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Abstract 

Title: ”… it comes down to not being in shady places during strange hours.” — A quantitative 

and qualitative study of crime journalism in Umeå 

 

In recent times the so-called “no-go zones” and high-risk areas in Sweden have been a much-

debated subject both in the media and in politics. Is there any disparity in the way different 

urban areas are portrayed in the media, connected to their socio-economic status? That 

question is the starting point of this study which has sought to examine how areas in the city 

of Umeå, Sweden, are framed in the media, in newspaper articles about crime. To see how 

urban areas of varying socio-economic statuses are reported on, both quantitative and 

qualitative methods have been used combined with a theoretical framework containing 

perspectives such as framing and hegemony. A total of 3004 articles on murders and attempted 

murders in Umeå, spanning from 2002 until 2019 have been analysed using digital macro 

analysis. Furthermore, 89 articles reporting on two more recent murders related to domestic 

violence have been analysed using critical discourse analysis. Findings show that there are 

small differences in how much publicity crime in different urban areas generate, and which 

areas are name-given in the articles’ headlines. The main finding, however, is that the language 

used in the articles varies. In areas of lower socio-economic status, the violence is much more 

explicitly described, whilst in the areas of higher socio-economic status a more formal non-

descriptive language is used to portray similar violence. This, in turn, risks portraying areas of 

lower socio-economic status as more dangerous than other areas and constructs those that 

inhabit these areas as a more deviant part of society, or indeed as deviating from society. 
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1. Inledning 

Debatten om utsatta områden och riskzoner har gått varm de senaste åren i Sverige. Kortfattat 

och förenklat kan det sägas att dessa områden bedöms vara platser där kriminella har inverkan 

på lokalsamhället och området karakteriseras av låg socioekonomisk status (SVT 2019/Polisen 

2017). Många människor får sin information om händelser i lokala stadsdelar via just 

nyhetsjournalistiken, och nyhetsmedierna har genom sin framställning och urval av dessa 

händelser, en central roll i vad som hamnar på både allmänhetens och beslutsfattarnas agenda 

(Johansson, 2009:130, Pollack, 2001:56). Därför är det av vikt att undersöka hur olika 

geografiska områden och stadsdelar beskrivs i journalistiken och hur bilden av dessa 

konstrueras diskursivt i lokala nyhetsmedier. Om det dessutom finns någon skillnad i hur brott 

rapporteras från olika socioekonomiska områden finns en risk att stadsdelar där statusen är 

lägre utmålas och uppfattas som farligare än stadsdelar med högre status (Strömbäck 

2000:77). Mediernas rapporteringar och porträtteringar bär således på en makt att gestalta 

hur trygg eller otrygg en stadsdel kan verka.  

 

Enligt Yvonne Jewkes sker dessa porträtteringar ofta utan en problematisering kring 

bakomliggande orsaker till brotten eller den officiella statistiken som kanske pekar åt ett annat 

håll än mediarapporteringen och kan leda till stereotypisering av områden med 

låginkomsttagare (Jewkes, 2011:26). Det i sin tur blir via medierna, enligt Jewkes, ett 

cementerande av rådande maktordningar och klasskillnader. Denna uppsats tar avstamp i 

detta problem och söker svar på frågan om porträtteringen av brottsrapporteringen i medier 

skiljer sig åt, beroende på var brottet har begåtts. Ett exempel på att detta har skett är det 

misstänkta mord som skedde i januari 2019 på stadsdelen Ersboda i Umeå. 

Västerbottenskuriren (VK) rubriksatte och refererade till händelsen som “Dödskjutningen på 

Ersboda”. 2017 skedde ett mordförsök på stadsdelen Haga i Umeå och rubriken löd 

“Mordförsök i Umeå”. 2016 skedde ett mord på Grubbe i Umeå, vilket rubriksattes som 

“Misstänkt mord i Umeå” (VK, 2016, 2017 & 2019). Alltså namngavs stadsdelen i det här fallet 

i rubriken när brottet begåtts i ett område med lägre socioekonomisk status. 1 

 

 

1 Medelinkomsten per månad i Ersboda/Ersmark var enligt SCB/Umeå Kommun per hushåll som ej är 

ensamhushåll 36 835 kr, på Haga 40 660 kr, på Backen/Grubbe 41 256 kr. Enligt uppgifter från Umeå 

Kommuns statistiker är dock Ersbodas medelinkomst 33% lägre än Ersmarks vilket gör att den faktiska 

medelinkomsten är lägre än 36 835 kronor i Ersboda. Ensamhushåll har valts bort eftersom antalet 

studenter gör att stora diskrepanser finns i vissa stadsdelar. 
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Uppsatsen kombinerar en kvantitativ makroanalys och en kvalitativ diskursanalys av 

lokaljournalistik. Den fokuserar på artiklar som rapporterar om mord och mordförsök och har 

skrivits på uppdrag av Umeå kommuns brottsförebyggande råd — UmeåBRÅ som efterfrågat 

en kartläggning av brottsrapporteringen på lokal nivå. Att studera mord i synnerhet är av 

intresse eftersom dessa brott i medier rangordnas väldigt högt enligt flera 

nyhetsvärderingsmodeller (Jewkes, 2011:41, Strömbäck, 2000:165). Enligt kulturteoretikern 

Stuart Hall är mord det största personliga brott som kan begås och även om mord inte begås 

lika frekvent som andra grova brott, skördar de stor medial uppmärksamhet (Hall et al, 

1978:68). Våldsbrott är även något som passar mediernas dramaturgi väl och är inte något som 

enbart begås mellan människor utan de är även brott mot själva samhällsordningen (ibid).  

 

1.1 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att se hur olika stadsdelar i Umeå representeras och porträtteras i 

lokaltidningarnas brottsrapportering, beroende på områdenas socioekonomiska status. Denna 

uppsats analyserar även om och i så fall hur rådande maktordningar reproduceras i den lokala 

brottsjournalistiken.  

 

1.2 Frågeställningar 

1. Finns det skillnad i hur tidningsmedierna i Umeå rapporterar om mord och 

mordförsök i stadsdelar där den socioekonomiska statusen är låg, jämfört med där 

den är hög?  

• Går det att urskilja språkliga skillnader i rapportering från brott begångna i 

stadsdelar med skillnader i socioekonomisk status? 

• Hur ser dessa skillnader ut? 

 

2. Vilka områden i Umeå omnämns i rubriksättning vid rapportering om mord och 

mordförsök? 

• Finns det korrelation mellan vilka stadsdelar som namnges och deras 

socioekonomiska status? 

 

3. Stämmer frekvensen av de omnämnda stadsdelarna överens med UmeåBRÅ:s 

officiella statistik över anmälda våldsbrott?  
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2. Tidigare forskning och teori 

Detta kapitel innehåller ett urval av tidigare forskning inom området samt lägger fram det 

teoretiska ramverk som denna uppsats utgår från. 

2.1 Tidigare forskning  

Forskning som tar avstamp i brott och medier finns det överlag ingen brist på. Ester Pollacks 

avhandling En studie i medier och brott (2001) behandlar hur ungdomsbrottslighet över tid 

har framställts i journalistiken och hur kriminalpolitik och journalistik samspelar. Den baseras 

främst på stora rikstäckande tidningar som Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Dagens 

Nyheter, vilka jämförs sida vid sida med material från bland annat offentliga utredningar för 

att studera mediers roll i samhällsförändringen. Avhandlingen visar hur journalistiken har gått 

från att rapportera samhällsinstitutionernas bild av samhället till hur en mer populistisk 

brottsrapportering utvecklats. Det kan förklara varför vissa porträtteringar främjas i 

brottsrapporteringen och denna uppsats kan ses som ett initialt sökande av hur detta sker i en 

lokaljournalistisk kontext. Börjar man däremot smalna av ämnet till lokalmediers 

porträttering av brott blir det betydligt svårare att finna svenskt forskningsmaterial. Gabriella 

Sandstigs avhandling Otrygghetens landskap (2010) fokuserar på människors upplevelser av 

trygghet och hur bland annat de lokala medierna påverkar publiken, dock inte själva 

porträtteringen av brott kopplat till socioekonomisk status. Sandstigs forskning blir således 

intressant för denna uppsats då den ger en insyn i vad mediernas rapportering gör för upplevd 

trygghet i olika områden och visar på mediernas makt i samhället, även om inte upplevd 

trygghet studerats i detta fall.  

 

För ett perspektiv från USA och Michigan finns avhandlingen Crime and Poverty in Detroit 

(2014) av Jacob J. Nickell. Den undersöker hur brottslighet och fattigdom sammankopplas 

retoriskt i nyhetsjournalistiken med hjälp av Gramscis hegemonibegrepp som kommer 

redogöras för nedan. Tolv artiklar som täckte brottslighet i Detroit har språkligt analyserats 

utifrån ideologiska teman som återfanns i texterna. Nickells slutsats är att fattigare stadsdelar 

i medierna framställs på ett sådant sätt som befäster klasskillnader ideologiskt. Nickell har 

gjort textanalys medan min uppsats undersöker hur porträtteringen sett ut både ur ett makro- 

och ett mikroperspektiv för att se om liknande tendenser återfinns i en svensk och 

västerbottnisk kontext. Ytterligare ett nordamerikanskt exempel är medieforskaren Shanto 

Iyengar som studerat vilken makt medier har över hur människor uppfattar vissa frågor 

(1991:44). Iyengar menar att när medierna rapporterade om kriminalitet ansågs orsaken till 

brottsligheten vara individuella faktorer när det handlade om brott begångna av vita, och 

samhälleliga strukturella faktorer när det var brott som begåtts av färgade eller i 
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drogrelaterade områden (ibid). Detta visar på hur maktstrukturer återspeglas i journalistiken, 

vilket även denna uppsats undersöker. 

 

Tidigare forskning om tidningsrubriker i nyhetsmedier finns bland annat från Andrew C. Blake 

(2007) som studerat hur rubriker blir en genväg till information. Blake poängterar att rubriker 

är det mest lästa i varje tidning vilket också den journalistiska handboken Reporter av Björn 

Häger (2014) slår fast. Dessutom ska rubriker både sammanfatta vad som har hänt samtidigt 

som de ska väcka intresse (Häger, 2014:58). Blakes studie har utgått från material rörande det 

kanadensiska parlamentsvalet 2004 och undersöker hur väl rubriker överensstämmer med 

texten som sedan står i artiklarna. Den pekar på att det fanns stor skillnad på rubrikerna och 

innehållet, vilket ledde till att läsare som enbart skummade rubriker fick en annan bild av valet 

än de som läste artiklarna (Andrew, 2007:36). Min uppsats studerar visserligen inte politik, 

men skillnaden mellan rubriksättning och artiklar pekar på varför båda dessa bör studeras 

separat. Jag finner inga svenska exempel inom den tidigare forskningen som studerat 

stadsdelars representation i tidningsrubriker, vilket innebär att denna uppsats blir ett första 

försök att undersöka detta. 

 

Richard Ericson et al (1987 & 1991) har studerat nyhetsproduktion och brottsrapportering 

samt avvikande beteende (deviance, engelsk översättning), och hur kunskap skapas utifrån 

detta. De argumenterar för en etnografisk metod där forskare befinner sig på redaktioner för 

att ta reda på vad som blir nyheter men också vad som inte blir nyheter, vilket kan visa hur 

ideologier reproduceras i journalistiken (Ericson, 1987:103). Målet med studien har varit att 

se hur det som presenteras som nyheter sedan blir allmänhetens sunda förnuft, 

meningsskapande eller sätt att tolka världen (Ericson, 1987:110) Detta är viktigt för min 

uppsats eftersom den också vill se om och i så fall hur ideologiska maktordningar reproduceras 

i lokaljournalistiken. Min studie utgår dock inte inifrån nyhetsredaktionerna utan baseras på 

det material som dessa producerar. 

 

Den digitala makroanalysen har under senare tid fått mer plats inom humanioraforskningen. 

I och med digitaliseringen kan nu stora mängder text analyseras på väldigt kort tid (Matthew 

L. Jockers 2013:4). Ett mer samtida exempel på detta är Tuttle och Harris (2019) undersökning 

där de studerat 3800 artiklar och hur tidningars förstasidor framställer invandrarrelaterad 

brottslighet. Studien fann att i artiklar som beskrev invandring som en orsak till ökad 

kriminalitet hade större chans att hamna på tidningens förstasida. Den visade även på att brott 

som begås i ett område som har högre inkomst än genomsnittet genererar mer medial 

uppmärksamhet. Detta förklarades genom att ett brott i ett höginkomsttagarområde sågs som 

ett större brott mot samhällsordningen och tecken på avvikande beteende än brott som begåtts 
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låginkomsttagare emellan. Denna uppsats studerar inte hur invandring kopplas ihop med 

brottslighet i nyhetsmedier men använder sig av liknande frågeställningar och 

tillvägagångssätt för att se hur olika stadsdelar porträtteras och hur medierapportering visar 

på samhällsstrukturer. Så vitt jag vet finns ingen studie som undersökt brottsjournalistiken på 

lokalnivå kopplat till stadsdelar i Umeå och heller ingen studie som studerat 

stadsdelsbeskrivningar med både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

 

2.2 Teoretiskt ramverk 

Denna uppsats har undersökt hur stadsdelar porträtterats i den lokala brottsjournalistiken 

från olika perspektiv. Dels från medieperspektiv där mediernas roll och tillvägagångssätt är 

utgångspunkten. Dels från maktperspektiv som handlar om hur olika strukturer och praktiker 

skapar och reproducerar makt i samhället, genom medierna. Maktbegreppet kommer 

beskrivas mer ingående längre fram i denna uppsats. Det ska dock inte ses som ett uttryck för 

ett specifikt politiskt styre eller någon myndighetsutövning utan vilka ideologiska och 

samhälleliga praktiker, uppfattningar och värderingar om omvärlden som människor tar för 

givet utan att ifrågasätta dem, och hur journalistiken bidrar till detta. 

 

2.2.1 Medieperspektiv 

För att få en inblick i hur människor kan skapa sig en uppfattning om exempelvis ett 

bostadsområde vill jag med denna studie visa hur medierna väljer att framställa dessa. Något 

som kan användas för att närmare undersöka detta är inramning, (engelsk översättning av 

framing) som handlar om hur ett ämne eller information ramas in (Strömbäck, 2000:216). 

Inramningen är en viktig del av journalistiken eftersom den ger publiken ett sammanhang att 

placera informationen eller ämnet i (Johansson, 2009:123). Denna gestaltningsprocess kan 

ske både medvetet och omedvetet och den skiljer sig från den faktiska verkligheten, alltså det 

som skett. Det skulle annars vara en ren beskrivning. Istället sker ett urval av valda delar av 

verkligheten och dessa presenteras i en artikel, som därefter kommer att framhäva en viss 

uppfattning, baserad på de valda delar av verkligheten (Strömbäck, 2000:217). Jewkes 

definierar inramning i nyhetsmedier som de delade kulturella myter och narrativ som 

exempelvis en artikel förmedlar via sin framställning (Jewkes, 2011:282). Om en stadsdel till 

exempel oftast hamnar i nyhetsrapporteringen när brott begås, och artikeln rubriksätts som 

“Mordet i stadsdelen NN” blir inramningen således att det porträtteras som ett farligt område. 

Enligt Strömbäck (2000:217) har inramningen fyra egenskaper: de (1) definierar problemen, 

de (2) hänvisar till problemets orsak, de (3) uttrycker värderingar och de (4) ska ge en bild av 

möjliga lösningar.  
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Inramningen har använts i studier av mediediskurser och har även influerat andra teoretiska 

perspektiv, däribland dagordningsmodellen (Johansson, 2009:130). Studier av rubriker har 

tidigare gjorts som bland annat även pekat på att rubriker i sig har en inramningseffekt då de 

introducerar läsaren till händelsen som tas upp i artikeln (Andrew, 2007:24). Vad som avgör 

vad som faktiskt blir nyheter och vad som inte dyker upp i mediernas rapportering finns flera 

teorier om och dagordnings- eller agenda-setting-modellen är en dem. Modellen används för 

att förklara hur journalistiken och medierna bestämmer vilka frågor som hamnar på 

allmänhetens dagordning i den offentliga debatten (Pollack, 2001:56, Strömbäck, 2000:150). 

Modellen bygger på en undersökning av McCombs och Shaw som visade att medierna inte har 

makten att bestämma vad publiken ska tänka i en viss fråga, däremot om vilka frågor publiken 

ska tycka och tänka om (ibid). Kritik har riktats mot dagordningsmodellen som menar att den 

överdriver mediernas makt och inte tar hänsyn till vad som i sin tur påverkar medierna 

(Strömbäck 2000:205). Stöd för dagordningsmodellen har dock visats i svenska studier då 

människors upplevda rädsla för att utsättas för brott korrelerar väl med de brott som medier 

rapporterar om (Sandstig 2010:363). Då denna uppsats har sökt sambandet mellan 

porträtteringen av en stadsdel och dess socioekonomiska status passade ändå modellen väl för 

att beskriva hur det mediala fokuset kan skapa en specifik bild av en stadsdel hos allmänheten 

samt föra vissa områden upp på allmänhetens och politikers agenda. En förklaring till varför 

det är populärt att skriva om brott är att det är ekonomiskt lönsamt för tidningen i fråga. En 

tidigare studie av dansk dagspress visar att brottslighet är ett av de sociala problem som får 

störst intresse från medierna. Brottsjournalistiken visades på förstasidorna för att sälja fler 

lösnummer och artiklarna har funktionen att sätta dagordningen på vilka frågor som ska vara 

fokus för allmänhetens och makthavarnas uppmärksamhet (Pollack, 2001:57).  

 

För att studera vilken påverkan det som visas i medierna har på publiken finns flera teorier. 

Denna studie kommer inte söka svar på lokalmediers direkta effekter på sin publik, däremot 

kan det vara nyttigt att få ett perspektiv på hur publiken och i förlängningen samhället kan 

influeras av medierepresentationen av brott och våld. En som studerat effekten av detta är 

George Gerbner som tillsammans med sitt forskarlag formulerat kultivationsteorin (Pollack, 

2001:50). Teorin, som berör samband mellan publikens tevetittande och upplevd känsla av 

rädsla pekar på att ju mer människor konsumerar brott och våld via medier, desto större är 

den upplevda risken att drabbas av brott och våld. Den studerade mediers representationer av 

brott och våld inom fiktion såväl som i nyhetsrapportering och har både fått hyllningar och 

kritik. Vissa ser teorin som knapphändig eftersom den inte använder sig av fler 

kontrollvariabler som kön, klass eller etnicitet. Det har gjort att kritiker hävdat att det är svårt 

att se om människor som konsumerar mycket våld via medierna är rädda, eller om rädda 

människor konsumerar mycket medierat våld. Enligt Strömbäck kan heller inte innehållet i 
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medier likställas med effekter hos de som konsumerar det, då fler faktorer spelar in 

(2000:218). Däremot har forskning från 1990-talet visat visst stöd för kultivationsteorin precis 

som den ovan nämnda avhandlingen av Sandstig (Pollack, 2001:51–52). En av styrkorna med 

teorin är att den försöker kombinera analyser på makronivå med analyser på mikronivå genom 

att studera samhället och individen samtidigt (Pollack, 2001:54). Denna kombination är något 

som denna uppsats också vill använda sig av. Teorin är av intresse för min studie eftersom den 

visar varför det är viktigt att studera sambanden mellan brott och medier samt vilken effekt 

det kan ha på publiken. Enligt Walter Lippman finns även en triangulär relation mellan vad 

som är verkligheten, bilden av denna och handlande baserat på den bilden av verkligheten 

(Strömbäck, 2000:98). Enligt den modellen blir en stadsdel som porträtteras som särskilt 

utsatt av exempelvis brott grunden till hur den sedan kommer uppfattas och behandlas.  

 

2.2.2 Maktperspektiv 

När medier beskriver händelser i omvärlden besitter de en makt över vad läsarna kommer 

skaffa sig för bild av dessa händelser. När en tidning vinklar och ramar in bostadsområden 

som är förknippade med brott kan det ses som ett exempel på stereotypisering. En stereotyp 

är enligt Strömbäck något som människor använder sig av för att skapa förståelse i all den 

information som dagligen sköljer över oss och är till för att förenkla (2000:159). 

Stereotypisering av brottslighet i medierna är vanligt och bygger ofta på faktorerna klass, 

etnicitet och kön (Jewkes, 2011:26). Enligt Richard Dyer är en stereotyp något som refererar 

till saker eller personer utanför jagets sociala sfär. Med detta menar han att stereotyper i form 

av individer används för att exkludera vissa från normen, ofta genom överdrivna och 

förenklade karaktärsdrag (Dyer, 2012:276–277). Stereotyper för med sig igenkänd 

information i form av förutfattade meningar och associationer (Strömbäck, 2000:160). Dyer 

talar visserligen om individer men denna uppsats har för avsikt att applicera ett perspektiv på 

stereotypisering, hur den kan arta sig, inte bara i beskrivning av individer utan hur stereotyper 

konstrueras och används i form av gestaltningen av en stadsdel. Effekterna för en stadsdel som 

förknippas med brottslighet blir att man särskiljer denna från andra stadsdelar som då blir 

normen. De stadsdelarna med högre socioekonomisk status refereras till som “i Umeå” medan 

de med lägre nämns med namn, redan i rubriken enligt tidigare nämnda exempel. Dyer hävdar 

att stereotyper blir en etablering av hegemoni (ibid).  

 

Hegemonibegreppet inom samhällsteorin har utforskats av Antonio Gramsci och innebär att 

den styrande klassen i samhället behåller sin makt genom att de som domineras accepterar 

den rådande ordningen och tolkar de styrandes värderingar och praktiker som sunt förnuft 

(Williams 2012:118). Även om Gramscis texter härstammar från 1930-talet är de än idag flitigt 

refererade till av både kulturteoretiker och medieforskare. Gramsci hävdar att pressen 
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påverkar allmänhetens opinion, utöver andra institutioner som bibliotek, skolor och 

föreningar. Den dominerande klassens ideologi organiseras genom pressen, vilket gör en 

studie av pressens framställning av olika socioekonomiska stadsdelar relevant (Gramsci, 

2009:36). En studie av hegemoni via lokalpressen och dess representationer av 

socioekonomiska skillnader i brottsrapportering blir således en studie i maktrelationer i 

samhället. Vilka människor, från vilka områden med lägre eller högre socioekonomisk status 

porträtteras hur? Representationen av brott i medier kan enligt tidigare nämnda 

kultivationsteori leda till en urholkning av det demokratiska systemet. Om människor blir 

rädda av att konsumera brott via medier blir de mer beroende av staten och lättare att 

manipulera (Pollack 2001:51). Gramscis perspektiv på hegemoni utgör därför ett exempel på 

hur medierna som samhällsinstitution konstruerar föreställningar om allt de rapporterar om. 

För denna uppsats handlar det om vilka stadsdelar som porträtteras som trygga och vilka som 

inte gör det och därmed befäster den rådande maktordningen (Kellner & Durham, 2012:5, 

Jewkes 2011:19). Enligt ovan nämnda Dyer används också hegemoni som ett aktivt koncept av 

rådande maktstrukturer för att etablera vad som är normalt, kontra vad som blir avvikande 

och våldsbrott är en fundamental avvikelse från den sociala ordningen (Dyer, 2012:277, 

Jewkes, 2010:221). Målet med hegemoni är att få samtycke till de styrande klassernas viljor 

utan att använda tvång, istället används samhällsinstitutioner som rättsväsendet och medierna 

(Jewkes, 2011:19). Därför blir mediernas roll i en hegemonisk maktutövning viktig att studera. 

Kritiker av hegemoniperspektivet hävdar däremot att makthavare och institutioner inte 

avsiktligt och medvetet försöker vilseleda allmänheten. Istället är det journalisterna som 

socialiseras in i nyhetsmiljöerna. Där fostras de att känna igen och rapportera “en bra story” 

och “ger därför publiken vad den vill ha”, frånkopplat eventuella ideologiska preferenser 

(Jewkes, 2011:22). Denna uppsats har däremot inte för avsikt att studera hur journalister 

fostras in i yrkesrollen utan undersöker istället det journalistiska resultatet, dess porträttering 

av samhället och hur det återspeglar strukturella maktförhållanden. För att analysera 

hegemoni måste man också enligt Gramsci både studera maktordningen och de politiska 

krafter som skapat den hegemoniska auktoriteten samt hur man motarbetar anti-hegemoniska 

krafter i samhället och grupper som kan ändra maktordningen (Kellner & Durham, 2012:5).  

 

Enligt Marianne Winther Jörgensen och Louise Phillips är produktionen och konsumtionen 

av texter (i bred bemärkelse) en social praktik, och en del av att spegla och skapa den sociala 

världen (2000:67). Exempelvis när en lokaltidning rapporterar om att en människa har 

påträffats död speglar detta en del av verkligheten. När tidningen tillägger att det förmodligen 

rör sig om ett misstänkt mord skapar den en viss uppfattning om dödsfallet. Om tidningen 

dessutom kopplar samman dödsfallet med gängkriminalitet tilläggs ytterligare en dimension i 

fallet. Tidningarnas rapportering och formulering påverkar på detta vis läsarnas uppfattning 
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om samhället. Människors förståelse av och uppfattning om något bildas med hjälp av språket. 

Därför är det av vikt att granska mediernas språkbruk. Denna uppsats har därför använt sig av 

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Den bygger på textanalys, makrosociologisk 

analys av social praktik och tolkande mikrosociologisk analys av hur människor skapar sig en 

uppfattning om vardagen utifrån att använda sig av gemensamma normer och 

tillvägagångssätt (Jörgensen och Phillips 2000:71‒72).  

För uppsatsen innebär det att tidningsartiklar har analyserats för att se vilka stora 

övergripande beskrivningar av samhället som framkommer och hur dessa sedan skapar en bild 

av exempelvis en stadsdel. Fairclough definierar diskurs som språkbruk i egenskap av social 

praktik och diskurser är ett sätt att uttrycka sig som skapar betydelse utifrån ett visst 

perspektiv (ibid). Detta har Jörgensen och Phillips förenklat till att en diskurs är ett specifikt 

sätt att tolka världen. Vid diskursanalys studeras enligt Fairclough kommunikativa händelser 

och den så kallade diskursordningen (Jörgensen och Phillips 2000:73). En kommunikativ 

händelse kan vara allt från en affisch till en bok, eller exempelvis en tidningsartikel (2000:136). 

Diskursordningen består av de olika diskurserna och genrer som används inom en specifik 

social sfär vilket för denna uppsats handlar om mediernas diskursordning, och de genrer och 

diskurser som återfinns där. Det Fairclough menar med genrer är det språkbruk och den 

språkliga struktur som är en del av en specifik social praktik, med ett specifikt ändamål, till 

exempel nyhetsgenrer, reklamgenrer eller intervjugenrer (ibid). Eftersom min undersökning 

studerat nyhetsjournalistik kommer främst dessa genrer synas men uppsatsen har sökt att 

utläsa andra förekommande genrer samt vilka diskurser som återfinns i artiklarna. Den 

kritiska diskursanalysen ska besvara frågeställningen om det finns skillnader i hur olika 

stadsdelar beskrivs i brottsrapporteringen i medierna, och i så fall hur dessa skillnader ser ut. 

Diskursanalysen ska koppla samman språkbruket och den sociala praktiken som i detta fall 

blir den medierade konstruktionen av geografiska områden med olika socioekonomisk status. 

 

Om medierna påverkar publikens uppfattning om samhället behövs dessutom ytterligare 

perspektiv på hur publiken och människor uppfattar samhället och den verklighet de lever och 

verkar i. En som studerat detta är Peter L. Berger med sina teorier om socialkonstruktivism. 

Bergers teorier handlar om hur individen konstruerar verkligheten genom social interaktion i 

en social process tillsammans med andra (Heide, 2009:43). Han fokuserar på språket och hur 

både samhället och individen existerar inom språket. Språket producerar sociala strukturer, 

som är formade av sociala processer. Att analysera mediernas språkbruk kan således visa på 

hur sociala strukturer produceras och befästs. Vidare hävdar Berger att språket är ett socialt 

fenomen och för värderingar, logik och information vidare som människor i samhället sedan 

använder för att införskaffa kunskap (Heide, 2009:45—46). Bergers socialkonstruktivistiska 
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perspektiv utgör centrala teoretiska utgångspunkter för att ge uppsatsen exempel på hur 

strukturer i samhället spelar in, och hur de produceras av bland annat institutioner som medier 

(Heide 2009:47). Genom att studera hur medierna för upp brottslighet på dagordningen och 

hur det sedan framställs genom inramningen kan denna studie söka svar på hur medierna 

bidrar till att konstruera en bild av samhället.  

3. Metod och material 

Nedan följer en beskrivning av vilka metoder och verktyg och vilket material som använts i 

denna uppsats, samt en diskussion kring valen av dessa. 

3.1 Metodval 

Denna uppsats har sökt svar på tidigare nämnda frågeställningar genom att undersöka 

brottsjournalistik med fokus på artiklar som handlar om mord och mordförsök begångna i 

Umeå, med både kvantitativa och kvalitativa metoder. Den kvantitativa delen baseras på en så 

kallad avståndsläsning utifrån digital makroanalys. Denna metod används för att kunna ge en 

överblick hur begreppen “mord”, “mordförsök” och “Umeå” förekommit i lokalpressen samt 

hur ofta olika stadsdelar nämns i samma artiklar. Avståndsläsningen kan dessutom bidra med 

andra perspektiv som rena kvalitativa läsningar inte kan göra, exempelvis hur ofta vissa namn 

och begrepp används och vilka ordval och ämnen som figurerar i lokaljournalistiken (Norén, 

2016:24). Istället för att göra ett mindre stickprovsurval ger avståndsläsningen en möjlighet 

att studera samtliga artiklar som finns maskininläst i databasen. Från detta material kan sedan 

teman, mönster, system och genrer utläsas (Moretti, 2013:49). Utöver den kvantitativa 

analysen har en kvalitativ läsning av ett betydligt mindre urval av artiklar genomförts med 

metoden kritisk diskursanalys. Den kritiska diskursanalysens huvudmål är enligt Jörgensen 

och Phillips att kartlägga hur språkbruk och social praktik hänger ihop. Således passar denna 

metod väl för att se journalistikens påverkan, via språket, i en samhällelig kontext (2000:76). 

Resultaten från dessa två metoder har jämförts för att se om liknande tendenser eller 

avvikelser finns, både i ett övergripande perspektiv, via den digitala makroanalysen som 

sträcker sig från 2002 till 2019 och den mer djuplodande diskursanalysen som studerat två 

specifika mordfall. 

3.1.1 Digital makroanalys 

Den digitala makroanalysen med hjälp av avståndsläsning är en metod som enligt Matthew L. 

Jockers (2013:4) är på god väg att revolutionera forskningen inom humaniora. Frågor kan nu 

ställas som inte tidigare har kunnat formuleras, eftersom väsentligt större mängder text kan 

behandlas samtidigt. Den ger forskningen en möjlighet att peka på detaljer, information och 

trender som hade varit svåra att urskilja vid en läsning av färre texter (Jockers, 2013:26). Detta 
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görs med hjälp av så kallad maskinläsning, då ett datorprogram läser in texten där den sedan 

kan analyseras. Ett sådant program som Jockers nämner är Voyant. Där kan användare 

bearbeta stora mängder text för att sedan identifiera diskurser, se tendenser och korrelationer 

(Jockers, 2013:15). Undersökningar på makronivå kan dessutom visa textens individuella 

funktion i en större kontext. Till exempel kan innehållet peka på kulturella och sociala trender 

och samhällskrafter som påverkar den sociala sfären (Jockers, 2013:27). Dessutom är 

makroanalysmetoden ett bra sätt för att få historisk översikt över textmaterial (Jockers 

2013:28). För att besvara hur mycket eller hur många av något, passar enligt Hartman 

(2004:205) den kvantitativa metoden väl. Därför använder sig denna uppsats av digital 

makroanalys. Maskinläsningen i sig ger dock ingen direkt insikt i vad texten har för mening 

(ibid). För att tolka och dra slutsatser från datan måste denna analyseras och kontextualiseras 

av en människa (Jockers, 2013:26). Därför har denna metod kompletterats med en kvalitativ 

del.  

Artiklarna utgör flera korpusar, det vill säga textsamlingar som lästs in digitalt. Dessa har 

sorterats efter årtal och tidning och därefter analyserats utefter förekomsten av stadsdelar, 

alltså hur ofta de nämnts i artiklar som behandlar dels mord och mordförsök dels vanligt 

förekommande våldsbrott i Umeå. För att svara på frågeställningen om hur rubriker korrelerar 

med nämnandet av stadsdelar har rubrikerna analyserats separat. Studier av litteratur och 

texter kopplat till samhällsförändring bygger vanligen på närläsningar (Jockers, 2013:6, 

Norén, 2016:12), men att undersöka frekvensen av enskilda ords förekomst över tid kan enligt 

Norén vara tecken på just förändringar i samhället (2016:17).  

Jag har med denna uppsats dock inte studerat förändringar över tid utan de olika 

analysverktygen bör ses som komplement till varandra. Makroanalysen ger således potential 

till en utökad överblick över det journalistiska språkbruket. För att få en ännu tydligare bild av 

detta bör man studera den sammanhängande förekomsten av ord. Med detta menas att 

makroanalysen visar vilka ord som finns i samma meningar som mord eller i samma stycke. 

För denna uppsats är det exempelvis av intresse att se vilka stadsdelar som nämns i anslutning 

till brotten. Detta har gjorts med textanalysprogrammet Voyants verktyg som heter Collocate 

vilket betyder att sätta samman. Sammansättningen görs genom att Voyant tagit ut de 

vanligast förekommande orden i meningar som innehåller valda stadsdelar. Dessa 

sammansättningar pekar på hur ord figurerar ihop. När analysen gjorts har alla ändelser av 

stadsdelar tagits med i beräkningen, vilket går att välja i Voyant, alltså inte bara exempelvis 

Haga, utan även Hagamannen, Hagabrottet och Hagavåldet med mera. 

Den kvantitativa analysen har genomförts i 5 steg: 

1. Räknat hur ofta mord och mordförsök nämnts under tidsperioden 2002 till 2019. 
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2. Räknat antal omnämnanden av stadsdelar bland artiklarna under tidsperioden 2002 

till 2019. 

3. Räknat vilka de fem vanligast förekommande orden är i anslutning till de tio vanligast 

förekommande stadsdelarna. 

4. Analyserat vilka de vanligast förekommande stadsdelarna är i rubrikerna bland artiklar 

som nämner mord, mordförsök och Umeå från 2009 till 2019. 

5. Analyserat vilka stadsdelar som omnämns från 2014 till 2016, för att sedan jämföra 

dessa med den officiella statistiken som hänvisar till var brott anmälts. 

 

De första tre stegen har gjorts för att besvara frågeställningen: finns det skillnad i hur medierna 

i Umeå rapporterar om mord och mordförsök i stadsdelar där den socioekonomiska statusen 

är låg, jämfört med där den är hög? Det fjärde steget för att besvara vilka områden i Umeå som 

omnämns i rubriksättning vid rapportering om mord och mordförsök. Steg nummer fem har 

gjorts för att besvara frågeställningen: stämmer frekvensen av de omnämnda stadsdelarna 

överens med den officiella brottsstatistiken av anmälda våldsbrott från UmeåBRÅ? 

3.1.2 Kritisk diskursanalys 

Enligt Fairclough har varje kommunikativ händelse tre dimensioner eller nivåer. Dels själva 

texten, dels den diskursiva praktiken som innebär produktion och konsumtion av texter och 

dels den sociala praktiken (Jörgensen och Phillips 2000:74). Jag har med denna uppsats 

analyserat ett urval av artiklar som handlar om mord i Umeå, i fyra steg, utifrån dessa tre 

dimensioner. Först (1) har genrer och teman utlästs genom upprepade genomläsningar av 

materialet för att fastställa den diskursiva praktiken. Dessa teman är underordnade 

brottsdiskursen i och med att samtliga artiklar handlar om brottslighet. Skillnaden på diskurs 

och tema är att temana är syftar till beskrivningar av omständigheter och faktorer som ryms 

inom brottsfallens rapportering. Artiklar som exempelvis tar upp gärningsmannens och offrets 

relation till varandra innehåller utöver brottsdiskursen även relationsteman och artiklar som 

tar upp att gärningsmannen varit påverkat av narkotika innehåller således teman om 

narkotika. De teman som utlästs ur materialet återges närmare i analysen. De varierar något i 

omfång då vissa teman, som just relationsteman är bredare än andra, som exempelvis teman 

om alkohol eller narkotika. I och med närläsningarna har dock samtliga teman som dykt upp 

nedtecknats i analysen. Det har gjort att distinktionen mellan nämnda alkohol- och 

narkotikateman har behövt göras, eftersom artiklarna i Ersbodafallet rapporterat om 

narkotika som en påverkande faktor men aldrig nämner alkohol. I Berghemsfallet hävdar dock 

gärningsmannens försvarsadvokat att alkohol varit en faktor som påverkat offret som sedan 

ramlat i ”fyllan och villan” och slagit ihjäl sig.  
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Analysen av diskursiva praktiker har även genomförts genom att studera artiklarnas 

interdiskursivitet, det vill säga hur de åberopar olika teman i texterna och hur dessa förhåller 

sig till varandra (Jörgensen och Phillips 2000:86). Tar exempelvis artikeln upp flera andra 

teman än brottslighet, som teman om ekonomi eller etnicitet? Vissa av artiklarna är korta 

återgivningar av att en gärningsman är gripen och häktningsförhandlingar ska hållas. Dessa är 

då exempel på artiklar som inte har en hög interdiskursivitet, till skillnad mot artiklar som 

innehåller information om var gärningsmannen kommer ifrån och som rapporterar om hur 

tryggt ett område är, trots brottet som skett. Om texterna innehåller en hög interdiskursivitet 

med flera teman som förekommer i texten är det enligt Fairclough ett tecken på att texten visar 

på samhällelig förändring. Om den har låg interdiskursivitet visar den däremot på 

reproduktion av en rådande social ordning (Jörgensen och Phillips 2000:78 & 87). Sedan har 

den diskursiva praktikens produktions- och konsumtionsförhållanden analyserats (2). Detta 

innebär en kortare genomgång av under vilka förutsättningar texterna skapats och 

konsumerats.  

 

Själva texterna har därefter (3) studerat hur ordval, grammatik och formella drag använts och 

hur dessa konstruerar diskursen. Vidare har textens inramning undersökts för att se hur 

eventuella stereotyper förekommit och framställts. I denna textliga dimension har artiklarna 

även studerats utifrån deras transitivitet och modalitet, för att se om det funnits tydliga tecken 

på detta. Med transitivitet menas hur händelser kopplas samman (eller inte) med subjekt och 

objekt, samt vilka ideologiska konsekvenser dessa har. Alltså framställs ett brott som att någon 

utsatts för det för att de bor eller befinner sig i exempelvis en viss stadsdel? Modalitet handlar 

om i vilken grad “talaren” instämmer i det som sägs. I denna uppsats har modaliteterna 

studerats för att se om tidningarna eller intervjupersonerna framställer tolkningar som fakta. 

Ett tydligt exempel på modalitet kan således vara om tidningen specifikt skriver ut att ett av 

mordfallen som en tragisk händelse, men inte det andra fallet eller en att gärningsman har en 

mörk historia av tidigare brott. Några exempel på hur mordfall är när de inte är tragiska eller 

när historier av tidigare brott inte beskrivs som mörka ger inte tidningarna. När tidningarna 

väljer att tolka och värdera händelserna och den tidigare brottsligheten framställer de sedan 

dessa tolkningar som fakta. Modaliteter kan skilja sig och vara av olika grader, dock har endast 

oemotsagda framställningar av tolkningar som fakta tagits med i denna analys. När exempelvis 

hovrätten gått på åklagarens linje och Tingsrätten skriver att ett av ”morden har 

karaktäriserats av stor brutalitet och hänsynslöshet” är det inte ett exempel på en modalitet, 

utan snarare en återgivning där tidningen inte tolkat eller värderat informationen. Mediernas 

användning av dessa kategoriska modaliteter är ett exempel på hur mediernas auktoritet 

speglas och främjas (Jörgensen och Phillips 2000:88). Slutligen (4) har artiklarna analyserats 
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utifrån den samhälleliga nivån, för att se om och i så fall hur rapporteringen av de olika 

stadsdelarna reflekterar den rådande maktordningen.  

För att analysera den sociala praktiken behöver den kritiska diskursanalysen kompletteras 

med sociologiska eller kulturteoretiska element varför denna analys även använt sig av 

perspektiv som innefattar mediers roll i utövandet av hegemoni (Jörgensen och Phillips 

2000:75, Jewkes, 2011:263). Något som karaktäriserar den kritiska diskursanalysen är att den 

vill se hur diskursiva praktiker upprätthåller de sociala relationerna och de rådande 

maktordningarna (Jörgensen och Phillips 2000:69). I detta fall handlar de rådande 

maktordningarna om hur stadsdelar med lägre socioekonomisk status porträtteras, jämfört 

med de stadsdelar där statusen är högre. För att undersöka lokaljournalistikens roll i detta 

passar den kritiska diskursanalysen väl enligt Jewkes vilket också stärker valet av denna metod 

(2011:265). 

3.1.3 Metoddiskussion 

Att avståndsläsa ger en möjlighet att ta del av ett stort antal texter på ett snabbt sätt men det 

finns också risker med att göra det. Maskinläsningen ger svar på hur ofta brott figurerar i 

artiklar som nämner stadsdelar. Däremot ger den inte en tydlig bild av hur det skrivs. Det är 

exempelvis skillnad på en artikel som säger “stadsdelen NN har den senaste månaden blivit 

drabbad av flera skjutningar” och “stadsdelen NN är nu fri från 80-talets skjutningar och har 

fått pris som årets mönstersamhälle”. Båda formuleringarna kommer dock förekomma i den 

digitala makroanalysens material. Det makroanalysen däremot ger svar på är förekomsten av 

ord tillsammans och hur dessa associerar vissa stadsdelar med brott.  

 

När materialet inte läses i sin fysiska papperstidningsform frånkopplas dessutom vissa typer 

av kontextuella faktorer. Enligt Jewkes kan det i lokaljournalistiken se ut som en brottsvåg om 

flera “mindre” brott rapporteras sida vid sida i tidningarna men vid en databasframställning 

där texten plockas ut ur sitt sammanhang blir detta inte lika tydligt (2011:265). Detta håller 

även Chris Greer med om som menar att bristen på visuella faktorer som bilder, formatering 

och sammanhang leder till att många som studerar medier och brott missar den viktiga visuella 

aspekten (Greer, 2009:3). Resultatet blir istället en platt textmassa som inte sätts i 

sammanhang med bilder eller som del av en större samhällelig debatt. För att minska delar av 

detta problem analyserar jag i denna uppsats rubrikerna separat. Den kvantitativa statistik och 

de tendenser som presenteras i uppsatsen får enligt Norén inte heller tolkas för hårt för att dra 

på större växlar och säga mer än vad förutsättningarna och resultatet tillåter (2016:25). Även 

Ericson et al (1987) menar att kvantitativa analyser som enbart handlar om räkning och 

korrelation behöver beakta vad som räknas samt sätta det i ytterligare teoretiska kontexter. 
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Därför kombineras denna uppsats med kvalitativ läsning och medie-, kultur- och 

socialteorietiska perspektiv. 

 

Även andra kontextuella faktorer påverkar pressens rapportering vilket i sin tur också påverkat 

det material som analyserats i denna uppsats. Allt ifrån hur många reportrar som tidningarna 

har i tjänst när brotten sker till hur många andra nyhetshändelser som sker samtidigt som 

brotten kommer i sin tur påverka rapporteringens frekvens och omfång. Om brotten är mer 

sensationella kommer de generera fler artiklar. Till exempel ett överfall som varit synnerligen 

grovt eller ett fall som har dramatiska rättsliga efterspel kommer skrivas mer om än ett 

krogslagsmål mellan två män klockan 01:44 en lördagsnatt. Dessa faktorer tar den kvantitativa 

analysen inte någon hänsyn till.  

 

Vad gäller den kvantitativa delen blir reliabiliteten högre än vid den kvalitativa, eftersom den 

senare är byggd på både förförståelse och tolkning. När dessa tolkningar definieras riskerar 

dessutom alternativa definitioner och tolkningar att förbises. För att motverka detta är just 

transparensen a och o (Hartman, 2004:272). Den kvantitativa delens hårda data kommer se 

exakt likadana ut varje gång du använder dig av programmen Voyant eller Retriever, förutsatt 

att samma material och verktyg används. Denna data måste dock tolkas får att få mening och 

sammanhang. Ett litet stickprovsurval har också testats i Voyant men även i 

ordbehandlingsprogrammet Word för att se att räkningen av orden blev korrekt och 

programmen fungerat som de ska. Däremot måste den som vill undersöka materialet själv 

välja ut vilka av tidningarnas totalt tusentals artiklar som är av intresse, vilket kan ses som att 

det i denna uppsats gjorts ett egentolkat urval, även av den kvantitativa datan (Norén, 

2016:13).  

Validitet, eller giltighet handlar om hur korrekt observationen i en studie är (Hartman, 

2004:146). Validiteten utifrån frågeställningarna kan argumenteras som hög då det är 

journalistik i Umeå som analyserats både kvantitativt och kvalitativt. Men för att få en mer 

omfattande bild skulle undersökningen behöva utökas, och även när det kommer till 

generaliserbarhet skulle ytterligare studier behöva göras av fler lokala tidningar i olika delar 

av landet för att kunna dra större slutsatser. Denna uppsats ska ses som ett exempel och en 

urvalsundersökning på hur dessa fenomen kan se ut i Västerbotten och Umeå samt vilka 

tendenser de pekar på, inte som en absolut fixerad och representativ sanning för hela landet 

(Hartman, 2004:241).  
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3.2 Urval  

3.2.1 Material och avgränsning 

Urvalet av material har skett i samråd med handledare och UmeåBRÅ. Materialet som valts 

baseras på ett ändamålsenligt urval (Hartman, 2004:245‒246). Med detta menas att man 

väljer material där målet är att få ett bättre stöd i sin undersökning. Eftersom brottslighet och 

porträtteringen av denna i Umeå ska studeras är det relevant att se på lokal och regional 

journalistik. Därför har de två största tidningarna med regional täckning, Västerbottens-

Kuriren och Folkbladet Västerbotten (hädanefter förkortat VK och Folkbladet) valts ut. Då 

metoderna som använts har analyserat text på både makro- och mikronivå är tidningarnas 

artiklar ett passande val av material, snarare än nyheter från radio och teve som inte är lika 

textbaserade och hade behövt transkriberas innan de kan maskinläsas. Samtliga artiklar som 

nämner “Umeå” och också innehåller orden “mord”, “mordet”, “morden” “mordförsök”, 

“mordförsöket” samt “mordförsöken”, i VK och Folkbladet har valts ut. Dessutom filtrerades 

samtliga artiklar som nämner TT bort. Detta gjordes för att undvika att rapportering av mord 

på riksnivå ska komma med i urvalet då nyhetsbyrån TT ofta förekommer på tidningars 

inrikessektioner. Valet av brotten mord och mordförsök motiveras med att dessa brott följer 

mediala logiken väl som innebär att det är ovanliga händelser som utgör ett brott mot 

samhällsordningen, och där grövre brott får större uppmärksamhet (Strömbäck, 2000:157 & 

165, Häger 2014:95).  

 

Urvalet blev artiklar från den 1 januari 2002 till den 31 oktober 2019. Anledningen till detta 

omfång är att det i Retriever endast finns artiklar från Folkbladet från det datumet. Att välja 

både en socialdemokratisk tidning (Folkbladet) och en liberal tidning (VK) gör att materialet 

innehåller en bredare ideologisk spännvidd, även om båda tidningarna har samma ägare. 

Totalt blev det 1707 texter från Folkbladet och 1297 texter från VK. Texterna är samtliga 

artiklar som förekommer i tidningen. Detta betyder att det både är nyhetsartiklar, insändare, 

debattartiklar, krönikor och ledare som innefattas av materialet. Anledningen till att använda 

hela tidningen är för att få en helhetsbild av vad som trycks, oavsett artikeltyp. Detta utgör 

makrourval ett (MU1). Makrourval två (MU2) består av rubriker från ovan nämnda MU1, dock 

bara från 2009 till 2019 eftersom Retrievers kodning av Folkbladets rubriker endast återfinns 

från 2009. Totalt handlar det om 1809 artiklars rubriker. Dessa har analyserats separat för att 

få en bild av hur rubriksättningen gjorts och vilka stadsdelar som nämns vid namn och i vilken 

omfattning.  

 

Vidare utgör de vanligaste våldsbrotten i Umeå mellan 2014 och 2016 ett tredje korpus (MU3). 

De brotten är misshandel, våldtäkt, rån samt mordförsök och totalt handlar det om 1138 
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artiklar. Detta har analyserats och jämförts med UmeåBRÅ:s egna brottsstatistik för att se om 

det finns en diskrepans mellan vilka områden som omskrivs i lokaltidningarna och var brotten 

enligt statistiken begås. Brotten hot mot tjänsteman och våld mot tjänsteman är även de med 

på UmeåBRÅ:s lista över de vanligaste brotten i Umeå. Av tekniska skäl är dessa inte med i 

makroanalysen eftersom MU3 består av flertalet nämnda brott. I den digitala 

materialinsamlingen från Retriever blir flerordsformuleringen hot/våld mot tjänsteman 

sådan att artiklar som innehåller orden hot och mot också kommer med, vilket resulterar i ett 

irrelevant urval. Totalt handlar det om 19 artiklar i Folkbladet och 38 i VK som har med den 

exakta frasen hot mot tjänsteman, samt 38 artiklar i Folkbladet och 41 i VK som innehåller 

den exakta frasen våld mot tjänsteman, som alltså inte finns med i analysen. 

 

Till den kvalitativa läsningen har kommunikativa händelser (hädanefter kallat artiklar) från 

två mordfall i stadsdelar med olika socioekonomisk status valts ut från MU1. Det handlar om 

fall som tidningarna rubricerat och rapporterat om som mord och består av ett som skedde 

den 1 maj 2018 på stadsdelen Ersboda (45 artiklar), och ett som skedde på stadsdelen Berghem 

den 26 september 2017 (44 artiklar). Att det blev dessa två mordfall har flera olika anledningar. 

Båda dessa mordoffer var kvinnor, båda mördare var män och morden skedde i offrens 

respektive bostäder, dessutom har brotten skett inom en relativt närliggande tidsperiod, i 

relation till varandra. Brotten har även skett i områden med olika socioekonomisk status där 

Berghem har en högre genomsnittlig månadsinkomst än Ersboda.2 Värt att nämna är att under 

samma period skedde ett mord på Ålidhem i en studentkorridor, och ytterligare en kvinna 

hittades död i en lägenhet på Ersboda. Det senare fallet utreddes initialt som mord men inom 

loppet av två dygn avskrevs fallet.  

Artiklarna som valts ut består av material som finns i tidningarna, det betyder att både nyheter, 

krönikor, notiser och insändare har studerats. Detta val att ta med allt material har gjorts 

eftersom denna uppsats studerat hur mord och stadsdelar förekommer, nämns och skildras i 

pressen som helhet.  

3.2.2 Materialinsamling  

Artikeltexterna har insamlats med onlineverktyget Mediearkivet/Retriever. Därefter har de 

sorterats in efter år och tidning, i separata dokument. Frekvent förekommande ord har sållats 

bort med hjälp av Voyants stoppordlista. Denna lista innehåller vanliga svenska ord som “och”, 

“vad” och “som”, och har dessutom utökats till fler ord, begrepp och textdelar som förekommer 

i korpusarna. Exempel på detta kan vara http-länkar, telefonnummer eller information om 

 

2 Medelinkomst hushåll Ersboda 38 835 respektive Berghem 41 199 kronor. 
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ansvarig utgivare som kommer finnas med på många ställen i textmassan, men som inte är av 

någon nytta för denna analys. Data över vilken socioekonomisk status olika stadsdelar har, har 

hämtats från en tidigare sammanställning publicerad i VK som bygger på uppgifter från 

Statistiska Centralbyrån och Umeå Kommun. Denna uppsats har utgått ifrån medelinkomst 

för att definiera stadsdelars socioekonomiska status. Även andra faktorer hade kunnat 

inkluderas som bostadspriser, trångboddhet och andel arbetande. För att få en enhetlig 

lättmätt faktor har dock endast medelinkomsten valts ut i detta fall. Information om brott 

begångna i de olika områdena har hämtats från Umeå kommuns databas. Information om 

mord och mordförsök har försökts få fram på en mer detaljrik nivå. Brottsförebyggande rådets 

databas har statistik på mord och dråp, däremot är den geografiska indelningen en 

problemfaktor. Innan 2015 finns statistik på Västerbotten specifikt, men inte på städer eller 

stadsdelar. Efter 2015 har polismyndigheten omorganiserats vilket lett till att brott begångna 

i Västerbotten nu kategoriseras in i Polisregion Nord vilket innefattar de fyra nordligaste 

regionerna. Via UmeåBRÅ har jag dock lyckats få tag på uppgifter från Polisen som berättar 

om antalet anmälda mord och mordförsök i Umeå mellan 2015 och 2019. 

4. Resultat och Analys 

Detta kapitel innehåller uppsatsens analyser och vilka resultat dessa kommit fram till utefter 

de ovan nämnda analysverktygen. Det inleds med den digitala makroanalysen som studerat 

förekomsten av begrepp och stadsdelar mellan åren 2002 och 2019. Därefter följer Faircloughs 

kritiska diskursanalys av artiklar som rapporterar om två mordfall i Umeå. 

 

4.1 Digital makroanalys 

Den digitala makroanalysen har genomförts i flera olika steg. Först har frekvensen av brott och 

stadsdelar analyserats, därefter har vilka begrepp som förekommer tillsammans med 

stadsdelarna analyserats. Vidare har rubriker analyserats separat och avslutningsvis har 

brottsrapporteringen jämförts med den faktiska brottsstatistiken. 

4.1.1 Frekvens 

För att studera hur olika stadsdelar representeras i den lokala brottsjournalistiken har antalet 

förekomster av brott och stadsdelar analyserats. Under tidsperioden 2002–2019 nämns mord 

1513 gånger i Folkbladet och 1082 gånger i VK medan mordförsök nämns 1051 gånger i 

Folkbladet och 584 gånger i VK, i urvalet MU1 som alltså är artiklar som innehåller mord, 

mordförsök och Umeå. Detta pekar på att mord får mer uppmärksamhet i medierna än 

mordförsök, trots att det inte är ett lika vanligt förekommande brottsfall. Det i sin tur är ett 

exempel på tendensen att grövre brott får större uppmärksamhet enligt den ovan nämnda 
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medielogiken. För att se vilka stadsdelar som representeras i materialet har antalet 

omnämnanden av dessa analyserats.  

Enligt Polisen i Umeå har finns sammanlagt 33 anmälda fall av mordförsök och mord eller 

dråp mellan åren 2015 och 2019. Av dessa är 7 mord begånget mot kvinnor. Antalet artiklar 

som innehåller mord, mordförsök och Umeå under samma tid är 866. Detta visar på hur stor 

uppmärksamhet mord och mordförsök genererar i rapporteringen. För att få ett perspektiv på 

detta kan man jämföra rapporteringen kring mord och mordförsök med rapporteringen kring 

misshandel i Umeå. Under samma år är antalet artiklar som nämner misshandel 880 stycken, 

trots att det är ett betydligt mer vanligt brott. För att sätta detta i ett perspektiv är mellan åren 

2014 och 2016 misshandel 79 gånger vanligare än mordförsök. 

 

Tabell 1. Antal omnämnanden av stadsdelar bland artiklar som nämner mord och mordförsök 

under tidsperioden 2002–2019. 

Folkbladet VK 

1. Haga 1305 1. Haga 370 

2. Ersboda 565 2. Ersboda 357 

3. Teg 476 3. Ålidhem 220 

4. Ålidhem 278 4. Teg 173 

5. Holmsund 274 5. Berghem 142 

6. Grisbacka 196 6. Umedalen 134 

7. Umeå centrum 152 7. Grisbacka, 72 

8. Berghem 142 7. Mariehem 72 

9. Mariehem 140 9. Holmsund 66 

10. Umedalen 134 10. Umeå Centrum 61 

 

I de två tidningarna är Haga den mest omnämnda stadsdelen vilket beror på fallen av 

överfallsvåldtäkt och mordförsök som begicks av den så kallade Hagamannen i början av 

2000-talet. Denna representation av Haga som är ett område med hög socioekonomisk status 

pekar visserligen på samma tendenser som återfanns i Tuttle och Harris studie. Den kom fram 

till att våldsbrott i höginkomsttagarområden genererar mer uppmärksamhet än i områden 
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med lägre socioekonomisk status. Fallet Hagamannen fick dock även stor rikstäckande medial 

uppmärksamhet och det handlade inte bara om ett brott, utan flera upprepade överfall. Detta 

kan också ha gjort att även de lokala medierna skrivit mer om fallet, eftersom deras 

rapportering fick mer spridning även bortom den regionala läskretsen. Faktumet kvarstår dock 

att Folkbladet omnämnt Haga mer än dubbelt så många gånger som de två nästkommande 

omnämnda områdena Ersboda och Teg. I övrigt finns både områden med socioekonomisk hög- 

och låg status representerade på topp tio och det blir därför svårt att dra någon generell 

kvantitativ slutsats av vilka områden som omnämns flest gånger beroende på dess 

socioekonomiska status. Ytterligare uppgifter om var mord och mordförsök har begåtts skulle 

också behövts för att kunna se om en diskrepans finns mellan rapporteringen av brotten och 

statistiken på antalet anmälda brott. Umeå centrum (som också innehåller definitionen 

centrala Umeå), är dock lågt rankad på listan trots att det enligt UmeåBRÅ:s data är det 

område där flest våldsbrott anmäls (mer om denna data återfinns nedan). 

4.1.2 Brott- och våldsteman 

Textanalysverktyget Voyants funktion Collocate (sätta samman, engelsk översättning) 

sammanställer de vanligast förekommande orden i närheten till valda begrepp. De tio vanligast 

förekommande stadsdelarna i respektive tidning har analyserats för de fem vanligaste orden 

som nämns i samma meningar som stadsdelarna. Exempel på brotts- och våldsteman som 

förekommer är allt från ord som handlar om brottsutredningar (provsvar, misstänkt och 

häktad), till ord som beskriver platsen (lägenhet, villa och E4) eller rena vålds- och 

brottsbeskrivningar (mord, mordförsök och överfall). 
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Tabell 2. De fem vanligast förekommande orden i anslutning till de 10 mest förekommande 

stadsdelarna i Folkbladet och VK (Collocates).  

Folkbladet  VK  

Haga jakten/hagamannen/provsvaren/dåd

et/överfall 

Haga överfall/domen/hagamannen/offer/läge

nhet 

Ersboda dödsskjutningen/lägenhet/mord/dö

d/misstänkt 

Ersboda dödsskjutningen/mord/lägenhet/misstä

nkt/villa 

Teg våldtäkten/mordförsöket/södra/kvin

na/överfallet 

Ålidhem misstänkt/skjutningen/mordförsöket/ce

ntrum/mord 

Ålidhem Mordförsök/centrum/studentkorrid

or/misstänkt/mord 

Teg ungdomar/våldtäkten/överfallet/kvinna/

händelsen 

Holmsund inga brottsrelaterade ord på topp 

fem 

Berghem kvinna/huset/misstänks/fängelse/död 

Grisbacka misstänks/mord/häktad/skäl/inblan

dning 

Umedalen inga brottsrelaterade ord på topp fem 

Umeå 

centrum 

lägenhet/e4/rattfull/grovt/vittnen Grisbacka misstänkt/mord/lägenhet/utredningen/

uppgifter 

Berghem kvinna/villa/död/häktades/misstänk

t 

Mariehem brand/lägenhet/mord/riksmordkommiss

ionen/misstänktes 

Mariehem misstänkt/lägenhet/mord/brand/utr

edningen 

Holmsund kyrka/person/överfallet/lägenhet/greps 

Umedalen lägenhet/mord/yxa/yxdådet/yxattac

ken 

Umeå 

Centrum 

lägenhet/tegsbron/småbarnspappa/patr

ull/offrets 

 

På stadsdelen Berghem som har högre socioekonomisk status än exempelvis Ersboda och 

Ålidhem omnämns inte ordet mord utan istället död. Däremot när meningar som omnämner 

Ersboda och Ålidhem analyserats omnämns mord specifikt. Det bör dock poängteras att även 

stadsdelarna Mariehem, Grisbacka och Umedalen omnämner mord och dessa stadsdelar har 

varierande socioekonomisk status. Något som sticker ut är att Umeå Centrum, där alltså flest 

våldsbrott begås inte har några våldsbrott omnämnda i de vanligast förekommande orden. 

Istället för mord och mordförsök nämns småbarnspappa och E4. En annan anmärkningsvärd 
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detalj är att ord som förekommer i närhet till stadsdelen Haga inte är våldtäkt eller 

mordförsök, som Hagamannen senare fälldes för. Istället återfinns överfall och dådet vilket 

tyder på att tidningen inte vill förknippa dessa områden med explicit våld. De områden med 

lägst socioekonomisk status (Mariehem, Ålidhem och Ersboda) har alltid mord utskrivet bland 

de närliggande orden vilket blir ett exempel på inramning och stereotypisering av stadsdelar 

med låg socioekonomisk status som hemvist för mord. 

4.1.3 Rubriker 

Tabell 3. De vanligast förekommande stadsdelarna i rubriker till artiklar som nämner mord och 

mordförsök samt Umeå från 2009 till 2019 MU2 Folkbladet och VK. 

Folkbladet Antal omnämnanden VK Antal omnämnanden 

Ersboda 13 Ersboda 17 

Berghem  10 Ålidhem 11 

Ålidhem 6 Haga 10 

Haga 5 Teg 8 

Mariehem 4 Berghem  7 

Teg 4 Mariehem 6 

Grisbacka 2 Umedalen 4 

Umeå Centrum 0 Grisbacka 4 

Holmsund 0 Holmsund 2 

Umedalen 0 Umeå Centrum 1 

 

Ersboda toppar båda tidningarnas rubriklista. Det material inleds dock endast först 2009 

vilket är en tid efter att rapporteringen kring Hagamannen var som mest intensiv. Stadsdelen 

Holmsund som egentligen är en ort liggandes en bit utanför Umeå nämns nästan inte alls 

medan Ersboda och Ålidhem med lägre socioekonomisk status återfinns på topp tre på båda 

tidningarnas listor över stadsdelar som nämns i rubriker. Anmärkningsvärt är hur sällan 

stadsdelar nämns i rubriker jämfört med hur många artiklar som nämner mord, mordförsök 

och Umeå (fler än 3000). Ålidhems och Ersbodas höga frekvens kan å ena sidan tolkas som att 

rubriksättningen inramar områdena som mer kriminella än andra vilket i sin tur leder till 

stereotypisering av stadsdelarna. Å andra sidan är det väldigt få omnämnanden totalt i 
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rubrikerna och skillnaden mellan Haga som totalt omnämns 15 gånger och Ålidhem som totalt 

omnämns 16 gånger är försumbar.  

 

4.1.4 Stadsdelar och de mest anmälda våldsbrotten 

Enligt uppgifter från UmeåBRÅ är de vanligast förekommande våldsbrotten mellan 2014 och 

2016 i Umeå misshandel (79%), hot mot tjänsteman (6%), våldtäkt (5%), våld mot tjänsteman 

(5%) rån (4%) och försök till mord (1%). Baserat på detta har ett korpus där misshandel, 

våldtäkt, rån och mordförsök insamlats från samma år i de lokala tidningarna. UmeåBRÅ har 

även statistik på vilka stadsområden där det anmäls flest våldsbrott under samma tidsperiod 

och de vanligast förekommande områdena är: 

 

Tabell 4A. Områden i Umeå där det anmäls flest våldsbrott. 

Centrala Stan 

Ersboda/Ersmark 

Östra stadsdelarna (Ålidhem/Carlshem) 

Holmsund/Obbola 

Backenområdet (Umedalen/Grubbe/Grisbacka)  

Marieområdet (Mariehem/Marieberg) 

Universitetsområdet 

Teg 

Haga/Sandbacka 

(På plats 13, Berghem som är en del av nedan nämnd diskursanalys) 

 

Baserat på MU3 som innehåller de vanligast rapporterade våldsbrotten i Umeå, är följande 

områden vanligast att nämna i tidningarna: 

 

Tabell 4B. Folkbladet och VK 2014 till 2016. 

Folkbladet Antal artiklar VK Antal artiklar 

Haga/Sandbacka 91 Haga/Sandbacka 89 

Östra Stadsdelarna 70 Östra stadsdelarna 71 

Centrala Stan 47 Ersboda/Ersmark 56 

Teg 40 Teg 52 

Holmsund/Obbola 40 Centrala Umeå 50 

Ersboda/Ersmark 31 Backenområdet 46 

Backenområdet 15 Marieområdet 21 

Marieområdet 14 Holmsund/Obbola 21 

Universitetet 4 Berghem 14 

Berghem 3 Universitetet 5 
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Trots att centrala Umeå är den del där flest våldsbrott anmäls skrivs det inte mest om detta 

område. Det kan bero på att det helt enkelt inte är av samma nyhetsvärde som när det sker i 

ett annat område. Våldsbrott begångna på Haga rapporteras det mest kring vilket ytterligare 

stärker tesen om brott i höginkomsttagarområden som värda mer medial uppmärksamhet, 

eftersom Haga/Sandbacka är det nionde området på listan över varifrån brott anmäls. Samma 

tendens återfinns i rapporteringen om stadsdelen Teg. Den ligger på åttonde plats på listan 

varifrån brott anmäls men rapporteras som det fjärde mest vanliga området i 

brottsjournalistiken. Teg har en högre socioekonomisk status än Ersboda och de Östra 

stadsdelarna med en medelinkomst på 42 240 kronor. 

 

Den digitala makroanalysen visar inledningsvis på att rapporteringen om de grova 

våldsbrotten mordförsök och mord genererar väldigt stor uppmärksamhet. Vidare pekar 

analysen på att det finns skillnader i vilka stadsdelar som nämns, hur ofta de nämns och vilka 

som omnämns redan i rubriken. De allra tydligaste skillnaderna är dock de språkliga då våldet 

är mer explicit utskrivet i områden med låg socioekonomisk status. För att få en närmare insyn 

i dessa språkliga skillnader och se om samma tendenser finns på en närläsningsnivå följer nu 

diskursanalysen.  

 

4.2 Diskursanalys 

Detta avsnitt innehåller kritisk diskursanalys enligt Faircloughs modell där närläsningar gjorts 

av artiklar som behandlar ett mord på Berghem samt ett mord på Ersboda. 

 

4.2.1 Diskursiv nivå  

Den diskursiva nivån av Faircloughs modell utgörs av genrer, diskurser och övergripande 

teman. Inom denna nivå ryms även analysen av interdiskursivitet som handlar om huruvida 

artiklarna består av flera diskurser eller inte. Därutöver har även förhållandena för 

konsumtion och produktion av texterna kortfattat analyserats. 

 

4.2.1.1 Genrer  

När det gäller genrer är nyhetsgenren den vanligast förekommande där 85 av de 89 artiklarna 

är rena nyhetsartiklar. De faller inom nyhetsgenren för att de presenterar skeenden och ny 

information. Detta står i kontrast till de övriga genrer som återfinns i materialet. Dessa består 

av två specifika intervjuartiklar, en med en anhörig till ett av mordoffren och en som frågar 

människor på stan i Umeå om trygghet, en debattartikel samt en insändare.  
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4.2.1.2 Teman 

I och med att samtliga artiklar handlar om begångna mord tar de upp brott, och innehåller 

därför brottsdiskurser. All form av interdiskursivitet utgår således från vilka andra teman som 

tas upp i artiklarna. Nedan listas vilka övriga teman som återfinns i materialet, samt hur ofta 

de förekommer i respektive rapportering efterföljt av förklaring och exemplifiering av 

diskurserna.  

 

 Tabell 5. Teman som återfinns i DU samt antal gånger de åberopas per stadsdel. 

Teman Ersboda Berghem 

Relationstema 30 19 

Kriminalitetstema 18 12 

Etnicitetstema 0 1 

Tema om trygghet i området 12 3 

Tema om fastighetsvärde 0 8 

Tema om psykisk ohälsa 13 4 

Tema om narkotika 8 1 

Tema om alkohol 0 1 

Tema om politiska åtgärder 1 0 

 

Relationsteman handlar om hur uttalade relationer och band mellan personer nämns i 

artiklarna, exempelvis en man mördade sin hustru kontra man mördade kvinna.  

Som VK tidigare berättat så har mannen hyrt garaget i den mördade kvinnans hus. En 

konflikt utbröt i samband med att han ombads ta med sig sina tillhörigheter och lämna 

fastigheten, och enligt en vän till kvinnan så var hon rädd för honom. (Berghemsfallet. 

Misstänkte mördaren dömd för lång rad våldsbrott, VK, 2017-10-06)  

Kriminalitetstema behandlar beskrivningar av gärningsmannens tidigare brottslighet. Detta 

handlar om en personifiering av brottsligheten och skiljer sig således från brottsdiskurser som 

diskuterar brottslighet i allmänhet. Teman om kriminalitet konstruerar istället brottslingen 

genom att rama in denne som en avvikande person. 

Flera år tidigare blev han nämligen upprörd över att grannens son hade tagit en 

pantflaska på hans gräsmatta, vilket fick till följd att han hotade att ”slita öronen” av 
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pojken och att hans hund ”skulle slita honom i stycken”, vilket han senare dömdes för. 

(Berghemsfallet. Misstänkte mördaren dömd för lång rad våldsbrott, VK, 2017-10-06)  

Etnicitetsteman innefattar de omnämnanden som syftar på en persons etnicitet.  

TIDIGARE UTVISAD PÅ LIVSTID [...] I sina unga år skadades mannen i ett krig i 

Mellanöstern. [...] Som VK tidigare berättat har mannen tidigare dömts till livstids 

utvisning från Sverige, men hans hemland har inte varit villigt att ta emot honom. 

(Berghemsfallet. Misstänkte mördaren dömd för lång rad våldsbrott, VK, 2017-10-06) 

Teman om trygghet i området handlar om huruvida den upplevda stämningen och tryggheten 

i stadsdelen tas upp eller ifrågasätts i artikeln.  

Polisen hade larmats om bråk i lägenheten på Ersboda flera gånger innan kvinnan 

mördades, men inte åkt ut till platsen. När polisen larmades igen den 1 maj var det 

försent. (Ersbodafallet. Polisen hade larmats till mordadressen, VK, 2018-08-27)  

Teman om fastighetsvärde handlar om när artiklarna berör en fastighets värde eller 

ekonomiska aspekter i mordfallet.  

Att 52-åringen hade ett ekonomiskt motiv (att komma åt kvinnans villa) innebär enligt 

åklagare ytterligare en försvårande omständighet. Fastigheten är taxerad till två 

miljoner och kanske värt det dubbla. (Berghemsfallet. Åklagaren kräver livstid, 

Folkbladet, 2018-04-26) 

Tema om psykisk ohälsa handlar om när en persons psykiska hälsa refereras till, antingen 

explicit som att en person inte varit vid sina sinnes fulla bruk eller implicit som att en part i ett 

brottsmål vill att gärningsmannen ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.  

En central fråga handlar om vilket hot kvinnan utgjorde när hon låg skadad, avväpnad 

och fysiskt underlägsen på köksgolvet när mannen högg henne med kniven. ”Jag kände 

att jag höll på att kollapsa. Jag led av sömnbrist, näringsbrist, stress, trauma, rädsla och 

en mängd faktorer. Dessutom har jag grav ADHD och är världssämst på att ta snabba 

beslut”, förklarar han. ”Jag dör om jag kollapsar i det läget. Det är så jag tänker. Jag är 

hundra procent övertygad om det.” (Ersbodafallet. 42-åringen om attacken: ”En 

missbedömning”, VK, 2018-10-03) 

 

Tema om narkotika handlar om när narkotika omnämns eller syftas på i artiklarna.  

Både mannen och kvinnan var påverkade av droger, bland annat amfetamin, visar 

provtagningarna. (Ersbodafallet. 41-åringen hävdar nödvärn, Folkbladet, 2018-10-03) 

Tema om alkohol handlar om när alkohol omnämns eller syftas på i artiklarna.  

Vad gäller testamentet så menar Leif Silbersky att kvinnan i fyllan och villan kan ha 

skrivit under testamentet och att hennes namnteckning av den anledningen inte går att 
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känna igen. (Berghemsfallet. 42 Advokat Silbersky i en första kommentar i 

Berghemsärendet, Folkbladet, 2018-04-18)  

Tema om politiska handlar om när specifika politiska åtgärder omnämns i artiklarna. 

Många har nog sett den valfilm som moderaterna Anders Ågren och Edward Riedl visat 

på sociala medier där de hävdar att kriminaliteten växer i Umeå. Så må det vara, men 

hur ska den bekämpas? Jo, med utökade resurser till polisen och mer 

kameraövervakning. När det gäller morden i helgen verkar dock polisen ha läget under 

kontroll. Med befintliga resurser och utan kameraövervakning har man gripit 

misstänkta gärningsmän som redan tycks vara kända. (Ersbodafallet. Känner du dig 

trygg här i Umeå?, VK, 2018-05-04) 

Av de teman som återfinns i materialet kan vissa övergripande tendenser utläsas. Teman som 

behandlar narkotika, alkohol och psykisk ohälsa handlar om påverkansfaktorer och är 

vanligare förekommande i Ersbodafallet. Detta inramar och stereotypiserar Ersboda som en 

hemvist för sociala problem. Teman om kriminalitet och till viss del etnicitet kan också 

tillsammans med ovan nämnda påverkansteman peka på ytterligare tendenser av avvikande. 

Kriminalitet, alkohol, narkotika, psykisk ohälsa och att en av gärningsmännen upprepade 

gånger omnämns som icke hemmahörande i Sverige skapar en bild av vad som är avvikande 

och vad som utgör normen. Relationstemana är vanligast förekommande och under 

Ersbodafallet återupprepas offret och förövarens relation specifikt flera gånger. I 

Berghemsfallet däremot skrivs det först att de är bekanta, sedan att förövaren hyrt ett garage 

och därefter specificeras inte deras relation vidare i den senare rapporteringen. Tryggheten 

ifrågasätts överhuvudtaget inte alls i Berghemsfallet. Däremot tas trygghet upp flera gånger i 

Ersbodafallet. Ofta sker det med ett inledande citat från antingen en polis eller någon som bor 

i stadsdelen om att Ersboda inte är otryggt eller känns osäkert. Det följs sedan av en mening 

om hur ofta störningsjouren har ringts till platsen, hur grannar rapporterat om att det varit 

folk som kommit och gått i lägenheten medan paret bodde där, eller hur dyster stämningen är 

i området. Förövarens etnicitet specificeras aldrig i något av fallen men hänvisas ofta till i 

Berghemsfallet, som bland annat i artikeln ”Livstids fängelse för Berghemsmordet”, 

(Folkbladet Västerbotten, 2018-07-13). Där det fastställs att mannen återigen döms till 

utvisning efter avtjänat straff. Ytterligare ett exempel är artikeln ”Misstänkt har haft konflikt 

med offret”, Västerbottens-Kuriren, 2017-10-03. Där skriver återigen tidningen att mannen 

saknar uppehållstillstånd i Sverige och att utvisningsbeslutet inte gått att verkställa för att 

hemlandet inte vill ta emot honom. Hemlandet specifieras dock inte men det rapporteras att 

mannen tidigare deltagit i ett krig i Mellanöstern. 
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4.2.1.3 Interdiskursivitet  

Fler teman, alltså hög interdiskursivitet pekar enligt Faircloughs ovan nämnda modell på 

förändringar i samhället. En lägre interdiskursivitet å andra sidan pekar på att samhället inte 

förändras, och återspeglar då den rådande samhällsordningen. Det kan alltså ses som det 

gemensamma sättet människor tolkar samhället och omvärlden på, för att använda sig av 

Jörgensen och Phillips tidigare nämnda definition. Detta betyder att om något av fallen har 

fler teman i sin rapportering kan det tolkas som mer av ett brott mot den rådande 

samhällsordningen. Ersbodafallet innehåller färre teman (6) jämfört med Berghemsfallet (8), 

alltså är Ersbodafallets rapportering inte lika mycket ett tecken på förändringar i samhället. 

Det innebär att mordet i det område med lägre socioekonomisk status i medierna rapporteras 

som mer väntat än mordet på Berghem som alltså är tecken på ett samhälle som förändras. 

Det är således mer av ett brott mot den sociala ordningen med mord i en socioekonomiskt 

stark stadsdel än i en svagare, och enligt Gramscis teori om hegemoni blir det sunt förnuft att 

anta att socioekonomiska lågstatusområden kan och bör vara mer våldsdrabbade. Det bör dock 

tilläggas att detta är enligt tidigare nämnda indelning av teman och diskurser som alltså enbart 

bygger på min läsning av dessa. En annan kategorisering av temana hade kunnat ge ett annat 

resultat av antalet teman. 

 

4.2.1.4 Konsumtions- och produktionsförhållanden 

Den diskursiva praktikens förhållanden för konsumtion och produktion av texter är också 

något som bör studeras vid kritisk diskursanalys. I denna uppsats har dessa förhållanden inte 

studerats lika ingående som den textliga nivån studerats och hur den i sin tur kan påverka den 

samhälleliga nivån. Dessa förhållandens resultat i form av tidningsartiklarna har dock 

studerats eftersom de utgör materialet som analyserats i denna uppsats. Konsumtionsnivån 

skulle kunna kompletteras med mottagarstudier för att få en mer rättvis bild av hur texterna 

uppfattas av läsarna och om och hur deras efterföljande beteende påverkas. Om man däremot 

utgår från ovan nämnda rubrikstudier som pekar på att rubriker är det mest lästa och 

dessutom kan ses som genvägar till kunskap kan dessa enligt makroanalysen av rubriker ge en 

fingervisning om hur konsumtionen av materialet kan te sig. De som främst läser rubrikerna 

som utgör mordrapporteringen i Umeå mellan 2009 och 2019 får således en bild av att 

områden med låg socioekonomisk status är farligare än områden med högre socioekonomisk 

status, även om dessa skillnader var små. Andra faktorer som påverkar produktionsnivån är 

exempelvis hur många reportrar en tidning har att tillgå, hur mycket tid ooch utrymme deras 

rapportering får, vilket i sin tur beror på hur många andra händelser av nyhetsvärde som sker 

samtidigt. Produktionsnivån hade också kunnat studeras närmare med en annan typ av metod, 

exempelvis en etnografisk sådan som ovan nämnde Ericson gjort där nyhetsredaktioner 

studerats från insidan. Dagordningsmodellen och nyhetsvärderingen som också nämnts 
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tidigare är dock exempel på hur produktionen av dessa texter kan gå tillväga, enligt den 

mediala logiken. Utöver detta är tidningarna företag som drivs målet att generera kapital vilket 

betyder att de måste producera material som läsare vill ha, så annonsörer kan nå läsare, eller 

som läsare vill betala för. Brottsjournalistiken genererar pengar enligt den tidigare nämnda 

danska studien av pressen. Mord, trots att det inte är lika vanligt förekommande som 

mordförsök, är mer omskrivet och visar på hur medier prioriterar sina spaltmeter utifrån 

ämnesval för att maximera sin vinst. 

 

4.2.2 Textnivå 

Följande avsnitt analyserar den textliga nivån enligt Faircloughs modell. Detta görs i tre delar 

med fokus på ovan nämnda inramningsperspektiv. De tre delarna fokuserar på 

gärningsmannen, stadsdelarna och hur själva mordhandlingen, alltså stunden då offret bragts 

om livet, beskrivs. 

 

4.2.2.1 Inramning av gärningsmännen  

Båda gärningsmännen rapporteras om som återfallsförbrytare även om både deras 

personligheter och deras tidigare brottslighet beskrivs olika. I Ersbodafallet inramas 

gärningsmannen som en våldsam man med psykiska besvär och narkotikaproblem som begår 

våldsbrott mot kvinnor. I flera artiklar används beskrivningen av gärningsmannens tidigare 

historia av våld mot kvinnor som ”mörk”. Någon beskrivning av hur en historia av våld inte 

kan vara mörk görs aldrig. Detta är en värdering och en tolkning som tidningen gör och är 

således ett exempel på modalitet där gärningsmannen inramas som en mer dramatisk och 

synnerligen våldsam brottsling som ger sig på kvinnor. 

En av kvinnorna tvingades fly till skogs efter att mannen hade misshandlat henne i 

bostaden, och ytterligare en kvinna ska ha sprungit skräckslaget från sitt hem efter att 

mannen hade varit våldsam samtidigt som han ropade att ”kärringar som dig vet jag hur 

man ska ta hand om”. [...] Mannen har bott i Umeå i olika perioder, men på grund av 

hans psykiska ohälsa har han under flera år varit oförmögen att arbeta. I stället har han 

gjort sig skyldig till en rad brott som i huvudsak kan kopplas till narkotika och våld. 

(Varnade för att mord skulle ske, VK, 2018-05-03) 

Gärningsmannen har varit oförmögen att arbeta på grund av psykisk ohälsa och har istället 

begått brott. Att vara kriminell är alltså en konsekvens av arbetslöshet enligt denna inramning. 

Detta är ett exempel på transitivitet där händelsen (psykisk ohälsa) lett till arbetslöshet och 

konsekvensen blir narkotika och våldsbrott. Ideologiskt sett konstrueras således sjuka och icke 

arbetande människor som kriminella. Dessutom återfinns en beskrivning av själva gripandet 

av gärningsmannen i artikeln ”Släpptes från fängelse två dagar innan mordet”, Folkbladet, 

2018-09-22. Där berättas hur gärningsmannen var klädd när han greps, vilket var iförd endast 
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i jeans och med bar överkropp. Detta blir en sensationsbetonad och dramatisk gestaltning av 

gärningsmannen som porträtteras som avklädd inför både polisen och även inför läsarna.  

I Berghemsfallet inramas gärningsmannen som en utländsk våldsam man med en historia av 

psykisk ohälsa och stora aggressionsproblem. 

Dömd för lång rad våldsbrott. [...] Den misstänkte mördaren har en mörk kriminell 

historia [...] men hans hemland har inte varit villigt att ta emot honom. [...] De 

lösspringande katterna på området ansåg han som ytterligare ett problem, och särskilt 

när en av katterna grävde ostört i rabatten. Då fick han nog, tog upp en sten med cirka 

tio centimeter i diameter och kastade den rakt i huvudet på en katt – som han sedan 

sparkade in i ett staket. (Misstänkte mördaren dömd för lång rad våldsbrott, VK, 2017-

10-06) 

Gärningsmannen inramas tydligt som någon som inte hör hemma i Sverige i och med 

definitionen av att hans hemland inte vill ta emot honom. Att tidningen dessutom benämner 

gärningsmannens tidigare kriminella historia som mörk är ett exempel på en modalitet där 

tidningen värderat den begångna brottsligheten. Det bör dock flikas in att benämningen mörk 

historia är ett relativt vanligt sätt att dramatisera och förekommer i flera fall vilket kan 

innebära att det mer handlar om journalistisk praxis att producera en spännande text snarare 

än att värdera brottslighetens grovhet. Inga beskrivningar av etnicitet återfinns däremot i 

rapporteringen från Ersbodafallet.  

 

4.2.2.2 Inramning av stadsdelarna 

Stadsdelarna beskrivs olika, Berghem som en idyll och ett grannskap, Ersboda däremot 

inramas som en dyster brottsplats. På Berghem omnämns människor som bor i närheten av 

brottsplatsen direkt som grannar i artikeln Grannen: ”Det här är bara så tragiskt”, VK, 2017-

09-30. I samma artikel står följande att läsa: 

Den vanligtvis lugna villaidyllen på Berghem bytte skepnad totalt vid lunchtid under 

onsdagen [...] Vid lunchtid under onsdagen stormade polisen och ambulansen in vid 

huset på Berghem. 

Berghem inramas som ett skötsamt område där ordningsmakten och räddningstjänsten via 

modaliteten stormar in beskrivs dramatiskt vilket visar på att det är sensationellt och ovanligt 

att de dyker upp i den stadsdelen. Detta är också ett exempel på modalitet där tidningen 

kategoriserar Berghem som både ett lugnt område och en idyll. Ordvalet stormade är även det 

ett exempel på modaliteten som visar att den rådande och lugna ordningen störs när polisen 

och ambulansen dyker upp. På Ersboda benämns däremot boende initialt som vittnen eller 

som ”boende i området”. Det gör att Berghem blir ett grannskap eftersom där bor grannar 
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medan vittnen kopplar ihop Ersboda med brottet. Även termen boende i området skiljer sig i 

inramningen jämfört med grannar. 

Boende i området, där det på första maj inträffade ett misstänkt mord, berättar att det 

har varit bråkigt på adressen flera gånger den senaste tiden. (Det har varit stökigt på 

adressen, VK, 2018-05-03) 

I samma artikel syns även en modalitet i hur tidningen inramar stämningen i närheten av 

brottsplatsen. 

Att det råder en nedstämd stämning på området dagen efter det misstänkta mordet är 

det ingen tvekan om. (ibid) 

Efter mordet på Ersboda återkommer artiklar som handlar om trygghet i Umeå, vilket är något 

som inte sker efter mordet på Berghem. I en av dessa intervjuas människor på stan om de anser 

Umeå vara tryggt. 

”Det är väl knarket som har börjat komma in i stan. Jag har bara läst det som står i 

tidningarna, men det är väldigt mycket hasch och jag tror att det har med det att göra 

[...] det handlar om att inte röra sig på skumma platser på konstiga tider.” (Känner 

obehag efter två misstänkta mord, Folkbladet, 2018-05-03) 

Detta är ett exempel på stereotypisering av hur droger leder till kriminalitet. Det är också ett 

exempel på både dagordningsteorin eftersom det som medier skriver om refereras till och nu 

har hamnat på allmänhetens dagordning. Till viss del exemplifieras även kultivationsteorin, 

då intervjupersonen menar att våldet har med knark att göra vilket hen läst i tidningen. För att 

undvika att bli utsatt för mord svarar denne umebo att man ska undvika “skumma platser” 

utan att specificera dessa. Denna kommentar kommer efter att två personer mördats under 

föregående helg på dagtid, i sina hem. Dessa hem ligger på Ålidhem och Ersboda som båda har 

en lägre socioekonomisk status än ovan nämnda stadsdelarna Berghem och Haga.3 Det blir 

också ett exempel på hur en konsument av tidningarnas artiklar kopplar samman och inramar 

narkotika och mord med vad hen kallar för “skumma platser” och ifrågasätter således 

tryggheten i dessa områden. 

4.2.2.3 Inramning av morden 

Den största skillnaden i hur inramningen av de två mordfallen ter sig återfinns i hur mycket 

oftare och mer explicit våldet i Ersbodafallet förekommer i rapporteringen. I flera artiklar 

beskrivs hur gärningsmannen skär halsen av offret, ofta i detalj och med de skeenden som 

föranledde själva mordet. Detta pekar på en sensationalisering av våldet jämfört med 

Berghemsfallet där våldet som resulterade i mordet inte inramas lika grafiskt eller lika ofta. 

 

3 Medelinkomst Ålidhem 37 430 kronor för hushåll som inte är ensamhushåll. 
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Detta kan leda till en stereotypisering av Ersboda som ett område med ännu grövre våld. 

Nedanstående exempel är hämtat från Ersbodafallet. 

42-åringen hävdar att han bara försvarade sig när han skar halsen av sin fru när hon låg 

på golvet. [...] Trots att kvinnan låg misshandlad på köksgolvet med blödningar i 

hjärnan och frakturer i huvudet, så hävdar mannen att hon utgjorde ett hot, varpå han 

böjde sig ned och skar halsen av henne med en kökskniv. (Misstänkt mördare inte 

psykiskt sjuk, VK, 2018-11-08) 

Från Berghemsfallet beskrivs det dödliga våldet också men inte lika ofta och framför allt inte 

lika explicit. Däremot används frasen ”Marjon Nordlund var kusin och den anhörig som hade 

mest och närmast kontakt med Eva genom åren, ända fram till det brutala mordet” (Vännen 

berättar om Evas sista tid i livet, VK, 2018-05-18). Även om inte mordet inte beskrivs i detalj 

skrivs det ut som brutalt. Detta utgör ett exempel på hur tidningen använder ordet brutalt som 

en modalitet i rapporteringen.  

Förutom de två nedanstående exemplen beskrivs dock Berghemsmordet endast som att 

gärningsmannen mördade offret, medan i Ersbodamordet upprepas gärningen skära halsen 

av gång på gång, ofta i detalj. De två nedanstående exempel är hämtade från Berghemsfallet. 

Han menar att den 52-årige Umeåbon inte bara sparkade ihjäl kvinnan i hennes eget 

hem, utan även planerade brottet och försökte att dölja det. [...] Utredningen talar för 

att kvinnan slogs medvetslös, och sedan stampades och sparkades till döds. Enligt 

misstankarna ska hon därefter ha lagts till rätta mot nedersta steget i källartrappan för 

att det skulle likna en dödsolycka. (Silbersky hävdar att hans klient är oskyldigt 

anklagad, VK, 2018-04-18) 

Åklagaren pekar bland annat på att 52-åringen har visat ”särskilt stor brutalitet och 

grymhet” – Nästan alla revben hade brutits i hennes kropp. Att med sina egna fötter 

stampa på en människa, att hoppa på hennes bröstkorg, det säger inte bara att han är 

kapabel att utföra en sådan här gärning utan även att han är starkt motiverad att döda 

den här personen. (Livstids fängelse kan bli straffet, VK, 2018-04-26) 

De textliga och diskursiva dimensionerna utgör två delar av Faircloughs tredimensionella 

modell. Dessa har visat hur porträtteringen av områdena med olika socioekonomisk status, 

gärningsmännen och mordfallen språkligt inramas på olika vis i artiklarna. Avslutningsvis 

följer nu den tredje dimensionen som tillsammans med de andra två pekar på hur bilden av 

samhället konstrueras i de kommunikativa händelserna. 

 

4.2.3 Samhällelig nivå  

På en samhällelig nivå kan enligt tidningarnas språkliga inramning följande slutsats dras: 

mordet på Ersboda sker för att där bor en arbetslös man som begår våld mot kvinnor och 
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knarkar. Mordet på Berghem sker för att en våldsam man utifrån vill tillförskansa sig en 

åtråvärd villa i ett idylliskt område. Det dödliga våldet på Berghem kommer utifrån och har 

ekonomiska motiv, på Ersboda kommer det inifrån området och är ett resultat av arbetslöshet 

och narkotika. I artikeln ”Hon blev mordmisstänkt: Det är jättetufft för mig” (Folkbladet, 

2018-04-10), skriver tidningen själv ut att oavsett det rättsliga utfallet är Berghemsmordet “en 

tragedi av stora mått”. Denna modalitet pekar på att tidningen värderar detta som en tragedi, 

till och med av stora mått. Mordet på Ersboda stereotypiserar stadsdelen med låg 

socioekonomisk status som ett dystert område hemvist för bråk och narkotika och 

sammankopplar mordet med arbetslöshet. Mordet på Berghem är ett avvikande brott mot den 

rådande samhällsordningen där tragedin slår till i villaidyllen. I stadsdelen med högre 

socioekonomisk status kommer brottslingen utifrån, de som rapporterar om skeenden i 

anslutning till brottet beskrivs som grannar istället för vittnen. Berghem inramas som ett 

grannskap och Ersboda som en brottsplats. Således blir det område med högre 

socioekonomisk status en tryggare plats där brottet är en uttalad tragedi. Det område med 

lägre socioekonomisk status inramas som en plats där sensationellt våld begås. Detta är ett 

exempel på både stereotypisering av ett låginkomsttagarområde och en hegemonisk 

maktutövning där fattigare områden porträtteras som farligare och mer våldsamt. Det är 

däremot enligt hegemonins regler inte oväntat eller tragiskt att det sker på Ersboda till skillnad 

mot det våld som förekommit på Berghem. Därför blir, för att använda Jörgensen och Phillips 

ord, sättet att se på världen som följer: fattigare områden är farligare eftersom de är hemvist 

för sociala problem som arbetslöshet, droger och dödligt våld.  

 

Baserat på dessa två fall kommer i de rikare områdena, oavsett ovan nämnd brottsstatistik, det 

dödliga våldet utifrån och begås av en galning som drivs av ekonomiska motiv i sin brottslighet. 

Ytterligare exempel på skillnader utifrån socioekonomiska perspektiv i den samhälleliga nivån 

återfinns i artikeln ”Man och kvinna häktade för mord, Västerbottens-Kuriren, 2017-10-03”. 

Där beskrivs en tidigare misstänkt kvinna i Berghemsfallet. Hon var bekant till den senare 

dömde gärningsmannen och när hon äntrar rättegångssalen för sin häktningsförhandling 

beskriver tidningen hur hon är klädd. Tidningen skriver att ”Hon klev in i säkerhetssalen i grå 

mjukisdress”. Att tidningen väljer att skriva ut kvinnans klädsel är å ena sidan ett exempel på 

hur man porträtterar och klasskodar de misstänkta som kommer utifrån. Alltså porträtteras 

områden med olika socioekonomisk status olika vilket befäster klasskillnader i samhället 

genom medierna. Å andra sidan kan det vara så att detta tillfälle är ett av få där reportern är 

på plats i rättegången och kan göra dessa beskrivningar, andra artiklar kanske enbart refererar 

till rättegångsprotokollen och där klädsel inte specificeras. Faktum kvarstår dock att detta är 

den enda beskrivningen av en persons privata val av kläder i de 89 artiklarna som analyserats. 
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5. Slutdiskussion  

Följande avsnitt innehåller en diskussion byggd på analysens slutsatser. Inledningsvis 

diskuteras hur makt konstrueras och befästs via språket. Detta följs av en diskussion om vilka 

tendenser studiens kvantitativa analys genererat. Till sist avslutas avsnittet med några förslag 

till vidare forskning inom området. 

5.1 Språket och makten 

Det finns skillnader i hur medier i Umeå rapporterar om mord och mordförsök där den 

socioekonomiska statusen är låg, jämfört med där den är hög. Dessa skillnader går att urskilja 

språkligt, både kvalitativt och kvantitativt. Enligt de kvantitativa analysernas resultat om 

meningars sammansättningar skrivs våldet ut mer explicit om det begåtts i en stadsdel med 

lägre socioekonomisk status. Samma skillnader återfinns och är än tydligare i den kvalitativa 

analysen. De skillnaderna sker i inramningar av både gärningsmännen, områdena och själva 

morden. Enligt Bergers teori om socialkontruktivism produceras sociala strukturer med hjälp 

av språket. Dessa strukturer pekar enligt resultaten på att våldet beskrivs mer 

sensationalistiskt och grövre i den stadsdel med lägre socioekonomisk status samt området 

som mer av ett grannskap än en brottsplats i stadsdelen med högre socioekonomisk status. De 

språkliga skillnaderna i denna rapportering pekar således på en hegemonisk maktutövning via 

medierna, där områden med lägre socioekonomisk status är platser där våldet som sker är 

farligare och det är mer sunt förnuft att vänta sig det där än på andra platser, som exempelvis 

i centrala delar av Umeå. I de områden med högre status är det däremot mer nyhetsvärde i det 

våld som sker även om tidningarna inte skriver ut det våldet lika explicit.  

Den kritiska diskursanalysen används för att studera makt genom språket. Denna uppsats har 

genom att studera mediers språkbruk kunnat visa tendenser på maktutövningen i hur 

stadsdelar med olika socioekonomisk status porträtteras olika. Det i sin tur pekar på hur en 

lägre socioekonomisk status är en hemvist för avvikande och resulterar i våld och kriminalitet. 

Detta stärker Nickells tidigare fynd om hur klasskillnader ideologiskt konstruerades i 

brottsrapportering i USA. Däremot finns många faktorer som inte denna analys lyckas fånga 

upp, främst de inom brottsdiskursernas konsumtions- och produktionsförhållanden vilka 

också påverkar rapporteringen. 

5.2 Tendenser inom frekvenser 

Uppsatsens kvantitativa data kring förekomster av brott och stadsdelar pekar på vissa 

tendenser till skillnader i rapporteringen, främst språkligt. Jag har med denna uppsats sökt 

svar på skillnader inom brottsrapportering på en lokaljournalistisk nivå utifrån stadsdelars 

socioekonomiska status. För att den kvantitativa delen av denna analys skulle blivit än 
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tydligare skulle en mer extensiv officiell statistik över mord och mordförsök i Umeå kunnat ge 

än mer tyngd åt studien. Denna statistik har dock visat sig svåråtkomlig då varken BRÅ eller 

Umeå kommun för några register på i vilka stadsdelar brotten begås, samt att bara de senaste 

4 årens mordstatistik fanns tillgänglig hos Polisen i Umeå. Därutöver hade ännu fler artiklar 

kunnat analyserats från flera områden med varierande socioekonomisk status och från flera 

städer för att få ett än mer generaliserbart resultat. 

Enligt rubriksättningen mellan 2009 och 2019 finns svaga tendenser till att områden med 

lägre socioekonomisk status oftare skrivs ut i rubriker än områden med högre socioekonomisk 

status. Enligt tidigare nämnda Blake och Häger kan dessa tendenser bidra till att de som enbart 

läser rubrikerna får en stärkt bild av områden med låg socioekonomisk status som farligare än 

andra områden. Detta skulle dock behöva kompletteras med ytterligare brottstyper för att få 

ett tydligare resultat. Med en utökad studie med mer mottagarcentrerade analysverktyg hade 

även Blake och Hägers hävdanden kunnat studeras närmare. 

Vidare visar de kvantitativa fynden att brott som begås i områden med högre socioekonomisk 

status utgör ett större brott mot den rådande samhällsordningen i och med en större medial 

rapportering. Detta eftersom frekvensen av vilka stadsdelar som nämns kontra var de vanligast 

rapporterade våldsbrotten begås visar på hur brott i områden med högre socioekonomisk 

status genererar mer medial rapportering. Våldsbrott som begås i centrala Umeå genererar 

dock inte lika mycket medial uppmärksamhet som antalet anmälda brott enligt statistiken. 

Detta kan vara ett tecken på att det enligt den mediala logiken, och ekonomiska faktorer, inte 

är lika mycket värt att rapportera kring. Även detta är ett exempel på hegemoni genom mediers 

rapportering där stadsdelar representeras olika efter deras socioekonomiska status. 

5.3 Förslag till vidare forskning 

Enligt Moretti är verkligheten är oändligt stor medan koncept och begrepp som beskriver den 

gör verkligheten begränsad men mer hanterbar (2013:49). Denna uppsats har endast studerat 

en liten del, av en liten del av mord- och våldsrapporteringen i lokaljournalistiken. De resultat 

som presenteras här kan och bör endast tolkas som begränsade exempel på hur hegemoni och 

stereotypisering kan yttra sig i brottsjournalistik. Vidare hade undersökningen kunnat både 

utökas och förfinas i både sitt urval och sin metodologi. Förutom ovan nämnda studier där mer 

material inkluderas hade vidare forskning kunnat fokusera på kopplingen mellan 

medierapporteringen och politiska processer. Detta hade kunnat ge en än bättre bild av om 

och i så fall hur medier via dagordningsmodellen aktivt bidrar i vilka frågor som blir extra 

viktiga inför exempelvis ett valår. För ytterligare aspekter hade de digitala ”sociala” medierna 

kunnat inkluderas i en studie eftersom många artiklar nu även delas mellan människor på 

internet. Detta hade kunnat ge ett mer mottagarorienterat perspektiv på språkbruk och lämpar 
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sig väl för studier av både vilka ämnen som hamnar på dagordningen och vilka rubriker som 

genererar mycket mottagarorienterat engagemang.  
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