saker och ting 

för att det är tacksamt och att många läser om det, för att det 

är aktuellt. Att det händer just nu men det känns också som om 

man behöver tänka efter vilket budskap man förmedlar.” 

    

Respondent B, presenterad för 

artiklar med fokus på otrygghet 

 

”Alla är ju ifrån Sydsvenskan, så alla bör vara pålitliga, 

kanske hade varit annorlunda om de vore från Aftonbladet men 

de är ju skrivna på olika sätt.” 

 

Respondent C, presenterad för 

artiklar med fokus på otrygghet 

 

”Alltså i en vanlig artikel är det svårare att få tidningen att… 

då rapporterar de om vad som har hänt. Det är klart att de är 

vinklade där också men sen när man fäller ihop det med ett 

reportage är det alltid den som skriver reportagets åsikter som 

egentligen är det som är det viktiga i reportaget, även om det 

inte är så. För ett reportage är mer beroende på vilka källor 

man använder.” 

 

Respondent E, presenterad för 

artiklar med fokus på otrygghet 

 
I Anderssons studie om hur barn som begått brott figurerar i medier vid kommer hon 

fram till att medierna lägger olika vikt vid olika typer av brott. Detta innebär att när en 

viss typ av brott figurerar mer än något annat så uppfattas det av publiken som att det 

sker oftare97. Om man dessutom lägger till en faktaruta eller skapar någon form av 

                                                
97	  Blomberg, Helena m fl (red.) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Lund: 
Studentlitteratur sid 25-26	  
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artikelserie uppmärksammas artiklarna av publiken som viktigt. Sydsvenskan har 

genom sin artikelserie om Malmö, namngiven ”Morden i Malmö”, betonat att det 

material de har om morden i Malmö är så pass stort att de måste samla det gemensamt 

i en kategori i tidningens nätbaserade upplaga. Jag ställde frågan till respondenterna 

hur vida de ansåg att kriminalreportage var viktigt eller inte. Vissa ansåg att det var 

onödigt och oprofessionellt av Sydsvenskan att förvärra situationen genom att belysa 

händelser på det sättet. En respondent resonerade såhär; 

”[…]Man ska väl inte göra folk oroliga? De förstärker det. De ska väl 

inte göra folk oroligare än vad de redan är, det har ju redan hänt en 

massa i Malmö, man ska väl inte leta upp på skolor för att göra 

artiklar tycker jag som ska sättas i samband med de andra 

oroligheterna.” 

Respondent I, presenterad för 

artiklar fokuserade på otrygghet 

 

Det finns alltså den viss tvekan till detta bland respondenterna. De ser problematiken 

med att medierna beskriver det på detta sätt, speciellt de som läst artiklarna med fokus 

på otrygghet. Fyra av dessa respondenter är bosatta i Malmö och väger ofta sina egna 

uppfattningar mot de som de läser om i artiklarna. Övriga, som inte är bosatta i 

Malmö känner också att de har en annan bild än den som återges av medierna. Såhär 

sa ett urval av respondenterna med olika geografiska tillhörigheter; 

 

”Stämmer texterna med din uppfattning om Malmö? 

De stämmer inte med min personliga uppfattning, men de 

stämmer med min ansedda mediebild av Malmö. Texterna ger 

en så negativ bild av Malmö och syftar bara till att skapa oro 

och rädsla för en kaotisk stad, uppslukad av kriminalitet men 

genom att bygga upp bilder av stundande hot så blir artiklarna 

väl intressantare i läsarens ögon.” 

Respondent A bosatt i Malmö 

 

”Tycker du att de här texterna stämmer överens med din 

uppfattning om Malmö? 
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Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att Malmö är så mycket mer 

och det finns ju ja, mycket positivt. Om man hade läst tidningen 

och bara sett positiva grejor hade det hamnat i skymundan. Det 

är ju kanske någon som har hamnat vid fel plats vid fel tillfälle 

men samtidigt så kanske man istället för att skriva så mycket 

om sånt så kanske man ska börja skriva mer om hur man ska 

försöka utjämna klyftor och man kan ju faktiskt vända det till 

något positivt.” 

Respondent C bosatt i Kristianstad 

 

”Slutligen då, tycker du att texterna stämmer överens om din 

uppfattning om Malmö? 

Nej inte alls. För jag är inte rädd och jag känner ingen som 

direkt är rädd. Utan det känns som… jag känner mig trygg 

ändå. Så länge jag inte rör mig i dessa utsatta områden under 

fredag eller lördag nätter när det är mörkt och när jag är 

ensam så känner jag mig lugn. Jag håller mig på de platser jag 

känner mig trygg på.” 

Respondent D bosatt i Malmö 

 

”Slutligen då, stämmer texterna med din uppfattning om 

Malmö? 

Det stämmer till viss del, det är klart att jag tycker att det är 

lite otryggt till viss del på vissa ställen i Malmö. Så den biten. 

Men sen samtidigt så är det en sådan pytteliten bild av den 

stora synen jag har på Malmö… Det finns gängkriminalitet och 

det finns skjutningar, det är massa rån. Det är en negativ bild. 

Men samtidigt så finns det en stor positiv bild som inte 

reflekteras över i någon av artiklarna.” 

Respondent E bosatt i Malmö 

 

”Stämmer de här texterna med din uppfattning om Malmö? 

Ja det gör det väl tyvärr får jag säga, att det har varit, att man 

har fått en negativ bild av Malmö. Jag skulle själv aldrig, som 
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jag ser det idag, flytta tillbaka dit. Trivs bättre där jag är nu. 

Jag tror att verkligheten är värre än vad det står i tidningen, de 

vill inte göra det mer negativt än vad det är så jag tror att man 

håller igen lite. Tidningen kanske känner ett ansvar för detta, 

kvällstidningarna gör nog inte det. Men Sydsvenskan kanske 

gör.” 

Respondent G bosatt i Stockholm 

 

Oavsett tidigare reflektioner under intervjuns gång så kommer nästintill samtliga 

respondenter, oavsett vilka artiklar de läst, fram till att deras egen bild som de har 

sedan tidigare av Malmö är den som de väljer att ta till sig. Vissa tycker att det 

stämmer till viss del och en respondent tycker att det är en exakt reflektion av den bild 

han har.  

 
 
7.2.3 Medborgares otrygghet 
Respondenterna som blev presenterade för artiklar med fokus på otrygghet 

signalerade att medborgarnas otrygghet presenterades i artiklarna. De kände 

medlidande och sympati för de som blivit drabbade. Medan respondenterna som blev 

presenterade för artiklar med fokus på trygghet tyckte att artiklarna skildrade otrygga 

händelser. De förstod situationen som att medborgarna gjorde sitt för att bidra till en 

ökad trygghet i de stadsdelar som nämns i artiklarna. Samtidigt reflekterade 

respondenterna över det faktum att journalisterna valt att prata med vissa personer. De 

var misstänksamma till valet personer och började diskutera kring vinklingar och 

journalistens roll när det kommer till att citera rätt.  

 

”Ja, alltså, det kan man verkligen ifrågasätta. Alltså det är ju lite så 

”vi hittar en person här och intervjuar”. Men var finns 

tillförlitligheten i den personen? Alltså, ja, hade man intervjuat någon 

annan så kanske den hade haft en annan… De har ju valt personerna 

som känner sig rädda och otrygga och pushar på det. Så, ja, visst, nej, 

det är ju lite så ”hitte-på”.” 
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Respondent C, presenterad för artiklar 

med fokus på otrygghet 

”Ja det är klart att det är synd om dem, för de flesta är såklart 

oskyldiga. Det rör sig säkert mycket om... om det är stora utländska 

släkter att det är deras släktingar som gör grejor så råkar dem ut för 

grejor. Så ja...” 

Respondent D, presenterad för artiklar 

med fokus på otrygghet 

 

”Nej men… alltså, det som står i artiklarna, till exempel citat. Jag har 

ingen anledning att misstro journalisterna men det blir liksom en liten 

del av verkligheten. Det är helt omöjligt för dem att ta med alla citat 

som är relevanta för det här. De är ju bara människor, de får klippa 

och klistra lite. Det finns nog en risk att man ta de citat, de 

verklighetsbeskrivningarna, som passar in, det är nog inget snack om 

den saken så att säga.” 

Respondent H, presenterad för artiklar 

med fokus på trygghet 

 

7.2.4 Kriminalitet 
Kriminaliteten benämns främst som skottlossningar och mord i vissa områden.  

Samtliga respondenter nämner detta någon gång under intervjuns gång. De benämner 

också att denna kriminalitet är begränsad till vissa specifika områden, detta eftersom 

att Sydsvenskans artiklar nämner platser som är mer drabbade av brott än andra.  

”Mycket kriminalitet, men eh… mest gänguppgörelser som jag har 

förstått det. Eh jag tror... jag är själv inte alls rädd. Och jag känner 

inte så många som är rädda. Känner inga som är drabbade. Ja, det 

händer mycket men det känns som att det är i koncentrerade områden 

och välplanerat faktiskt.” 

Respondent D, presenterad för artiklar 

med fokus på otrygghet 
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”Nej, inte… Ja, Malmö som stad. Här finns ju områdena omnämnda 

här i artiklarna. Att det är på vissa ställen som det händer mer saker 

än andra. Det är ju… de här ställena är ju omnämnda. I artiklarna. Att 

det är vissa områden i Malmö som det sker mer brott i.”  

Respondent I, presenterad för artiklar 

med fokus på otrygghet 

 

”Nej inte egentligen, inte direkt. Det är väldigt fokuserat på 

kriminaliteten och vissa specifika områden. Det är väl i och för sig… 

det kan man utläsa. Man kan utläsa vilka områden som är hårdast 

drabbade.”  

Respondent J, presenterad för artiklar 

med fokus på otrygghet 

 

 

7.3 Respondenternas tolkning av mediers inramning 
av problem 
Det är tydligt att nästintill samtliga av respondenterna konsumerar media och har varit 

i kontakt med rapporteringen av Malmö – på ett eller annat sätt. Detta för att samtliga 

drar paralleller till händelser som har skett, reflekterar över sina personliga åsikter om 

Malmö och så vidare. Vissa är mer insatta än andra och det märks i hur mycket de 

väljer att utveckla sina svar. Scheufele och Tewksbury argumenterar för att publiken 

måste vara insatt i de ämnen som medierna sätter på agendan för att kunna ta den till 

sig. Shen och Hatfield Edwards argumenterar för att framing styrs av värderingar och 

att tolkningsprocessen styrs av olika bakgrundvariabler. Detta gäller i allra högsta 

grad de respondenter som väljer att utveckla sina resonemang och de som väljer att 

inte göra det. De som gör det har ett intresse och det märks att de har förkunskaper 

som de som väljer att inte utveckla inte har. 

 

Under mina intervjuer med respondenterna var det tydligt att de följde den ton som 

gick i artiklarna och diskuterade i relation till de händelser som skildrades i artiklarna. 

Det i sig är inte märkligt med tanke på att de blivit exponerade för artiklarna före och 

under intervjuns gång. Det enda som var tydligt var att de som läste artiklar 
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fokuserade på trygghet inte var lika provocerade och irriterade som de respondenter 

som läste artiklar fokuserade på otrygghet. De reflekterade heller inte över om det de 

läste var korrekt eller ej, i samma utsträckning som de respondenter som läste de 

otrygga artiklarna. Det var en respondent som trängde under ytan och reflekterade på 

ett mer djupt plan kring rapporteringen, men hans konstaterande i slutändan var dock 

ändå att polisen(som de flesta pratade om eftersom att det främst var artiklar som 

presenterade polisens insatser mot kriminaliteten) gjorde ett gott jobb utifrån de 

förutsättningar som de har.  

 

Viktigt att nämna här är att samtliga respondenter verkade vara ointresserade av att 

svara på de frågor där jag försöker få mig en bild av deras Malmö. I mitt 

frågeformulär nämner jag inte brott en enda gång eller definierar någon speciell 

situation över huvud taget. Jag har öppna frågor som berör allt ifrån deras personliga 

uppfattning om Malmö till vad de kan utläsa för samhällssyn via artiklarna. De vill 

istället prata om den medierade bilden av Malmö. Det finns ett engagemang för det 

bakomliggande och några respondenter gick så långt som att utse Sydsvenskan som 

syndabock för den mediala storm som kretsat kring Malmö.  

 

Om man ser till Ester Pollacks resonemang kring journalistikens roller under de 

senaste decennierna är vi idag i den tidsålder där journalister styrs av marknaden. 

Journalistiken är en samhällsinstitution med mycket makt som är väl integrerad i 

människors vardagsliv. Det finns experter inom nästan allt som uttalar sig om diverse 

problematik i samhället – inte minst inom politiken. Och av att döma är situationen i 

Malmö så mycket större än bara skjutningar och mord. Justitieministern Beatrice Ask 

gör besök i Seved, rikskrim ger sitt fulla stöd till polisen i Malmö och experter uttalar 

sig om diverse socioekonomiska problem som bakgrund till den ökade kriminaliteten. 

Dessa olika faktorer tas också upp av vissa respondenter. 

 

”Ja, det är ju oro klart. Oro från olika håll. Det är klart att det finns 

mer, jag håller väl med om det här, lite ökad brottslighet på grund av 

närheten till utlandet. Och jag köper det här med att ta in vapen och 

lättare att ta in droger, det är ju… mycket enklare för de som bor i 

Malmö att köpa sig sådana saker. Där med tror jag också att det ökar, 

det gör det ju. Och ehh… det är många invandrare som kommer till 
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Malmö och stannar kvar där och många mår ju säkert inte bra. Det 

finns ju en anledning till att de har lämnat sitt land och i Sverige har vi 

hög arbetslöshet, den är så hög så… den har inte varit såhär hög på 

hur många år som helst. Så det vet man alla att det har ett samband, 

har man inget arbete, känner sig inte meningsfull så, så kanske det blir 

att man får vända sig till kriminella gäng.” 

Respondent I, presenterad för 

artiklar fokuserade på otrygghet 

 

”[…]Samtidigt så ja, så är det väldigt mycket elever, många skolor 

runt omkring i Malmö som eh… inte går ut med gymnasiebehörighet, 

och det tror jag får långsiktiga konsekvenser framöver. Det blir 

svårare för folk att få jobb och det kommer leda till ett ökat 

utanförskap. Redan som jag sett nu så finns det personer som lever i så 

kallade utanförskap, som inte… har ett jobb till exempel.” 

Respondent H, presenterad för 

artiklar fokuserade på trygghet 

För att intervjuerna skulle ge mer strukturerade och konkreta svar hade en 

enkätundersökning behövts för att kartlägga samtliga respondenters grundläggande 

värderingar. Detta hade senare kunnat vägas ihop med intervjuerna för att tydligare 

kunna utläsa hur vida respondenterna följer det resonemang som förs i artiklarna eller 

ej.  

 

8. Slutsatser och diskussion 
Jag kommer under detta kapitel att besvara frågeställningarna var för sig. Det 

kvantitativa underlaget och sammanställningen av Sydsvenskans rapportering 

redovisas i första frågeställningen. Diagrammen och statistiken visar den totala 

spridningen av ämnen som Sydsvenskan rapporterar om där det är tydligt att de 

publicerar fler brottsrelaterade artiklar än övriga nyheter i sin Malmödel. 

Kriminalreportagen ökar också markant från december 2011 till januari 2012. De 

nästan dubblas med 66 stycken under december 2011 och 110 stycken under januari 

2012.  
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Andra och tredje frågeställningen redovisas med hjälp av respondenternas 

resonemang där de fastställer fyra problemdefinitioner: mediernas roll, medborgares 

otrygghet, polisens arbete i relation till medborgarnas otrygghet och kriminalitet. Det 

är tydligt att de respondenter som läst artiklar med fokus på trygghet accepterar ramen 

mer än de som läst artiklar med fokus på otrygghet. De tenderar att i alla fall på ett 

problemområde, polisens arbete i relation till medborgares otrygghet, att köpa det 

resonemang som förs i artiklarna – det vill säga att polisen gör sitt bästa för att 

förhindra kriminalitet i Malmö. De som läste artiklar med fokus på otrygghet 

tenderade att vara mer kritiska och mer resonerande kring Sydsvenskans, och medier i 

allmänhet, ansvar när det kommer till att rapportera om brott och kriminalitet.  

 

Hur är den journalistiska rapporteringen i Sydsvenskans Malmödel fördelad 

december 2011 och januari 2012 när det kommer till brott kontra övriga artiklar? 
Den journalistiska rapporteringen visar att det sker en markant ökning av antalet 

brottstexter under periodens gång. Brottstexterna går förbi ”övrigt”-kategorin under 

januari 2012 efter det uppmärksammade mordet på nyårsnatten. Sydsvenskan 

rapporterar under december 2011 om många rån, vilket minskar radikalt under januari 

201298. Detta i kontext till att kriminalreportagen ökar från 66 stycken under 

december 2011 till 110 under januari 2012.    

                                                
98 Se bilaga 2 för fullständig redogörelse av kategorier 
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 December 201199 

 

 
       Januari 2012100 
 

Andelen kriminalreportage ökade markant vid årsskiftet efter mordet på Ardiwan 

Diaa Samir och ökade stadigt under hela månadens gång. Det går också att utläsa hur 

dominant rapportering om brott generellt är i Sydsvenskans Malmödel. Om man 

sammantaget slår ihop de kategorierna som rör brott kontra övriga nyheter är helt 

klart brott det som rapporteras mest om. Antalet brottsrapporteringar under december 
                                                
99 Se bilaga 2 för fullständig redogörelse av kategorier	  
100 Se bilaga 2 för fullständig redogörelse av kategorier	  
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2011 är totalt 241 kontra 153 övriga nyheter. I januari 2012 finns 208 artiklar om 

brott och 130 övriga nyheter.  

 

Under december 2011 publicerade Sydsvenskan 66 kriminalreportage kontra 153 

andra nyheter som inte faller under kategorin ”brott”, det vill säga ”övrigt”.  Under 

januari månad 2012 ökar antalet kriminalreportage till 110 kontra övrigt som har 130. 

Detta är en markant ökning från föregående månad och en minskning för övrigt-

kategorin. 

 
 

Vilka problem, utifrån artiklarna, definierar respondenterna och hur reflekterar de 

kring dessa problem? Tenderar respondenterna att acceptera den journalistiska 

inramningen? 

Respondenterna beskriver två bilder av Malmö; en personlig och en medial. I början 

av intervjuerna går respondenterna direkt till försvar kring brotten, trots att jag endast 

frågar om vad de har för uppfattning om Malmö. Detta är givetvis i kontext till att de 

precis fått läsa artiklar om brott i Malmö. Alla har sedan tidigare en etablerad bild av 

hur Malmö har blivit beskrivet i medierna och den är inte positiv. Vissa trängde 

genom det ytliga resonemanget och började få fram teorier till varför Sydsvenskan 

väljer att presentera nyheterna som de gör. Det fanns en tudelad relation till 

Sydsvenskans trovärdighet och respondenternas kritik till deras verksamhet. Å ena 

sidan såg de Sydsvenskan som en objektiv tidning som med sin storlek och upplaga 

borde vara den som rapporterar på ett korrekt och nyanserat sätt. Vissa av 

respondenterna drog inte sitt resonemang till denna spets. Denna kritik, som bottnade 
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i Sydsvenskans sätt att rapportera handlade om de kriminalreportage som jag 

presenterade. Men när jag ställde frågan om dessa reportage kunde fylla en funktion 

som uppföljning till brott som skett instämde nästan samtliga att de var viktiga. En 

respondent som läste artiklar fokuserade på trygghet gick så långt att säga att han inte 

såg något fel med att profitera på brott, så länge det är korrekta fakta.  

 

Respondenterna fastställer fyra problemdefinitioner som samtliga återkommer till: 

mediernas roll, medborgares otrygghet, polisens arbete i relation till medborgarnas 

otrygghet och kriminalitet. De förhåller sig olika till detta beroende på vilka artiklar 

de har läst. De som läste artiklar fokuserade på otrygghet reflekterade mer över 

sympati och ledsamhet över medborgarnas rädsla. De uttryckte starka och 

värdeladdade ord där de kände för de som var utsatta. De kritiserade polisens arbete 

och såg det som att Malmö befann sig i en situation där polisen inte längre har 

kontroll. Kriminalitet definierade de som utsatta områden i Malmö där detta sker, inte 

som Malmö i stort utan att det var begränsat till vissa specifika områden. Flera av 

respondenterna diskuterade också orsaken till den ökade kriminaliteten – så som olika 

etniciteter, gängkriminalitet och så vidare. Slutligen resonerade samtliga kring 

mediernas roll – mer eller mindre. Vissa kände en tilltro medan majoriteten inte 

gjorde det, diskussioner kring vad Sydsvenskan vill få oss att känna/tro/för vem de 

skriver och så vidare var återkommande. Många resonemang fördes kring objektivitet 

och säljbarhet där det var tydligt att vissa av respondenterna var bekant med dessa 

tankar sedan tidigare.  

 

De som läste artiklar fokuserade på trygghet nämnde också medborgarnas otrygghet, 

men inte i samma utsträckning. De ansåg att polisens arbete var tillräckligt, de 

resonerade kring att polisen ”kämpade” och att det fanns hopp. De såg polisens arbete 

ur en annan vinkel än vad de som presenterades för otrygga artiklar gjorde. 

Kriminaliteten är också definierad här som i olika områden, flera respondenter 

förklarar orsaken till detta genom att nämna arbetslöshet, utbildning och 

gängkriminalitet. Mediernas roll är också ständigt återkommande här där det finns en 

tilltro till Sydsvenskan för de flesta, de resonerar om samma frågor som de som 

presenterades för otrygga artiklar, men inte lika kritiskt.  
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Att läsa artiklarna provocerade flertalet av respondenterna, på ett eller annat sätt. Tre 

av respondenterna tog där emot mer avstånd och uttryckte inte fullt lika starka känslor 

inför situationen. Det har främst att göra med förkunskaper och hur pass insatt man är 

sedan tidigare. Jag märkte att de respondenter som engagerade sig i intervjun hade 

fler teorier, mer genomträngande analyser och ett helt annat språkbruk än de som inte 

var lika insatta. Detta ger delvis stöd till det resonemang som Sheufele och 

Tewksbury argumenterar för de där de menar att framingens effekt styrs av personers 

individuella förkunskaper och intresse.  

 

De som inte var speciellt insatta reflekterade inte mycket. Mina frågeställningar var 

relativt öppna och inbjöd till diskussion, men vissa hade helt enkelt inte något 

diskussionsunderlag och heller ingen åsikt vilket gjorde att intervjuerna med dessa 

blev relativt korta. Eftersom att jag undersökte deras tolkningar, reflektioner och 

bedömning av situationen kunde jag inte påtvinga dem åsikter som de inte hade. 

Därför nöjde jag mig också med de svar jag fick av de respondenter som inte ville 

utveckla eller inte hade några ytterligare tankar när jag ställde mina frågor.  

 

För att bära detta underlag vidare hade man kunnat, i enlighet med Chong och 

Druckmans specifikationslista för att mäta framings effekter101, göra en 

enkätundersökning med samtliga respondenter innan intervjun där de fått ta ställning 

till olika påståenden som handlar om journalistik. Man skulle också kunna inkludera 

frågor om objektivitet, yttrandefrihet och politisk ställning. Allt för att få en större och 

mer övergripande bild av vad respondenterna har för grundläggande värderingar och 

sedan väga detta mot vad de tolkar utifrån artiklarna. 

 

8.1 Förslag till vidare forskning 
Uppsatsens omfång satte sina begränsningar för denna studie men öppnar samtidigt 

upp för att undersöka frågeställningarna ytterligare. Att följa Schen och Hatfields 

metod till fullo – det vill säga att undersöka respondenternas värderingar och 

ställningstagande inför frågor som hör till journalistik skulle kunna ge en mer djup 

analys av deras enskilda svar.  Då skulle respondenternas tolkningar kunna analyseras 

i jämförelse med den värdegrund man har placeras de inom, exempelvis hur de ställer 

                                                
101	  Chong, Dennis, Druckman, James N (2007) Framing theory, Annu. Rev. Polit. Sci. 10:103-26	  
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sig till objektivitet, medborgarjournalistik, personporträtt, nyhetsjournalistik etc. Den 

undersökning jag har genomfört har visat på att respondenterna har mycket åsikter 

som baseras på hur insatta och intresserade de är. Den geografiska tillhörigheten, 

ålder eller kön har ingen koppling till hur mycket de väljer att kommentera och öppet 

prata om situationen i Malmö. Vidare är den åsikt de har delvis speglad av de artiklar 

de har läst, åtminstone när det kommer till vissa problemdefinitioner, så som polisens 

roll för ett tryggare samhälle. För att starkare urskilja och säkerställa respondenternas 

resonemang hade denna värderingskartläggning kunnat säga mer om varför de väljer 

att resonera som de gör. 

 

Att dessutom göra en djupare textanalys över ett större material av Sydsvenskans 

kriminalreportage hade kunnat ge insikt och förståelse för hur vissa typer av 

journalistiska texter engagerar läsaren. Det var tydligt att de respondenter jag 

intervjuade hade ett reflexivt tänkande och många åsikter där vissa artiklar upprörde 

eller väckte andra känslor mer än andra. Speciellt de artiklar som behandlade ämnen 

som otrygghet, rädsla och panik. Journalistens roll, ansvar och arbetssätt blir viktigt 

att analysera och belysa i situationer som den i Malmö, där medier är den källa som 

medborgare söker sig till för att få information. Det är genom den källan som känslor 

förmedlas och diskussioner får sitt ursprung. Det behövs sättas i sammanhang till 

journalistikens ständiga förändring där de ekonomiska faktorerna har en stor inverkan.  
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