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Sammanfattning 

Denna uppsats är en studie i hur fyra svenska tidningar framställer ungdomsbrottsligheten och 

ungdomsbrottslingar under två veckor i november år 2012. De analyserade tidningarna 

omfattar Aftonbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenskan samt Östgöta Correspondenten. Sextio 

av de över åttatusen artiklarna under den sökta perioden handlade om ungdomsbrottslighet, ett 

strategiskt urval gjordes utifrån dessa där tjugo valdes ut för att representera det större 

materialet. Uppsatsen tar utgångspunkt i kontextuell konstruktivism och med hjälp av teorier 

om brottsjournalistik och moralpanik görs en kritisk diskursanalys av artiklarna.  

 

Inom brottsjournalistik finns tolv specifika nyhetsvärderingskriterier finns uppsatta som från 

vilka medierna baserar sin rapportering. Forskare menar att medierna, genom att allt som 

oftast tillskriva olika ”grupper” vissa karakteristiska egenskaper och stereotyper upprätthåller 

exempelvis könsroller, eller i min studies fall, synen på unga. Moralpaniken, med inriktning 

mediepanik kan ses som en övergripande beteckning på alla de olika mediekonstruerade 

panik- och hotfenomen vi möter. Dessa paniker uppstår ofta och fortplantas alltid i och av 

media. 

 

Diskurser menar Fairclough både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala 

relationer och samtidigt formas av andra sociala praktiker och strukturer. I den kritiska 

diskursanalysen analyseras språket. Språket i form av texter, bilder och media har idag en 

större betydelse för vårt vardagliga liv och att forskning fokuserar på språkets betydelse blir 

därmed allt viktigare.  

 

I analysen visar sig tre utmärkande teman: chockerande ungdomsvåld, hänsynslöshet samt 

avvikande flickor. Dessa teman innehåller även underdiskurser som bland annat diskurser 

grovt ungdomsvåld, skrämsel, hämnd som orsaksförklaring och stereotypifieringar. Den unga 

brottslingen är en ohämmad lättretlig ung man som har nära till våld, har heder som lätt kan 

vanäras eller som inte tar mycket hänsyn till andra. I de få fall då gärningspersonen är en 

kvinna görs det mycket tydligt och normavvikelsen görs tydlig. Reproduktionen av 

stereotyper som farliga unga normbrytare är typiskt för de studerade artiklarna.   

 

Nyckelord: Ungdomsbrottslighet, ungdomsbrottslingar, framställning, tidningsmedier, 

diskursanalys, våld, stereotypisering.  
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1. INLEDNING 

Brottslighet och brottslingar porträtteras gärna och ofta, både i fiktion och i verkligheten. På 

många håll är det tydligt hur mycket brottslighet intresserar, hänför och engagerar oss. Öppnar 

man en dagstidning, sätter på tv:n eller tittar på vilka filmer som finns att se på bio ges man en 

tydlig och oftast ensidig bild av hur brottslighet ser ut.  

 

Unga personer, närmare bestämt personer mellan femton och tjugo år gamla är 

överrepresenterade i brottsstatistiken - både bland antalet misstänkta och när det gäller antalet 

lagföringar (Brå 2013). Gängbildningar blir allt vanligare och många ungdomar rekryteras 

redan i tidig ålder till ett liv i kriminalitet (Brå 2012a). På grund av denna överrepresentation 

är det kanske inte överraskande att ungdomar och deras brottslighet ses som ett 

samhällsproblem.  Men forskare är överrens om att även media har spelat en avgörande roll i 

konstruktionen av ”ungdomsproblemen” och mediernas sätt att paketera och reproducera 

dessa (b.la Marsh & Melville 2009:72;Jewkes 2004;Wykes 2001). Eftersom att medierna har 

en så stor betydelse av hur allmänheten ser på brottsligheten och brottslingen är det viktigt 

och intressant att granska pressens kriminaljournalistik. Vilka skildringar möts läsaren av när 

det gäller brottsligheten och vilka egenskaper tillskrivs brottslingen?   

 

Då jag läste kandidatterminen i kriminologi kom jag för första gången i kontakt med 

medieforskaren Ester Pollacks (2001) doktorsavhandling, i vilken hon bland annat för 

samman kriminologiska och medievetenskapliga teorier samt analyserar 

ungdomsbrottsligheten och ungdomsbrottslingars framställning i tidningsmedier. Pollack 

gjorde i denna studie nedslag i tre årtal med två decenniers avstånd; 1955, 1975 och 1995. Nu, 

nära 20 år senare anser jag därför att det är intressant och relevant att än en gång undersöka 

hur den unga brottslingen framställs i tidningsmedierna. Jag vill dock tydligt poängtera att 

min studie självklart inte gör anspråk på att vara en uppföljning av Pollacks avhandling utan 

bör ses som en studie med inspiration av den del av avhandlingen som kvalitativt studerade 

medieframställningen av den unga brottslingen.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom kritisk diskursanalys undersöka vilka framställningar 

av ungdomsbrottsligheten och unga brottslingar som fanns i fyra nyhetstidningar under två 

veckor i november 2012.  

 

1.1.1 Frågeställningar 

 Hur framställs ungdomsbrottsligheten år 2012 i några av Sveriges största morgon-och 

kvällstidningar? 

– Vilka diskurser går att finna via framställingen? 

 

 Hur framställs den unga brottslingen år 2012 i några av Sveriges största morgon-och 

kvällstidningar? 

– Vilka diskurser går att finna via framställningen? 

1.2 Material 

Fyra svenska tidningar utgör plattformer för mitt urval av material; Aftonbladet, Dagens 

Nyheter, Sydsvenska Dagbladet och Östgöta Correspondenten. Dessa fyra tidningar är mycket 

stora och står för en någorlunda vid spridning gällande geografisk omfattning och till viss del 

vad gäller ägare. Tidsperioden som valdes var två veckor i november 2012, närmare bestämt 

tolfte till tjugosjätte november. Denna period innehöll inga större helgdagar eller event som 

skulle tagit fokus från den ”vanliga” brottsrapporteringen.   

 

Mina utvalda artiklar fann jag genom sökning på mediearkivet Retriever, där sökning på de 

exakta tidningarna och datum man efterfrågar kan göras. Av de 8 409 artiklar som 

presenterades fann jag sextio artiklar som hanterade ungdomsbrottslighet. Mina sökkriterier 

var att texterna skulle innehålla antingen beskrivningar om brott som ska ha begåtts av 

personer mellan femton och tjugo år (en definition av ungdomar som jag diskuterar nedan 

under ”begreppsdefinitioner”) eller personer som beskrivits som unga på olika sätt, 

exempelvis ”ung man”. De utvalda texterna lästes noggrant igenom och ett strategiskt urval 

gjordes där de tjugo texter jag ansåg representera texterna i stort valdes ut.  
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1.2.1 Avgränsningar 

Ämnet och uppsatsens syfte skulle kunna berikas av att koppla in kriminalpolitik och ge en 

inblick i hur den kriminalpolitiska kontexten
1
 såg ut under 2012. Att studera den 

kriminalpolitiska kontexen, genom att exempelvis studera statliga utredningar och 

kriminologiska publikationer tillsammans med analys av mediers framställning, ger en mer 

heltäckande bild av vilka framställningar som getts och vilka möjliga sätt att se på 

ungdomsbrottsligheten som funnits i samhället och ger möjlighet till jämförelse mellan den 

kriminalpolitiska kontextens framställning och mediernas framställning. Detta var min 

ursprungliga tanke med uppsatsen men jag har efter rådgivning och diskussioner från flera 

håll insett mitt begränsade tidsutrymme- och sidutrymme och därför lagt fokus på 

medieframställningen.  Det kan istället ses som ett förslag på vidare forskning och utveckling.  

 

När det kommer till artiklarna om ungdomsbrottsligheten och ungdomsbrottslingar har jag 

valt att inte göra någon skillnad på om personerna endast är misstänka eller dömda, eftersom 

journalisten valt att ha med artikeln anser jag att även icke-dömda personer representerar 

framställningen av ungdomsbrottslingen.  

 

Finns det en gärningsperson finns det ofta ett brottsoffer. Offerperspektivet har fått allt större 

plats, både i forskning, inom kriminalpolitiken och i medierna, de senaste decennierna. Hur 

offret beskrivs kan i många fall påverka bilden av gärningspersonen. (Åkerström & Sahlin 

2001:31). Hur offret framställs är ingenting jag kommer att hantera i denna studie, men det 

finns fall då bilden av offret påverkar framställningen av gärningspersonen, vilket jag kommer 

behandla.   

 

Jag har valt att inte analysera inslag av fotografier eller liknande då de förekom mycket sällan 

i artiklarna. Att analysera bilder kan bidra mycket till kvalitativa innehållsanalyser som denna, 

men är alltså något jag valt bort, dels på grund av sällan förekomst och även begränsat 

utrymme och tid. 

 

                                                 
1
 Kriminalpolitisk kontext definierar jag här, i likhet med Pollack, som den del av den kriminalpolitiska 

offentligheten - det vill säga där kriminalpolitik avhandlas och utspelar sig såsom forskning, statliga utredningar, 

mediernas framställning - som inte hanterar medieframställningar eller underhållning- och informationsutbud 

som berör brottslighet. (Pollack 2003:134f) 
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1.3 Begreppsdefinitioner  

Nedan följer förklaringar av vissa begrepp som kommer att finnas i uppsatsen. En tydlig 

definition görs för att läsaren ska få redskapen för att skapa sig en bättre inblick och förståelse 

i hur begreppen används i min uppsats.  

 

1.3.1 Ungdom 

Att definiera mellan vilka år någon är ungdom kan se mycket olika ut beroende på vilka 

aspekter man tar hänsyn till och kan vara svårt. Kulturella, sociala, biologiska och 

känslomässiga utgångspunker ger alla ganska olika definitionssvar (Estrada 1999:2). 

Exempelvis vid en biologisk avgränsning är man ungdom då man genomgår puberteten, alltså 

vanligen i 13-14 årsåldern medan den sociala avgränsingen handlar om att ”frigöra sig från 

sin familj och växa in i en gemenskap med jämnåriga” (Hauge 1971 i Estrada 1999:2), något 

som kan vara ganska individuellt när det sker. Flera av dessa avgränsningar är alltför 

problematiska för mitt material, att utifrån en artikel till exempel avgöra någons sociala ålder 

är nästintill omöjligt, därför använder jag mig av, i likhet med Pollack (2001) och Estrada 

(1999) benämningen ungdom med hjälp av den idag juridiskt gällande åldersgränsen, 15-20 

år. Dock finns det fall i mina texter då åldern på gärningspersonen inte anges, då ger 

alternativa beskrivningar av personen indikation på personens åldersgrupp som exempelvis 

”ung man”, vilket sovrats som ungdom.  I några fall har jag alltså gjort en subjektiv 

bedömning, där den finns en risk att den omskrivna personen inte är mellan 15-20 år.   

 

1.3.2 Ungdomsbrottslighet 

Med ungdomsbrottslighet avses i denna studie de handlingar som enligt lag ses som brottsligt, 

exempelvis våldsbrott och stöldbrott. Angränsande problem som alkoholmissbruk eller mer 

generella ungdomsproblem som exempelvis fritidsproblem omfattas inte. Jag vill även igen 

poängtera att jag i denna studie inte gjort skillnad på om personer är misstänkta eller faktiskt 

lagförda för ett omskrivet brott, något jag tog upp i ”Avgränsningar”.  

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

Här tar jag upp några tidigare forskningsarbeten som riktat in sig på ämnet medier och brott, 

för att ge en överblick av hur området ser ut, hur man forskat rent metodologiskt och vad man 
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kommit fram till. Då min uppsats till stor del bygger på inspiration av den del av Pollacks 

avhandling i En studie i... medier och brott (2001) som behandlar framställningen av 

ungdomsbrottslingar i ett antal tidningsmedier under tre olika år kommer jag i denna del 

främst lägga fokus på Pollacks forskning för att ge en så bra inblick i denna som möjligt. 

Detta höjer förhoppningsvis läsarens engagemang och intresse för min egen undersökning, 

samtidigt som jag kan återkoppla till Pollacks studie på ett begripligt vis. Även kriminologen 

Felipe Estradas forskning ser jag som intressant och givande för min uppsats och kommande 

analys, varför jag även tar upp hans avhandling om just ungdomsbrottslingar i medierna.  

 

2.1 En studie i... medier och brott 

Pollacks doktorsavhandling En studie i... medier och brott (2001) tas relationen mellan medier 

och brottslighet upp, där både medievetenskap och mer kriminologi-inriktade framställningar 

görs. Pollack diskuterar inledningsvis förhållandet mellan kriminalpolitik, medier och brott 

där en mängd medievetenskapliga och kriminologiska teorier om dess samband skildras och 

diskuteras i en litteraturgenomgång. Några av dessa kommer jag att ta upp i ”Teori” delen då 

även jag kommer att använda mig av dem i min analys. I senare kapitel diskuterar Pollack 

brottsjournalistikens, brottsutvecklingens och den svenska kriminalpolitikens förändring 

utifrån ett historiskt perspektiv med utgångspunkt från år 1915 fram till år 1995. Hon 

beskriver hur det under 1900-talet ägt rum stora förändringar, både samhällsförändringar och 

förändringar i brottsutveckling, lagstiftning, kriminalpolitiken och allmänt i hela det område 

som hanterar brott och samhällets reaktioner på brott. Brottsligheten har ökat kraftigt, i 

synnerhet under andra halvan av seklet (Pollack 2001:102), detta trots att lagstiftningen 

genomgått en markant liberalisering sedan efterkrigstiden. Pollack beskriver även hur det 

under de senaste decennierna skett stora förändringar i vårt sätt att reagera på brott. Sextio- 

och sjuttiotalets förändring av synen på påföljder på brott, där behandlingsideologin stod i 

fokus, är en av dem. Ideologins grundläggande tanke är att fokus ska ligga på att ”ge 

behandling som syftar till att undanröja de faktorer som leder till att individen begår brott” 

istället för att bemöta brotten med straff (ibid:104). Trots att behandlingsideologin inte 

förändrade samhällets reaktioner på brott i grunden har den fortfarande stor betydelse för det 

rättsliga systemet i Sverige menar Pollack. Liberaliseringen av kriminalpolitiken beskriver 

Pollack avtog under åttiotalet för att under nittotalet fokusera på en skärpning av påföljder för 

brott (ibid:103).   
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I samband med denna beskrivning av nittonhundratalets brottsutveckling gör Pollack en 

kvantitativ historisk studie med utgångspunkt i frågan hur den svenska brottsjournalistiken i 

dagspressen har förändrats under svenskt nittonhundratal. Materialet består av artiklar från 

fyra dagstidningar. Studien visar att brottsartiklar får en allt större plats i tidningarna mot 

mitten av seklet och att intresset för kriminalpolitik ökar avsevärt mot slutet av 

nittonhundratalet. Kopplat till min studie är resultaten om att förbindelsen mellan ung 

gärningsperson och våldsbrott särskilt framträder i tidningstexterna år 1995 - utan att 

våldbrottsstatistiken ökat vidare, intressant. Pollack frågar sig huruvida ökningen har att göra 

med att kulturklimatet i allt mindre grad tolererar våld. Tre forskare inom området tas upp; 

kriminolog Felipe Estrada som menar att moralpaniken påverkar medierna, medieforskare 

Norman Fairclough som anser att medierna anpassat sig till kommersialiseringen och 

rättsociologen Matheisen som är på Faircloughs spår och menar att straffpolitik säljer bra på 

mediemarknaden och efterfrågas. (ibid:124f).  

 

För en närmare forskning om ungdomsbrottsligheten har Pollack undersökt hur 

ungdomsbrottslighet och ungdomsbrottslingar har hanterats i tidningsmedier med hjälp av en 

tvärsnittstudie med empiriska nedslag i mitten av 1950- 70- och 90-talen. Hon analyserar sex 

dagstidningars innehåll under en vecka i november. Dessa tidningar är Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet, Vestmanlands Läns Tidningar, Arbetarbladet, Aftonbladet samt 

Expressen (ibid:141). Pollack beskriver förbindelsen över tiden mellan den kriminalpolitiska 

kontexten och medietexter genom att analysera hur synen på ungdomsbrottsligheten och 

ungdomsbrottsslingen har förändrats. Hon använder begreppet medieoffentligheten (den 

verklighet som utspelas och avhandlas i medierna) och där beskrivs ungdomsbrottslingar år 

1955 som en ung lättledd svensk man som är intresserad av det goda i livet som begår 

egendomsbrott och bilstölder med kamrater. Journalisterna beskrivs som en del av 

välfärdsstaten och kriminalpolitiken och journalistiken gick till stor del hand i hand.  Det var 

en optimistisk tid och man hade stor tro att återintegrera kriminella i samhället. År 1975 

framställs ungdomsbrottslingar som en ung svensk man eller kvinna från en 

underprivilegierad miljö som revolterar mot samhället genom raggarbråk, narkotikabrott och 

meningslöst våld. De sociala omständigheternas diskurs dominerar beskrivningarna om 

ungdomsbrottslingar och en diskurs-utmanare är en diskurs som hävdar att brottslighet är 

resultat av individuella val (ibid:155). Kriminalvården kritiseras i medierna, som nu står mer 

självständiga, men tron på behandling och integration finns kvar. År 1995 framställs den unge 

kriminelle som en ung svensk manlig rasist eller fotbollshuligan med våldet som livsstil eller 
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en ung man med invandrarbakgrund. Medierna ses nu som viktiga och självständiga 

samhällsforum som är viktiga aktörer inom kriminalpolitiken. Den tidigare optimismen vad 

gäller behandling och integration har lagt sig för en mer pessimistisk mediebild (ibid:303). 

 

Vilka är de teman som kretsar kring ungas brott nu, snart tjugo år senare? Min studie har av 

naturliga och självklara skäl inte grävt i närheten lika djupt som Pollack gjort i sin 

doktorsavhandling. Men jag kommer med hjälp av avhandlingen ha ingångspunkter för min 

analys och även diskussion av resultaten. 

 

2.2 Mer forskning om ungdomsbrottslighet i medier 

Kriminologen Felipe Estradas doktorsavhandling ”Ungdomsbrottslighet som 

samhällsproblem. Utveckling, uppmärksamhet och reaktion”(1999)  består bland annat av en 

kvantitativ innehållsanalys om hur synen på ungdomsbrottslighet som samhällsproblem 

utvecklats under åren 1950 till 1994. Som material använder han sig av ledarsidor i sex 

svenska dagstidningar. Estrada beskriver hur ungdomsbrottsligheten är ett uppmärksammat 

problem, både inom medier och inom kriminalpolitiken och hans syfte med studien är att ta 

reda på om det alltid varit så - om uppmärksamheten är ett tecken på att det inträffat faktiska 

förändringar av ungdomsvåldet, eller om det beror på att problemet omvärderats. En 

omvärdering som i sin tur kanske påverkat våra uppfattningar kring ungdomsbrottsligheten 

och mediernas framställning av den.  

 

Estrada kommer bland annat fram till att man under åren ändrat fokus från egendomsbrott till 

våldsbrott. Framförallt slutet av 1980-talet är talande för denna förändring då ungdomsvåldet 

blev ett intensivt debattämne inom pressen. Även antalet anmälda våldsbrott ökade i 

förhållande till antalet anmälda egendomsbrott.  För att förstå uppkomsten av ungdomsvåldet 

som samhällsproblem diskuterar Estrada utifrån två perspektiv; ett objektivt synsätt och ett 

konstruktivistiskt (Estrada 1999:73ff). År 1986 skrevs det plötsligt avsevärt mycket mer om 

ungdomar och våldsbrott och året innebar genombrottet vad gäller den offentliga belysningen 

av ungdomars våldsbrottslighet ledarsidorna. Utifrån det objektiva synsättet menar Estrada att 

det är viktigt att undersöka ungdomsvåldets faktiska utveckling vid mitten av 1980-talet. 

Uppkomsten av ungdomars våldsbrottslighet som uppmärksammat samhällsproblem skulle 

enligt det objektivistiska synsättet framför allt vara grundad i att ungdomar år 1986 begått 

dramatiskt mer och/eller mycket allvarligare våldsbrott än tidigare, något som visade sig inte 
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stämma (ibid:74). Ett alternativt synsätt erbjuds av den konstruktivistiska ansatsen, hävdar 

Estrada. Förespråkarna för det konstruktivistiska perspektivet menar att det som karaktäriserar 

ett samhällsproblem inte främst är dess faktiska omfattning eller konsekvenser utan snarare 

hur olika aktörer uppfattar denna företeelse (Fuller & Myers 1941; Blumer 1971; Spector & 

Kitsuse 1973; Goode & Ben-Yehuda 1994 i Estrada 1999:72). Ungdomar behöver enligt 

synsättet inte nödvändigtvis ha gjort något dramatiskt annorlunda för att deras beteende skulle 

uppfattas som ett nytt och ökande samhällsproblem. Det handlar istället om en större 

uppmärksamhet av ett tidigare existerande fenomen, som Estrada uttrycker det ”att erbjuda en 

ny bild som skapar oro och engagemang. En central aktör - massmedia - tillhandahöll en 

sådan bild år 1986” (Estrada 1999:82). Estrada menar alltså att viktigare är istället den bild 

som skapades av ungdomsvåldet i massmedier.  

 

Estradas diskussion kan ses som en rekommendation att inte endast basera analyser av 

ungdomskriminaliteten på statistik om anmälda brott, eftersom denna bland annat påverkas av 

hur ämnet behandlas journalistiskt och inte ger ett entydigt svar mot hur verkligheten ser ut 

(ibid:81ff). Att massmedier tillhandahåller en bild av eller uppmärksammar en viss sorts 

brottslighet gör det mycket intressant att studera hur dessa (massmedier) faktiskt framställer 

ett fenomen, i denna studies fall ungdomsbrottslighet och ungdomsbrottslingar. Ungdomar 

som begår brott har troligen alltid funnits men hur samhället ser på dem påverkas alltså inte 

nödvändigtvis av hur deras faktiska brottslighet ser ut utan snarare hur de framställs av 

centrala aktörer, exempelvis inom nyhetsjournalistiken. Estradas diskussion om att kriminella 

ungdomars beteende inte nödvändigtvis behöver vara påfallande annorlunda från tidigare 

brottslighet för att uppfattas som ett nytt och ökande samhällsproblem, visar på hur medierna 

kan vispa upp en föreställning av samhällsproblemet. Detta kan man kalla för en mediepanik, 

någonting jag tar upp under ”Teori”-avsnittet.  

 

3. TEORI 

Här tas teorier och ramverk upp som kan vara användbara som redskap i min analys. Jag tar 

både upp mer allmänt en diskussion om det vetenskapsteroretiska förhållningssätt jag utgår 

från samt teorier om (brotts)journalistikens uppbyggnad och dess konsekvens för en händelses 

framställning i nyhetsmedier.    
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3.1 Kontextuell konstruktivism 

Estrada poängterar i sin studie, vilken jag presenterat i tidigare avsnitt, att den i första hand 

avser att tillföra ytterligare en dimension till den kriminalsociologiska debatten om 

ungdomsbrottslighetens utveckling och inte ska ses som massmedieforskning (Estrada 

1999:64). Jag anser att hans diskussion ändå kan vara till hjälp i min studie då den handlar om 

brottslighet i medier och är en bra diskussion om sätt att se olika aspekter på. För en mer 

medieorienterad bild av – och i viss mån annan form av – det konstruktivistiska perspektivet 

tar jag upp kontextuell konstruktivism, där även Pollack placerar sin teoretiska utgångspunkt i 

”En studie i medier och brott” (2001). 

 

I den strikta konstruktivismen framhålls och studeras bara det konstruktivistiska draget hos 

samhällsproblem (olika aktörers agerande i definitionen av fenomenet som problem) och 

ingen vikt läggs vid det bakomliggande ”objektiva” problemet. Detta synsätt har kritiserats för 

att negligera verkliga sociala problem. Som ett svar på den kritiken kan man se den 

kontextuella sociala konstruktivismen. Inom denna erkänner man den objektiva karaktären 

hos sociala problem, men huvudvikten läggs på lanseringen av fenomenet som problem och 

de olika aktörerna i denna process (Pollack 2001:62). Även Pollack refererar till Goode och 

Ben-Yehuda som menar att ett problem kvalificerar sig som ett problem när en grupp 

människor uppfattar något som fel, är bekymrade över det och försöker göra något åt 

missförhållandet (Goode & Ben-Yehuda1994 i Pollack 2001:63). Pollack beskriver det som 

att man lätt kan anta att det kan finnas ett stort antal problem men att bara ett fåtal av dem 

anses vara det i offentligheten (Pollack 2001:63). Pollack sållar sig till Jan Ekecrantz och Tom 

Olssons forskningsperspektiv vilka menar att journalistiken har en medskapande roll och talar 

om transformationer (vilket kan ses som ungefär samma sak som konstruktioner). Medan en 

strikt konstruktivism har en tendens att helt bortse från att det finns en verklighet utanför 

medierna, det vill säga att medierna skapar verkligheten helt på egen hand, innebär Pollacks 

syn på kontextuella konstruktivism att medierna är en arena som kommunicerar olika 

intressen med medborgarna och på det sätter konstrueras en viss kunskap (ibid:65).  

 

Mediers roll i samhället, främst med fokus på brottslighet, kan tolkas på olika sätt beroende på 

hur man ser på och definierar sociala problem och dess orsaker. Det objektiva synsättet som 

Estrada diskuterar tycker jag tydligt visar på bristerna vad gäller att studera medier och dess 

framställning av ett fenomen. Jag ser mig själv (liksom Pollack) identifiera mig med den 
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kontextuella konstruktivismen, då även jag ser det som att kunskapen konstrueras av medierna 

tillsammans med andra aktörer och individer. 

 

3.2 Diskurs som teori 

Författarna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver att det 

diskursanalytiska angreppssättet bör ses som en paketlösning där teori och metod går hand i 

hand (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:12). Att min uppsats tar en konstruktivistisk 

utgångspunkt passar väl in i det diskursanalytiska fältet då denna vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund och menar att våra kunskaper och identiteter enligt detta 

angreppssätt är kontingent, de kunde med andra ord ha varit annorlunda, men är i konkreta 

situationer relativt låsta (ibid). Begreppet diskurs kan användas på olika sätt men rymmer 

oftast en idé om att språket är strukturerat i olika mönster som vi följer när vi verkar inom 

olika sociala områden. En diskursanalys är således en analys av dessa mönster. En diskurs kan 

förklaras som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” 

(ibid:7). Den engelska språkforskaren Norman Faircloughs diskursbegrepp, vilken är 

utgångspunkt inom den kritiska diskursanalysen – den analysmetod min studie kommer att 

utgå från – har flera olika betydelser. Han använder sig även av två olika teoretiska 

definitioner när har försöker komma åt diskursens essens. Han tar å ena sidan en 

samhällsvetenskaplig definition i anspråk som säger att diskurs är en social aktion och 

interaktion. Å andra sidan hämtar han influenser från poststrukturalistisk socialteori med 

Foucault i spetsen där en diskurs ses som en social konstruktion av vekligheten, en form av 

kunskap. Fairclough menar att dessa definitioner kompletterar varandra. Det 

språkvetenskapliga angreppssättet fokuserar på identiteter och relationer och kan kopplas 

samman med begreppen genre, samt diskurs som kategori, likställt genre i en intertextuell 

analys av en text. Fairclough ser inte diskurs som någonting oföränderligt, utan som en social 

praktik som både konstruerar den sociala världen och konstrueras av den, detta kallar han 

dialektiskt förhållande (ibid: 68 ff; Fairclough 2003:205). Diskursen ses av Fairclough alltså 

som ”en viktig form av social praktik, som både reproducerar och förändrar kunskap, 

identiteter och sociala relationer och samtidigt formas av andra sociala praktiker och 

strukturer” (ibid:71).   

 

Faircloughs inriktning benämns som kritisk just för att dess uppgift är att belysa de diskursiva 

praktikerna som finns, exempelvis inom journalistiken, vilka kan bidra till att skapa eller 
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reproducera ojämlika maktförhållanden (Fairclough 2003:203). Diskurser kan liknas med den 

tredje dimensionen av makt som är makten över tanken vilket styr vad människor kan tycka 

och tro om samhället i stort och, till mitt ämne kopplat, ungdomsbrottslingar i synnerhet. 

Språket i form av texter, bilder och media har idag en större betydelse för vårt vardagliga liv 

och att forskning fokuserar på språkets betydelse blir därmed allt viktigare och 

diskursanalysen har mycket att tillföra inom detta forskningsområde (Bergström & Boréus 

2005:351). 

 

3.3 Brottsjournalistik och moral- och mediepanik 

Sociologen och kriminologen Yvonne Jewkes beskriver i Media and crime (2004) hur ett 

vedertaget, osant, faktum verkar vara att samhället blivit mer våldsamt sedan uppkomsten av 

den moderna medieindustrin. Hon menar istället att utvecklingen av film, tv och senare 

datateknologi ökat rädslan eller oroligheten för brottslighet, men att få brottsvågor har varit 

nya fenomen, trots mediernas försök att framställa dem som det (Jewkes 2004:5). Vidare 

menar Jewkes att medierna presenterar brottsberättelser (både riktiga och fiktion) på ett 

selektivt och snävt vis vilka manipulerar den allmänna bilden och skapar en falsk bild av 

brottslighet och brottslingar vilken innehåller stereotypiseringar, fördomar och grova 

förenklingar av fakta (ibid:141). Dessa homogena versioner av verkligheten som medierna 

framställer skapar en okunnighet hos publiken och stämplandet, stereotypiserandet och 

stigmatiserandet av vissa grupper (som klass, kön, ålder, etnicitet) vidhålls (ibid:23). Jewkes 

beskriver att unga används ofta som en sorts mätsticka eller social barometer för att undersöka 

samhällets hälsa i stort. Barn och ungdomar representerar framtiden, om de begår brott ses det 

ofta som symptom på fallande moral. I medierna menar hon att ungdomsbrottslingar används 

som ”a shorthand ascription for a range of gloomy and fatalistic predictions about spiralling 

levels of crime and amoral behaviour in society at large” (ibid:58). 

 

När det kommer till mediernas val av händelser att rapportera om ser man till hur högt 

nyhetsvärde (”news value”) en händelse har (se b.la Brighton & Foy 2007 för närmare 

diskussion om traditionell nyhetsvärdering). Brottslighet är i sig ett kriterium för att ge en 

händelse ett högt nyhetsvärde och därför rapportera om den, men även inom brottsnyheter 

finns kriterier som kan klassa en händelse att ha än mer nyhetsvärde (Jewkes 2004:40). 

Jewkes har satt upp tolv “news values”- kriterier inom brottshändelser vilka formar skapandet 

av brottsnyheter. Dessa listas och beskrivs kort nedan (obs min övers.). 
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 Tröskelvärde – en händelse måste vara av tillräcklig vikt eller vara dramatisk.  

 Förutsägbarhet – en förväntad händelse kan ges högt nyhetsvärde då nyhetsorganisationen 

kan planera bevakning i förväg (t.ex. rättegångar) 

 Förenklingar – för minskad risk för tolkningsmöjligheter bör händelsen vara så okomplicerad 

som möjligt. 

 Individualism – gärningspersoner och offer (även publiken kan ses som offer) 

individualiseras. 

 Risk – medierna ger en bild av risken att viktimiseras finns överallt och för alla. 

 Sex – sex säljer, framförallt i kombination med brottslighet. 

 Kändis eller person med hög status – är ett välkänt namn inblandat ökar allmänhetens 

intresse.  

 Närhet – både kulturell och geografisk närhet ökar händelsens värde. 

 Våld – dramatiska händelser med våldsinslag har mycket högt läsarvärde och gränserna för i 

vilken mån våldsbrottsrapportering är acceptabelt suddas alltmer ut.   

 Grafiska bilder – med bilder ger man läsaren en föreställning av verkligheten som är lätt att 

tro på. 

 Barn och unga – är unga inblandade i brott har det alltid högt nyhetsvärde. 

 Konservativ ideologi och politisk diversion – politiska processer och mediediskurser är 

svåra att separera och konstituerar varandra. 

                      (Jewkes 2004:40-60) 

Dessa brottsnyhetsvärderings-variabler är utvecklade med utgångspunkt i brittiska medier, 

men kan, anser jag, även tillskrivas svenska medier, både på grund av geografisk och kulturell 

närhet med liknande mediesystem.   

 

I likhet med Jewkes beskriver medievetaren och kriminologen Maggie Wykes, författare av 

News, Crime and Culture (2001), hur medierna tillskriver och reproducerar stereotyper. Hon 

menar att medierna, genom att allt som oftast tillskriva olika ”grupper” vissa karakteristiska 

egenskaper alltså upprätthåller exempelvis könsroller, eller i min studies fall, synen på unga. 

Detta gör att media upprätthåller en viss diskurs i vilken mannen är farlig och kvinnan är ett 

oskyldigt offer vid exemplet om könsnormer (Wykes 2001:111). Både Wykes och Jewkes 

menar att det här blir extra avvikande och sensationellt med kvinnor som begår brott, då det 

går emot den könsdiskurs som råder. Att gärningspersonen är en kvinna höjer alltså 

nyhetsvärdet och den brottsliga kvinnan framställs inte sällan i mycket dålig dager (Wykes 

2001:111; Jewkes 2004:112). Jewkes beskriver medierapporteringen om kvinnor som begått 



18 

 

brott med hjälp av ett feministiskt perspektiv och menar att kvinnliga gärningspersoner inte 

bara bryter mot juridiska lagar utan även mot naturens lagar (Jewkes:111). Även 

kriminologerna Ian Marsh och Gaynor Melville (2009) diskuterar kvinnliga gärningspersoner 

och menar att mediediskurser om kvinnor som gärningspersoner, i likhet med Jewkes och 

Wykes, handlar om den sociala konstruktionen av könsroller där normen om den acceptabla 

kvinnan är att hon är omtänksam, känslosam och moderlig. Däremot menar Marsh och 

Melville att kvinnor som begår brott snarare behandlas med försiktighet och sympati av 

medierna. Medierna är enligt dem bland annat medskyldig till att bortförklara brott av kvinnor 

på biologiska orsaker, bland annat genom att skylla händelsen på premenstruellt syndrom 

(PMS) och vilket minskar kvinnans ansvar (Marsh & Melville 2009:77). 

 

Missrepresentationen, vilken handlar om den negativa effekten av att en icke-representativ 

bild av brottsligheten skapas i medierna, gäller även brottstyper där det finns en icke 

representativ rapportering om vålds- och sexualbrott i förhållande till många andra brott. 

All denna missrepresentation som både Jewkes (2004) och Wykes (2001) belyst kan leda till 

så kallad moralpanik. 

 

Moralpanik kan ses som en vidareutveckling av kriminologins stämplingsteori
2
 (Jewkes 

2004:71). I Stanley Cohens antologi Images of Deviance används begreppen moralpanik för 

första gången av sociologen och kriminologen Jock Young. Young studerade moralpaniken 

som skapades kring unga människors drogbrukande under sextiotalet. Antologin tar till stora 

delar upp hur kriminologin bör fokusera mer på sociologin om det avvikande beteendet och 

att spridningen av den centrala kontrollen bör vara en central fråga. Cohen utvecklar 

konceptetet och riktar stort intresse mot ”mediernas roll och deras delaktighet i skapandet 

eller förstärkningen av olika attityder, av föreställningar, av fördomar och rasism.” (Pollack 

2001:81). Olika författare definierar moralpanik till viss del olika men Cohen beskriver hur 

paniken uppstår i samband med uppmärksammandet av ett (extremt) brott eller hot och har 

stor betydelse för kriminalpolitiken. (Cohen 1980 i Pollack 2001:82f). Ett kännetecken av 

paniken är bland annat att det finns en eller flera grupper som identifierats som skyldiga eller 

                                                 
2
 Stämplingsperspektivet fokuserar på betydelsen av omgivningens reaktioner på avvikande handlingar. Om 

samhället pekar ut en individ som brottsling finns en uppenbar risk att dennes självbild förändras i motsvarande 

riktning, om samhället ser individen som en brottsling gör även hen själv det och handlar därefter. (Sarnecki 

2009:200f) 
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ansvariga för hotet som det upplevts. Ett ”vi” och ”de”-tänk etableras, något som passar 

mediedramaturgin väl (Pollack, 2001:84).  

 

Då dessa paniker oftast drivs av medierna föreslår Pollack begreppet mediepanik för att bättre 

representera hur mediernas fokusering på ett stort samhällsproblem leder till så stora 

reaktioner att politikerna måste reagera för att inte riskera kritik för bristande handlingskraft 

(Pollack 2001:94f; Sarnecki 2009:311). Pollack använder alltså begreppet mediepanik för att 

beskriva en viktig aspekt av kriminaljournalistikens roll. Media skapar och orkestrerar i stort 

sätt debatten om brottsligheten, vilken ofta leder till panikliknande reaktioner hos läsaren. 

Detta mediala spel har blivit ett dominerande inslag i hur samhället hanterar brottslighet och 

kriminalpolitik (Pollack, 2001:93). Pollack beskriver hur begreppet mediepanik tidigare 

”begränsats för den moralpanik som genom historien uppstått kring introduktionen av nya 

medier och den unga generationens relation till dessa nya medieformer” (ibid:319). Hon 

hävdar att termen med fördel bör breddas och ses som en ”övergripande beteckning på alla de 

olika mediekonstruerade panik- och hotfenomen vi möter” (ibid). Pollack beskriver hur 

medierna tillskriver människor rädsla och upplevelser av hot och mobiliserar publika 

responser, exempelvis genom att låta experter svara på en viss sorts frågor där man ger 

utrymme för svar som är anpassade till den konstruktion av problemet som frågorna redan 

beskrivit (ibid:320). Det är alltså medierna som sätter igång reaktioner i offentlig sektor, och 

som styr huruvida reaktionerna ska få stort eller litet medieutrymme.  

 

Den amerikanska sociologen och medieforskaren David L Altheide argumenterar i en 

vetenskaplig publikation om moralpanik i tidskriften Crime, Media, Culture för att 

moralpanik vanligen används i nyhetsrapporteringen då den passar med nyhetsformatet 

(Altheide 2009:81). Altheide skriver hur användandet av moralpanik ökat det senaste 

decenniet framförallt inom nyhetsrapporteringar som en del av en "oppositionell" röst eller 

"andra sidan" av artiklar om avvikande beteende, sexuellt beteende och brottslighet. Han 

hävdar att moralisk panik som "opposition" passar formatet underhållande nyheter och 

samtidigt som detta upprätthålls av skribenter och är en vana för publiken verkar det också 

vara associerade med vissa ämnen (t.ex. sex och våld), men inte andra, såsom terrorism 

(Altheide 2009:79).  

 

Jewkes hävdar att konstruktionen av brottslighet och brottslingar som moralpanik designat för 

att sälja tidningar, visar på ett skifte från “hard news” till det säkra området av sensation-
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rapportering och underhållning. Medieorganisationernas desperata försök att säkra publik 

resulterar i en nyhetsvärderings-hierarki där vissa saker tas alltför seriöst och andra inte 

seriöst nog. (Jewkes 2004:6) 

 

4. METOD  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur ungdomsbrottsligheten och 

ungdomsbrottslingar framställs i tidningspressen. För att göra detta använde jag mig av 

Faircloughs kritiska diskursanalys som metodologiskt tillvägagångssätt. Genom Faircloughs 

analysverktyg, bland annat i form av en tredimensionell modell, ges stor inblick i hur man 

behandlat ämnet i detalj och vilka diskurser som framförs eller reproduceras om 

ungdomsbrottsligheten och ungdomsbrottslingar (Fairclough 2003:208).   

 

I denna del beskriver jag mina metodval och vad dessa innebär. I tidigare avsnitt har teorin 

och tankarna bakom Faircloughs kritiska diskursanlys presenterats och här kommer jag att 

mer utförligt presentera just de metodologiska tillvägagångssätten och de analysverktyg 

kritisk diskursanalys ger mig. Jag beskriver även det material jag valt att analysera och urval 

jag gjort. Jag för även en diskussion om kritik som finns mot den kritiska diskursanalysen 

samt redogör för uppsatsens validitet och reabilitet. Avslutningsvis beskriver jag min 

forskarroll och forskningsestetiska överväganden.  

 

4.2 Faircloughs kritiska diskursanalys 

Faircloughs version av kritisk diskursanalys tar sin utgångspunkt i att ”språket är en 

oreducerbar del av det sociala livet, dialektiskt förbundet med andra delar av det sociala livet, 

så att social analys och forskning alltid måste ta hänsyn till språket” (Fairclough 2003:2 min 

övers.). Detta innebär att en fruktsam metod när det gället mediestudier är genom fokus på 

språket med hjälp av diskursanalys (ibid). Fairclough och hans kritiska diskursanalytiska 

angreppssätt menar att det är genom språket som våra representationer av verkligheten skapas. 

Denna verklighet är inte en redan existerande verklighet som speglas genom språket utan 

representationer bidrar till skapandet av den (Winther Jørgensen & Phillips 1999:15). 

Diskursanalysen är ett bra verktyg för att föra fram rådande diskurser i ljuset. Både Fairclough 

och Foucault har använt diskursanalys för att belysa ojämlika maktförhållanden i en strävan 

att förändra dessa (ibid).  
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Den kritiska diskursanalysen är en analys av text i dess kontext. Det är en metod som 

analyserar texten i dess sociala sammanhang. Ett centralt begrepp i Faircloughs kritiska 

diskursanalys är diskursordning vilket betyder summan av de diskurser och genrer som 

används inom ett visst område (ibid:73). En genre är ett sätt att använda språket som är 

förbundet med och bildar en del av en bestämd social praktik som till exempel en 

nyhetsgenre. Inom diskursordningarna finns olika diskursiva praktiker, varigenom tal och 

skrift produceras och tolkas. En kommunikativ händelse, om det nu är skrift, bilder, tal eller 

en blandning av dessa (i mitt fall text), har tre dimensioner; Den är en text, en diskursiv 

praktik och en social praktik och diskursanalysen inkluderar alla dessa tre dimensioner i 

analysen. Inom dessa dimensioner finns flera områden att ta hänsyn till i analysen (Fairclough 

2003). Alla dessa områden har inte varit intressanta för mig att undersöka, medan andra 

områden varit mer nödvändiga. Jag har nedan ändå valt att presentera samtliga områden som 

Fairclough menar är användbara för att ge en så bra inblick för läsaren som möjligt. Detta gör 

jag för att visa så stor transitivitet som möjligt så att läsaren ska kunna skapa sig en egen 

uppfattning om mina metodologiska vägval är passande.  

 

4.2.1 Den tredimensionella modellen 

Den första analysnivån har sin utgångspunkt i en lingvistisk analys där man undersöker texten 

och dess egenskaper. Här undersöks främst grammatiska och retoriska inslag i texten. Etos är 

ett och handlar om att analysera hur texter bidrar till att konstruera identiteter, alltså hur 

textproducenternas språk och ordval formar textkonsumenternas bild av till exempel en viss 

persons identitet (Jørgensen Winther& Philips 2000:85ff). Två viktiga grammatiska element 

att observera vid textanalys är transitivitet och modalitet. Transitivitet uppmärksammar hur 

subjekt och objekt förbinds eller inte förbinds med händelser och processer, alltså att se vilka 

processer och individer som lyfts fram i texten och hur händelser presenteras. Exempelvis ett 

påstående som ”stressnivån på universitet är hög” saknar agent och är någonting som bara 

”är”, agenten fråntas ansvaret och tonvikten läggs på effekterna av händelserna eller 

processen som lett till den höga stressnivån. Skulle det däremot uttryckas ”lärare på 

universitet pressar elever med tunga tentor och svåra böcker vilket lett till att stressnivån blivit 

hög” här ser man en tydlig agent som kan ställas till svars för stressen (läraren).  I en 

uppsättning råd för genomförandet av diskursanalys framhåller Fairclough att kulturella, 

ideologiska och andra faktorer avgör valet av metafor i en diskurs. (ibid:87) 
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I den andra analysnivån, diskursiv praktik, ligger intresset i hur texten har producerats och hur 

den konsumeras. Man fokuserar på hur författaren i skapandet av texten bygger på diskurser 

och genrer (diskurstyper) som redan finns. Vid undersökning av hur en text har producerats är 

intertextualitet och interdiskursivitet centrala begrepp. Intertextualiteten studeras genom att 

undersöka hur texten bygger på andra, tidigare skrivna texter. I det senare undersöks vilka 

eventuella diskurser som kan identifieras i texten. Om olika diskurser förekommer i samma 

text har den en hög grad av interdiskursivitet vilket tyder på social förändring. Om texten 

däremot har låg grad av interdiskursivitet är det ett tecken på reproduktion av det som redan 

råder. (ibid:86) 

 

Analys av den sociala praktiken innebär att ställa de två tidigare dimensionerna i relation till 

det bredare sociala sammanhang där de ingår (ibid:90). Här sammanfattas vad man kommit 

fram till i tidigare dimensioner och ”säcken knyts ihop”. I denna del krävs verktyg i form av 

fler teorier än Fairclouhgs kritiska diskursanalys varav jag använder mig av mina tidigare 

beskrivna teorier. 

 

4.3 Mitt tillvägagångssätt och analysfrågor 

Faircloughs kritiska diskursanalys utgår alltså från de tre ovan beskrivna dimensionerna; 

texten, den diskursiva praktiken och den sociala praktiken. För att utforska hur diskurserna 

mina artiklar framställs har jag gjort en detaljerad analys av texternas egenskaper. Jag har 

bland annat undersökt hur identiteter skapas genom att analysera hur författaren exempelvis 

framhäver vissa personer, eller förminskar andra, för att förstärka en viss framställning eller 

diskurs. Även grammatik och framförallt retorik har varit av intresse att studera. Jag har 

granskat hur texten organiserats i meningar genom att undersöka ordval och användandet av 

värdeladdade ord, vilket är intressant då ordvalen påverkar hur läsaren uppfattar texten. Etos 

är ett centralt retoriskt inslag att analysera och handlar om att analysera hur texter bidrar till 

att konstruera mottagarens bild av identiteter, alltså hur textproducenternas språk och ordval 

formar textkonsumenternas bild av till exempel en viss persons eller grupps identitet 

(Jørgensen Winther& Philips 2000:85ff ). Jag har även undersökt hur händelser och processer 

förbinds (eller inte förbinds) med subjekt och objekt, så kallad transivitet. Detta undersöks för 

att kunna kartlägga vilka ideologiska konsekvenser som olika sätt att skriva en text kan få 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000:87). 
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Fairclough anser att varje text både representerar, skapar identiteter och relationer. för att 

uppmärksamma dessa använder han sig av olika frågeställningar (Fairclough 2003:5). Med 

sökandet efter representation, skapandet av identiteter och relationer har jag formulerat frågor 

som använts som hjälpmedel i min analys. Dessa frågor bör alltså ses som hjälpmedel och jag 

har inte ämnat redovisa svaren på dem alla i mitt resultat. 

– Vilken bild av ungdomsbrottslingheten förmedlas i texterna?  

– Vilken bild av ungdomsbrottslingar förmedlas i texterna? 

– Vilka identiteter skapas för de inblandade i texterna?  

– Vilka relationer skapas mellan de inblandade (så som aktörer, reporter, läsare, expert)? 

– Hur förhåller sig de olika diskurserna till varandra? 

– Hur kan texten och de diskurser jag funnit relateras till diskurser i en bredare social 

praktik? 

 

4.4 Material 

Mitt undersökta material var tidningstexter som behandlar ungdomar och brott från fyra olika 

dagstidningar; Dagens Nyheter, Aftonbladet, Östgöta Correspondenten samt Sydsvenskan. 

När det kommer till val av tidsperiod dessa texter skulle samlas in valde jag två veckor i 

november förra året (2012), närmare bestämt mellan den 12-26. Detta är något som liknar 

Pollacks val i sin undersökning men hon begränsade sig till en vecka. Som jag tidigare tagit 

upp passar november månad bra att representera en ”vanlig” period då inga speciella 

händelser eller högtider inträffar som kan göra urvalet mindre representativt, med det inte sagt 

att materialet och analysresultaten kan generaliseras till året i helhet. 

 

De tidningar jag valde att ta mitt material från valdes för att stå för en stor spridning av 

dagens nyhetstidningsmarknad, både vad gäller ägare, ideologisk ställning och till viss del 

geografisk spridning. En kort beskrivning av tidningarna görs nedan.  

 

Dagens Nyheter är Sveriges största morgontidning och utger sig för att vara en oberoende 

liberal Stockholmstidning med nationell spridning, ingår i Bonnierkoncernen.   

 

Aftonbladet är en kvällstidning som räknas till Sveriges största dagstidning.  Har antagit en 

oberoende socialdemokratisk ställning. Ägs av Schibsted och Landsorganisationen i Sverige 
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(LO) (9 procent).  

 

Östgöta Correspondenten är en lokal morgontidning med oberoende borglig utgångspunkt. 

Ägs av Norrköpings Tidningar.  

 

Sydsvenska Dagbladet är liksom Dagens Nyheter oberoende liberal och ägs av 

Bonnierkoncernen. Denna tidning valdes då den räknas som en stor dagstidning och även ger 

en spridning av materialet till södra Sverige, Skånes län, där brottsligheten är stor (Brå 

2012b). 

 

Artiklarna i tidningarna fann och läste jag genom mediearkivet Retriever vilket är en databas 

för artikelsök av majoriteten av svenska tryckta dagstidningar, tidsskrifter och affärspress. Jag 

valde tidningar och mellan vilka datum och gick sedan igenom de 8 409 artiklar som fanns under 

den valda perioden.  

 

Ett alternativ för en mer effektiv, eller snarare snabbare sökning hade varit att använda mig av 

sökord på Retriever för att finna mitt material. Detta var någonting jag provade i början av 

arbetet men insåg snabb att alltför många artiklar missas då det är mycket svårt att träffa exakt 

rätt med sökorden, vilket skulle ge ett alltför stort bortfall.  

 

Genom min genomsökning av de 8 409 texterna fann jag sextio (60) texter som jag klassade 

att ha att göra med ungdomsbrottslighet och/eller ungdomsbrottslingar. Texterna bestod både 

av notiser och längre artiklar. Mina uppsatta riktlinjer för urvalet var att gärningspersonen 

beskrivits som en ung man/person/kvinna/flicka eller pojke eller en direkt utskrivning av 

personens ålder. Som beskriver under rubrikerna ”Avgränsningar” samt 

”Begreppsdefinitioner” räknade jag även de som endast var misstänka för brottslighet eller 

ännu inte fått ett straff för sin handling att kunna sållas under ämnet ungdomsbrottslighet. 

Vidare fanns det fall i artiklarna då åldern på gärningspersonen inte anges tydligt. I dessa fall 

ger alternativa beskrivningar av personen indikation på personens åldersgrupp som 

exempelvis ”ung man”, vilket sovrats som ungdom.  I vissa få fall har jag alltså gjort en 

subjektiv bedömning, där den finns en risk att den omskrivna personen inte är mellan femton 

och tjugo år.  

 

De sextio texterna lästes igenom noga flera gånger och en helhetsbild skapades över 
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rapporteringen och de olika sätten att skriva om ungdomsbrottsligheten och 

ungdomsbrottslingar identifierandes. Därefter valde jag ut tjugo (20) stycken texter som jag 

ansåg representerade den större mängden texter. I de fall de olika tidningarna skrev om 

samma händelse tolkade jag det som att de skrev på mycket liknande sätt om denna och jag 

valde då den artikel som jag ansåg skulle ge mest att analysera. Jag gjorde alltså ett strategiskt 

urval för att ha ett mindre antal artiklar att analysera närmare. Dessa representerade, enligt 

mig, de generella framställningarna och diskurserna som fanns i de insamlade texterna som 

helhet (Kavle 1997:98). Att de olika tidningarnas texter, enligt mig, inte skiljde sig åt 

nämndvärt gjorde att jag valde att inte ha ett jämnt urval av texter från de olika tidningarna 

utan valde texterna i egenskap av just texter, oberoende tidningskälla. Att texterna inte skiljde 

sig åt i de olika tidningarna är i sig intressant men kommer inte kunna diskuteras vidare i 

denna uppsats.  

 

De utvalda texterna analyseras utifrån Faircloughs kritiska diskursanalys där jag söker vilka 

olika diskurser som finns att finna om ungdomsbrottsligheten och ungdomsbrottslingar samt 

exempel på hur framställningen av hur ungdomsbrottsligheten och ungdomsbrottslingar ser ut.  

 

4.5 Metodkritik 

Den kritik Faircloughs analysmetod som getts av Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips i Diskuranalys som teori och metod handlar bland annat om att Fairclough inte 

tydliggör vart gränsen går mellan analysen av den diskursiva och bredare sociala praktiken. 

Det ges ingen vägledning kring hur mycket av den sociala praktiken som behöver analyseras 

och det finns heller inga angivna förslag på användbara sociologiska eller kulturella teorier 

(Winther Jørgensen & Philips, 2000:93).  

 

Kritik mot metoden diskuteras även i Mats Alvesson och Kaj Sjöbergs Tolkning och reflektion 

– vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Bland annat menar de att språket har en begränsad 

möjlighet att representera verkligheten och att diskursanalytiker har en tendens att tolka 

språket utöver en rimlig gräns vilket leder till övertolkning och överanalysering av texterna. 

Alvesson och Sjöberg framhåller att man istället för ska ha en syn på språket som endast 

delvis framhåller dess förmåga att förmedla något mer än sig själv. De anser även att det är 

olika hur mycket olika utsagors möjlighet att fungera som ledtrådar till något som ligger 

utanför själva språkanvändandet (Alvesson & Sköldberg 2008:467ff). Det är därför viktigt att 
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jag har försökt motverka detta genom att inta ett så öppet, reflexivt och skeptiskt 

förhållningssätt till min egen forskning som möjligt. 

 

4.6 Validitet och reliabilitet  

Med reliabilitet menas att analysen och tolkningen kan replikeras, det vill säga att om samma 

studie genomför igen kommer man vid hög reliabilitet komma fram till samma resultat. 

Reliabilitet delas ofta upp i två delar; intersubjektivitet och intrasubjektivitet. Med 

intersubjektivitet menas om studien kommer att få samma resultat om den genomförs av andra 

forskare. Med intrasubjektivitet menas om den kommer att få samma resultat om jag som 

forskare genomför analysen igen (Bryman 2001:183). Reliabiliteten i de varianter av 

diskursanalys som används inom samhällsvetenskapen ibland framstår som problematisk. Det 

beror på att analysverktygen kan te sig svårtolkade. Vissa former av diskursanalys kan sägas 

ha en mer öppen syn på analysverktygens utformning, vilket dock kan inverka på studiens 

intersubjektivitet. För god intersubjektivitet krävs tydliga definitioner av teoretiska begrepp 

och metodologiska tillvägagångssätt (Bergström & Boréus 2005: 352 f).  

 

För att studien ska ges validitet är det viktigt att valet av empiriskt material kan motiveras och 

granskas kritiskt. Validiteten i en studie återfinns även i överensstämmelsen mellan teoretiska 

definitioner och empiriska indikatorer. Winther Jørgensen & Phillips skriver att ”ett sätt att 

avgöra om en diskursanalys är valid är att se på sammanhanget” (2000: 123). Det innebär att 

analysen kan uppfattas som icke trovärdig om man uttrycker analytiska påståenden som inte 

är relevanta i förhållande till studiens frågeställning.  

 

Genom att jag har hållit mig till den beskrivna analysmetoden samt varit tydlig och 

transparent i mitt tillvägagångssätt och beskrivit hur jag gått tillväga, varit öppen med 

problematiska aspekter samt återgett citat från artiklarna i analysen och hänvisa till dem i en 

bilaga hoppas jag att studien kan anses ha god reliabilitet och validitet. 

 

4.7 Forskarroll och forskningsetik 

Utgångspunkten för diskursanalys är att man aldrig kan nå verkligheten utanför diskurserna, 

därför är målet som diskursanalytiker inte att analysera vad författaren egentligen menar i sin 

text utan det är diskursen i sig som är föremålet för analysen- man ska arbeta utifrån det som 

faktiskt skrivits för att analysera vilka sociala konsekvenser olika diskursiva framställningar 
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får. Det är viktigt att sätta sig själv inom parantes så man inte överskuggar analysen med sina 

egna åsikter, värderingar och kunskap. Eftersom jag som forskare själv ofta lever bland de 

självklarheter som jag har som mål att finna i min text blir det svårare att utröna vad som gör 

vissa yttranden sanna och andra inte. Det är därför viktigt att försöka se på materialet med 

främmande ögon (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 28).     

 

När det kommer till forskningsetiska överväganden finns två forskningsetiska krav; 

forskningskravet samt individskyddskravet. Forskningskravet går ut på att man ska utföra 

forskning som har hög kvalitet, bidrar till kunskap och fokuserar på viktiga frågor. 

Individskyddskravet handlar om att det är av största vikt att skydda individer som deltar i eller 

på något sätt berörs av forskningen. Samhällets medborgare ska alltså ha rätt till skydd mot 

obehörig insyn i sina liv, mot kränkning eller förödmjukelse. Forskningen får heller inte skada 

individer psykiskt eller fysiskt. Dessa två huvudkrav som ställs på forskningen får i många 

fall vägas mot varandra och det är denna avvägning som bestämmer forskningsformen i form 

av frågeställningar, metodval och så vidare. (Vetenskapsrådet 2011) 

 

Då det material jag använt mig av bestått av artiklar tryckta i officiell tidningspress, utan 

utskrivna namn eller tydliga bilder på någon inblandad ser jag ingen forskningsetisk 

problematik i min undersökning eller mina tillvägagångssätt.  

5. ANALYS OCH RESULTAT 

Vilka är då de unga brottslingarna vi möter i de fyra tidningarna under de två veckorna i 

november, och hur skildras den brottslighet de ägnar sig åt? Med hjälp av mina analysverktyg 

och analysfrågor har jag funnit olika mönster i artiklarna av på vilket sätt man i de utvalda 

tidningarna framställer ungdomsbrottsligheten och ungdomsbrottslingar. Av dessa mönster 

kan jag urskilja några huvudteman: Chockerande ungdomsvåld, Hänsynslöshet och Avvikande 

flickor. Nedan beskriver och analyseras dessa. Kopplingar görs till tidigare forskning och 

teorier som tagits upp i tidigare avsnitt. 

 

5.1 Chockerande ungdomsvåld 

Det chockerande ungdomsvåldet har jag valt att benämna det första tema jag funnit. Det 

vanligaste sammanhang i vilka man under den undersökta novemberveckan möter en ung 
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kriminell är det våldsutövande brottets. Detta tema genomsyrar och överskuggar de flesta 

övriga teman. Väldigt många av artiklarna innehåller eller framställer våldsskildringar i mer 

eller mindre mån. Framställningen av oförståeligt, i de flesta fall grundlösa och skrämmande 

grova ungdomsvåldet ger en skräckinjagande bild av ungdomsbrottsligheten. Genom att 

brottsligheten framställs som grovt våldsam och chockerande ges bilden av att samhället 

utsätts för onödigt våld, i många fall föranlett av okontrollerbar ilska. Våld är ett av de 

kriterier i brottsnyhetsvärderingen som Jewkes menar har högt läsarvärde (Jewkes 2004:54). 

Exempel på ungdomarnas okontrollerbara ilska som artiklarna framställer kan ges i 

rapporteringen om en nittonårig man som ska ha slagit ner den taxichaufför han färdades med 

då han var missnöjd med resans pris.  

”När resan var klar och det var dags att betala vägrade 19-åringen, resan var enligt honom 

för dyr. När taxichauffören sedan ringde sin chef flög 19-åringen på honom. Efter att först 

ha sparkat taxichauffören slog han till honom flera gånger i ansiktet.”  

(”Vägrade betala – slog ner chauffören” Östgöta Correspondenten 2012-11-26) 

Genom att ge en detaljerad beskrivning av misshandeln ökar man dramatiken i scenen. 

Dramatik och detaljerade beskrivningar är viktigt i skildringar av brottshändelser för att öka 

läsarvärdet (Jewkes 2004:54). Att förenkla en händelse ingår också i formandet av en 

brottsnyhet och ger en minskad risk för tolkningsmöjligheter för läsaren, vilket kan ge en 

ensidig framställning (ibid). Dessa sätt att framställa och forma brottshändelsen på återfinns i 

samtliga artiklar om våldsbrottslighet jag har i mitt material, där detaljerade, dramatiska 

skildringar av brottet ges, exemplen ges nedan.  

”[...] och slog honom upprepade gånger i huvudet” (Svartsjukt ex villkorligt dömd” 

Sydsvenskan 2012-11-20) 

”[...] höggs, stacks och skars på mer än hundra ställen på kroppen och flera av skadorna 

var var för sig dödliga. Bland annat fick hon luftstrupen avskuren” (”17-åring åtalas 

misstänkt för mord på systern” Sydsvenskan 2012-11-15) 

” [...] slog honom med knytnävsslag i ryggen” (”Tioåring överfölls” Sydsvenskan 2012-

11-15) 

”Han slog och sparkade boendepedagogen på knät och i magen” (”17-åring sparkade 

boendepedagog” Östgöta Correspondenten 2012-11-24) 
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Temat om det chockerande ungdomsvåldet kan ses i vilka ord som används i artiklarna. Etos 

är ett centralt retoriskt inslag att analysera och handlar om att analysera hur texter bidrar till 

att konstruera mottagarens bild av identiteter, alltså hur textproducenternas språk och ordval 

formar textkonsumenternas bild av till exempel en viss persons eller grupps identitet 

(Jørgensen Winther& Philips 2000:85ff ). Att använda sig av så tydliga skildringar som man 

gör i texterna ovan, med detaljerade tillvägagångssätt (såsom avskuren luftstrupe) formar i sig 

en bild av grovheten hos de unga gärningspersonerna. De analyserade artiklarna innehåller 

många språk- och ordval som skildrar en impulsiv, aktiv ungdom. Ungdomarna och deras 

handlingar framställs med aktiva verb, vilket ger fullt ansvar till dem. Vid speciella offer 

ligger dock fokus på offret som passivt subjekt, något jag tar upp längre ner.  I artiklarna 

används ord som: 

”[...] flög på [...]” (”Vägrade betala – slog ner chauffören” Östgöta Correspondenten 

2012-11-26)  

”[...] blev aggressiv.” (”17-åring sparkade boendepedagog” Östgöta Correspondenten 

2012-11-14) 

”[...] överföll [...]” (”Tioåring överfölls” Sydsvenskan 2012-11-15) 

Med dessa ord målas en impulsivitet och extrem ilska hos den unga mannen. De sätt på vilka 

ungdomsbrottslingarna beskrivs på (t.ex. beskrivs med negativ karakteristiska) som innehåller 

olika laddningar kan anknyta till de stereotypifieringar som finns av dem. Detta ger bilden av 

en okontrollerbar, eskalerande våldskultur bland ungdomar. Ger offret plats att uttala sig som 

någon form av expert, utan att inneha denna status. De händelser som rapporteras om ger ett 

dramatiskt intryck och ger nästintill en känsla av att ungdomar är mycket brottsbenägna. Och 

framförallt att brotten de begår är grova och långt ifrån genomtänkta. Ungdomarna verkar inte 

kunna kontrollera sin ilska eller sitt missnöje utan ”flyger på” dem de riktat ilskan mot. 

Brotten är grova, det är grova misshandelsfall med flaskor och andra tillhyggen, ibland till 

och med knivar där utgången i flera fall är dödlig. Det chockerande ungdomsvåldet är 

någonting alla riskerar att utsättas för, det kan hända vem som helst när som helst.  

”Christopher Vicksell, 16, är en av tusentals unga som utsatts för det utbredda 

ungdomsvåldet. [...] – Det är väldigt vanligt, särskilt på högstadiet där det handlar om 

status och respekt, säger han”(”Misshandlades – av sin skolkamrat” ) 
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Modaliteten i dessa framställningar, det vill säga hur starkt dessa påståenden framställs och 

med vilken säkerhet man har är oftast hög (Philips& Winter Jørgensens.2000:88). Det finns 

inga tvivel och det framställs om en omtvistlig kunskap. Detta syns tydligt i exemplet ovan 

där en misshandlad pojke uttalar sig om att våldsamheter och hot är mycket vanligt på 

högstadiet – ett uttalande (bland många) som mycket väl kan leda till oroligheter hos läsaren 

och i längden kanske moralpanik (något jag kommer att diskuterar mer under 

”sammanfattande diskussion”).  

 

Då detta är en kvalitativ studie kan jag utifrån mitt material uttala mig om att det finns en 

tydlig förbindelse mellan ung gärningsperson och våldbrott i tidningarna som helhet, men jag 

kan dock konstatera att det under just mina undersökta veckor i mitt utvalda material fanns en 

mycket tydlig koppling mellan dessa två, utan att jag vet varför. Även Pollack kommer fram 

till detta (i sin kvantitativa del av sin studie) och frågar sig huruvida ökningen har att göra 

med att kulturklimatet i allt mindre grad tolererar våld. Tre forskare inom området tas upp; 

Estrada som menar att moralpaniken påverkar medierna, Fairclough anser att medierna 

anpassat sig till kommersialiseringen och rättsociologen Matheisen som är på Faircloughs 

spår och menar att straffpolitik säljer bra på mediemarknaden och efterfrågas (Pollack 

2001:124).   

 

5.1.1  Ensamma gärningspersoner 

Ungdomarna som begår brotten är för det mesta ensamma gärningspersoner. De gånger fler 

än en våldsverkare beskrivs i artiklarna framställs gruppen som spontana formationer eller 

kompisgäng och vid något tillfälle bröder. Det finns alltså inga indikationer på någon form av 

organiserat våld eller bestående gängbildning. Detta kan ses mot Pollacks analys där 

medieoffentligheten under hennes studerade novembervecka år 1995 till stor del behandlade 

olika gäng såsom rasister, skinnskallar och mc-gäng (Pollack 2001:270). Flockmentaliteten 

som hon beskriver fanns hos ungdomarna, enligt medietexterna, där man driver på varandra 

till brottslighet och i många fall begår brott tillsammans som en grupp (ibid:303), finns inte 

alls i samma mån att finna i artiklarna i de tidningar jag analyserat från år 2012. Detta är även 

intressant utifrån den kriminalpolitiska kontexten då gängbrottsligheten de senaste åren ökat 

(Brå 2012a).   
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5.1.2 Vendetta 

I många av de våldsutövande sammanhangen framställs gärningspersonen sakna bakgrund, 

motiv eller framtid. Han (det är oftast en han) är en anonym misshandlare, galning med kniv, 

okontrollerbar mördare. Detta gör han oftast i notisform. Men i de längre texterna ges ofta en 

djupare bild. Gärningspersonen ges fortfarande sällan en bakgrund eller framtid, men ett 

motiv börjar komma fram, mer eller mindre försiktigt och med mer eller mindre säkerhet. 

Motivet, eller bakgrunden till den brottsliga gärningen, som beskrivs handlar om hämnd. Den 

våldsutövande ungdomen försvarar, eller snarare motiverar sina handlingar med att de görs på 

grund av en betydelsefull anledning såsom en för dyr taxiresa, avvisande flickvän, otrohet 

eller förtal. En underdiskurs till temat om våldbrottsligheten har jag därför valt att kalla för 

Vendetta. 

 

En brottshändelse som handlar om brott som är begångna med hämndmotiv har högt 

tröskelvärde då den är dramatisk på så sätt att läsaren får en tydlig inblick i relationerna 

mellan offer och förrövare (Jewkes 2003:41). Några rubriker och textcitat får illustrera: 

”Svartsjukt ex villkorligt dömd. [...] På tåget hoppade en 19-åring på honom och 

anklagade honom för att ha varit med 19-åringens före detta flickvän” (”Svartsjukt ex 

villkorligt dömd” Sydsvenskan 2012-11-20) 

”15-åringen blev förbannad när systern blev kallad hora och bestämde sig för att 

hämnas.” (”Ungdomsvård för misshandel” Östgöta Correspondenten 2012-11-24)  

” [...] bröderna har förklarat sitt agerande med att 13-åringen sa ’ofördelaktiga saker’ om 

brödernas familj.” (Misstänkta hålls borta från skolan” Sydsvenskan 2012-11-15) 

De två senare citaten ger en bild av att hämndbehovet är sprungna ur (familje)heder, vilket är 

den bild jag fått av de flesta artiklarna där hämnd figurerar som förklaring eller i alla fall 

orsak till att ett (vålds-)brott begåtts. Ungdomarna som misshandlat har gjort det på grund av 

familjens heder enligt framställningen i artiklarna.  

 

5.2  Hänsynslöshet 

Det andra temat jag funnit i analysen av de utvalda artiklarna har jag valt att kalla för 

”Hänsynslöshet”. Ungdomsbrottslingarna framställs som hänsynslösa, nästan hjärtlösa 

personer på grund av den brottslighet de utövar och hur de agerar. 
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Många av de brott som beskrivs i artiklarna i de studerade tidningarna tolkar jag rapporteras 

om på grund av åldern på gärningspersonerna. Man skriver gärna ut exakta åldern på 

gärningspersonerna redan i rubriken och upprepar vid flertalet tillfällen den unga åldern, 

antingen genom att upprepat skriva ut åldern eller benämna personen som ”den unge...” eller 

”pojken”/”flickan”. Detta speglar tydligt Jewkes värderingsmall för brottsnyheter där hon 

menar att en händelse där ett barn eller en ungdom begått ett brott har högt nyhetsvärde och 

har stor chans att bli en nyhet (Jewkes 2004:56f).  När en ung person begått ett brott 

framställs det alltså som sensationellt och meningen är att man ska reagera på personens unga 

ålder. Någonting som i mitt studerade material verkar framstå som än mer häpnadsväckande 

än att unga ”endast” begår brott är då offren för dessa brott antingen är yngre eller mycket 

äldre. I de artiklar då offren varit yngre eller mycket äldre har brottsligheten handlat om 

misshandel eller stöld. Hänsynslösheten som tema visar sig i på vilket sätt man valt att 

rapportera om händelserna. Från att ha använt sig av rubriker och brödtext som ”17-årig 

sparkade boendepedagog”, där sjuttonåringen får platsen som det aktiva subjektet som agerat 

ut mot någon som visserligen var i tjänsteposition (vilket troligen är anledningen till att 

nyheten finns med), men som inte vidare individualiseras – till att vid händelser med yngre 

eller äldre utsatta sätta dessa i subjektrollen, där den som utsätter, agenten, ställs i periferin 

och fokus läggs på offret. I dessa fall, då det handlar om yngre eller äldre offer, framställs 

offren som subjekten, men som passiva objekt som tar emot exempelvis slag från de 

hänsynslösa ungdomarna. Artiklarna fokuserar alltså på vad subjektet, vilket är offret, utsattes 

för.   

”En tioårig pojke utsattes för rånförsök av tre äldre pojkar [...] (”Tioåring överfölls” 

Sydsvenskan 2012-11-15) 

 

”87-åring misshandlad av ungdomsgäng. [...] överröstes med sparkar” (”87-åring 

misshandlad av ungdomsgäng” Dagens Nyheter 2012-11-18) 

 

”102-årig kvinna offer för tjuvar. [...] blev bestulen” (”102-årig kvinna offer för tjuvar” 

Sydsvenskan 2012-11-18) 

Artiklarna med offret som passiva subjekt ger mottagaren, läsaren, en bild av offret på ett mer 

individualiserat och djupgående vis än de artiklarna där den unga gärningspersonen stått som 

subjekt. Man får veta att tioåringen var påväg från skolan, att 87-åringen försökte stoppa 
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ungdomarna från att misshandla en hund och att 102-åringen hade handlat och släpade på sina 

matkassar. Individualism menar Jewkes är en viktig komponent i brottsnyhetsrapporteringen.  

Man får därigenom en familjär känsla, kanske empati för offret och Jewkes beskriver hur 

offer som kan konstrueras som ”tragiska oskyldiga” – vilket man definitivt kan med de dessa 

offer – ofta är tydligt placerade inom en familjär och social kontext (Jewkes 2004:45f). Detta 

ger en i sin tur en tydlig framställning av ungdomsbrottslingarna som outsiders som bryter 

mot moraliska normer, något som även frånvaron av några som helst personbeskrivande ord 

om gärningspersonen bidrar till (ibid:46). 

 

Att gärningspersonen inte individualiseras i samma grad som offren gjort i mina undersökta 

artiklar kan självklart bero på bristen på möjligheter att intervjua gärningspersonen eller på 

etiska aspekter. Men att ge offret så mycket utrymme som artiklarna gör kan också återspegla 

det offerperspektiv som växt fram de senaste decennierna (Pollack 2001:264). 

Offerperspektivet har fått allt större plats, både i forskning, inom kriminalpolitiken och i 

medierna. Hur offret beskrivs kan i många fall påverka bilden av gärningspersonen 

(Åkerström & Sahlin 2001:31). De yngre och äldre offren för ungdomsbrottslingarna skildras 

som mycket sårbara även genom uttalanden i artiklarna. Både artikeln om den tioåriga pojken 

som utsatts för rånförsök och misshandel av tre äldre pojkar då han var på väg från skolan och 

artikeln om den 87-åringa kvinnan som misshandlats av ungdomsgäng innehåller ordval, 

meningsuppbyggnader och uttalanden vilka konstruerar och formar mottagarens bild av 

ungdomarna och brottshändelsen.  

” – Vi ser väldigt allvarligt på en händelse där en tioårig pojke blir ett brottsoffer. Det är 

skrämmande. [...] Efter cirka hundra meter gav förföljarna upp jakten. – [...] väldigt 

obehagligt.”  (”Tioåring överfölls” Sydsvenskan 2012-11-15) 

 

”En 87-årig kvinna ska ha sett ett gäng killar sparka på en hund och bett dem sluta. 

Gänget, fem män i mörka kläder, gav sig då på kvinnan. Ett knytnävsslag fick henne att 

ramla till marken [...] överröstes med sparkar. [...] inte slutade fastän hon började blöda.”  

(”87-åring misshandlad av ungdomsgäng” Dagens Nyheter 2012-11-18) 

”Belöning för tips om fega överfallet” (”Belöning för tips om fega överfallet” 

Aftonbladet 2012-11-19) 

Med hjälp av uttalandet från polisen att man ser allvarligt på händelsen med tioåringen samt 

användingen av ord som ”skrämmande” från en polis formar bilden av händelsen som mycket 
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allvarlig och en viss oros-uppbyggnad kan utläsas bland ordvalen i artikeln. Ungdomarna har 

jagat den mycket unga pojken en lång väg och föräldrar beskriver det hela som ”väldigt 

obehagligt”, information och ordval som piskar upp stämningen och känslan av allvar i 

situationen. Den mycket gamla kvinnan önskar att ungdomarna ska sluta skada en hund, 

direkt möts vi av kvinnans goda hjärta mot ungdomarnas mycket ifrågasättbara och 

omoraliska handling, att skada ett djur (något Nils Christie, 2001, kallar ideala offer och 

gärningspersoner). De få beskrivande orden som finns av gärningspersonerna ger en 

skrämmande och okänd känsla då man använder ord som ”gänget” i ”mörka kläder”. I 

artikeln från Aftonbladet tillskriver direkt och tydligt hur mottagaren bör se på händelsen 

genom att benämna brottshändelsen som ”det fega överfallet”. De bygger på så sätt mycket 

tydligt upp en moralisering och distansering till de avvikande ungdomarna och deras 

förkastliga, hänsynslösa beteende.  

 

Skrämseldiskursen som jag fann och beskrev under vålds-temat blir alltså tydlig även här. Att 

gärningspersonerna gett sig på så sårbara personer som barn och mycket gamla personer är en 

så pass förkastlig handling att man kan se tecken på viss moralpanik. Jewkes menar att om 

ungdomar begår brott ses det ofta som ett symptom på fallande moral och att medierna 

använder ungdomsbrottslighet som en indikator på en nedåtgående moralisk spiral av 

samhället i stort (Jewkes 2004:58).  

 

Den skrämmande diskursen kan även ses som en något varnande diskurs. Artiklarna som 

faller in under temat hänsynslöshet innehåller en framställning av risk. De utsatta har som 

diskuterats inte varit inblandade i bråk med gärningspersonerna utan framställs som individer 

som gör oklandervärda saker. Att dessa personer då angrips och misshandlas eller rånas av 

ungdomarna ökar känslan av att risken är stor att vem som helst kan utsättas. Samtidigt ökar 

känslan av att risken för att vem som helst, när som helst, kan utsättas för brott av 

ungdomsbrottslingarna. Att läsa om hur de hänsynslösa ungdomarna betett sig mot de 

oskyldiga offren ökar alltså risken för oro att mottagarens egna barn, föräldrar eller 

mor/farföräldrar ska utsättas. Exempel på hur detta kan skrivas visas nedan. 

”Offren har mestadels varit äldre kvinnor. Det senaste var en 102-åring i Karlskrona som 

efter ett butiksbesök i torsdags blev bestulen på 500 kronor då två unga kvinnor erbjöd sig 

att bära in hennes matkassar.” (Sydsvenskan 2012-11-18) 
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Tidningarna upprätthåller på detta vis diskurser om att okända ungdomar är farliga. 

Risken med denna missrepresentation av brottsligheten som skapas i medierna, vilken 

både Jewkes (2004) och Wykes (2001) beskrivit, kan leda till moralpanik.  

 

5.2 De hänsynslösa samhällsvandalerna 

I temat hänsynslöshet går det att utläsa mer än endast en våldsam och grym diskurs eller 

diskurser som varnar eller skrämmer. Ungdomarna framställs i några av de analyserade 

artiklarna som hänsynslösa även gentemot samhället i stort. Det handlar om pojkar som utför 

brottsliga handlingar genom att bland annat vandalisera, klottra och urinera offentligt. 

Artiklarna om vandalism och klottring (skadegörelse) speglar pojkarna som hänsynslösa i den 

mån att de inte verkar förstå, eller för den delen bry sig om, vilka konsekvenser deras 

handlingar får för samhället i stort, då både vandalismen och klottringen begicks på tåg. I 

artikeln om skadegörelse genom klottring beskrivs hur två tjugoåriga män ertappats på bar 

gärning då de klottrat på ett tåg vid Resecentrum i Linköping och blivit misstänkta för grov 

skadegörelse. Genom att ha med en polismans uttalande om händelsen stärks framställningen 

av ungdomarnas hänsynslöshet inför vad deras agerande leder till. 

”Det kommer att kosta multum att klottersanera tåget” (”20-årig klottrare anhållen” 

Östgöta Correspondenten 2012-11-23) 

En diskurs av ungdomarna som inte tänker igenom sina handlingar eller speglar en klantig 

ungdom. Artiklarna för denna underdiskurs har troligen hamnat i tidningarna på grund av 

ungdomarnas ålder och för att reproducera de brottsliga ungdomarna som omogna och kanske 

framförallt osmarta. Framställningen av ungdomarnas oförnuft framställs extra tydligt i 

artikeln om en nittonåring som urinerat offentligt. Man låter polisen uttala sig om 

klantigheterna där ett humoristiskt språk används, både i uttalanden och i den journalistiska 

texten som i exemplet nedan. 

”19-åringen lyckades inte motbevisa en polismans skarpa blick. - [...] jag såg urinstålen. ” 

(”Urinstråle fällde 19-åring” Östgöta Correspondenten 2012-11-26) 

 

5.3 Avvikande flickor 

Antalet artiklar om kvinnliga gärningspersoner var i mitt material mycket litet. Endast fem av 

de funna artiklarna handlade om brott som begåtts av en gärningsperson av kvinnligt kön. I 
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artiklarna som innehöll beskrivning om kvinnliga ungdomsbrottslingar är man snabb och 

mycket tydlig i att det varit en kvinna som begått brottet. Redan i rubriken eller i ingressen 

blir man informerad om att det handlar om en kvinna, något som inte görs i samma mån i de 

övriga artiklarna. I artiklarna som handlar om manliga gärningspersoner använder man 

mindre utpekande och könsidentifierande ord såsom ”19-årig”, ”Svartsjukt ex” eller 

”misstänkta”.  Medan de artiklar som hanterar kvinnliga gärningspersoner alltså oftast tidigt i 

artikeln tydliggör könet på den unga brottslingen, vilket jag exemplifierar nedan.  

”Kvinna bötfälld för att ha hotat mc-gäng” (”kvinna bötfälld för att ha hotat mc-gäng” Östgöta 

Correspondenten 2012-11-12) 

”[...] en ung kvinna misstänks för dådet.” (”Kvinna knivskuren” Dagens Nyheter 2012-11-20) 

”Två kvinnor [...] har anhållits i Karskrona misstänkta för en rad stölder [...].” (102-åring offer 

för tjuvar 2012-11-18) 

Det verkar vara så att om en person inte beskrivs utifrån sitt kön förutsetts den vara man, om 

kvinna måste det förklaras och förtydligas.  

”Den misstänkte, som är i 17-årsåldern, blev aggressiv. Han slog och sparkade 

boendepedagogen i knät och i magen”.  

Man använder alltså här endast ordet ”han” som presentation av gärningspersonens kön. 

Genom detta sätt att skriva framställer tidningarna det som att det är mer motiverat att vara 

tydlig och med fler än ett ord skriva ut om en person av kvinnligt kön begått ett brott än om 

en person av manligt kön gjort det. man tar förgivet att gärningspersonen är en man i så hög 

grad att man endast behöver skriva ”han” eller kanske snarare att det är så pass vanligt att det 

rapporteras om manliga gärningspersoner så att skriva mer än ”han” skulle kännas onödigt.  

 

Genom dessa specifikationer och tydliggörande av kön bidrar tidningarna till inställningen om 

kvinnan som gärningsperson som avvikande och normbrytande. Man använder de 

könsspecificerande orden för att uppmärksamma det spektakulära i händelsen – inte att ett 

brott har begåtts utan att någon av kvinnligt kön begått brottet. På så sätt framställs de 

brottsliga kvinnorna som annorlunda, normbrytande och på många sätt fel. Även i Pollacks 

undersökning (den mer kvantitativa delen) visade det sig att i hela 93 procent av 

tidningsartiklarna var gärningspersonen en man (Pollack 2001:296). Man har skapat normer 

för beteenden och när någon agerar utanför dessa uppmärksammas det. Wykes beskriver hur 
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medierna ofta tillskriver och reproducerar stereotyper. Även i detta tema bör tas upp 

resonemanget om att medierna tillskriver olika grupper vissa karakteristiska egenskaper och 

då upprätthåller de stereotyper som finns, som inom könsroller där kvinnan är underlägsen 

mannen och ofta ses som ett oskyldigt offer medan mannen är farlig och mer handlingskraftig 

(Wykes 2001:11). Om någon går utanför dessa könsroller, som när en kvinna begår ett brott, 

framställs det som extra avvikande och sensationellt, och på så vis framställs en bild av 

händelsen som någonting mycket ovanligt, normbrytande och omoraliskt. Genom att de 

undersökta tidningarna följer dessa mönster kan man se hur de på så vis upprätthåller 

diskurser om kvinnliga respektive manliga gärningspersoners identiteter.  

6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  

Så vad har jag kommit fram till? Hur ser framställningen ungdomsbrottsligheten och den unga 

brottslingen ut i de utvalda tidningarna under två veckor år 2012? I Bilaga 2 har jag gjort en 

enklare sammanställning av mina resultat. De diskurser som främst framstod handlade om 

grovt våld med temat chockerande ungdomsvåld, skrämseldiskurs och avvikelse. Mina 

resultat är självklart beroende av mitt urval av tidsperiod, material och metod. De säger 

någonting om just detta material, denna tidpunkt med detta tillvägagångssätt. 

 

Ungdomsbrottsligheten framställs som våldsam, chockerande och ohämmad där den unga 

mannen är impulsiv, hänsynslös, besinningslös och hämndsökare utan någon egentlig 

bakgrund. Våldbrott är mycket överhängande med misshandel och mord. Stöldbrott, vilket är 

den vanligaste formen av ungdomsbrott enligt brottsstatistiken (Brå 2012a) representeras 

sällan och när det görs sker det i korta notiser.  I de fall en ung kvinna skildras gör hon det på 

grund av sitt kön, vilket uppmärksammas bestämt. De unga kvinnornas brottsliga handlingar 

liknar dock de brott som männen begått.  

 

Pollack beskriver i analysen av sitt material under år 1995 att det mest förvånande med 

journalistiken under året är frånvaron av mer ingående skildringar av ungdomsbrottslingen. 

Brottsligheten rapporteras där i form av kortare texter med fokus på själva brottshändelsen, 

med detaljer om tillvägagångssätt och tillhyggen (Pollack 2001:272).  Detta är något som jag 

känner igen även utifrån min egen studie, troligen i ännu större grad än Pollack 95-årsstudie, 

då hon ändå fann några mer djupgående skildringar såsom rasister, invandrare (ibid). I mina 

analyserade texter ges inget utrymme för gärningspersonen som individ att skildras och man 
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får således ingen tydlig bild av vem personen är bortom sin handling. Att läsa om 

ungdomsbrottslingar blir för många människor ett sätt att forma sin uppfattning om dem. 

Publikens referensramar är snava och styrs utifrån andras (medias) uppfattningar och 

stereotypiseringar (Wykes 2001). Stereotyper leder till generaliseringar och det är lätt att ta 

till sig generaliseringar. Identiteterna som skapas kring ungdomsbrottslingarna är få och 

bygger främst på deras ålder, vilket kan vara medskapande av stereotypifiering av unga 

brottslingar. 

 

När det gäller de kvinnliga gärningspersonerna beskrivs de, som nämnt, tydligt utifrån sin 

könstillhörighet. Att en kvinna begår ett brott framställs i mina analyserade artiklar som 

avvikande och man ser tecken på en normbrytande diskurs. Wykes och Jewkes teorier om att 

det framställs som extra avvikande och sensationellt med kvinnor som begår brott, då det går 

emot den könsdiskurs som råder är alltså tydligt (Wykes 2001:111; Jewkes 2004:112). Man 

har inte bara brutit mot juridiska lagar utan även mot naturens lagar (Jewkes:111).  Marsh och 

Melvilles teori om att den sociala konstruktionen av könsroller, där den acceptabla kvinnan är 

att hon är omtänksam, känslosam och moderlig, leder till en sympatisering av kvinnor som 

begår brott (Marsh & Melville 2009:77) ser jag inga tecken för. Det finns inga 

bortförklaringar eller mildrande ordval eller framställningar som ger en framställning av 

minskat ansvar på kvinnan. I mediediskursen om den kvinnliga ungdomsbrottslingen skildras 

brottet på samma sätt som då ungdomsbrottslingen varit manlig, den största skillnaden är 

dock fokuseringen på könet.  

 

Pollack beskriver hur vårt samtida samhälle karakteriseras av allt tätare utbrott i medierna av 

moralpanik. Hon menar att vi ständigt ser nya sociala problem relaterade till brott och 

avvikelse avlösa varandra. Användandet av begreppet moralpanik har fått en del kritik, där en 

är kritiken om att det är omöjligt att avgöra när reaktioner är att betrakta som överdrivna i 

förhållande till verkliga förhållanden. Pollack menar att detta är en empirisk fråga som kan 

besvaras endast genom att undersöka varje enskilt fall (Pollack 2001:319). Genom Pollacks 

breddning av begreppet mediepanik, där både de traditionella kriterierna om moralpanik, 

paniken kring nya medier och även övriga risk- och hotpaniker menar Pollack att ”det inte blir 

avgörande att fastställa om eller i vilken omfattning allmänheten och olika moraliska 

entreprenörer eller intressegrupper verkligen upplever starka känslor av panik.” Denna 

definition anser jag kunna passa in i de diskurser som finns om de våldsamma ungdomarna i 

det analyserade materialet. Genom att framställa ungdomarna som irrationella, hänsynslösa, 



39 

 

hämndlystna personer utan bakgrund är risken stor att mottagarna, de som läser artiklarna får 

känslan av att vem som helst kan utsättas för brott. Medierna tillskriver på så vis människor 

rädsla och upplevelser av hot. Man ger en tonåring som tidigare misshandlats plats att tala om 

för läsarna hur vanligt det är att bli misshandlad i skolan, utan att inneha någon som helst 

expertstatus. Man använder sig av dramatiska ord och spelar mycket på känslor, exempelvis 

då offer beskrivs. Vilka som får komma till tals anpassas till den konstruktion av problemet 

som artiklarna redan beskrivit. Pollack menar att den inomjournalistiska föreställningen utgår 

från att människor grips av panik inför vissa fenomen. I samspel med aktörer utanför 

medierna kommer också denna föreställning att bekräftas och medierna bidrar på så sätt att 

skapa den verklighet de rapporterar om (Pollack 2001:320). 

 

6.1 Fortsatt forskning  

Som jag tagit upp tidigare var ursprungsidén med denna uppsats att både analysera 

mediediskurser och kriminalpolitiska kontexter för att sedan jämföra dessa med varandra och 

ge en större bild av ämnet brottsjournalistik kopplat till ungdomsbrottslighet. Jag har vid 

tillfällen känt av behovet av att koppla mina resultat eller diskussioner till en större kontext, 

något som den begränsade tiden och utrymmet inte gav möjlighet till. Denna studie skulle 

utifrån detta kunna ses som en förberedelse eller första del av en kommande, mycket mer 

omfattande studie i ämnet.  
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BILAGA 1 
 

ANALYSMATERIAL 

 

 
 

  

Titel Tidning Datum

Kvinna bötfälld för att ha hotat med mc-gäng Östgöta Correspondenten 2012-11-12

Vandaler drog i nödbromsen Sydsvenskan 2012-11-12

Ungdomsvård för misshandel Aftonbladet 2012-11-14

Tioåring överfölls Sydsvenskan 2012-11-15

Misstänkta hållsborta från skolan Sydsvenskan 2012-11-15

19-åring Kävlingebo dömd för misshandel Sydsvenskan 2012-11-15

17-åring åtalas misstänkt för mord på systern Sydsvenskan 2012-11-15

Misshandlades- av sin skolkamrat Aftonbladet 2012-11-17

102-årig kvinna offer för tjuvar Sydsvenskan 2012-11-18

87-åring misshandlad av ungdomsgäng Dagens Nyheter 2012-11-18

Belöning för tips om fega överfallet Aftonbladet 2012-11-19

Kvinna knivskuren Dagens Nyheter 2012-11-20

Misstäknks ha förberett rån Östgöta Correspondenten 2012-11-20

Svartsjukt ex villkorligt dömd Sydsvenskan 2012-11-20

Duo greps för misshandel Sydsvenskan 2012-11-21

Tonåring åtalad för utpressningn Östgöta Correspondenten 2012-11-23

20-årig klottrare anhållen Östgöta Correspondenten 2012-11-23

17-åring sparkade boendepedagog Östgöta Correspondenten 2012-11-24

Vägrade betala - slog ner chaufför Östgöta Correspondenten 2012-11-26

Urinstråle fällde 19-åring Östgöta Correspondenten 2012-11-26
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BILAGA 2 
 

Figur som sammanfattar vad jag kommit fram till i analysen av tidningarna Dagens Nyheter, 

Aftonbladet, Östgöta Correspondenten och Sydsvenska Dagbladet.  

 

 

 

 

TEMAN  12-26 november 2012   

  grov misshandel/mord 

Chockerande våld ensamma gärningspersoner 

  vendetta 

  offret som subjekt 

Hänsynslöshet mycket ung/gamla offer 

  gentemot samhället 

  avvikande från norm 

Flickor  förtydligande av kön 

  våld 


