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Sammanfattning 
Föreliggande studie har undersökt hur personer som begått brott framställs i mediediskurser i fem 

artiklar publicerade i tidningen Aftonbladet. Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur 

personer som begått brott framställs i mediediskurser och försöka förstå uppsatsens exempel på 

framställningar utifrån en socialkonstruktivistisk ansats. Genom detta önskar studien att öka 

socialarbetares medvetenhet om dessa framställningar. Det är en kvalitativ studie som bygger på 

Håkan Jönsons problemperspektiv och hans analysschema. Denna typ av metod går att likna vid 

diskursanalys. När studiens material bearbetades framkom ett resultat som vi fann intressant att 

analysera utifrån teorierna om stigma och språket som system. De slutsatser som studien har dragit är 

att framställningen i mediediskurser av personer som begått brott delvis är negativ, i fyra av de fem 

artiklar. Den femte artikeln framställer istället personer som begått brott som bland annat viljestarka. 

Ytterligare en slutsats är att dessa framställningar går att förstå som en del i en eventuell 

stigmatisering av personer som begått brott samt att språket kan ha en bidragande del i denna 

stigmatisering. I den femte artikeln som inte framställde personer som begått brott på ett negativt sätt 

kan vi se ett försök till avstigmatisering av gruppen. Dessa slutsatser diskuteras därefter i relation till 

det nuvarande kunskapsläget som innefattar forskning om media och hur dess påverkan på samhället 

har utvecklats över tid, hur media och demokrati samexisterar, hur personer som begått brott bemöts 

på den svenska arbetsmarknaden samt en likande studie om medias framställning av en annan 

socialt utsatt grupp.  
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Abstract 
Title: Problem perspective in media discourses. The production of persons who committed crime 

 

The present study has investigated how people who committed crimes are portrayed in media 

discourses in five articles published in the newspaper Aftonbladet. The purpose of the study is to 

contribute knowledge about how people who have committed crimes are portrayed in media 

discourses and try to understand the essay's examples of representations based on a social 

constructivist approach. Through this, the study wants to increase social workers' awareness of these 

representations. It is a qualitative study based on Håkan Jönsson's problem perspective and his 

analysis scheme. This type of method can be compared to discourse analysis. When the study material 

was processed, a result emerged that we found interesting to analyse based on the theories of stigma 

and language as a system. The conclusions drawn by the study are that the presentation in media 

discourses of persons who have committed crimes is partly negative, in four of the five articles. 

Instead, the fifth article portrays people who have committed crimes as, among other things, wilful. 

Another conclusion is that these representations can be understood as a part of a possible stigmatizing 

of people who have committed crimes and that language can have a contributing part in this stigma. In 

the fifth article that did not portray people who committed a crime in a negative way, we can see an 

attempt lifting the stigma of the group. These conclusions are then discussed in relation to the current 

state of knowledge that includes research on the media and its impact on society has evolved over 

time, how the media and democracy coexist, how people who have committed crimes are treated in the 

Swedish labour market, and a similar study on the media's presentation of another socially vulnerable 

group. 
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1 Inledning 
   

“Jag anser att man inte får en andra chans. Det blir omöjligt att komma tillbaka till samhället…” 

  

Anna, som har ett kriminellt förflutet, intervjuas i SVT.  

(Kroon, 2018) 

  

Kan då förmågan att genomföra en viss typ av vetenskaplig analys bli en färdighet med relevans för 
yrkespraktiken? Utifrån min bakgrund som socionom och yrkesverksam socialarbetare menar jag att så är fallet. 

Socialt arbete handlar om arbete med sociala problem. Därmed handlar socialt arbete också om att få kunskap om 

och förståelse av sociala problem. 

(Jönson 2008, s 4) 

  

 Med de båda citaten ovan vill vi inleda den här uppsatsen. Vi menar att de tillsammans fångar en 

viktig aspekt av socialt arbete: Nämligen att diskurser (det vill säga sådant vi skriver och säger, och 

hur vi skriver och säger det), starkt påverkar hur vi ser på saker, och därmed påverkar olika sociala 

praktiker (Ahrne & Svensson, 2015). Ahrne och Svensson (2015) lyfter fram en fransk filosof med ett 

särskilt intresse för diskurser: Michel Foucault. Han menar att de företeelser som det talas om och 

skrivs om har stor inverkan på hur vi upplever och ser på vår verklighet. Det vi läser och hör påverkar 

hur vi ser på vårt samhälle, på vår samtid – och på våra medmänniskor. Vi tror inte att socionomer är 

isolerade från detta, utan menar att vi alla som vill verka inom socialt arbete påverkas av olika 

diskurser – inte minst medias – vare sig vi vill eller inte. En viktig del i vårt framtida yrkesliv kan 

komma att bli att bistå personer som tidigare har begått brott, och som behöver olika former av stöd 

för att ta sig tillbaka till samhället. Vi ställde oss därför frågan, på vilket sätt den här gruppen personer 

framställs i media och hur man kan förstå dessa framställningar.  

 Vad finns det då för typ av förförståelse när det gäller samhällets syn på människor med 

brottsbelastad bakgrund? Johansson och Lalander (2018) tar upp KRIS (Kriminellas revansch i 

samhället) som en organisation som anser att personer som begått brott och deras förflutna kan ses som 

högst belastande vid till exempel sökande av arbete. När ”Anna”, som vi citerar ovan, och som har ett 

kriminellt förflutet, intervjuas i SVT och säger “Jag anser att man inte får en andra chans. Det blir 

omöjligt att komma tillbaka till samhället…” (Kroon, 2018) läser vi det som något symptomatiskt – ett 

exempel som belyser att det kan vara svårt, om inte omöjligt, för personer som begått brott att 

återintegreras i samhället. Det pågår en samhällelig debatt om personer som begått brott och idag toppar 

temat ‘lag och ordning’ det som svenskarna anser vara den viktigaste politiska frågan (Inizio, 2019). 

Enligt en undersökning som SIFO genomfört på uppdrag av SR ekot 2017 (Sveriges radio, 2017) är våld 

och kriminalitet det som de tillfrågade oroade sig mest för inför framtiden. Maria Solevid, lektor vid 

Göteborgs universitet i statsvetenskap, menar att en förklaring till varför detta tema oroar svenskarna 

mest kan ha att göra med medias omfattande rapportering av just våld och kriminalitet (Ibid). Anders 
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Olsson (2006) menar att media står för en viktig nyhets- och samhällsrapportering för allmänheten när 

det kommer till kunskap om omgivningen, speciellt när människor inte själva kan uppleva det som det 

rapporteras om. Det är denna rapportering som påverkar läsarens verklighetsuppfattning. Människors 

uppfattning om personer som begått brott påverkas av hur författaren av en nyhet väljer att framställa 

personen. Olsson (ibid) menar att varje artikel eller nyhet är ett resultat av författarens val om vad som 

ska vara med och hur det skall framställas. Av den anledningen är de enskilda artiklarna som samlats in 

för denna studie sammanfattningar som gjorts av varje enskild författare. Detta gör att artiklarna i sig 

blir intressanta att studera som nedslag om vilka problemperspektiv det finns i media om personer som 

begått brott. Vi menar att det som Solevid och Olsson lyfter fram – hur mediediskurser påverkar oss alla 

– skulle kunna påverka även socionomer. 

 Blomberg, Kroll, Lundström och Swärd (2009) skriver om samhällsvetares intresse för medier. De 

menar att forskarnas intresse berör mediers roll i samhället samt beskrivningar av sociala problem och 

vad lösningarna på dessa är. Vidare skriver Blomberg et.al (ibid) att medier upptar en allt större del av 

människors vardag och att dess inflytande på samhället har ökat. De frågar sig också om makten över 

människors tankar styrs genom makten över massmedierna. Olika medieforskare påstår att media har 

enorma möjligheter att påverka de frågor som skall tas upp i samhälleliga diskussioner och inom vilka 

ramar. I vissa fall kan detta leda till att medierna själva skapar nya problem och förmedlar politiska 

maktspel, vilket kan resultera i att känsligheten och oron för vissa problem ökar genom att det ofta 

rapporteras om dem. Medier utgör också en avgörande roll för andra att påverka samhällets opinioner 

och påverka synen på konstruktionen av sociala problem. Av denna anledning blir mediers innehåll, 

dess inflytande samt olika aktörers användning av media (författare och läsare) intressant att studera för 

att ta reda på hur olika idéer tar form, sprids och bevaras. Inte minst inom ramarna för sociala problem 

och socialpolitik. 

  

1.1 Problemformulering 

Personer som begått brott ingår i en samhällsgrupp som socionomer stöter på i sitt arbete då denna grupp 

ofta har en relation till någon form av social problematik (BRÅ 2012, sid 19). Verksamma socionomer 

stöter dagligen på olika problemperspektiv och de bör därför ha förmåga att förhålla sig till dem. 

Problemperspektiv förekommer i form av vad som anses vara ett problem, ett krav på att behöva agera 

och vad som anses vara lösningen på problemet. Att ständigt reflektera över dessa typer av frågor är 

viktigt för yrkesverksamma socialarbetare (Jönson, 2008). Jönson (ibid) menar att ett uppsatsarbete gjort 

med hjälp av problemperspektiv är ett sätt att träna upp sin förmåga att vara analytisk. Denna förmåga 

kommer också att bli användbar i det yrkesverksamma livet och kunna bidra till ett kritiskt socialt arbete 

samtidigt som uppsatsen ökar kunskapen inom ett specifikt område. 
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur personer som begått brott framställs i 

mediediskurser och försöka förstå uppsatsens exempel på framställningar utifrån en 

socialkonstruktivistisk ansats. Genom detta önskar studien att öka socialarbetares medvetenhet om dessa 

framställningar. 

  

1.2.1 Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte har följande frågeställningar formulerats: 

-        ”Hur framställs personer som begått brott i mediediskurser – och mera specifikt i exemplet 

Aftonbladet?” samt: 

-        ”Hur kan vi förstå dessa framställningar, utifrån antagandet att mediediskurser påverkar vår syn på 

samhälle och människa och därmed kanske även socialt arbete?” 

  

 

1.3 Centrala begrepp 

Centrala begrepp för denna studie är: 

 

• Personer som begått brott är den grupp som studiens syfte riktar sig mot. Denna benämning har valts 

ut för att så långt som möjligt inte bidra med fortsatt stigmatisering av gruppen. När det i studien står 

om personer som begått brott inkluderas ord som “kriminella”, “gängkriminella” och “avhoppade 

kriminella”. När studien skriver om dessa andra begrepp är det utdrag från materialet som presenteras 

då det är ord som finns med i artiklarna. Vidare är personer som begått brott ett bredare begrepp som 

kan betyda mer än en person som pågående begår brott. Begreppet kan avse både dåtid och nutid.  

• Media är i denna studie avgränsat till pressmedia, Aftonbladet i synnerhet om inget annat anges.  

 

1.4 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till en svensk kontext då materialet är hämtat från en svensk tidning. En annan 

avgränsning är valet av tidningen Aftonbladet. En annan viktig del av studiens avgränsningar har att 

göra med varför studien inte valt att titta på hur ett specifikt brott framställs i Aftonbladet. 

Anledningen till detta är att när artiklarna började samlas in för denna studie var det med 

utgångspunkten att vilja studera hur Aftonbladet framställer personer som begått brott men inte begår 

brott längre. Vi ville samla in ett material där personerna som begått brott hade avtjänat sitt straff och 

rent teoretiskt inte längre skall straffas för det brott man begått. Efter ett tag upptäckte vi att det var få 

artiklar, möjligen ingen, som skrev om personer som begått brott på det sättet. Vi märkte att brottets 

omfattning och historia inte hade någon betydelse för hur personer som begått brott framställdes. 

Istället beskrivs personer som begått brott och personer som fortfarande begår brott som en 

“homogen” grupp. Författarna till artiklarna använder sig av ord som “kriminella”, “gängkriminella”, 
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“ligister”, “avhoppade kriminella” etcetera. Trots att personerna i fråga slutat begå brott och redan 

avtjänat sitt straff likställs de med personer som fortfarande begår brott. För denna studie har det ingen 

betydelse vilket brott man begått utan endast det faktum att personen i fråga har ett belastat 

brottsregister. 
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2 Nuvarande kunskapsläge och tidigare forskning 
Nedan kommer fyra olika forskningsområden att presenteras. Först ges en historisk överblick över hur 

media och dess roll i samhället formats för att sedan mynna ut i en forskning vars syfte är att ringa in 

ett forskningsfält om hur media och brott samexisterar. Därefter presenteras en statlig offentlig 

utredning som utrett hur demokrati påverkas och formas av media i dagens mediesamhälle. Sedan 

presenteras en experimentell undersökning som gjorts på den svenska arbetsmarknaden för att ta reda 

på om och i så fall hur personer som begått brott diskrimineras. Avslutningsvis presenteras en 

internationell forskning om medias framställning av personer med schizofreni. Valet av denna 

forskningsrapport grundar sig i det faktum att det var stora svårigheter att hitta forskning om medias 

framställning av personer som begått brott. Däremot anser vi att denna forskning är viktig att lyfta då 

den studerat medias framställning av en annan socialt utsatt grupp. 

 Det skulle gå att dela upp forskningsrapporterna i två läger där den ena sidan berör medias 

inflytande på människors opinioner och den andra sidan det faktum att det förekommer diskriminering 

av personer som begått brott. Forskningar är intressanta var för sig men tillsammans utgör de grunden 

till varför forskningsfältet studeras och vikten av att studera fenomenet “medias framställning av 

personer som begått brott”.  

  Den första delen i detta avsnitt är relevant för studiens syfte då det ger en överblick på hur media 

påverkat samhället under en längre period och format olika opinioner. Då syftet med studien är att 

bidra med kunskap om hur en socialt utsatt grupp framställs i media kan denna del ge en förståelse till 

varför just media är relevant att studera. Vidare presenterar vi en svensk studie som undersökt hur 

brott och diskurser påverkar varandra. Detta är relevant för studien då det ger en bakgrund till hur 

media och synen på personer som begått brott hör samman. Med hjälp av Pollacks undersökning kan 

vi förstå vår studie då hon liksom oss tittat på hur personer som begått brott framställts i 

mediediskurser. Vi är medvetna om att den tredje delen i detta avsnitt inte klassas som “tidigare 

forskning” men vi anser att den är relevant att ha med då den belyser att människor i Sverige lever ett 

vad de kallar “medieliv”. De menar att media är något som är ständigt närvarande och påverkar 

opinioner och därigenom demokratiska frågor. I relation till denna studies syfte blir det intressant att 

ha med denna utredning då den ger en förklaring till varför vårt forskningsområde är nödvändigt att 

studera och varför det är viktigt att öka socialarbetares medvetenhet om medias påverkan. Den fjärde 

forskningen visar att det förekommer en diskriminering av personer som begått brott på 

arbetsmarknaden. Denna forskning är viktig att ha med då den belyser en problematik som personer 

som begått brott stöter på i samhället. Den sista rapporten vi valt att ha med är relevant då den liknar 

den studie vi genomfört, men mer omfattande. Denna forskning har undersökt en annan socialt utsatt 

grupp i samhället men använt sig av en liknande metod och teori som vår studie.  

 Val av forskning och presentation av nuvarande kunskapsläge har att göra med det studien syftar 

till att undersöka och har en stark koppling till frågeställningarna. I syfte och frågeställningar lyfter vi 

om och hur mediediskurser framställer personer som begått brott. Genom att använda oss av dessa 
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tidigare forskningar och nuvarande kunskapsläge försöker vi få en heltäckande bild av 

problemområdet.  

2.1 Medias betydelse för samhället                  

Vi menar att den utveckling som skett rent historiskt för media är viktig att känna till för att också 

förstå dess betydelse för dagens samhälle. I boken “The structural transformation of the public sphere” 

av Jürgen Habermas (Habermas, 1989) skrivs det om den “offentliga sfären”. Detta menar Habermas 

är ett område där opinioner skapas och debatter får utrymme. Vidare skriver han att utvecklingen av 

denna sfär gick åt fel håll på grund av kulturindustrin där fokus på nöje, populärmusik, tidningar och 

TV tog över. Habermas (Ibid) menar att denna typ av industri påverkar människors självständiga 

tänkande och förmåga till kritiskt förhållningssätt på ett negativt sätt. 

 Många författare har byggt vidare på Habermas idéer och åtskilliga av dessa är kritiska till hans 

ensidiga analys av den offentliga sfären. Sedan dess har mycket hänt, speciellt den tekniska 

utvecklingen som skett har bidragit till att andra medieforskare fått större talutrymme idag (Crossley 

& Roberts, 2004). En av dessa är Jean Baudrillard (Giddens, 1998). Han är en mycket framgångsrik 

och betydelsefull medietänkare som gjort många publikationer om massmedier och dess effekt på 

samhället. Baudrillard menar att massmedia finns överallt omkring oss och att vi människor skapar en 

verklighet utifrån detta. Han kallar denna verklighet för “hyperverklighet” och det är enligt honom en 

blandning av media och människors beteende. Denna växelverkan fungerar på så vis att media förser 

människor med en bild, som i sig får sin betydelse genom andra bilder. Av den anledningen blir den 

verklighet som människor - och samhället - befinner sig i inte sann. Det är en fiktiv verklighet som 

baseras på människors associationer och uppfattningar om olika bilder. Enligt Baudrillard blir den 

verklighet som media presenterar mer sann än den verklighet som är riktig, detta kallar han för 

“simulacrum” (Ibid). 

 Den engelska sociologen John Thompson (1995) studerar hur media påverkar samhället. I en av 

sina böcker tar han upp hur viktiga media är för dagens samhälle. Han menar att de politiska ledarna i 

de demokratiska länderna måste synas i media för att få väljare. Vidare beskriver han hur viktiga 

media är för det politiska maktspelet och att det förekommer synlighetsreglering, det vill säga kontroll 

över vad som syns i media. Detta kan man, enligt Thompson, tydligt se i samband med valkampanjer 

och i det vardagliga politiska arbetet. Vad som syns, vem som skall se och hur detta ska framställas. 

 Thompson (Giddens, 1998) anser att det krävs en förståelse för den diskurs som råder i samhället 

om man ska studera massmedia. Det är diskursen som påverkar människors handlande och åsikter. 

Thompson använder inte själv ordet diskurs utan ideologi men vi uppfattar, utifrån det han skriver, det 

som en ideologisk diskurs. Han menar att detta är starkt kopplat till makt och att det främst handlar om 

maktutövning. Det är den dominerade samhällsgruppen som har samma åsikter som kan dölja, 

rättfärdiga och legitimera sina åsikter. Glasgow Media Group (ibid) har utfört studier om hur just 

dessa olika ideologiska diskurser påverkar hur samhället återspeglas i nyhetsrapporteringen. I deras 
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studie framkom att de allra flesta nyheterna har en tendens att gynna myndigheter och politiker på 

bekostnad av dem som motsätter sig deras åsikter. Thompson avslutar med att skriva att massmedia 

som helhet påverkar på så sätt att den rådande ideologiska diskursen får fäste i samhället. 

2.2 Medier och brott 

Ester Pollack är docent vid Stockholms universitet i journalistik och ställföreträdande prefekt. Hennes 

forskning har fokuserat på medier och journalistik ur ett sociologiskt och historiskt perspektiv. De 

senare forskningsprojekt hon varit delaktig i har berört journalistikens roll för demokratin 

(https://research.ims.su.se/se/profiles/10-ester-pollack). Nedan kommer en genomgång av hennes 

studie i media och brott (Pollack, 2001). Detta är en studie som syftar till att förena å ena sidan ett 

kriminologiskt perspektiv och å andra ett medievetenskapligt perspektiv på brott i media. Pollacks 

åsikt är av den karaktär att alltför få studier har varit tvärvetenskapliga när studier inom detta fält 

genomförts, vilket även vi upplevde när vi sökte efter tidigare forskning. Den första delen av studien 

är därför en genomgång och analyser av tidigare studier som genomförts inom de båda fälten som 

sedan mynnar ut i ett nytt forskningsfält, nämligen en kombination av de ovan nämnda perspektiven. 

Pollack konstaterar att kriminalitet i dagens media är konstruerad på så sätt att det framstår som om 

det är samhällets största hot. Hon menar att när medierna representerar olika aktörer, institutioner och 

verklighetsskildringar fungerar journalistiken som en arena. Samtidigt så menar hon att journalistiken 

konstruerar sin egen skildring av verkligheten, journalistiken är då en aktör, och av den anledningen är 

media både representant men också konstruktör av framställningar. Alltså är journalistiken och media 

en plats för andra att göra sin röst hörd, arena, samtidigt som den själv spelar en skapande roll, aktör. 

  Kriminaliteten i media skall ha orsakats av avvikande individer och deras handlingar separerats 

från andra sociala problem. Genom denna mediebild som saknar koppling till andra sociala 

sammanhang kan politiker manipulera frågor om brott. Detta gynnar då framförallt de som företräder 

en lag- och ordningsretorik samt det befintliga rättsväsendet. Hon tar upp O.J Simpsons rättegång som 

ett exempel på när rättssystemet själva fallit offer för ett globalt mediesystem. Detta skedde för att 

medierna i dagens samhälle har en stor aptit på sociala avvikelser och brott, speciellt när individer och 

deras brottberättelser kan generera pengar till medieföretagen. Även Pollack anser att gränsen mellan 

nyhetsförmedling och underhållning suddats bort allt mer. 

 Efter att ha studerat hur media framställt brott utifrån ett historiskt perspektiv kan Pollack se att 

resultatet av studien är att förändringar i kriminalpolitiken bäst bör förstås utifrån relationen mellan 

dels kriminalpolitisk offentlighet och medieoffentlighet. Med detta menar hon att man bör se hur 

diskursen om kriminaliteten inom rättsväsendet och andra berörda myndigheter såg ut under vissa 

tidsepoker för att sedan jämföra med hur media framställer samma fenomen under samma tid. Endast 

då kan man förstå vikten av media i hur brott framställs och upplevs. 
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2.3 Människorna, medierna & marknaden 

I en statlig offentlig utredning (SOU 2016:30) om mediernas utveckling och inflytande på 

medborgarna och demokratin i Sverige, framgår vikten av medier och dess inflytande på människors 

tyckande och tänkande. Vidare skrivs det om mediernas ständiga närvaro i våra liv och att nyhetsflödet 

är något vi hela tiden utsätts för. Följande står att läsa: 

 
Medier spelar en central roll för såväl medborgare som civilsamhälle och näringsliv. Med tanke på hur djupt 

inbäddade medieteknologier kommit att bli i våra liv är det inte rättvisande att se det som att vi lever våra liv 

med medier. Sammanvävningen är så påtaglig att medieprofessorn Mark Deuze (2012) argumenterar att vi 

rentav lever medieliv. Många medier har blivit en sådan självklarhet att de blivit osynliga, ständigt närvarande i 

bakgrunden snarare än något vars tid och rum vi anpassar oss till. Det är först när internet stryps eller när 

batteriet tar slut i våra smarta mobiler som vi märker hur beroende vi faktiskt är. (SOU 2016:30, s. 14) 

  

Med detta citat vill författaren visa hur pass beroende vi är av detta ständiga nyhetsflöde samt att den 

teknologiska utvecklingen har gjort att vi idag, för det mesta, inte gör aktiva val att omge oss av 

medier. Istället är det ett fortgående och påtvingat intag av nyheter som vi lever med. Utan att lägga en 

värdering i detta tittar utredningen, ur ett medborgarperspektiv, på hur denna nya form av medieflöde 

kan tänkas påverka människor och i ett längre lopp även demokratin. Forskare har tidigare ifrågasatt 

och problematiserat att vissa grupper i samhället inte kunnat ta del av medierapportering och att 

dagens form av medieplattformar innebär goda chanser för dessa grupper att nu ta del av viktig 

samhällsinformation och opinion. Utredningen tar upp fem olika teman kopplade till medier och 

demokrati. Dessa teman är I) Förskjutningar i medieekologin, II) Digitala plattformar och data, III). 

Journalistikens profession, marknad och finansiering, IV) Journalistik, rättigheter och delaktighet, 

samt V) Medieanvändning och medie- och informationskunnighet.  

 

2.4 Diskriminering av personer som begått brott 

Ahmed och Lång (2017) har gjort ett experiment på den svenska arbetsmarknaden för att undersöka 

diskriminering av personer som begått brott. De använde sig av fiktiva manliga och kvinnliga 

jobbansökningar där hälften var dömda och den andra hälften inte hade blivit dömda för något brott. 

De ansökte till nio olika yrken; ekonomiassistent, bilmekaniker, städare, undersköterska, förskollärare, 

restaurangarbetare, säljare, mjukvaruutvecklare och lastbilschaufför. De använde sig av vanliga 

svenska namn och brottet de tidigare dömda angav att de hade begått var ”assault” (överfall). De 

ansökte om totalt 1 039 jobb vilket betyder att de gjorde 2 078 jobbansökningar. Totalt fick 22% av 

jobbansökningarna positiv respons. Studien visar att det varierade nämnvärt om responsen var positiv 

eller inte, beroende på om kandidaten begått brott eller inte. Jobbansökningarna ifrån de ostraffade 

fick ett positivt svar från arbetsgivaren i 28% av fallen medan endast 16% av de tidigare dömda fick 

ett positivt svar. Det betyder alltså att de ostraffade fick 72% mer positiva respons från arbetsgivaren 

än de tidigare dömda. Det är tydliga skillnader mellan de ostraffade och de tidigare dömda i alla yrken 
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förutom lastbilschaufför. När det gäller de andra yrkena så fick de ostraffade mellan 50–100% fler 

positiva svar. Det var störst skillnad i yrket ekonomiassistent där de ostraffade fick nästan fem gånger 

fler positiva svar från arbetsgivaren än de tidigare dömda. Enligt Ahmed och Lång (2017) så blev 

sökande som varit tidigare dömda diskriminerade i yrkena ekonomiassistent, städare, förskollärare, 

restaurangarbetare, säljare och mjukvaruutvecklare.  

 Utifrån studiens resultat kunde fyra olika slutsatser dras. För det första visar studien att det 

existerar diskriminering mot personer som begått brott på den svenska arbetsmarknaden. Trots att 

brottet inte var så grovt att de suttit i fängelse så fanns det en signifikant diskriminering mot gruppen. 

För det andra så existerar diskriminering i både mansdominerade och kvinnodominerade yrken. För de 

tredje existerar diskriminering i både lågkvalificerade och högkvalificerade yrken. Det var dock störst 

diskriminering i kvinnodominerade och högkvalificerade yrken. Studien visar även att det inte finns 

någon diskriminering i mansdominerade lågkvalificerade yrken (bilmekaniker och lastbilschaufför). 

Vidare menar studien också på att kvinnor som är tidigare dömda är lika diskriminerande som tidigare 

dömda män. Slutligen visar studien att diskriminering inte finns i alla yrken. Författarna betonar 

vikten av att ta med olika yrken i liknande experiment, detta för att minska risken för att resultatet är 

framtvingat. Avslutningsvis bekräftas de hypoteser som finns, tidigare dömda är diskriminerande i 

anställningsprocessen på den svenska arbetsmarknaden. De nämner även att tidigare dömda personer 

möter hinder både på arbetsmarknaden och i det övriga samhället trots att omfattningen av den 

kriminella handlingen är liten. 

 

2.5 Medias framställning av socialt utsatta grupper 

Att hitta forskning om hur media framställer personer som begått brott upplevde vi som en utmaning, 

däremot hittade vi forskningar om hur media framställer personer med olika psykiska 

funktionsvariationer. I nedanstående forskning skriven av Lampropoulos, Wolman och Apostolidis 

(2017) analyseras artiklar skrivna under 2015 i åtta stora franska tidningar (fyra nationella och fyra 

regionala). Alla artiklar inkluderade ordet schizophr. Forskningen har tre huvudsakliga syften, för det 

första att utforska framställningen av schizofreni i de franska dagstidningarna. För det andra att 

identifiera skillnaderna i presentationen av schizofreni i olika tidningar (till exempel nationella eller 

regionala tidningar). För det tredje så vill forskningen, med hjälp av Link och Phelans definition av 

stigma, undersöka hur distinktionen mellan "oss" och "dem" skapas samt de stereotyper som är 

kopplade till schizofreni. Studien utgår ifrån att stigma orsakad av media är ett exempel på strukturellt 

stigma vilket är när institutioner – inte individer – skapar stigma. Studiens kodningsschema omfattar 

fem teman: Metaforisk användning av termen fara (detta tema behandlar artiklar där personer med 

schizofreni är den som utför en våldshandling, blivit offer för en våldshandling eller begått självmord), 

information om behandlingar samt tillfrisknande, sambandet mellan schizofreni och konst samt oro 

som är förknippad med sjukdomen och åtgärder för att bekämpa problemen. En selektiv analys av 
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temana metaforisk användning av termen samt fara gjordes då de är relaterade till stigmatiseringen av 

människor med schizofreni. Studien tittade på stämplingen av människor med schizofreni samt 

negativa stereotyper som leder till uppdelningen mellan vi och dem. 

 Resultatet av forskningen är att 40,4% av artiklarna använde termen metaforiskt. Dessa artiklar 

talar inte om sjukdomen men använder ordet schizofreni metaforiskt. I artiklarna som använder termen 

på ett metaforiskt sätt används det för att devalvera dem. I 111 artiklar använder författaren termen för 

att visa deras meningsskiljaktigheter med ett beslut, en situation eller ett beteende som verkar vara 

orimligt. Vidare fanns 54 artiklar där etiketten tillskrivs en person eller en grupp för att devalvera dem, 

på en moralisk nivå. Författarna till artiklarna använder ordet schizofreni som om det är en delad 

personlighetsstörning. Genom detta kritiserar hen en person eller grupp och menar att hen/de uppträder 

på ett motsägelsefullt sätt eller agerar på ett sätt som strider mot deras tidigare handlingar eller ord. 

Personen eller gruppen presenteras som lögnare som inte tvekar att förråda sina egna ord och därmed 

som människor som inte går att lita på. 28,3% av artiklarna berörde temat fara. Av dessa var 145 

artiklar om en person med schizofreni som begått ett brott, 14 artiklar var om personer med 

schizofreni som varit offer för ett brott och nio artiklar berörde personer med schizofreni som begått 

självmord. Trots växande bevis på att det är mer troligt att schizofrena personer blir offer för våld eller 

begår självmord finns det fler artiklar om när personen med schizofreni begått våldsamma handlingar. 

Resterande 12 artiklar i temat var från tv-serier där en person med schizofreni begått ett brott. 12,9% 

var artiklar om vård, information, behandlingar och förebyggande insatser för schizofreni. I sex 

artiklar användes schizofreni för att beskriva personer samt historiska personer som alla ses som 

”onda”, exempelvis Kim Jong Un, jihadister, Jack the Ripper samt Hitler. Resterande artiklar handlade 

bland annat om sambandet mellan kreativitet och schizofreni, kändisar med schizofreni samt sociala 

problem i samband med schizofreni. 

 Analysen i forskningen visar att stereotyper reproduceras av tidningarna. Att presentera schizofreni 

som en splittrad personlighetsstörning och måla upp gruppen som otillförlitlig, farlig och en grupp 

som saknar självkontroll bidrar till en negativ bild. Detta leder till en uppdelning mellan ”oss”, som 

ses som det normala, samt ”dem”, de som är schizofren.  ”Oss” och ”dem” definierar inte gruppen som 

ses som ”onormal” utan ger också ett värde i gruppen som till ”oss” vilket är den dominerande grupp i 

samhället som stigmatiserar. Forskningen visar hur tidningar kan bidra till att uppnå denna radikala 

skillnad mellan personer som inte lider av schizofreni och personer med schizofreni. 

 Enligt Link och Phelan består stigmafenomenet av fyra huvudkomponenter: märkning, 

stereotyping, "oss" - "dem" separation och diskriminering. Forskningens slutsats säger att de tre första 

(re)produceras av franska tidningar. Den sista komponenten drar också författarna slutsatser om. De 

menar att forskningen anser att diskriminering är närvarande i vårt arbete, och i synnerhet strukturell 

diskriminering. Med tanke på mediernas makt att påverka den allmänna opinionen anser de att 

diskurser som de som analyseras i denna forskning inte bara är ett exempel på diskriminering av 

personer med schizofreni utan en institutionell fråga som har att göra med dessa individers rättigheter. 
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De menar att anti-stigma kampanjer skulle kunna fokusera på negativa stereotyper som finns om 

schizofreni, såsom farlighet, orimliga handlingar, brist på självkontroll och delad personlighet.  
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3 Teoretisk forskningsram 
Då syftet med studien är att bidra med kunskap om framställningen av personer som begått brott samt 

förstå dessa framställningar utifrån en socialkonstruktivistisk ansats kommer teorierna om stigma och 

språket som system att användas som teoretisk forskningsram. Dessa två teorier grundar sig båda i 

socialkonstruktionismen och av den anledningen kommer även en inledande presentation av denna 

teori ges. Varför vi valt att ha med socialkonstruktionismen under detta avsnitt har att göra med att vi 

vill ge läsaren en djupare förståelse för de två andra teorierna och deras utgångspunkter då de sedan 

kommer att användas för studiens analys. 

 Valet av teori tillkom efter att vi analyserat materialet utifrån Jönsons (2008) analysschema. Vi 

upptäckte att en djupare analys utifrån teorierna om “stigma” och “språket som system” kunde bidra 

till en ökad förståelse av framställningen. Vi är medvetna om att det finns liknande teorier som går att 

tillämpa för att analysera studiens empiri, exempelvis stämplingsteorin. Stämplingsteorin har ett fokus 

på den enskilde individen och dennes avvikande karriär och identitet. För denna studie är det mer 

relevant att fokusera på gruppens möjliga stigma och hur det kan resultera i diskriminering och 

begränsade möjligheter. Det är viktigt att lyfta att stämplingsteorin och teori om stigma till stor del 

liknar varandra. Vi har dock valt att fokusera på delar av Goffmans stigmateori då vi vill veta om och i 

så fall hur framställningen kan vara en del av diskrimineringen, och möjligen stigmatiseringen, av 

personer som begått brott som grupp. Därefter kommer vi att analysera språket i artiklarna för att 

försöka förstå om och i så fall hur det kan vara en bidragande del av framställningen. 

 

3.1 Socialkonstruktionismen 

Allwood och Eriksson (2017) skriver att den bärande tanken för socialkonstruktionismen är att 

människors uppfattning om att olika fenomen som naturligt givna och självklara egentligen är skapade 

i sociala möten och är ett resultat av det samhälle vi lever i. I enkelhet menar denna teori att människor 

“gör” olika fenomen som exempelvis kön, etnicitet, identitet och fakta. Dessa fenomen är inte 

medfödda och fasta utan dess betydelse och innebörd skapas i interaktion med andra människor. I 

relation till sociala konstruktioner förknippas också begreppet normalitet. Det är vanligt att lyfta 

sociala konstruktioner för att försöka förstå sig på vad som anses normalt och onormalt. I relation till 

denna studie går det att påstå att “laglig” är normalt och “att begå brott” ses som onormalt. Vidare 

menar författarna att människors förståelse av vardagliga ting oftast är omedvetna sociala 

konstruktioner vilket leder till att människor tror att världen är oberoende av hur vi konstruerar den. 

Att istället utgå från socialkonstruktionismen gör att människans uppfattning av världen istället blir 

helt avgörande för dennes innebörd. 

  Vissa forskare hävdar att allt är socialt konstruerat medan andra ställer sig kritiska till detta 

uttalade. Kritikerna utgår ifrån en naiv realism där de antar att världen är precis så som den utgör sig 

för att vara. Med detta förhållningssätt menar kritikerna att om allt är socialt konstruerat borde 



 

 18 

människor kunna gå rakt igenom en stenmur. Allwood och Eriksson förklarar att denna syn på 

socialkonstruktivism visar på ett missförstånd av två viktiga delar. För det första har samhället 

tillsammans kommit överens om vad en “stenmur” är. För det andra är uppfattningen att kunna gå 

“rakt igenom en social konstruktion” inte vad socialkonstruktionismen syftar till. En social 

konstruktion kan ha flera egenskaper än att endast vara just en konstruktion. Forskare vill med 

socialkonstruktionismen inte tala emot ett objekts eller fenomens existens utan istället kritiskt 

ifrågasätta dess koppling till vår verklighetsuppfattning. (Ibid) 

 

3.1.1 Stigma 

Goffman (2002) skriver att stigma och stigmatisering är när samhället besitter stereotyper och negativa 

uppfattningar om grupper i samhället vilket i sin tur leder till diskriminering av dessa. Goffman menar 

att det är samhället som avgör vad som delar in människor i olika grupper och vilka egenskaper som är 

vanliga. Alla människor vi möter kategoriserar och tillskriver vi egenskaper vilket blir hens sociala 

identitet. I mötet med en människa som uppfattas vara annorlunda med egenskaper som ses som 

negativa går personen från att vara vanlig till kastmärkt. Denna stämpling kallas stigma. Det finns tre 

olika typer av stigma. En typ är kroppsligt stigma, exempelvis en funktionsvariation. En annan typ av 

stigma är fläckar på den personliga karaktären som när personer exempelvis har ett kriminellt förflutet. 

Den tredje typen av stigma kallas trial stam och grupper blir då satta i ett utanförskap på grund av till 

exempel dess religion, etnicitet eller nationalitet. I denna uppsats kommer fokus att ligga på stigma i 

form av fläckar på den personliga karaktären eftersom studien skall undersöka framställningen av 

personer som begått brott. Grupper som tillhör typen fläckar på den personliga karaktären kan 

uppfattas som viljesvaga. Gruppen kan även anses vara förrädiska och att de har bristande hederlighet. 

De med fläckar på sin personliga karaktär får stämpeln utifrån deras förflutna. Det kan till exempel 

vara att personen som begått brott har en prick i registret eller en fängelsevistelse. En person som 

skulle accepteras av samhället om det inte vore för att individen har en egenskap som avviker på ett 

oönskat sätt besitter ett stigma. Samhället kan avhumanisera personen med stigma. Detta kan leda till 

att personen diskrimineras, ofta oavsiktligt, och hens livsmöjligheter begränsas. Samhället formar en, 

som Goffman kallar det för, stigmateori vilket tydliggör varför personen/gruppen är underordnad oss 

andra. Detta för att vi ska övertyga oss själva och andra vilket hot personen/gruppen utgör för 

samhället. Goffman skriver också om stigmatermer ”Vi begagnar speciella stigmatermer som 

krympling, bastard och idiot i vårt dagliga tal som källa för metaforer och liknelser, utan att ge akt på 

deras ursprungliga mening” (s. 15) 

 Stigma är enligt Erving Goffman (Giddens & Sutton, 2014) när personer kopplar ihop en negativ 

egenskap med en grupp eller en individ som leder till att gruppen eller individen inte accepteras av 

resterande samhälle. Goffman menar att det sällan finns några sanningar i den negativa uppfattningen 
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av den som stigmatiseras utan att det oftast är stereotyper. Det kan vara att individen blir stigmatiserad 

hela sitt liv och aldrig blir accepterad av samhället. 

 

3.1.2 Språket som system 

Blomberg, Kroll, Lundström och Swärd (2009) menar att språket är ett system som inte är något 

förutbestämt utan som skapas. Denna tanke är sprungen ur den strukturalistiska språkvetenskapen som 

kom till efter Ferdinand de Saussures avgörande idéer på 1900-talet. Saussure menar att förhållandet 

mellan språk och verklighet är godtyckligt i den mening att världen själv inte säger hur den skall 

uppfattas. Uppfattningen är istället något vi människor tilldelar världen och den får sin betydelse 

genom olika sociala konventioner. Olika ting binds samman med bestämda tecken (ord) och får 

bestämda innebörder. Ordet “förövare” har ingen förutbestämd eller naturlig förbindelse till en 

människa som agerat på ett sätt som bryter mot lagen. Att vi vet vad andra menar när de använder sig 

av ordet har att göra med att vi människor skapat dess mening och bestämt ordets betydelse. 

 Vidare menar Saussure att tecknets betydelse också beror på hur det ställs mot andra tecken. Ordet 

“förövare” skiljer sig från ordet “laglig” och samtidigt skiljer sig “förövare” från ordet “förvarna”. 

Ordet ingår i en struktur av andra ord som det skiljer sig ifrån och det är i och med detta som ordet 

“förövare” får sin betydelse. Ordet kan också ha olika betydelser beroende på i vilken kontext det 

används. Exempelvis får ordet “brott” en viss betydelse om det används i en kontext där situationen 

handlar om lagöverträdelser. I ett sammanhang där läkare talar i medicinska termer kan ordet brott 

betyda att skelettet gått av. Det sistnämnda innebär att ordet får sin betydelse i olika diskursiva 

praktiker (Ibid). Detta faktum blir relevant för denna studie då vi kommer att undersöka hur personer 

som begått brott gestaltas i Aftonbladet och det i sig är en viss diskursiv praktik. Vi menar att denna 

diskursiva praktik påverkar människor i samhället och inte minst deras syn på personer som begått 

brott. 

  Börjesson (2003) menar att när vi talar om medias framställning av nyheter är det svårt att inte ta 

upp språket som en viktig faktor då det går att se språket som en social konstruktion. Det är med hjälp 

av språk som vi skapar och vidmakthåller de sociala konstruktionerna. Att studera problemperspektiv 

innebär att fundera över vad som sägs, hur det sägs samt om det kunde varit annorlunda. Författare 

inom olika vetenskaper har språkliga traditioner vilket innebär att det som skrivs alltid är i relation till 

en gemensam meningsgrund (paradigm). Dock har även läsaren en del i skapandet av berättelsen. 

Innebörden av innehållet skapas i interaktion mellan författare, läsare och text. Samtidigt påpekar 

Winther Jörgensen, Philips och Vrå (2000) att en text aldrig står för sig själv utan bygger vidare på 

befintliga texter och utsagor. Detta brukar kallas för intertextualitet och innebär mer konkret att en 

nyhet bygger på andra nyheter som påverkar hur den nyheten förstås. Vi menar att kontexten kring en 

text har betydelse för varför den kommit till och hur den kommer att uppfattas. 
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4 Metod 
Vi har valt att använda oss av den metod som benämns “problemperspektiv”. Denna metod lämpar sig 

för att analysera, identifiera och förstå sociala problem (Håkan Jönson, 2008). Inspirationen till denna 

uppsats kommer från just hans bok “Sociala problem som perspektiv: en ansats för forskning & socialt 

arbete” som varit en del av den kurslitteratur vi haft under denna termin (Jönson, 2011). Vi ville inte 

använda oss av en ren diskursanalys, utan hitta en metod som är mera anpassad till det sociala arbetet. 

Vi fann det intressant att Jönson själv utarbetat det han kallar för ”problemperspektiv”, precis med det 

syftet. Han menar, att för att få kunskap om hur något skapar och förändrar olika diskurser inom just 

vårt fält, behöver man göra en analys av det insamlade textmaterialet – en analys ur socionomens 

särskilda perspektiv. I denna uppsats görs detta med hjälp av problemperspektiv, både som både 

teoretisk och metodologisk utgångspunkt när studien undersöker hur personer som begått brott 

framställs i media. Då ”media” är ett oerhört brett begrepp, har vi valt att fokusera på att studera ett 

särskilt exempel, som vi menar har mycket stor spridning och genomslagskraft i en svensk kontext. Vi 

skall återkomma till detta urval.   

 

4.1 Ansats 
Bryman (2018) menar att en undersökning som använder sig av en deduktiv ansats använder sig av 

befintlig kunskap och teoretiska överväganden för att härleda, deducera, fram hypoteser som därefter 

skall testas empiriskt. Denna typ av undersökning är den vanligast förekommande uppfattningen om 

hur teori och empiri förhåller sig till varandra. Vidare beskriver Bryman den induktiva 

forskningsansatsen. Till skillnad från den deduktiva där man använder sig av kunskap och teori för att 

härleda hypoteser så låter man materialet bestämma vilka teorier som skall användas i en induktiv 

studie. Denna typ av ansats är vanlig vid kvalitativa undersökningar.  Dessa två ansatser brukar ofta 

ställas mot varandra, den deduktiva förekommer oftare i kvantitativa studier medan induktiv är 

vanligare i kvalitativa. Dock vill Bryman understryka att ansatserna endast bör uppfattas som 

tendenser och inte två separata strategier. I varje ansats förekommer båda, i den deduktiva finns det 

inslag av induktiv och vice versa. Patel och Davidsson (2019) menar att abduktion kan ses som en 

kombination mellan att ha en induktiv och en deduktiv ansats. 

 För denna studie kan man säga att en abduktiv ansats använts då vi till en början lät Jönsons (2008) 

analysschema styra bearbetningen av materialet. Därefter valde vi att analysera resultatet med hjälp av 

teorierna om stigma och språket som system. Dessa två teorier grundar sig alltså i det empiriska 

materialet. Vårt tillvägagångssätt har varit att ibland låta teori styra, ibland empiri. 
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4.2 Problemperspektiv 

Bryman (2018) skriver om den kvalitativa innehållsanalysen som han menar är det vanligaste 

tillvägagångssättet när man vill göra en analys av olika dokument. En innehållsanalys går att jämföra 

med Jönsons (2008) problemperspektiv som är den metod som denna studie använt sig av. Vårt 

empiriska material utgörs av fem artiklar publicerade i Aftonbladet under åren 2017–2019. 

Bearbetning av materialet har gjorts med hjälp av Jönsons (2008, 2010) analysschema. Schemat är 

sprunget ur hans teori om problemperspektiv. Jönson skriver om problemperspektiv som en metod och 

teori för att analysera problem. Teorin grundar sig i tanken på att problem skapas och definieras av oss 

människor. Beroende på det perspektiv en person har på ett problem kommer problemet att tillskrivas 

en viss karaktär. Med hjälp av ett analysschema benas problemområdets olika komponenter upp. 

Jönson liknar sin teori med diskursanalysen då hans teori, precis som diskursanalysen, försöker 

studera ett problem ur olika perspektiv. Framförallt olika aktörers definition av problemet (ibid). Mats 

Börjesson (2003) beskriver diskursanalys som ett sätt att ta sig an ett problem och studera det utifrån 

olika perspektiv vilket är likt det Håkan Jönson vill uppnå med problemperspektivet (2008). 

  Tanken med Jönsons (ibid) schema är att dela upp ett problems olika delar (komponenter) och göra 

det möjligt för forskaren att urskilja olika perspektiv av ett problem. Anledningen till att schemat 

kommer att användas som metod i denna studie för bearbetning av material är att syftet är att ta reda 

på vilka olika problemperspektiv det finns i studiens fem artiklar. Istället för att analysera materialet 

utifrån våra egna föreställningar anser vi att schemat kan hjälpa till att fånga upp olika perspektiv på 

ett systematiskt och tydligt sätt. På så vis säkerställer vi även att vi tittar på samma delar när vi 

analyserar de olika artiklarna. 

  Jönson (ibid) skriver själv att modellen går att använda under olika skeden i en forskningsprocess. 

Dels vid utformningen av intervjufrågor, vid analys av data, vid kodningen av data och vid 

presentation av resultat. I denna uppsats kommer modellen att användas för kodning och analys av 

data samt när resultatet ska presenteras. Detta gör vi för att vi vill se hur personer som begått brott 

framställs i Aftonbladet och även kunna presentera det på ett tydligt sätt i resultatdelen vilket även 

Jönson föreslår. Han menar att resultatet av kodningen och analysen av ens data är tillräckligt för att 

uppfylla kriteriet för resultat- och analysdel men att schemat öppnar upp för möjligheten att analysera 

data ytterligare. Modellens koppling till vår teoretiska bakgrund går att se då den syftar till att bena ut 

konstruktionen av sociala problem. Då studiens teoriram grundar sig i socialkonstruktivismen, se 

avsnitt 3.1, lämpar sig denna modellen bra i förhållande till detta. 

 Jönson (2008) skriver om problemperspektiv som en modell. Han beskriver sju olika 

problemkomponenter som alla relaterar till modellen problemperspektiv. Jönson är tydlig med att en 

studie inte behöver utgå ifrån alla sju komponenter utan att analysen kan använda sig av dem som 

passar den specifika uppsatsen. Anledningen till att Jönson menar att dessa sju komponenter är 

relevanta för att analysera konstruktionen av sociala problem är för att de svarar på frågor som vem, 

vad, hur, var, när och varför. Det är denna typ av frågor som socialkonstruktivismen ställer för att 
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utveckla teorier kring sociala problem. Det som Jönsons modell gör är att förtydliga och urskilja 

problemkomponenterna i olika texter, till exempel om synsätten i texterna konkurrerar eller samspelar 

med varandra. Genom att tillämpa Jönsons modell går det att utveckla frågor kring betydelsen av det 

aktuella problemperspektivet. Nedan presenteras varje komponent: 

  

Karaktär 

Med karaktär menar Jönson själva kärnan i problemet. Vad är det problemet handlar om i grunden? 

Vilken typ av problem beskrivs det som? Det kan vara både direkta problem men också forskarens 

egna tankar om vad problemet är. Frågor som besvaras under karaktär är huruvida det finns andra 

problem besläktat med problemet, vad själva problemet är samt vad som inte ses vara problemet. En 

annan fråga att ställa sig är om problemet är på mikro-, meso- eller makronivå. 

 

Orsaker 

Vad är orsaken till problemet. Orsaken kan vara på både mikro- meso- och makronivå och det kan 

finnas kopplingar mellan nivåerna. Den kan vara både tydliggjord klart i texten men också 

underförstådd. Något som också tas upp som en fråga är om orsaksresonemangen är deterministiska 

eller voluntaristiska. Determinism handlar om samhällets strukturer och påverkan medan voluntarism 

skuldbelägger individen och menar på att hen har en fri vilja.  

  

Konsekvenser och omfattning 

Denna komponent vill ta reda på vilka konsekvenser problemet får och hur pass omfattande dessa är. 

Här besvaras vem som påverkas av problemet och hur. Hur beskrivs problemet göra skada? Här 

besvaras också hur stor omfattning problemet har. Detta betyder att problemkomponenten också säger 

mycket om själva problemets karaktär. Konsekvenser och omfattning kan finnas på alla nivåer (mikro, 

meso, makro) och konsekvenserna kan vara både lång- och kortsiktiga. 

  

Historia och utveckling 

Jönson menar att den här problemkomponenten är relaterad till problemets omfattning. Aktörers 

beskrivning av hur problemet utvecklats till det ”stora” problem som idag existerar samt när det blev 

ett problem. Jönson tar upp kriminalitet som ett problem där historia och utveckling ofta är en viktig 

del. Detta eftersom ”det var bättre förr” och frågor om kriminalitet ständigt ökar. Jönson menar att 

historia är en ”retorisk resurs” i nuet. 

  

Lösningar 

Något som ett problem måste ha är lösningar och detta är givetvis en del av Jönsons modell. Frågor 

som kan ställas är vad som behöver göras för att problemet skall lösas. Vem skall lösa problemet och 
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vem är ansvarig för att det skall lösas? Jönson menar att lösningarna som lyfts upp ofta gynnar den 

som lagt fram förslaget och att det kan vara både lång- och kortsiktiga lösningar. 

  

Drama och roller 

En sjätte komponent är drama och roller, som är olika gestaltningar av aktörer i en text. Inte sällan 

uppstår en dramaturgi i texten där vissa personer ses som offer och andra som förövare. Denna 

dramaturgi hjälper till att antingen rättfärdiga eller döma ut en handling beroende på vem som gjort 

vad. Denna komponent blir viktigt i relation till komponenterna karaktär, orsaker, historia och 

lösningar. Olika personers beskrivningar av dessa komponenter är beroende av vem som säger vad. 

  

Illustrationer 

I olika texter använder författarna sig av illustrationer som snabbt kan måla upp en tydlig bild av 

problemet, till exempel genom att använda sig av metaforer eller liknelser. Ett tydligt exempel är hur 

nynazisterna använde sig av råttor som en symbol för judar. Genom att använda sig av en sådan 

metafor lyckades de på ett slagkraftigt och snabbt sätt förmedla sin åsikt. Ett annat sätt att använda sig 

av illustrationer är genom slagord. Även typfallsberättelser är vanligt förekommande för att illustrera 

ett resonemang kring vissa problem 

  

Avslutningsvis menar Jönson (ibid) att ovanstående komponenter är delar av ett problem som går att 

använda vid en analys, dock behövs inte alla komponenter svaras på. En studie kan välja att utgå från 

några specifika komponenter att djupdyka i eller att svara kort på alla men det är upp till varje enskild 

uppsatsförfattare att besluta om. För vår studie kommer vi använda oss av alla komponenter för att 

upptäcka så mycket som möjligt om de olika beskrivningarna av problemets olika delar. 

  

4.3 Urval 

Bryman (2018) skriver om ett målinriktat eller målstyrt urval som han menar lämpar sig bra för just 

kvalitativa studier. Ett sådant urval är i grunden strategiskt och genom att använda ett målinriktat urval 

försöker forskaren skapa en överensstämmelse mellan forskningsfråga och urval. Rent konkret innebär 

ett sådant urval att forskaren gör sitt urval baserat på det studien syftar till att undersöka. Skall studien 

undersöka hur en viss grupp i samhället framställs i mediediskurser bör forskaren också avgränsa sitt 

urval till denna grupp och till media av något slag. För denna uppsats har ett urval som liknar Brymans 

beskrivning av det målstyrda urvalet använts. Nedan beskrivs vår urvalsprocess och hur det kommer 

sig att studien studerat just Aftonbladet och dessa fem artiklar. 

  Till en början var det tänkt att studien skulle använda sig av artiklar ur Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet men vi insåg att målgruppen som läser dessa tidskrifter inte är tillräckligt 

omfattande. Därför började vi samla in artiklar, filmklipp och texter från Svenska Dagbladet, Dagens 
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Nyheter, SVT, Aftonbladet och Expressen. Ganska tidigt upptäckte vi att det insamlade materialet var 

alltför stort och med hänsyn till den korta tidsperiod som denna studie skall genomföras på valde vi att 

istället fokusera på Aftonbladet. En anledning till detta är att Aftonbladet är Sveriges största 

dagstidning. Det var också framförallt i Aftonbladet som det skrevs mest om det fenomen studien skall 

studera. Det urval som gjordes när vi samlat in material från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, 

SVT, Aftonbladet och Expressen var att dessa publikationer var de som stod som mest relevanta i 

filtreringen. Vi gjorde sökningar på varje enskild hemsida i respektive sökmotor och använde oss av 

följande sökord: “begått brott” och “ex-kriminell”. Dessa sökord gav få träffar relevanta för denna 

studie men vi upptäckte att ordet “kriminell” användes frekvent. Av den anledningen gjorde vi om 

sökningarna och använde istället som sökord: “kriminell”. Av allt det material som samlades in i de 

ovan nämnda medierna var det ur Aftonbladet som majoriteten av materialet hämtades från (20 av 40). 

Ur dessa 20 artiklar var vi tvungna att göra ytterligare ett urval då vi ansåg att inte alla artiklar berörde 

personer som begått brott på ett sätt som motsvarar det som studien syftar till att studera. De artiklar 

som vi valde bort fokuserade till exempel på hur det är att vara anhörig till en person som begått brott, 

hur framtiden ser ut för en person som begått brott samt artiklar där personen som begått brott var 

under 18 år. Rent konkret valde vi att ha med de artiklar som hade med ordet “kriminell” då det var 

det ordet som vi upptäckte var mest förekommande. Vidare är de personerna som tas upp i våra 

artiklar över 18 år och därmed myndiga. En annan viktig egenskap som denna studies artiklar har är att 

problemets karaktär, utifrån Jönsons analysschema (2008), berör kriminalitet och hur det påverkar 

samhället på olika strukturella nivåer. Dessa tre omständigheter är kriterier för vårt urval. 

  Studiens material baseras på texter från Aftonbladets webbaserade tidning. Anledningen till att 

studien bygger på texter från just Aftonbladet är att det är Nordens största och mest lästa tidning både 

tryckt och digitalt, och når ut till en stor målgrupp med olika intressen (https://ocast.com/sv-

fi/brands/aftonbladet-20). Detta är viktigt för oss uppsatsförfattare då vi vill använda oss av en tidning 

som har en bred målgrupp. Vi är medvetna om att Aftonbladet influeras av vänsterpolitiska åsikter 

men de släpper även fram debattartiklar som är högervinklade (till exempel artikel fyra i studiens 

resultatdel). Vidare vet vi att i förtroendeundersökningen som Kantar SIFO (2019b) genomförde år 

2018 så hade Aftonbladet lågt förtroende. Detta tror vi kan påverka vad som publiceras i Aftonbladet 

och att det finns en viss agenda från redaktionens sida. Vi har trots detta valt att samla in våra artiklar 

från Aftonbladet då den läses av människor i åldrarna 25–60 år och där könsfördelningen är 52% män 

och 48% kvinnor (https://ocast.com/sv-fi/brands/aftonbladet-20). Aftonbladet hade år 2018 en 

räckvidd på 3 759 000 personer per dag vilket vi menar är en stor grupp av människor. För att sätta 

Aftonbladets räckvidd i relation till andra tidningar kan vi jämföra med Dagens nyheter, som har näst 

största räckvidden, som når ut till 964 000 personer om dagen och SVD som har en siffra på 664 000 

om dagen (Kantar SIFO, 2019b). Aftonbladets stora räckvidd är det som främst gjort att vi valt att 

bygga studien på fem artiklar som publicerats där. Andra medieplattformar som bloggar och podcast 

når heller inte ut till lika många människor som Aftonbladet. Som till exempel Sveriges största blogg 
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som drivs av Kenza Zouiten med en räckvidd på 353 536 besökare per 

vecka(https://www.bloggportalen.se/BlogPortal/view/TopLists?tl=1) och P3 Dokumentär som är den 

största svenska podcasten med 1 083 118 lyssnare per vecka(https://www.poddindex.se/). Således är 

det endast en bråkdel av Aftonbladets räckvidd. Av den anledningen går det att säga att det är 

Aftonbladet och deras publikationer som har störst möjligheter att påverka flest människor. 

 När vi sökt efter tidigare forskning har vi främst använt oss av databaserna DIVA, Academic 

search och Google Scholar. För att hitta forskningen av Ahmed och Lång använde oss av sökord som 

var: “ex-offenders” “labour market discrimination”, “field experiment”.  Vi filtrerade även på 

scholarly (peer reviewed) journals och fulltext och fick två träffar. Anledningen till att vi valde Ahmed 

och Långs undersökning är att den andra rapporten studerat vikten av arbete medan Ahmed och Lång 

fokuserat på hur möjligheterna ser ut för personer som begått brott att få jobb. Forskningen om hur 

media framställer personer med schizofreni hittade vi i databasen Academic Search Complete. 

Sökorden vi använde var “presentation”, “stigma” och “newspapers”. Vi markerade även denna gång 

scholarly (peer reviewed) journals och fulltext. Det resulterade i fyra träffar och forskningen var högst 

upp. Ingen av de andra tre forskningarna berörde vårt ämne. 

 Den tidigare forskningen som finns med i första delen av avsnittet “nuvarande kunskapsläge” har 

vi hittat i liknande C- och D-uppsatser som skrivit om samma fenomen som oss, specifikt i “Medias 

roll i samhället” av Carolin Karlsson (2005). Efter att noga gått igenom dessa har vi sedan gjort ett 

urval i vilka vi ville ha med i vår studie vilket resulterade i dem som vi presenterat i avsnitt 2.1. 

Statens offentliga utredning hittade vi genom deras hemsida, där gick vi igenom relevanta utredningar 

och valde ut den som vi tyckte var mest lämpad för denna studie. Genom att ta del av SOU (2016:30) 

hittade vi forskaren Ester Pollack, då hon är medförfattare, och när vi gick igenom hennes egna 

publikationer på “Institutionen för mediestudier” på Stockholms universitets hemsida fann vi hennes 

forskning som också är med i denna studie.   

  

4.4 Förförståelse 

Förförståelse är de medhavda förutfattade meningar vi som författare till uppsatsen har när vi försöker 

förstå vårt problemområde. Denna förförståelse påverkar vad och hur vi tolkar det vi ser. Det är genom 

tidigare erfarenheter och kunskaper som dessa förutfattade meningar kommer till och varje människa 

har en unik förförståelse (Thurén, 2007). Vår förförståelse inför denna uppsats är att medier har ett 

stort inflytande när det kommer till hur personer som begår brott uppfattas i samhället. En annan 

förförståelse är att vi tror att dessa personer utsätts för diskriminering på arbetsmarknaden, 

bostadsmarknaden och andra samhälleliga områden på grund av sin kriminella bakgrund eller 

koppling till kriminalitet. 

  Idén till denna uppsats är sprungen ur våra egna erfarenheter av ett besök i ett fängelse i Glasgow 

vid namn Barlinnie. Våra åsikter om personerna som begått brott ändrades hela tiden under besöket. 

https://www.poddindex.se/
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Utan att ha tagit del av vilket brott de intagna hade begått såg vi dessa som “vanliga” människor som 

satt inlåsta. När vi fick ta del av vilka brott de begått resulterade det i mer negativa tankar om de 

intagna. Vi tänkte inte på vad som fått dem att utföra den kriminella handlingen. Efter vårt besök 

började vi fundera på orsaken till de attityder vi har gentemot personer som begått brott. Vi kom fram 

till att det är i media, främst tidningar, som vi får mest information om personer som begått brott, 

därför tror vi också att dessa medier påverkat oss och vårt tyckande. Vi undrar om våra egna åsikter 

om personer som begått brott är det vi tycker, eller om den rådande diskursen som idag finns om 

gruppen påverkat oss till att tycka som vi gör. I och med denna förförståelse finns en risk att den 

påverkar vår studie. Vilka teorier som väljs för analys, vad för slutsatser vi drar och hur vi för vår 

diskussion. Dock är detta ofrånkomligt då alla forskare har en förförståelse när ett problemområde 

skall studeras. 

  

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet 

Bryman (2018) skriver om Lecompte och Goetz beskrivning av extern och intern reliabilitet och 

validitet. Extern reliabilitet är enligt denna uppfattning i vilken utsträckning uppsatsen kan upprepas. I 

kvalitativ forskning är det oftast svårt att nå detta kriterium. Vår studie kan vara svår att upprepa då 

det är våra tolkningar av artiklarna som gjorts. Om någon annan gjort om studien skulle troligen hen 

tolka artiklarna på ett annorlunda sätt på grund av till exempel förförståelse. Det finns också stor risk 

att samma studie gjord av en annan person skulle uppmärksamma andra saker i artiklarna än vad 

denna studie gjort. Däremot hoppas vi att den urvalsprocess och det tillvägagångssätt som denna 

uppsats använt sig av har framkommit på ett tydligt sätt. Om någon annan vill göra om vår studie 

hoppas vi att det har varit tydligt hur vi gått tillväga och att vi då underlättar för personen som vill 

upprepa vår studie. Intern reliabilitet är enligt Lecompte och Goetz att medlemmarna i 

forskningsteamet är överens om hur man ska tolka det som man ser. I relation till detta har 

vi uppsatsförfattare kommit överens om att tolka det vi ser enligt Jönsons analysschema. Detta har vi 

gjort för att försöka uppnå en hög intern reliabilitet.  

 Intern validitet enligt Lecompte och Goetz (ibid) är att det finns en god överensstämmelse mellan 

de observationer som forskaren gjort och de teoretiska idéer som kommer ut av forskningen. Vår 

studie undersöker hur fem artiklar framställer personer som begått brott och analyserar detta med hjälp 

av problemperspektiv. De slutsatser och den diskussion som förs bygger på studiens material och 

analys. Efter att ha bearbetat artiklarna med hjälp av Jönsons analysschema ansåg vi att teorierna om 

stigma och språket som system var relevanta för att analysera resultatet ytterligare. Extern validitet är 

om studien kan generaliseras till andra miljöer och situationer. Det är svårt att generalisera kvalitativa 

studier då de alltid bygger på tolkningar och enskilda utsagor och vår studie är inget undantag. Denna 

studie bör ses som ett nedslag i hur media framställer personer som begått brott och om andra artiklar 
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skulle analyserats på samma sätt tror vi att liknande slutsatser skulle dras. Detta då den diskurs 

(problemperspektivet) som nu råder korrelerar med framställningen av personer som begått brott. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

När man bedriver samhällsvetenskaplig forskning behöver man förhålla sig till ett antal 

forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2011). Lag 2003:460 om etikövning som avser 

människor (SFS 2003:460) innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser 

människor och även biologiskt material av dessa. Lagen finns till för att så långt som möjligt värna om 

den enskilda människan och respekten för människans värde när man bedriver forskning. I 2 § framgår 

”vetenskapligt experimentellt eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och utvecklingsarbete 

på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på 

grundnivå eller på avancerad nivå” (2 §, kap. 1). 

  Då denna studie genomförs på grundnivå för högskoleutbildning har den inte genomgått en 

etikprövning, men kommer att följa lag 2003:460 med särskild hänsyn till 7, 8, 9, 10 § (SFS 2003:460) 

som innehåller bestämmelser om underlag för att få sin forskning godkänd. Studien har dessutom tagit 

hänsyn till Vetenskapsrådets rekommendationer när man bedriver forskning. När man ska bedriva 

forskning ska man sammanfattningsvis tala sanning om sin forskning, medvetet granska och redovisa 

utgångspunkterna för sina studier och öppet redovisa metoder och resultat. Studien ska öppet redovisa 

kommersiella intressen och andra bindningar och inte stjäla forskningsresultat från andra. Vidare bör 

studien hålla god ordning i forskningen, bland annat genom dokumentation och arkivering. Man skall 

alltid eftersträva att bedriva forskning utan att skada människor, djur eller miljö. Den bedömning som 

görs av andras forskning skall vara rättvis (Vetenskapsrådet, 2011). 

  Vi vill så långt som möjligt inte bidra till en möjlig stigmatisering av gruppen “personer som begått 

brott” och därför använder vi oss av just denna benämning av gruppen. Vi kommer också - när vi 

presenterar vårt resultat - att endast använda oss av de begrepp som artiklarna använder sig av, detta 

för att undvika stigmatisering. När dessa begrepp presenteras är det inom citationstecken så att det blir 

tydligt att det inte våra egna ord. 

  Alla artiklar är publicerade på Aftonbladets hemsida, tillgängliga för alla att läsa. En artikel kräver 

plusabonnemang men vi anser ändå att den är intressant att analysera. Vi menar att vi kan använda 

både författarnas namn och Mohammed som intervjuas i artikel tre. 

4.7 Kritisk metoddiskussion 

Till att börja med finns det för- och nackdelar med att använda sig av en abduktiv ansats när man skall 

påbörja en studie. Denna studie har utgått ifrån Jönsons analysschema när de fem artiklarna 

analyserats och bearbetats. I och med detta finns det en risk att vi inte lyckats fånga in alla perspektiv 

och delar av artiklarna. Detta är problemet med en ansats som styrs av, delvis, teori eftersom studien 
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har en tendens att gå miste om relevant information. Hade man använt sig av en induktiv ansats helt 

och hållet, det vill säga låta materialet styra den teoretiska bakgrunden, skulle förmodligen andra 

perspektiv och infallsvinklar utkristalliserats. Däremot har studiens material varit ledande i val av 

teorierna om stigma och språket som system när resultatet sedan analyserats. Denna studie hade 

kunnat göras utifrån en induktiv ansats och låtit teorival helt baseras på materialet, men vi ville se hur 

man kunde förstå dessa framställningar utifrån Jönsons (2008) analysschema då vi menar att hans sätt 

att angripa ett problemområde är intressant och relevant för socialt arbete. 

  I relation till studiens material och avgränsningar finns det utrymme att föra en kritisk diskussion. 

Går det att utifrån fem artiklar publicerade i Aftonbladet säga något om hur personer som begått brott 

framställs i tidningen? Vi som uppsatsförfattare vill hävda att svaret på denna fråga är både ja och nej. 

Det är ett relativt litet och begränsat urval som utifrån våra tolkningar och förförståelse har bearbetats. 

Det bidrar till att artiklarnas innehåll och det resultat som studien senare kommer att presentera 

förmodligen skulle sett annorlunda ut om en annan uppsatsförfattare hade gjort en liknande studie. 

Vidare är en kvalitativ studie alltid beroende av forskarens egen förförståelse. Det är alltid tolkningar 

och antaganden som styr kvalitativa studier. Denna uppsats är inget undantag. Därför kan man inte 

hävda att artiklarna är representativa när det kommer till hur personer som begått brott framställs i 

Aftonbladet. Däremot kan denna studie med hjälp av Jönsons analysschema förstå hur artiklar i 

Aftonbladet framställer personer som begått brott. Vi menar att detta är några exempel på 

framställningar som vi tror är återkommande i Aftonbladet men att ett större material kunnat ge en mer 

rättvis bild. Hade studien använt sig av andra teorier i sin analys hade troligen andra slutsatser dragits. 

  Det går att hävda att ett annat resultat skulle framkomma om studien haft fem andra artiklar som 

material. Detta hör ihop med det som vi skriver om ovan men vi menar att om man använder sig av 

samma urvalsprocess vid val av artiklar, bearbetar dessa med hjälp av Jönsons analysschema och även 

analyserar dem med samma teorier skulle det gå att dra liknande slutsatser. Det är också viktigt att 

samma tolkningar görs. Studiens största svaghet är författarnas förförståelse. Detta är ett stort problem 

i alla kvalitativa studier då uppsatser bygger på tolkningar av materialet. Av den anledningen blir det 

svårt att generalisera slutsatserna. 

  Om studien byggt på exempelvis kvalitativa intervjuer så hade vi fått in enskilda åsikter från ett 

begränsat antal personer vilket vi inte anser är det som studien vill undersöka. De åsikter som dessa 

intervjupersoner har påverkar inte ca 3 500 000 människor per dag. Anledningen till att det är viktigt 

att se olika problemperspektiv utifrån Aftonbladet är enligt oss för att tidningen når ut och påverkar en 

stor grupp människor i samhället. Vidare menar vi att det urval av artiklar som gjorts återspeglar en 

återkommande diskurs i tidningar. Precis som Winther Jörgensen, Philips och Vrå (2000) skriver står 

aldrig en text för sig själv utan den påverkas av och bygger vidare på redan publicerade nyheter. De 

olika problemperspektiv som vi har sett tror vi går att hitta i flera tidningar och artiklar som skulle 

rymmas i vårt urval. Skulle denna studie genomföras vid en annan tidpunkt är det möjligt att andra 

problemperspektiv skulle återfinnas, detta då den diskursiva praktiken kan förändras över tid. 
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4.8 Kritisk diskussion om studiens begränsningar  

Denna studie har liksom alla studier vissa begränsningar vilket är viktigt att lyfta och ha i åtanke. För 

att studien skall vara mer omfattande och kunna dra mer slutgiltiga slutsatser hade fler artiklar behövts 

samlats in och analyseras. Att studien består av fem artiklar kan innebära att studien brister i sin 

trovärdighet. Det faktum att studien har inhämtat material från endast en tidning bidrar också till den 

bristande trovärdigheten. Detta måste vi vara noga med att poängtera. Dessutom är tidningen politisk 

vilket också kan påverka innehållet i artiklarna och vilka som läser tidningen. En annan viktig del att 

belysa är att metoden är delvis deduktiv och på så sätt stänger ut annan information i artiklarna. 

Studien utgår ifrån Håkan Jönsons perspektivanalys och därför finns risken att vi gått miste om 

information i artiklarna som inte passar in under någon av problemkomponenterna. Om vi istället hade 

använt oss av en induktiv metod så är det möjligt att vi hade hittat andra intressanta synvinklar i 

artiklarna, men då kanske vi hade missat informationen som vi nu fått fram med hjälp av 

analysschemat. Studiens analys med hjälp av teorierna om stigma och språket som system kan visa en 

viss typ av information i artiklarna och det är viktigt att framhålla att om vi hade analyserat artiklarna 

med hjälp av andra teorier hade vi sannolikt fått en annorlunda analys. 

 Uppsatsen är baserad på våra tolkningar av artiklarna och därför kan det bli problematiskt att 

upprepa studien vilket är en begränsning som behöver lyftas. Detta gör det är svårt att generalisera vår 

studie och detta begränsar också vår uppsats. De begränsningar som nämns leder till att det inte går att 

dra slutsatser i form av orsak och verkan. Det går inte att ge några orsakssamband. Studien kan av den 

anledningen inte dra alltför stora slutsatser utan mer se tendenser.  
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5 Resultat och resultatanalys 

I denna del kommer studiens resultat att presenteras. Inledningsvis ger vi en sammanfattning av varje 

artikel som följs av en presentation av den analys som gjorts på respektive artikel med hjälp av 

Jönsons analysschema. Varje komponent i schemat fungerar som ett tema och dessa teman kommer 

användas som rubriker i detta avsnitt. Ett annat sätt att presentera resultatet på hade varit att dela upp 

avsnittet utifrån varje enskild artikel och behandla dessa separat från varandra. Då studien vill visa hur 

media kan framställa personer som begått brott utifrån Jönssons analysschema anser vi att resultatet 

bör presenteras utifrån komponenterna. Skulle komponenterna istället presenteras utifrån varje enskild 

artikel menar vi att det skulle bli missvisande då dessa “komponenter” inte framkommit i materialet, 

utan har använts som verktyg för att förstå artiklarna. Materialet har studerats utifrån de givna 

komponenterna och bör därför förstås, analyseras och presenteras med hjälp av dessa. Detta är ett 

aktivt val som gjorts för att ge en rättvis bild av hur artiklarna har analyserats.  

 De benämningar som används i detta kapitel för att beskriva personer som begått brott är tagna ur 

artiklarna men benämningen “personer som begått brott” kommer användas när det inte är artiklarna 

som talar om gruppen. Vi vill vara tydliga med att det inte är våra egna benämningar av gruppen som 

kommer användas.  

5.1 Artiklar  

Artikel 1, Vill skicka avhoppade kriminella till Danmark 

Artikeln är publicerad den 11 februari 2019 och handlar om att polisen och Malmö stad vill skicka 

avhoppade kriminella till Danmark för en lärlingsutbildning. Anledningen är att de avhoppade har 

svårt att få sysselsättning, bostad och utbildning i Malmö. I Danmark finns Tamu, träningsskolans 

arbetsmarknadsutbildningar, som är inriktade på de grupper i samhället som står längst bort från 

arbetsmarknaden. På Tamu får man genomgå utbildningar inom exempelvis metall-, bygg- och 

kökssektorn med lärlingslön och eleverna är garanterade arbete efter avslutad utbildning. Detta system 

finns inte i Sverige och man vet inte i nuläget om det går att skicka ”avhoppade kriminella” från 

Sverige till Danmark, Tamu. Ett antal myndigheter, däribland representanter från polisen och Malmö 

stad, besökte Tamu för att undersöka möjligheterna till ett samarbete. 

 

Artikel 2, Kriminella fick 21 000 kronor i månadslön – så gick det för dem 

Artikeln är publicerad den 11 februari 2019 och inleds med att journalisten Peter Kadhammar efter 

tips av en forskare reser till Norrköping för att ta del av ett ”galet projekt”, Stepping stone. Kriminella 

får 21 000 kronor i månaden för att inte “skjuta”, “råna”, “utpressa” och “knarka”. Kadhammar skriver 

att det låter bakvänt och provocerande och ställer sig frågan om medborgare skall betala gangstrarna 

så de själva inte blir terroriserade. I en insändare har en ensamstående mamma ställt frågan om hon 

måste bli kriminell för att få bidrag till att laga sin tand. Projektet Stepping Stone har väckt många 

åsikter i staden. Projektet är till för att bland annat “klä av den kriminella identiteten “och ”klä på 
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hållbara drömmar som är hållbara inom de samhälleliga ramarna”. Kadhammar ställer sig frågan om 

våldsmän skall få betalt för att dagdrömma. Han är inte heller förvånad över att projektet garanterar 

deltagarna respektfullt bemötande, trygghet, kontinuitet och individuell utveckling. Centerpartisten 

Karin Jonsson som sitter i kommunalrådet blir intervjuad och hon berättar hur staden blivit osäker till 

den grad att invånarna inte ville gå ut. Hon nämner öppen drogförsäljning, brinnande bilar, 

skjutningar, gänguppgörelser och injektionsnålar i sandlådor. Kommunen öppnade ett kafé för att ge 

medborgarna en plats att träffas och stärkas men pundare tog över detta och de tvingades stänga. 

Därefter skriver Kadhammar om nationalekonomen Ingvar Nilsson som har forskat i vad kriminella 

kostar samhället. En person som befinner sig i den kriminella miljön i 15 år kostar samhället ungefär 

23 miljoner kronor. Ett kriminellt gäng som är aktiva under 20 år kan kosta samhället 530 miljoner 

kronor. Nilsson menar att det finns mycket pengar att tjäna för samhället om de kriminella försvinner. 

Ett exempel från Norrköping nämns och det är en ligaledare som kostat kommunen tre miljoner kronor 

under ett år. 

 Kadhammar intervjuar också Anneli Carlsson som är terapeut och den som har arbetat med de 

kriminella, ett tiotal män och två kvinnor mellan 19–27 år. Carlsson berättar att de började med att få 

de kriminella att berätta vad de vill åstadkomma i sitt liv. Först hjälpte projektet dem att skaffa sig 

rutiner, såsom att gå upp tidigt på morgonen, för att senare i projektet få ut dem i arbete. Hon berättar 

också att den gemensamma nämnaren hos dessa personer är utanförskap vilket började redan på dagis. 

De var bråkiga och aggressiva med för mycket energi. Det ledde till att de andra barnens föräldrar inte 

ville att deras barn skulle leka med dem. Detta utanförskap fortsatte sedan i skolan. Carlsson menar att 

dessa vuxna känner sig orättvist behandlade och missförstådda. De har också dåligt självförtroende. 

 Enligt Anneli Carlsson fick de kriminella månadslön för att förändra sitt beteende vilket inte var 

lätt. Kravet var att komma till kontoret och att skaffa sig rutiner som till exempel gå upp på morgonen, 

äta frukost och komma i tid. Att förändra beteendet var inte alltid lätt och det var mycket tjafs och 

konflikter i gruppen. Carlsson blev som en mamma. Några i gruppen led av psykisk ohälsa såsom 

posttraumatisk stress. En person hamnade i bråk med polisen och fick därför inte vara kvar. I början av 

projektet träffades de på kontoret men så småningom så började deltagarna jobba som städare, 

byggarbetare, stå i kiosk etcetera. Carlsson menar att dessa deltagare tog tag i sitt liv och jämför det 

med människor på arbetsförmedlingen som inte gör det. Hon ställer sig frågan vilka ska man hjälpa 

och vilka som inte ska få hjälp. Stepping Stone är nu avlutat. Carlsson berättar att idag driver en 

person från projektet eget företag, sju har anställningar, fyra är arbetslösa eller sjukskrivna och en 

person dog i en trafikolycka. Carlsson gissar att tre fortfarande är kriminella men ingen är dömd eller 

väntar på rättegång. Antalet anmälda brott har sjunkit i kommunen. Kommunalrådet Lars Stjernkvist 

menar att vi måste börja titta på vad kriminalitet kostar för samhället och att projektet Stepping Stone 

blev en billig insats. Kadhammar avslutar artikeln med ”Det utskrattade och utskällda projektet blev 

en vinstaffär för alla inblandade”. 
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Artikel 3, Ex-kriminella Mohammed, 29: “De dör innan vi hinner rädda dem” 

Artikeln är publicerad den 20 februari 2017. Tidningens reporter Susanna Nygren har intervjuat 

Mohammed Elsaka som är ex-kriminell. Han arbetar idag som ungdomscoach på Fryshuset vilket var 

hans egen räddning ur den grova kriminaliteten. Mohammed berättar att han är uppväxt i ett 

utanförskap och att han bara ville vara som alla andra. Han ville ha märkeskläder som alla de 

”svenska” 14-åringarna i klassen och därför begick han sitt första rån. Känslan av att ha nya kläder och 

att vara populär ville han känna hela tiden. Mohammed menar att saker eskalerade och han blev 

yrkeskriminell vilket ledde till att han hela tiden åkte in och ut från fängelset. Däremot fick straffen 

inte honom att byta bana. Det som fick Mohammed att fundera över sin tillvaro var att hans vänner 

började dö i skjutningar. Han befann sig i situationer där döden kom allt närmare där han både sköt 

och blev beskjuten. När hans pappa dog i cancer fick han nog och tänkte att det räcker med att hans 

pappa var besviken på honom, hans mamma ska inte behöva vara det. 

 När Mohammed fyllde 19 år spenderade han sin födelsedag i en isoleringscell på Fosieanstalten. 

Mohammed har suttit i fem olika fängelser vilket han ser som både positivt och negativt. Han menar 

att de gjorde honom råare och att det inte var straffen som fick honom att ändra sitt liv. Han berättar 

att han har varit med och sett hur kriminaliteten utvecklats från att använda knivar till skjutvapen, 

plötsligt började alla ha vapen för att kunna försvara sig. Mohammed arbetar idag som ungdomscoach 

på Fryshuset i Malmö. Han hjälper människor ur kriminalitet och många killar kommer till honom och 

ber om hjälp. Mohammed menar att problemet är att resurserna är för små och att det tar för lång tid 

mellan att de tagit kontakt med honom till ett första möte med socialen. Det kan ta en till två månader 

vilket han tycker är alldeles för lång tid för en som vill ur kriminalitet, Mohammed har varit med om 

två killar som hunnit dö under den tiden. 

 Enligt Mohammed är det ofta de äldre kriminella som får med de yngre i kriminaliteten. Den yngre 

vänjer sig vid att få mycket pengar på kort tid och detta blir svårt att ta sig ur. Det kan vara mellan 10 

000 kr och 15 000 kr per dag. Mohammed tycker att samhället borde hjälpa till mycket mer när den 

kriminella berättar att hen vill hoppa av genom att snabbt erbjuda ett jobb. Han säger också att 

samhället hade gått med vinst på att de kom i arbete. Mohammed menar att problemet är att ingen 

arbetsgivare vill anställa någon som tidigare varit kriminell och att en attitydförändring måste ske i 

samhället. Han säger ”Samhället säger att du måste vänta fem år till ditt register är rent. Det funkar 

inte. Folk trillar dit igen. Låt dem bevisa på sex månader eller kanske ett år att de vill ändra sitt liv.” 

Han själv var nära på att ge upp men Fryshuset räddade honom. Han tycker att det borde satsas mer på 

att fler med kriminell bakgrund ska jobba med målgruppen som vill ta sig ur kriminalitet. Detta för att 

de bygger upp en mur när det träffar socionomer då de inte kan förstå dem. 
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Artikel 4, “Inför strängare straff redan i år, Johansson” 

Tomas Tobé, ordförande i justitieutskottet och rättspolitisk talesperson för Moderaterna, skriver en 

debattartikel i Aftonbladet den 10 januari 2018. Han menar att det nya året (2018) börjat lika dåligt 

som det förra slutade. Detta genom skjutningar, detonerade handgranater och att oskyldiga drabbas. 

Därför måste den grova brottsligheten bekämpas med kraft och Morgan Johansson som är justitie- och 

inrikesminister (s), måste börja ta ansvar för att regeringen tappat kontrollen. Tobé skriver att det 

grövsta våldet har nått rekordnivåer och att regeringen måste börja lyssna på de förslag som kan 

motverka utvecklingen. Tobé listar upp flera lösningar bland annat att utöka polisens befogenheter, de 

måste ges alla förutsättningar de behöver. Han menar att eftersom bara sex av Stockholmsområdets 

tjugosju dödsskjutningar 2017 klarats upp så finns det ett problem. Han vill att polisen ska ha 

möjlighet att i större grad ha kameraövervakning i områden som är särskilt brottsutsatta, detta för att 

kunna få fram mer bevis. En annan lösning han ser är att straffen ska bli hårdare för grova brott. 

Moderaterna vill också införa en särskild gängbestämmelse vilket skulle betyda dubblerade straff för 

grov brottslighet relaterad till gängkriminalitet, införa zon- och vistelseförbud, stärka vittnesskyddet 

samt avskaffa mängd- och ungdomsrabatterna. Tobé vill att man ska ta tillbaka kontrollen över särskilt 

utsatta områden, han menar att det är för lätt för kriminella att komma undan med brott idag vilket gör 

att kriminaliteten ökar. En annan viktig del enligt Tobé är att antalet poliser minskar. Han skriver att 

antalet poliser 2017 var det lägsta på flera år. Om inte erfarna poliser stannar så är det omöjligt att lösa 

problemen. Han menar att ”det är dags att slå tillbaka på allvar”. Tobé skriver också ”Den grova 

brottsligheten måste mötas av en polis som inte backar och straff som inte ursäktar. Det har 

Socialdemokraterna misslyckats med. Därför krävs det en ny rättspolitik och effektiv rättspolitik”. 

Han avslutar med att Sveriges poliser ska veta att om Moderaterna får bestämma så kommer fler 

poliser finnas och lönerna kommer höjas. 

 

Artikel 5, Att bekämpa de kriminella - vår viktigaste uppgift 

Morgan Johansson som är justitie- och inrikesminister (s) skriver en debattartikel i Aftonbladet den 24 

januari 2018. Han menar att bekämpandet av den organiserade brottsligheten är vår viktigaste uppgift. 

Han skriver att gängkriminaliteten har funnit i Sverige under en lång tid och att det blir extra tydligt i 

utsatta bostadsområden. Han vill att vi ska visa att samhället är starkare än de kriminella gängen. 

Johansson skriver att de kriminella och oron för brott ger konsekvenser för hela samhället genom 

tilliten till rättsapparaten och människor emellan. Denna utveckling kommer regeringen inte att tillåta 

eftersom trygghet är en viktig del för ett jämlikt samhälle. Johansson menar att den svenska polisen 

gör ett fantastiskt arbete men att det krävs en mer närvarande polis för att fler brott ska bli uppklarade. 

Regeringen ökar därför tillskotten till polismyndigheten till 7,1 miljarder kronor mellan åren 2018–

2020. Johansson kommer med lösningar, han vill satsa på polisen genom att satsa mer pengar och 

fördubbla antagningen till polisutbildningen. Regeringen har också beslutat att öppna två nya 

polisutbildningar. Målet med satsningen är att 10 000 nya poliser ska vara i arbete år 2024. Han menar 
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också att förebyggande insatser ska kombineras med brottsbekämpande insatser. Den organiserade 

brottsligheten ska bekämpas utan genvägar och de kriminella ska buras in. En annan lösning är att 

regeringen fördubblat minimistraffet för grova vapenbrott. Längre straff och en presumtion för att man 

häktas i väntan på rättegång. Grips man med ett vapen så finns en risk att man får sitta frihetsberövad i 

några år. Genom vapenamnesti ska många vapen bort från gatorna. Johansson skriver också att fler 

övervakningskameror ska finnas på våra gator. Regeringen har tillsatt en utredning för att se till att 

18–20-åringar som begår brott ska få skärpta straff. Det finns också ett förslag om ett nytt brott vid 

namn blåljussabotage. Ett förslag är att straffet för blåljussabotage blir upp till fyra års fängelse och i 

grova fall livstids fängelse. Johansson skriver att de kriminella kanske tror att de kan skrämma polisen 

och samhället men att det omvända kommer ske, detta om den politiska viljan finns. Han avslutar 

debattartikeln med ”Steg för steg sätter vi, polisen och övriga samhället hårt mot hårt mot 

gängkriminaliteten. Trygghet får aldrig bli ett privilegium för ett fåtal, det är en rättighet för alla”. 

 

5.2 Komponenterna  

Karaktär 

Under komponenten karaktär studerades artiklarnas beskrivningar av hur problemet i de olika texterna 

framställs. I den första artikeln tyckte vi kunna se att problemets direkta karaktär är att avhoppade 

kriminella inte får jobb i Sverige. Vidare anser vi att det besläktade problemet är att det system som 

Danmark har inte finns i Sverige och frågan är om det ens går att ha ett sådant system i Sverige. “I 

Sverige finns inget liknande system.”  

 En mer indirekt karaktär av problemet är synen på de kriminella då de framställs som 

problematiska och belastande för samhället i artikeln. I relation till denna framställning hör frågan om 

vem som skall ta ansvar att lösa problemet med de av avhoppade kriminella ihop. Följande citat anser 

vi ger en är tydlig bild av hur problemets karaktär beskrivs: “Våra största utmaningar är ju 

avhopparnas sysselsättning, bostad och utbildning, det får de hjälp med här. Nu är jag här för att 

undersöka möjligheten att skicka svenska avhoppare hit.” 

 I nästa artikel såg vi att problemets direkta karaktär är kriminaliteten i Norrköping. Problemet är att 

det begås mycket brott i staden. En tydlig beskrivning av den direkta karaktären får vi i början av 

artikeln där kommunalrådet Karin Jonsson berättar “...om en stad som befunnit sig i snabbt och 

dramatiskt förfall. Öppen drogförsäljning på gator och torg. Brinnande bilar. Gänguppgörelser. 

Skjutningar. I stadsdelen Klockaretorpet hittade man injektionsnålar i sandlådorna”. Vidare inleder 

författaren hela artikeln med att skriva “Ska medborgarna betala månadslön till gangstrarna för att 

slippa terroriseras? Det låter som beskyddarverksamhet administrerad av kommunens lönekontor” 

vilket visar på det besläktade problemet som vi menar är om kriminella förtjänar pengar eller inte. I 

relation till första artikeln kan man se att frågan om kostnad och ansvar för de avhoppade kriminella är 

återkommande i båda texterna.  
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 Karaktären av problemet i artikel tre är att det är svårt att komma ur kriminalitet och in i samhället 

efter att ha varit kriminell. Ett exempel ur texten som visar detta är ”-Samhället säger att du måste 

vänta fem år till ditt register är rent. Det funkar inte. Folk trillar dit igen...”. Ytterligare ett exempel ur 

artikeln är ” Problemet är ingen vill anställa någon som har varit kriminell...”. Om man jämför denna 

artikel med den första så finns det liknande beskrivningar av just kriminellas situation på 

arbetsmarknaden. Nämligen att det är en svårighet, ett problem, för avhoppade kriminella.  

 Den fjärde artikeln framställs problemets karaktär som att det grova våldet har nått rekordnivåer. 

Tobé, författaren, skriver ”När det grövsta våldet har nått rekordnivåer är det dags att pragmatiskt 

lyssna på de förslag som kan vända utvecklingen”. Grundproblemet är brotten som fortsätter att öka. 

Ett besläktat problem enligt Tobé är att justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och regeringen 

inte lyssnar på de förslag som Tobé och moderaterna lägger fram. Även denna artikel, liksom artikel 

ett och två, beskriver avhoppade kriminella som något som skall hanteras vilket vi menar är en 

indirekt karaktär av problemet.  

 Morgan Johansson, Sveriges justitie- och finansminister, skriver den femte artikeln och framställer 

karaktären av problemet i form av kriminalitet. Att det existerar kriminalitet i samhället är den direkta 

karaktären problemet. Denna åsikt menar vi går att finna i alla artiklarna då karaktären i respektive 

artiklar berör just den problematiska kriminaliteten och personen som begått brott. Fortsättningsvis i 

artikel fem är det är problematiskt att brottslighet har fått fäste i samhället. Johansson skriver 

”Gängkriminaliteten har bitit sig fast i Sverige under lång tid och är särskilt påtaglig i våra utsatta 

bostadsområden”. Han skriver också ”Oron för brott och kriminellas framfart påverkar hela 

samhället”. Besläktade problem är oron för brott men också hur vi skall bekämpa problemet.  

 

Orsaker 

Nedan behandlas komponenten orsaker till problemet. I den första artikeln kunde vi se att orsaken 

framställs som att det är på grund av den kriminella bakgrund som avhoppade kriminella har som att 

de inte får jobb. I och med att problemets karaktär är att personer som begått brott inte får jobb menar 

vi att den direkta orsaken är ganska tydlig. Det som gör detta orsakssamband intressant är att skulden 

läggs på de avhoppade kriminella. Författaren skriver inte direkt ut orsaken till problemet i artikeln 

men utifrån den helhet som författats tycker vi att orsaken läggs på den kriminellas bakgrund. Vi 

menar att författaren får det att låta som att de avhoppade kriminella inte får jobb och nu måste 

myndigheterna ta tag i problemet, genom att sända iväg dem till Danmark.  

 I den andra artikeln menar vi att orsaken till problemet spänner sig över både individ- och 

gruppnivå. På individnivå är det den enskildes liv som präglas av utanförskap och därmed lett till 

problemet, det vill säga kriminalitet i staden. Utanförskap som en orsak till problemet går att se i 

Anneli Carlssons uttalande om just de kriminella. 
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Utanförskap (…) Det är den röda tråden i deras liv. Det började på dagis. De hade för mycket energi och var 

bråkiga. De var aggressiva. Andra föräldrar ville inte att deras barn skulle leka med dem. Det fortsatte i skolan. 

Så de började leka med andra barn som var utanför (…) De känner sig missförstådda och oriktigt behandlade. De 

har dåligt självförtroende (…) Jag sitter med dem och hör dessa sorgliga livshistorier. Samtidigt inser jag att jag 

talar med några av Sveriges tyngsta unga kriminella. 

 

På gruppnivå är det grupperingen av dessa enskilda individer med denna bakgrund av utanförskap som 

leder till att brotten begås. Att olika kriminella gäng formas och därefter begår brott leder till att en 

stad och dess invånare känner sig otrygga. “Öppen drogförsäljning på gator och torg. Brinnande bilar. 

Gänguppgörelser. Skjutningar. I stadsdelen Klockaretorpet hittade man injektionsnålar i sandlådorna” 

är ett citat som tydligt visar på denna otrygghet och det faktum att det är på grund av gängen som 

kriminaliteten är ett problem.  

 Orsaker till problemet i den tredje artikeln är enligt Mohammed att samhället inte satsar tillräckligt 

med resurser på personer som begått brott. ”Problemet är bara att resurserna är alldeles för små”. 

Mohammed nämner också att det blir svårt att få ett jobb när personen begått brott och därför förblir 

de kriminella. “Problemet är ingen vill anställa någon som har varit kriminell. Det måste ske en 

attitydförändring i samhället, menar Mohammed. -Samhället säger att du måste vänta fem år till ditt 

register är rent. Det funkar inte. Folk trillar dit igen…” Detta orsakssamband återfinns i den första 

artikeln också. Mohamed menar också att de kriminella vänjer sig vid att få pengar på kort tid vilket 

också är en orsak “Den unge killen vänjer sig vid att få ihop mycket pengar på kort tid. Ibland mellan 

10 000 till 15 000 kronor på ett par dagar. Det blir ett mönster som är svårt att bryta.” En annan orsak 

är att de inte litar på socionomer ” -De är iskalla när de träffar en socionom. De bygger en mur mot 

dem för de känner att socialarbetaren inte kan förstå dem..”. Mohammed menar också att det tar för 

lång tid att få hjälp trots att de aktivt söker sig till det “-Från det att de har tagit kontakt med mig till 

det att vi kan ha ett första möte med socialen kan det ta en till två månader. Det är väldigt lång tid för 

en kille som befinner sig i den situationen. “Utanförskap är också en orsak som Mohammed nämner ” 

Han berättar om en uppväxt i utanförskap. Föräldrar som kämpar och sliter för att få pengarna att 

räcka. Men det räcker aldrig till den där ”normala” svenssonnivån.” Dessa orsaksförklaringar är 

deterministiska. Till skillnad från de två första artiklarna lägger inte denna artikel något ansvar hos de 

kriminella utan ansvaret ligger hos olika myndigheter och samhället som helhet.  

 Artikel fyra har Tobé skrivit och han nämner inga orsaker till att den kriminella blivit kriminell 

men nämner många orsaker till varför kriminalitet fortfarande finns i samhället. Han menar att polisen 

inte har tillräckligt med förutsättningar. ”Polisen måste ges alla tänkbara förutsättningar i syfte att 

kunna utföra sitt uppdrag. Att ingripa mot och utreda brott”. En annan orsak till problemet enligt Tobé 

är socialdemokraternas politik. ”Den grova brottsligheten måste mötas av en polis som inte backar och 

straff som inte ursäktar. Det har Socialdemokraterna misslyckats med.” Han skriver att regeringen 

försvårar för polisen genom att inte låta förslaget om avskaffad tillståndsplikt bli verklighet. Han 

menar även att det är för lätt för kriminella att komma undan och det gör att problemet ökar. ”Det är 

för lätt för brottslingar att komma undan i dag vilket medför att den grova brottsligheten tillåts 
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expandera i område efter område”. Tobé är noga med att poängtera vikten av poliser i samhället och 

att en orsak till problemet är att vi har för få poliser idag.  

 I den sista artikeln kan vi inte hitta några orsaker till kriminalitet. Johansson bryr sig inte om 

anledningen till att en person begått ett brott utan personen skall straffas för det brott hen begått. I 

artikeln beskrivs hur de kriminella bör bekämpas inte orsaken till att de är kriminella. Å andra sidan 

kan de lösningar vi senare presenterar tolkas som lösningar på orsakerna till problemet. Exempelvis är 

en lösning han listar att vapen skall bort från våra gator, det kan tolkas som att han menar att en orsak 

till kriminalitet är tillgång till vapen. 

 

Konsekvenser och omfattning 

Under detta tema kommer vi analysera vilka konsekvenserna av problemet som beskrivs är samt hur 

omfattande dessa är. I den första artikeln är konsekvensen av problemet att samhällets resurser går till 

att skicka de avhoppade kriminella till Danmark. Ytterligare en aspekt av konsekvensen, som då blir 

på en individnivå, är att de avhoppade får flytta till Danmark, de kan inte bo kvar i Sverige för här får 

de inga jobb. Denna lösning är kortsiktig för samhället eftersom dessa avhoppade kriminella kommer 

att ersättas av andra avhoppade kriminella. Det långsiktiga med denna lösning blir för de enskilda 

individerna, de avhoppade kriminella. Det är de som får genomföra utbildningen och detta kommer 

att påverkas deras liv. Då kommunen i nuläget inte vet om detta går att genomföra är problemet 

ohanterligt och det säger något om problemets omfattning. Problemets omfattning är så pass stort att 

lösningar utanför Sverige är intressanta att titta på. 

 I artikel två är problemets konsekvenser delvis att det förekommer kriminella handlingar på öppna 

gator, på offentliga platser som caféer. Författaren lyfter även nationalekonomen Ingvar Nilsson som 

forskat kring samhällskostnaderna för gängkriminalitet som också är en konsekvens av problemet 

 

...De summor han presenterar bör för all framtid få slut på pratet om att gängkriminaliteten inte drabbar vanligt 

folk. En person som lever 15 år i den gängkriminella miljön skapar samhällskostnader på cirka 23 miljoner 

kronor. Det gäller alltså en person. Ett organiserat kriminellt gäng kan under en 20-årsperiod kosta samhället 530 

miljoner kronor. 

 

Detta visar en tydlig bild av hur stor omfattningen av problemet är och vilka konsekvenser det får rent 

ekonomiskt. Fortsättningsvis skriver författaren ut flera summor om vad de kriminella kostar 

samhället som exempelvis “...miljonutbetalningar till gängkriminella.”, “enorma pengar att tjäna på att 

plocka bort de kriminella.” och “...notoriska ligaledare och våldsmän har kostat uppemot tre miljoner 

kronor…”. Ytterligare en konsekvens av kriminaliteten i Norrköping är att invånarna känner sig 

osäkra samt att kommunen har gett de kriminella en månadslön. “Så är lösningen att betala gangstrar 

månadslön och uppmana dem att formulera livsmål? “ 

 Enligt Mohammed som intervjuas i artikel tre är konsekvensen av att inte komma ur kriminalitet 

och in i samhället att många faller tillbaka till att begå brott. Mohammed säger att “När en kriminell 
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signalerar att denne vill hoppa av så måste han eller hon snabbt få jobb. Annars är det lätt att trilla dit 

igen”. En annan konsekvens är att personer på grund av gatuvåldet dör “Mohammed har varit med om 

två fall där klienten har hunnit dö i gatuvåld innan processen kommit igång. ”-Vi har haft två killar 

som har dött under den tiden. Från det att de ville få hjälp och till att vi kunde ta första steget.” 

Kriminalitet leder till att personer hamnar utanför samhället och att de inte får den hjälp de behöver. 

Omfattningen av problemet är stort enligt Mohammed ”Det kommer regelbundet unga killar till 

honom och ber om hjälp”. I artikel två och tre lyfts konsekvenser av de olika problemen både på en 

mikro och makronivå. Hur det påverkar individerna, det vill säga personer som begått brott, men även 

hur samhället påverkas. Detta gör inte författaren till artikel ett. Även Tobé som skrivit artikel fyra tar 

inte med hur personer som begått brott påverkas. Han skriver om ett antal konsekvenser som både kan 

vara kort- och långsiktiga. En konsekvens är att oskyldiga drabbas. ”Skjutningar, detonerade 

handgranater och ytterligare oskyldiga som drabbats”.  Tobé menar att oskyldiga drabbas av att 

kriminaliteten har nått rekordhöjder, vilket visar på en annan typ av konsekvens på mikronivå. 

Nämligen hur enskilda medborgare kan påverkas. En annan konsekvens är att poliser slutar sina jobb. 

”Situationen inom svensk polis är i dag ytterst ansträngd och i fjol valde 905 poliser att lämna yrket.” 

Detta drabbar poliserna som slutar sina jobb men också alla i samhället då det leder till att brott inte 

klaras upp och kriminaliteten ökar. ”När endast sex av fjolårets tjugosju dödsskjutningar i 

Stockholmsområdet har klarats upp är det något som är fel.” Detta påverkar brottsoffer. Tobé menar 

att konsekvenserna kommer att bli värre om vi inte göra något åt problemet. Problemets omfattning 

framställs av Tobé som rekordstort och att vi är i ett kritiskt läge.  

 I den sista artikeln är konsekvenserna av problemet bland annat organiserad brottslighet, öppna 

skjutningar och attacker mot poliser. ”Den organiserade brottsligheten, de öppna skjutningarna och 

attackerna mot blåljuspersonal ska bekämpas”. Johansson menar också att kriminaliteten oroar hela 

samhället och att förtroendet för rättsapparaten påverkas. ”Oron för brott och kriminellas framfart 

påverkar hela samhället, förtroendet vi känner för rättsapparaten och tilliten mellan människor”. 

Vidare skriver han att omfattningen av problemet är stort och problemet framställs som kritiskt och 

akut som kräver direkt handling. ”Att bekämpa den organiserade brottsligheten är vår enskilt 

viktigaste uppgift”.  

 

Historia och utveckling 

Denna komponent vill belysa hur problemets historia beskrivs i texten samt om det finns 

beskrivningar av dess utveckling. I den första artikeln står det inte mycket om detta. Kommunen vet 

inte om det är genomförbart att införa denna insats då det inte funnits liknande system i Sverige. “Det 

är i nuläget oklart om det är praktiskt möjligt att skicka avhoppare till Danmark.” Däremot står det i 

artikeln att “De får lärlingslön och har jobbgaranti om de slutför utbildningen.” vilket visar på vilken 

önskad effekt denna insats bör generera.  

 I andra artikeln är problemets historia och utveckling att det har begåtts mycket brott i staden. 
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Caféer har fått stänga och de kriminella har kostat och kostar fortfarande pengar för kommunen. Från 

att staden har befunnit sig i “snabbt och dramatiskt fall” har brotten nu minskat sedan projektet 

Stepping Stone startade. Rent konkret är det sju av de som ingick i projektet som idag lever ett 

“hederligt liv” och “bidrar med skatt till samhället”, en vinst i både pengaflöde till kommunen och 

tryggare samhälle. Författaren avslutar artikeln med att säga att “Det utskrattade och utskällda 

projektet blev en vinstaffär för alla inblandade”. 

 När Mohammed berättar om vilka vapen som användes när han var kriminell jämfört med de som 

används idag menar vi att problemets historia och utveckling berörs “-Jag har varit med från det att 

man slogs med händer och att det värsta som fanns var att plockade fram en kniv och övergången till 

skjutvapen. Sedan började alla ha vapen. Jag själv också”. Vidare berättar han om hur rekryteringen av 

unga kriminella går till, att det ofta är de äldre kriminella som drar in de yngre i brottsligheten. Detta 

är en bakgrund till hur problemet uppstått. Mohammed beskriver dem som entreprenörer. De vet 

precis hur de ska sälja in argumenten hos de yngre. 

 

-Ett exempel är att någon som säljer droger vill ta semester. Det gör de ofta. De har en telefon som ringer hela 

tiden och de behöver någon som tar hand om det när de själva är utomlands. Då snackar de med någon ung i 

området som de har märkt drar lite åt det kriminella hållet. Den unge får ta hand om affärerna. Och sedan är han 

fast.  

 

Han menar också att små brott leder till fler och grövre ” Det ena ledde till det andra och Mohammed 

hamnade i en spiral av kriminalitet och brott. Han blev yrkeskriminell och åkte in och ut från 

fängelser.” 

 Tobé som skrivit artikel fyra menar att kriminaliteten är uppe i rekordnivåer idag och vi tolkar det 

som att det bara kommer att fortsätta att öka om hans lösningar inte tillämpas. Som tidigare nämnts är 

det bara sex av 27 dödsskjutningar som klarats upp föregående år och antalet poliser år 2017 är det 

lägsta på flera år. Problemets utveckling beskrivs som att det är rekordstort. Han blickar också framåt 

och menar att “I längden är det omöjligt att möta brottslighetens utveckling och ha en hög 

polisnärvaro i särskilt utsatta områden när erfarna poliser inte vill stanna kvar inom organisationen.” 

 I artikel fem börjar Johansson debattartikeln med att skriva ”Gängkriminaliteten har bitit sig fast i 

Sverige under lång tid och är särskilt påtaglig i våra utsatta bostadsområden” vilket en tydlig 

beskrivning av problemets historia. Han skriver också om en historisk satsning på polisen, 

”Regeringen ökar tillskotten till Polismyndigheten med 7,1 miljarder kronor för perioden 2018–2020” 

han vill nu att det ska vända den tidigare nämnda utvecklingen. Han vill med hjälp av regeringen 

vända på utvecklingen och minska brottsligheten.  

 

Lösningar 

Komponenten “lösningar” fokuserar på hur problemet antas lösas i de olika artiklarna. I den första 

artikeln är lösningen på problemet att skicka avhoppare till Danmark för att de skall genomgå 
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utbildningar inom olika arbetsområden. Istället för att ordna något liknande i Sverige skall Danmark, 

eller Tamu, lösa vårt problem. Tamu framställs som den ideala lösningen, det som skall uppnås. Det är 

upp till Susanne Gosenius, polis, att utreda och se om det är möjligt och genomförbart. “Nu är jag här 

för att undersöka möjligheten att skicka svenska avhoppare hit”. Det står inget om vilken roll de 

avhoppade kriminella har i denna insats mer än att de ska skickas till Danmark och “...genomgå 

utbildningar inom exempelvis metall-, bygg- och kökssektorn…” för att få “...jobbgaranti om de 

slutför utbildningen.”. 

 Vidare i artikel två står det att lösningar på problemet är delvis projektet Stepping Stone där 

kriminella får betalt för att förändra sina beteenden i form av en månadslön när de inte begår brott. De 

ska även upprätta rutiner för vardagen och skapa en framtidstro. För att få ta del av denna lön läggs 

ansvaret på de kriminella, de skall komma till projektet och förväntas delta. Att prata med en terapeut 

“... som arbetade praktiskt med de gängkriminella…” är också en del av projektet. Det är kommunen 

som anordnat detta projekt och som betalar för det. Anledningen är att kommunen vill “...plocka bort 

de kriminella” för att de sedan ska “...slussas ut på arbetsplatser – städa, arbeta på bygge, stå i kiosk. 

Ytterligare nämns också en lösning på problemet där vissa av de gängkriminella ska placeras i 

fängelse för att fler ska sluta begå brott. “Får man de värsta bakom lås och bom och förmår några till 

att lämna den brottsliga banan får det effekt direkt. I artikeln nämns också en utvärdering av 

Lösningen Stepping Stone som en billig insats för kommunen som tjänade pengar på att ge de 

kriminella pengar. Artikeln avlutas såhär: 

 

Man säger att människoliv inte kan bedömas i pengar. Men det blir en floskel. Det råder ingen tvekan om att 

projektet med att ge de kriminella månadslön var en otroligt billig insats. Det utskrattade och utskällda projektet 

blev en vinstaffär för alla inblandade. 

 

I artikel tre säger Mohammed att det behöver ske en attitydförändring i samhället eftersom ingen vill 

anställa människor med en kriminell bakgrund. “Problemet är ingen vill anställa någon som har varit 

kriminell. Det måste ske en attitydförändring i samhället, menar Mohammed”. Han menar att 

prickarna i registret borde strykas efter sex månader eller ett år. 

 

-Samhället säger att du måste vänta fem år till ditt register är rent. Det funkar inte. Folk trillar dit igen. Låt dem 

bevisa på sex månader eller kanske ett år att de vill ändra sitt liv. När någon vill hoppa av det kriminella livet så 

måste hen få ett jobb snabbt. 

 

En annan lösning är enligt Mohammed att kommunen bör rekrytera personer med kriminell bakgrund 

att jobba med de unga så att de kan fungera som förebilder. “Han skulle också vilja se att kommuner 

och staten satsade på att rekrytera fler med kriminell bakgrund för att jobba med de här unga”. Det 

måste satsas mer resurser på kriminella. Mohammeds lösning ur kriminalitet blev Fryshuset. En 

tyngdpunkt i artikeln är att det är samhällets ansvar att lösa problemet, vilket är likt det synsätt som 

presenteras i artikel ett. I de andra artiklarna läggs skulden på personen som begått brott och att denne 
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ska lösa problemet. Till exempel i artikel två, projektet Stepping stone. Men även i de två sista 

artiklarna. I fjärde artikeln presenterar Tobé många lösningar på problemet, både kort- och långsiktiga. 

Han menar att en lösning är att satsa på att utöka polisverksamheten. Han vill ha fler poliser och detta 

skall lösas genom att höja deras löner samt skapa bättre förutsättningar för dem. Han vill också öka 

polisens befogenheter till exempel genom att ”... polisen ska få större möjligheter att bedriva – och 

slippa kravet på att ansöka om tillstånd för – kameraövervakning i särskilt brottsutsatta områden”. Han 

vill också att polisen ska återta kontrollen i vad han kallar ”de särskilt utsatta områdena” 

Tyngdpunkten i lösningarna är en stark polisnärvaro. Ytterligare lösningar som Tobé lyfter är hårdare 

straff för grövre brott. Det ska också införas en särskild gängbestämmelse som innebär dubblerade 

straff för gängkriminalitet. Tobé vill avskaffa mängd- och ungdomsrabatterna och han vill även införa 

zonförbud och vistelseförbud. Vidare vill han också stärka vittnesskyddet och införa en ny och 

effektivare rättspolitik. Han menar att ansvaret för att lösa problemen ligger hos politikerna. 

Lösningarna som Tobé föreslår ses endast ur hans perspektiv då han är författare till artikeln. Han 

gynnas av lösningarna som föreslås eftersom han vill påverka läsarna att rösta på Moderaterna. 

I den sista artikeln presenterar Johansson flera lösningar på problemet och ansvaret ligger hos 

regeringen att lösa problemet. Han menar att en satsning på polisen måste göras för att få en mer 

närvarande polis som löser flera brott. Regeringen ökar tillskotten till Polismyndigheten med 7,1 

miljarder kronor för perioden 2018–2020. Detta liknar Tobés förslag på lösningar vilket är en 

intressant iakttagelse då Tobé och Johansson tillhör olika politiska block. Trots denna olikhet har de 

samma lösning på problemet. Johansson skriver även att “Under denna mandatperiod har vi dessutom 

fördubblat intagningen till polisutbildningen och regeringen har beslutat om att öppna två nya 

polisutbildningar, en av dem planeras till Malmö och en till Västsverige. Målsättningen att antalet 

polisanställda ska öka med 10 000 till år 2024. Det är ett stort fokus på fler poliser i artikel fem. 

Johansson skriver även att en annan lösning är att kriminella och deras vapen försvinner från gatorna. 

Detta skall ske genom en tillfällig vapenamnesti. En annan åtgärd för att minska tillgången till vapen 

är att skärpa straffen för vapeninnehav. 

 

Regeringen har nyligen fördubblat minimistraffen för de grova vapenbrotten. Det innebär längre straff, men 

också en presumtion för att man häktas i väntan på rättegång. Den som anträffas med ett vapen på stan riskerar 
alltså att inte få komma hem igen på ett par år. 

 

Johansson vill ha tidiga och förebyggande insatser men framförallt hårdare straff. Han säger också att 

fler övervakningskameror sitter uppe och att det ska bli ännu enklare för polisen att sätta upp fler. 

Ännu en lösning är att 18–20 åringar ska hanteras som de som är äldre än 20 vilket betyder skärpta 

regler för den som begått grova brott i den åldern. Detta är likt det som Tobé skriver om i artikel fyra 

när han säger att han vill ta bort ungdomsrabatter på straff. Johansson menar också att polisen måste 

skyddas och att ett nytt brott, blåljussabotage, skall upprättas i brottsbalken. ”Straffet för 

blåljussabotage föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse.” 
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Aktörer 

De aktörer som nämns i den första artikeln är de avhoppade kriminella, arbetsgivare, 

utbildningscentret Tamu, politiker samt polisen i Malmö stad. De avhoppade kriminella ges inte något 

talutrymme i artikeln. Tamu, Träningsskolans arbetsmarknadsutbildningar, får inte heller uttrycka sin 

åsikt men däremot beskrivs deras målbild och vad det är för typ av organisation.  När det i artikeln står 

om vilka som åker till Danmark är det bland annat representanter från polisen och Malmö stad som 

besökt Tamu men vi får senare reda på att det är Susanne Gosenius på Malmöpolisen som har i 

uppdrag att ta reda på om det är genomförbart att göra denna förflyttning. I artikel två är problemets 

aktörer de kriminella, kommunen, medborgare och terapeuten. Medborgare och kommunen framställs 

som offer. De kriminella ses som förövare förutom när terapeuten pratar om dem, då ses de som offer. 

Kommunen representeras av Karin Jonsson som säger att projektet har fungerat otroligt bra, säger 

kommunalrådet Karin Jonsson (c).... Det innebär en vinst för oss alla på hundratals miljoner kronor, 

förutom att Sverige i allmänhet och Norrköping i synnerhet blir tryggare och trivsammare.” 

Aktörerna i den tredje artikeln är de äldre och de yngre kriminella, kommunen, arbetsgivare, 

socionomer, tidigare kriminella, Fryshuset och Mohammed. Det är endast Mohammeds åsikter som 

framkommer i texten. De yngre kriminella ses som offer medan de äldre kriminella ses som förövare. 

Kriminella ses som offer i samhället på till exempel arbetsmarknaden. De tidigare kriminella ses som 

en del av lösningen och skall rädda situationen om bara samhället tillåter det. Det är en person med 

kriminell bakgrund som berättar ur sitt perspektiv. 

 Aktörerna i Tobés debattartikel är de kriminella, polisen, samhället, socialdemokraterna, 

moderaterna och regeringen. Det är Socialdemokraterna som i texten pekas ut som de ansvariga för att 

problemet inte är löst då det är på grund av deras politik som situationen ser ut som den gör. De 

kriminella ses som handlingslösa och är själva kärnan till problemet. Deras integritet tas det inte 

hänsyn till då Tobé vill ta bort ungdomsrabatten samt införa zon- och vistelseförbud. Polisen 

framställs som offer för en dålig politik ”…en regering som står upp för poliserna, inte bara i ord utan 

i handling”. De är bland annat dem som författaren riktar sin text till. Tobé riktar också sin 

debattartikel till väljare eftersom denna text är skriven ett valår samt till dem som anser att politiken 

behöver förändras inom detta område. Även till samhället och dess invånare riktar sig texten till då 

författaren vill påverka personers åsikter när det gäller hur man ska hantera detta “problem”. 

Moderaterna framställs som de som kommer med lösningen på problemet. Regeringen framställs som 

ansvariga och lite synonymt med Socialdemokraterna. 

 Aktörerna i den sista artikeln är de kriminella, polisen, regeringen och samhället. De kriminella ses 

som förövare medan polis och samhälle ses som offer. Regeringen ses som räddaren som kommer 

med alla lösningar för att skydda samhället från de kriminella. Debattören sitter själv i regeringen och 

därför blir det en fördel för honom att beskriva regeringen som den som ska lösa problemet. 
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Illustrationer och exempel 

Den sista komponenten vill belysa hur författaren använder sig av olika illustrationer och dylikt för att 

förstärka texten. I den första artikeln återfinns ordet “avhoppade kriminella” vid flera tillfällen. 

Begreppet används för att gestalta dem som bär på problemet, personerna som begått brott. Det är en 

relativt kort artikel men denna grupp benämns vid sex tillfällen och läsaren får aldrig någon förklaring 

till vad begreppet innefattar.  

 I artikel två använder författaren sig av olika illustrationer som skall ge en mer konkret bild av 

problemet. Exempelvis skrivs det ut “Ska våldsmännen få betalt för att dagdrömma?”  vilket är en 

formulering som skapar motreaktioner. Därefter tar han upp exempel där en ensamstående mamma 

undrar om hon måste bli kriminell för att få laga en tand. Författaren benämner också gruppen 

personer som begått brott med negativt laddade ord som ligister, pundare, gangsters, våldsmän, 

kriminella och gängkriminella. Vidare använder han slagord som “Så något måste göras” och “. 

vinstaffär för alla inblandade”. Författaren skriver i början av artikeln att “Jag blir heller inte förvånad 

när jag finner att deltagarna garanteras, Respektfullt bemötande, Trygghet, Kontinuitet, Individuell 

utveckling” som kan uppfattas som ett ifrågasättande om dessa individer förtjänar ett sådant 

bemötande. Artikeln om Mohammed är en typfallsberättelse. Mohammed används för att illustrera 

problemet, eftersom han själv varit med om det. Det sociala problemet personifieras genom att berättas 

ur en drabbad persons vinkel, i detta fall Mohammed. Ett exempel på slagord i artikeln är ”De hinner 

dö innan vi hinner rädda dem”.   

 I artikel fyra tolkar vi det som att Tobé vill måla upp problemet som akut och ohanterligt. Detta gör 

han genom att beskriva hur eländigt samhället är just nu. Han börjar debattartikeln med att skriva ” I 

Stockholm har det nya året har tyvärr börjat lika illa som 2017 slutade”. Han skriver också att 

regeringen har förlorat kontrollen vilket är ett kraftigt uttalande om situationen. Genom att skriva ”Det 

är dags att slå tillbaka på allvar” så grupperar han oss (samhället) mot dem (de kriminella). 

 I den sista artikeln skriver Johansson ”Steg för steg sätter vi, polisen och övriga samhället hårt mot 

hårt mot gängkriminaliteten” vilket illustrerar en bild av att samhället är i kamp mot de 

gängkriminella. Vidare använder Johansson ordet trygghet som en dygd i texten, “Trygghet får aldrig 

bli ett privilegium för ett fåtal, det är en rättighet för alla.”. Genom att trycka på tryggheten och 

gestalta det som en rättighet skapar Johansson en opinion. 
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6 Analys 
I detta avsnitt kommer vi att göra en analys av resultatet av Jönsons analysschema med hjälp av 

teorierna om stigma och språket som system. Valet att analysera alla artiklar var för sig med studiens 

två teorier har vi gjort för att få en tydlighet. Avsnittet är uppdelat i två delar, en för varje teori. Syftet 

är att bidra med kunskap om framställningen av personer som begått brott och försöka förstå 

framställningarna utifrån en socialkonstruktionistisk ansats. I analysen har vi utgått från den 

information som vi fått fram av Jönsons analysschema. Vi är medvetna om att allt från analysschemat 

inte kommer att analyseras men analysschemat är också en analys i sig. Vi har valt det som vi anser 

vara mest intressant att föra en vidare analys av utifrån studiens två teorier. 

  

6.1 Analys med hjälp av stigmateori 

Nedan kommer vi att analysera det resultat som vi fått fram med hjälp av Jönsons analysschema. 

Under denna rubrik kommer Goffmans teori om Stigma användas som analysredskap. I artikel ett kan 

vi se att texten berättar om att “avhoppade kriminella” inte får jobb. Vi menar att artikeln framställer 

att personerna som begått brott (avhoppade kriminella) inte får jobb på grund av att de är “avhoppade 

kriminella”. Detta anser vi leder till att “avhoppade kriminella” i artikeln skuldbeläggs i frågan varför 

de inte får ett jobb. Goffman (2002) skriver att stigmatiserade grupper ofta beskrivs som viljesvaga i 

sitt handlande vilket vi upplever är hur denna artikel beskriver personer som begått brott. Därför kan 

en försiktig tolkning vara att artikeln kan bidra med en negativ uppfattning kring personer som begått 

brott. En annan aspekt utifrån teorin om stigma som vi kan se spår av i artikeln är att författaren 

använder sig av orden “avhoppade kriminella”. Trots att dessa personer inte längre är kriminella utan 

vill leva ett lagligt liv fortsätter de benämnas som “avhoppade kriminella”. Vi tolkar det som att den 

kriminella identiteten lever kvar hos personen som begått brott. Detta är något som även Goffman 

(Giddens & Sutton, 2014) skriver, att individer kan bli stigmatiserade hela sitt liv och aldrig bli 

accepterade av samhället. Utifrån Goffmans teori kan man se denna benämning som att det blir en 

fläck i den personliga karaktären som inte försvinner och personer som begått brott lever kvar i en 

stigmatisering (Goffman, 2002). 

 Personerna som begått brott i artikel två benämns på flera olika sätt exempelvis “gangster”, “ligist” 

och “pundare” som alla har en negativ egenskap kopplad till sig. Utifrån Goffmans (2002) begrepp 

stigmaterm tolkar vi dessa benämningar som metaforer. Vidare menar Goffman (ibid) att negativa 

uppfattningar om samhälleliga grupper leder till att dessa diskrimineras. Författaren i artikeln ställer 

sig frågan om dessa “gangsters”, “ligister” och “pundare” förtjänar insatserna från kommunen vilket vi 

menar kan tolkas som en form av diskriminering. Vår tolkning av författarens åsikt är att personer som 

begått brott endast förtjänar insatserna om det innebär att kommunen tjänar pengar på det. Av den 

anledningen tror vi att författaren kan bidra till att personer som begått brott kategoriseras där 

gruppens värde värderas i kommunens vinst. Vår tolkning är att detta kan leda till en stigmatisering då 
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texten värderar dessa personer i form av vinst och synen är att deras försök att komma ur kriminalitet 

endast är värt något om samhället tjänar pengar på det. Det faktum att författaren använder sig av 

dessa benämningar som vi tidigare nämnt om personer som begått brott kan också leda till en 

stigmatisering då läsaren kan associera gruppen till dessa benämningar och stereotyper. Enligt 

Goffman (Giddens & Sutton, 2014) finns det sällan sanningar i dessa stereotyper och då personerna 

som begått brott inte har möjlighet att berätta om sin upplevelse vet vi inte om det ligger någon 

sanning i stereotyperna. 

 Vi analyserar artikel tre och Mohammeds berättelse om sina egna upplevelser av att vara kriminell 

utifrån Goffmans (2002) teori om stigma. Mohammed berättar om ett utanförskap och svårigheter att 

lämna kriminaliteten på grund av bland annat samhällets attityder gentemot personer som begått brott. 

Vi tolkar hans upplevelse som att attityderna kan ha lett till en stigmatisering som gör att samhället 

inte ger tillräckligt med resurser för att de kriminella skall kunna ta sig ur kriminaliteten. I 

förlängningen tror vi att stigmatiseringen kan leda till att få arbetsgivare vill anställa personer som 

begått ett brott. Goffman (2002) menar att personer som stigmatiseras får sämre livsmöjligheter vilket 

vi tror Mohammeds berättelse ger en bild av. Personernas fläckar på identiteten i form av att ha begått 

brott tror vi kan påverka dem även om de inte längre är kriminella. Vi förstår denna artikel som ett 

försök att klä av gruppens stigmatiserade identitet och se individerna som människor istället för en 

homogen grupp. Som vi tidigare nämnt när vi analyserade artikel ett menar Goffman (ibid) att gruppen 

som har stigma i form av fläckar på den personliga karaktären kan uppfattas som viljesvaga. Vi tror att 

Mohammed i denna text istället vill framställa personer som begått brott som viljestarka och villiga ta 

sig ur kriminaliteten genom att söka hjälp, men att samhällets resurser är för få och små. Vår försiktiga 

tolkning är att denna artikel är ett försök att avstigmatisera personer som begått brott. 

 Författaren i artikel fyra föreslår att införa zon-och vistelseförbud i vissa områden. Vi undrar om 

det är personer som begått ett brott som detta gäller för eller personer som polisen misstänker ska begå 

ett brott. Om det gäller personer som har begått ett brott menar vi att det innebär att dessa individer 

straffas trots att de redan sonat för brottet. Enligt Goffman (Giddens & Sutton, 2014) kan en individ 

leva med ett stigma hela sitt liv och aldrig accepteras av samhället vilket ett sådant förbud enligt oss 

kan bidra till. Vi tror att ett sådant förslag kan generera en negativ syn på personer som begått brott 

och en fortsatt stigmatisering av gruppen. Dessa förslag på förbud anser vi kan ses som en form av 

diskriminering som gruppen möter. Grupper med fläckar på sin personliga karaktär stämplas utifrån 

sitt förflutna och diskriminering är ett resultat av stigmat (Goffman, 2002). En försiktig tolkning är att 

texten bidrar till en negativ uppfattning om kriminella och vi menar att personer som begått brott 

målas upp som en grupp som förtjänar att straffas. Artikeln anser vi kan bidra med en, som Goffman 

(Ibid) kallar, stigmateori där den kriminella anses vara ett hot mot resten av samhället. 

 Artikel fem nämner inte, liksom artikel fyra, anledningar till kriminaliteten utan vi anser att artikeln 

endast belyser kriminaliteten som ett fenomen som skall lösas. Detta tror vi kan leda till en negativ 

uppfattning om “kriminella” som i sin tur kan bidra till stigmatisering som kan leda till en 
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diskriminering av gruppen. Samhället skall bekämpa kriminaliteten i form av “hårt mot hårt” vilket vi 

tror kan leda till ett utanförskap och en polarisering av vi mot dem. Vår varsamma analys av artikelns 

syfte är att den skall skapa oro och att läsaren skall uppfatta kriminella som en fara för samhället. Som 

Goffman (2002) skriver är det vanligt förekommande vid stigma att avhumanisera vissa grupper och 

att beskriva dem som ett hot. Vi tror att författaren i detta fall försöker övertyga sig själv och läsarna 

om att kriminella är en fara för samhället. Detta kallar Goffman (ibid) för stigmateorier. Grupper som 

har fläckar på sin personliga karaktär kan anses vara förrädiska och ha bristande hederlighet. I artikel 

fem menar vi att kriminella framställs som orsaken till att samhället är otryggt och att personer som 

begått brott bör straffas för det. 

  

6.2 Analys med hjälp av teorin språket som system  

Genom att analysera artikel ett ur teorin om språket som ett system ser vi dels att begreppet 

“avhoppade kriminella” kan vara något som författaren aktivt valt att använda. Den diskursiva 

praktiken som artikeln befinner sig i som Blomberg, Kroll, Lundström och Swärd (2009) skriver om, 

det vill säga den kontexten, påverkar hur läsaren kommer att uppfatta tecknet “avhoppade kriminella”. 

Denna uppfattning kan läsaren sedan ha med sig nästa gång hen ser tecknet. Detta begrepp kan bidra 

till att konstruera personer som begått brott till “avhoppade kriminella”. Författaren till denna artikel 

skriver att kommunen vill skicka “avhoppade kriminella” till Danmark för att lösa deras uteblivande 

från arbetsmarknaden. Att författaren använder sig av ordet “skicka” tror vi är ett resultat av ett val 

och vi funderar på om det kunde skrivits annorlunda. Vi menar att ordet “skicka” är associerat med ord 

som post, brev och mail, inte människor. Vi tolkar det därför som att författaren objektifierar 

personerna som begått brott. Börjesson (2003) menar att syftet med problemperspektiv är att fundera 

över vad och hur något sägs, samt om det kunde varit annorlunda. Vi menar att författaren till denna 

artikel kunde ha valt andra sätt att uttrycka det hen ville få sagt. 

 I artikel två ger författaren exempel på kommentarer där alias “arg skattebetalare en ensamstående 

mamma” ifrågasätter om hon behöver bli kriminell för att få en lagad tand. Sausser (Blomberg, Kroll, 

Lundström och Swärd, 2017) menar att tecken får sin betydelse delvis i relation till andra tecken. I det 

här fallet anser vi att författaren medvetet valt att lyfta “ensamstående mamma” som ett tecken och 

jämföra det med tecknet “kriminell”. Detta skapar en spänning mellan orden och vi tror detta tvingar 

läsaren att ta ställning till vilket av dessa tecken som hen sympatiserar med. Med andra ord ställer 

författaren två grupper som båda är i behov av sociala insatser mot varandra. 

 Enligt Börjesson (2003) är alla texter en skapad berättelse i interaktion mellan författaren, läsare 

och text. Den kontext texten befinner sig i kommer också spela roll för hur texten kommer att 

uppfattas. Alla ord i artikel tre är ett resultat av ett val och vi förstår det som att författaren vill att 

läsaren skall sympatisera med Mohammed. Att författaren tar upp två exempel när Mohammed säger 
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att personer hinner dö innan de får hjälp är enligt vår tolkning ett aktivt val för att få läsaren att känna 

medlidande. 

  Vår tolkning av artikel fyra utifrån teorin att språket är ett system är att författaren använder sig av 

ord och meningar som får läsaren att känna oro som till exempel att oskyldiga drabbas, regeringen har 

förlorat kontrollen, det grövsta våldet har nått rekordnivåer. Börjesson (2003) skriver att medias 

framställning av nyheter är beroende av språket eftersom språket är en social konstruktion. Vidare 

hjälper språket till att upprätthålla sociala konstruktioner. Vi tror att sättet Tobé skriver om 

kriminalitet möjligen kan bidra till att göra fenomenet till ett socialt problem till exempel genom att 

beskriva hur stort problemet är. Tobé skriver om hur denna kriminalitet skapar otrygghet i samhället 

och att det är något som bör bemötas på ett hårdare sätt än vad det görs i nuläget. Detta tror vi kan 

kopplas till att upprätthålla sociala konstruktioner. 

 Artikel fyra och dess innehåll är delvis riktat mot ministern Morgan Johansson, som skrivit artikel 

fem, och vill uppmuntra honom att lyssna på Tobés förslag. Artikel fem publiceras två veckor efter att 

artikel fyra publicerats. Vi tror att artikel fem är ett svar på Tobés artikel, trots att författaren inte 

nämner Tobés namn i texten. Winther Jörgensen, Philips och Vrå (2000) anser att nyheter bygger på 

varandra vilket de kallar för intertextualitet, innebörden i artikel fem kommer därför förstås utifrån den 

tidigare publicerade artikeln. Att artikel fem är ett svar på en annan författares nyhet tror vi, liksom 

Winther med flera, kan påverka hur läsaren uppfattar innehållet i artikeln och dess innebörd. 
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7 Slutsatser och diskussion 
 

7.1 Slutsatser 

Nedan kommer vi att presentera tre slutsatser utifrån den analys som gjorts dels med hjälp av Jönsons 

analysschema dels med studiens teorier. Vi är medvetna om att det inte är möjligt att dra generella och 

allmängiltiga slutsatser utifrån denna studie. Däremot finns det vissa återkommande teman i artiklarna 

vilket vi kommer lyfta i detta kapitel.  

 Vår första slutsats är att artiklarna, utifrån våra analyser, framställer personer som begått brott på 

delvis ett negativt sätt med undantag från artikel tre. Artikel tre framställer enligt oss personer som 

begått brott som bland annat viljestarka. Personer som begått brott framställs i fyra av artiklarna med 

olika negativa benämningar exempelvis “avhoppade kriminella”, “pundare”, “gängkriminella” 

etcetera. En annan slutsats vi, utifrån vår analys, kan dra är att personer som begått brott framställs i 

fyra av artiklarna som viljesvaga, ha bristande hederlighet och ses som ett problem som behöver 

hanteras. Hur kan man då förstå dessa framställningar? I fyra av artiklarna kan framställningarna 

möjligtvis bidra till att personer som begått brott stigmatiseras. Språket i artiklarna tror vi, utifrån våra 

analyser, kan leda till stigmatisering eftersom författarna aktivt väljer att skriva på det sätt som de gör. 

Framställningen i artikel tre kan istället förstås som ett försök att avstigmatisera personer som begått 

brott. 

7.2 Diskussion 

Med hjälp av avsnittet “Nuvarande kunskapsläge och tidigare forskning”, se avsnitt 2, kommer vi nu 

att diskutera vårt resultat och analys av vårt resultat samt våra slutsatser. Den diskussion vi för är våra 

egna tankar kring det studien har studerat. Därför bör det som sägs under detta avsnitt inte ses som 

slutsatser utan mer som något som öppnar upp för diskussion. Syftet med studien är att bidra med 

kunskap om hur personer som begått brott framställs i Aftonbladet och att försöka förstå denna 

framställning utifrån en socialkonstruktivistisk ansats. Genom detta vill studien öka socialarbetares 

medvetenhet om framställningen.  

 Blomberg, Kroll, Lundström och Swärd (2009) skriver att medier i vissa fall kan skapa nya sociala 

problem och förmedla ett politiskt maktspel vilket kan leda till att känsligheten och oron för det 

sociala problemet ökar. Vi menar att den problematik som våra artiklar har berört, det vill säga 

personer som begått brott, är ett socialt problem och artiklarna kan bidra till en ökad oro kring 

problemet genom framställningen av gruppen. Denna påverkan bidrar också till att påverka opinionen 

kring konstruktionen av det sociala problemet samt vad som anses vara lösningen. John Thompsson 

(1995) lyfter media och hur viktigt det är för det politiska maktspelet att synas i media. Han menar att 

det ingår i politikernas dagliga arbete att vara synliga i media, och också reglera vad som syns för att 

exempelvis locka väljare. Medias rapportering av nyheter kan, utifrån det Thompsson säger, påverka 

opinionen och hur politiska diskurser formas. Verksamma socialarbetare påverkas också av diskursen 
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liksom personer som begått brott, som kan ses som en brukargrupp. Med den tidigare forskningen som 

bakgrund är det tydligt att media har ett stort inflytande på människors tyckande och tänkande. 

Beroende på hur framställningarna ser ut tror vi att brukargruppens livssituation kan komma att 

påverkas i praktiken. Artiklarna ger exempel på vad vi uppfattar som begränsningar för personer som 

begått brott i form av till exempel zonförbud. Att införa ett sådant förbud tror vi kan vara ett resultat 

av en stigmatisering som leder till diskriminering. Ahmed och Långs (2017) studie visar att 

diskriminering av personer som begått brott existerar på arbetsmarknaden. Vilket möjligen skulle 

kunna vara en konsekvens av bland annat av gruppens stigma. Detta är viktigt för socialarbetaren att 

känna till då en person som begått brott kan behöva andra typer av insatser för att bli aktuell på 

arbetsmarknaden, till skillnad från någon som inte begått brott. Vi tror att det kan finns inslag av ett 

strukturellt stigma hos personer som begått brott vilket skapar svårigheter för dem att exempelvis få en 

anställning, trots insatser från socialtjänsten. Det hade varit intressant att studera hur situationen för 

personer som begått brott sett ut om insatser riktas mot arbetsgivaren istället för endast brukaren.  

 Pollack (2001) konstaterar att dagens media är konstruerat så att kriminalitet framställs som 

samhällets största hot. Detta tycker även vi att vi sett tendenser av i vår undersökning. 

Framställningarna i specifikt artikel fyra och fem, men även de andra, bekräftar det Pollack sett i sin 

studie. Vi upplever även att artiklarna ställer grupper mot varandra och skapar polarisering. Om nu en 

polarisering produceras skulle det kunna påverka brukargruppen, personer som begått brott, och deras 

möjligheter att återintegreras i samhället. I den franska undersökningen (Lampropolos, Wolman och 

Apostolidis 2017) framkom det att personer med schizofreni målades upp som farliga och onormala 

samt att det skapades en polarisering mellan personer med och utan schizofreni. Vi tror att 

Lampropolos m.fl. undersökning till viss del går att applicera på den studie vi genomfört då vi ser 

likheter i hur de båda medierna framställer de två socialt utsatta grupperna. 

 Pollack (2001) anser med sin studie att man endast kan förstå mediers påverkan i hur brott 

framställs om man tar hänsyn till delvis den diskurs som råder inom berörda myndigheter och delvis 

den mediala diskursen. Genom att ta del av studier liknande den här tror vi att socialarbetaren får, som 

verkar inom ett fält där personer som begått brott rör sig, möjlighet att reflektera kring sin egen del i 

en möjlig stigmatisering av gruppen och hur det kan påverka det sociala arbetet. En medveten 

socialarbetare tror vi har den unika möjligheten att lyfta individen bakom den kriminella identiteten. 

  Avslutningsvis vill vi säga att framtida forskning skulle kunna undersöka hur mediala diskurser 

påverkar det sociala arbetets praktik. Den undersökning vi har gjort har varit tvungen att ta hänsyn till 

en begränsad tidsperiod och tydliga avgränsningar har behövts göras för att inte dra för stora slutsatser 

utifrån ett relativt litet område. Dock menar vi att denna uppsats är ett försök att förstå mediala 

diskursers framställning av en samhällsgrupp som socialarbetare möter utifrån socialkonstruktivistiska 

perspektiv.  
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