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Abstract

Title: The story of the hunters - A case study about the reporting of Kalixhärvan in local

media

Keywords: media, crime, police, hunters, hunting, criminal, news article, stereotype,

masculinity.

This study focus on how two local news papers in the northen part of Sweden reported about

the investigation of illegal hunting, called Kalixhärvan, in the years of 1983-1984. The study

also adress how this newspapers presented the agents that is mentioned in the newsarticles,

who played an importent part during the investigation. The study is based on the analysis of

eight articles involving the investigation. The aricales is selected from march 1983 to march

1984. The analys is made using the method of critical linguistics and with the theoretical

ground in theories of masculinity and stereotypes. Critical linguistics has five methodological

tools which are used in the study. The results of this study showed that the news articles uses

stereotypes, language and words to make the news more thrilling. The study also showed that

the police goes against the given stereotype in the way that the are portrayed as criminales.

The hunters are mostley portrayed as an northern-Swedish stereotype, which are a person

who loves the nature, hunting, snowmobiles, weapons and lives in a macho-culture. But they

are also portrayed as a criminal group of pepole, who are hunting illegaly with illegal

weapones. The study also shows how the witness of the crime are threatened by both hunters

and police officers.
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1. Inledning

Kalixhärvan var en brottsutredning om jakt- och vapenbrott i Kalix under början av

1980-talet. Under hela utredningen och följande rättegångar bevakades händelsen av

lokalpressen. Denna undersökning ska därför granska hur två lokala medier i Norrbotten;

Norrbottens Kuriren och Norrländska Socialdemokraten (NSD), rapporterade om händelsen

och hur de framställer de aktörer/parter som nämns i artiklarna om Kalixhärvan. Detta är

intressant ur ett medieperspektiv för att undersöka hurvida rapporteringen varit vinklad i

kontext med stereotyper, om en eller flera parter fått mer utrymme än någon annan.

Stereotyper är en intressant del att undersöka på grund av Kalixhärvans geografiska

placering, då Norrbotten och norrbottningar i många fall har en stereotypisk framställning.

Även kopplingen mellan dessa stereotypiska bilder av en norrbottningen tillsammans med

jakt/illegal jakt är av intresse att granska. Även stereotyper och maskuliniteter om vittne, polis

etcetera är av vikt.

1.2. Syfte och frågeställningar

Syfte

Syftet med denna undersökning är att granska hur lokaltidningarna NSD och Norrbottens

Kuriren rapporterat om Kalixhärvan, genom att undersöka hur de framställt de parter som

nämnts i texterna.

Frågeställningar

Vilka parter har fått utrymme i artiklarna?

Hur beskrivs parterna i artiklarna?

Finns det några stereotypiska föreställningar i artiklarna?
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1.3. Bakgrund

Bakgrunden till denna undersökning är en rekonstruktion av händelseförloppet,  källorna till

bakgrunden är hämtade ur P3 dokumentär och nyhetsartiklarna som analyserats.

År 1983 uppdagades ett av Sveriges största tjuvjaktsbrott som fick namnet Kalixhärvan. Det

började med en stulen och skjuten silverräv i byn Nyborg utanför Kalix. Två män greps för

brottet, varav den ene under förhör namngav flertalet personer för tjuvjakt. Det handlade om

tjuvjakt av främst räv. De utpekade skulle enligt vittnet under många års tid ha jagat räv med

hjälp av snöskoter och sedan skjutit djuret med revolver på nära håll. Bland de misstänkta för

jakt- och vapenbrott fanns flertalet jägare från byn Nyborg. Men även en rad polismän, vilket

är kärnan i Kalixhärvan.

Namnet Kalixhärvan uppkom när fler och fler misstänkta förhördes och mer och mer

bisarra händelser uppdagades. Att händelsen tillsammans blev kallad för en härva uppkom

när utredaren misstänkte att några poliser stulit beslagtagna vapen, dessa skulle enligt P3

dokumentär (2008) ha använts under tjuvjakten. Vapen misstänktes ha sågats av och gjorts

om till revolvrar.

Kriminalinspektören som tillsatts för att utreda brottet fick ta emot enorm kritik från

kollegor och det uppstod ryktesspridning enligt P3 dokumentär (2008). Han menade att det

var den så kallade byamentaliteten som gjort att utredningen blev ett laddat ämne. Med

byamentalitet menar han att byn tyckte att jakt är ett ämne man inte ska röra vid. Utredaren

säger till P3 dokumentär (2008) att de släktband som fanns mellan poliser och jägare, och att

nästan alla poliser själva var jägare, var anledningen till att utredningen blev motarbetad.

Enligt P3 dokumentär (2008) blev det missförhållanden i polishuset på grund av

utredningen så det tillsattes en internutredning för att utreda om detta stämde. Kalixpolisen

valde att själva göra internutredningen, vilket gjorde att det sedan blev bestämmelser att när

en polisstation ska utredas ska det göras av en extern part enligt P3 dokumentär (2008).

Kalixhärvan var ett virrvarr av anmälning, bland annat om hot mot utredare och vittne,

tjänstefel, stöld och tjuvjakt. Brottsutredningen blev rikskänd då det ansågs vara en skandal

inom poliskåren enligt P3 dokumentär (2008). Huvudvittnet påstod att han blivit hotat med

kniv efter en av vägarna i Nyborg av tre män, varav den man som haft kniven skulle ha varit

en polis vid Kalix polisstation.
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Några månader efter att utredningen om jaktbrott satts igång bestämde riksåklagaren att

alla utredningar skulle göras om. Det var Umeåpolisen som fick det arbetet och utredde allt

från början till slut, varav de upptäckte att cirka var fjärde polisman anmälts för brott vid

Kalix polisstation (P3 dokumentär, 2008). De utredde även behandlingen av den

kriminalinspektör som tillsatts för utredningen om tjuvjakt. Umeå polisen kom fram till att

hotet med kniv mot huvudvittnet inte hänt, att utredaren för tjuvjakt hade litat för mycket på

ett vittne och att han börjat utredningen i fel ände. Under den här tiden menar den utredare

som tillsatts för att utreda tjuvjaktsbrotten att det försvann viktiga papper ur

jaktbrottsutredningen från polishuset P3 dokumentär (2008).

Under hela jaktbrottshärvan häktades 14 personer och 26 personer misstänktes för brott. År

1984 ägde rättegången rum, 5 personer dömdes för stöld och olaga vapeninnehav och 8

personer dömdes för olaga vapeninnehav, men ingen dömdes för någon form av jaktbrott (P3

dokumentär, 2008). Jaktbrott som var vad den egentliga utredningen handlade om. Enligt P3

dokumentär så ska vittnet för tjuvjakten ringt en polis efter rättegången och berättat att han

ljugit under hela utredningen, att utredaren pressat honom till att namnge personer och att

allt han vittnat om varit lögn (P3 dokumentär, 2008).

Alla dessa faktorer i hela händelseförloppet, från det att silverräven från rävfarmen i

Nyborg sköts till det att rättegången om jaktbrott och vapenbrott var över är anledningen till

att utredningen kallas för Kalixhärvan. Efter rättegången om jakt- och vapenbrott forsatte

rättegång mot huvudvittnet om falsk tillvitelse.

Tage Nordmark var polis i Kalix under härvan. Efteråt skrev han en bok vid namn

Kalixhärvan (1986) där han utifrån egna åsikter granskar artiklar från samma tidningar som

denna studie ämnar att undersöka. Dock har boken inget vetenskapligt stöd och jag anser

även att den är partisk och saknar därför trovärdighet som en källa till denna undersökning.

Det är den enda litteratur jag hittat om Kalixhärvan, mer än tidningsartiklar.

Kjell Sundvalls film “Jägarna”  (1996)  är inspirerad av Kalixhärvan enligt P3 dokumentär.
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2. Teori & Tidigare forskning

Brott har alltid fascinerat människor i den grad att det alltid funnits intresse av att läsa om

det. Förövare och brottsoffer visas upp i medier och människor tittar, läser och tar in all

information de kan om händelsen. Detta var inget undantag när Kalixhärvan var på tapeten i

medierna. Därför är det av intresse att se hur brottoffer, förövare etcetera framställs i medier

och se vad tidigare forskning fått fram om detta. Även hur stereotypen för norrlänningen ser

ut är av intresse då medier allt för ofta ger en stereotypisk bild av en aktör i ett brott, detta

med koppling till maskulinitet.

2.2. Genus och makt

Genus är en socialt ställningstagande för vad vi anser vara kvinnligt och manligt eller

feminint och maskulinitet. Kulturella skillnader i dessa ställningstaganden har också påvekan

på genus mellan olika kulturer, och därmed har olika kulturer olika syn på genus

(Fagerström, Nilson, 2008:7). En enkel förklaring till detta är synen på vilka färger pojkar

respektive flickor bör klä sig i. Pojkar bör enligt de sociala koderna som finns i samhället ha

blått på sig, medan flickor bör ha rosa. Detta bygger på en samhällssyn på hur flickor och

pojkar bör vara och se ut, även om det inte stämmer rent veteskapligt. Även synen på att

kvinnor gillar smink och män gillar bilar är ett socialt skapat fenomen, utan att det egentligen

stämmer. Många kvinnor gillar bilar och många kvinnor är inte intresserade av smink. Likaså

för männen, inte alla män gillar bilar och många män tycker om smink (Fagerström, Nilson,

2008:7). Genus kan även ses som maktordning, att män är de starka i samhället medan

kvinnor är de underordnade. Detta utgör en maktordning som visar på relationen mellan

kvinnor och män i samhället.

Makt utövas i samhället, det är makten som visar på vad som är bra respektive dåligt, “vi”

respektive “dem” etcetera (Fagerström, Nilson, 2008:12-13). Medierna utövar således en makt

då de förmedlar värderingar och åsikter om samhället. Det utgör en av grundstenarna i hur vi

uppfattar omvärlden (Fagerström, Nilson, 2008:25). Denna makt gör att medierna även

formar hur vi ser på det som inte håller sig till normer och de stereotypiska bilder som finns i

7



samhället. Alltså hur vi förhåller oss till “den andre”, det som inte anses normalt och bryter

mot de föreställningar vi har om omvärlden (Fagerström, Nilson, 2008:26).

Medierna har som nämnt tidigare makt över vad som visas i nyhetsrapportering och en

undersökning visar att största andelen som visas upp i nyhetsrapporteringen är män, andelen

män i denna sorts rapportering är 70% och kvinnorna utgör därför 30% (Fagerström, Nilson,

2008:119). Alltså har männen en dominerade roll i den nyhetsrapportering som finns idag.

2.3.  Stereotyper och maskulinitet

I samhället finns många stereotyper som visar förutfattade meningar om hur människan ska

se ut, bete sig och vilka värderingar de bör ha. Dessa stereotyper är formade efter hur vi

människor ser på vår omvärld och kan förklaras som en mall för vad vi människor strävar

efter att vara (Fagerström, Nilson, 2008:70). Stereotypen gör att en grupp får en given

egenskap och på så vis finns det ej utrymme för något att frångå normen. Den givna

egenskapen kan te sig på skilda vis genom exempelvis kläder, språk, tillhörighet i social

sammanhang och/eller etnicitet (Lindgren, 2009:91). Ett exempel är ett mc-gäng

(motorcykel-gäng), stereotypen av de som tillhör mc-gänget är ett och samma; kriminell.

Stereotypen bildas alltså genom hur vi i samhället ser på just mc-gäng, och dessa individer i

den grupperingen får då en gemensam egenskap som inte tar hänsyn till individuella

egenskaper hos individen (Lindgren, 2009:91). Ett annat exempel är stereotypen av en polis,

vilket är en hjälte (Ryderman, Ahnlund, 2004:8) som i sin tur kopplas samman med “de

goda”. Polisen ska även enligt stereotypen vara auktoritär, aldrig göra fel och ha en

machoattityd (Hydén, Lundberg, 2004:143-144).

Maskulinitet är ett begrepp som beskriver det manliga, motsattsen till detta begrepp blir då det

kvinnliga eller feminima (Connell, 1999:38). Maskulinitetsbegreppet bygger på idéen om

könsroller, det vill säga man och kvinna. Och till dessa roller tillskrivs egenskaper som ter sig

olika mellan de två parterna, män respektive kvinnor. Dessa hade från början till största del

sin koppling till det biologiska könet, medan det nu har sin koppling till genus teorierna om att

könet uppstår genom sociala omständigheter som lär människan att vara/bete sig på ett visst

sätt (Connell, 1999:38-40).

Maskulinitet handlar därför om det som utgör en man, det manliga. Men maskuliniteten

utgörs sällan av individen, utan av en grupp. Det blir en alltså kollektiv maskulintet för en hel
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grupp (Connell, 1999: 127) som kan liknas med stereotypers gruppegenskaper. Inom

maskuliniteten finns det olika slags maskuliniteter. En av dessa är den hegemoniska

maskuliniteten, vilket utgör den maskulinitet som för tillfället är den aktuella i samhället. Med

det menat den maskulinitet som är idealet (Connell, 1999:100-101). Den hegemoniske

mannen kan bland annat vara kända personer som är idealet, eller en person i en

maktposition av varierande slag som ses som en ledare (Connell, 1999:101). Den

underordnade maskuliniteten är motsattsen till den hegemoniska. Denna maskulinitet

handlar om de som står under den hegemoniske mannen, den svagare och mer

underordnade. Det kan handla om kulturell uteslutning och smutskastning (Connell,

1999:102-103). Ofta kopplas denne kategorier ihop med den enligt Connell (1999)

överordnade heterosexuella mannen i förhållande till den homosexuelle mannens

underordnad (Connell, 1999:102-103). Men i denna undersökning kan den kopplas ihop med

den överordnade polisen och den underordnade misstänkte. Den delaktige maskulinteten är

enligt Connell (1999) en man som är finns i den hegemoniska gruppen men som inte är den

aktive hegemoniske mannen (Connell, 1999: 103). Detta kan förklaras ytterligare med

exempelvis ett politiskt parti. Partiledaren är den hegemoniske mannen, de övriga

partimedlemmarna är inom den hegemoniska kretsen men inte som den hegemoniska

mannen. Dessa medlemmar utgör en grupp som ser på ledaren som något eftersträvansvärt

och önskvärt.

Marginalisering är den relation som finns mellan den hegemoniske överordnade och de

underordnade maskuliniteterna. Denna relation gör att vi kan undersöka maskuliniteter

utifrån givna ramar (Connell, 1999:105). För att granska stereotyperna i denna undersökning

är det därför viktigt att också granska maskuliniteterna. Maskuliniteten sätts även i kontext

med den stereotypiska bilden av en norrlänning.

2.3.2. Norrlänningen

Det finns många föreställningar och stereotyper för vad en norrlänning är. En undersökning

om detta fenomen är studien “Den ociviliserade “norrlänningen” - en studie om social

kategorisering och stereotyper” av Dalia Mukhtar-Landgren (2006). Studien tar upp hur

dessa föreställningar upplevs ur ett maktperspektiv och vad andra anser om just

norrlänningen.
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Enligt studien finns det många stereotyper om en norrlänning, men de flesta har en stark

koppling mot naturen (Mukhtar-Landgren, 2006:24). Vilket även Madeleine Eriksson (2008)

stödjer, hon menar att det är i positiv anda norrland är kopplat till naturen (Eriksson,

2008:4). Med det menat att norrlänningarnas naturliga sätt att vara sig själva har sina rötter

i att de alltid haft tillgång och närhet till den lugna naturen. Det medför att norrlänningarna

har ett naturligt beteende (Mukhtar-Landgren, 2006:24).

Denna naturlighet kopplas enligt stereotypen ihop med vara blåögd och naiv. Att

norrlänningarna är ärliga utan några baktankar för egen vinning, att de talar sanning och att

i norrland litar man på varann. Även de man aldrig träffat förrut eller kommer träffa igen.

Detta menar författaren till studien är en motsats till de föreställningar som finns om de som

bor i södra Sverige. Författaren menar även på att norrlänningar uppfattas som ociviliserade

på grund av att de är fåordiga och sällan säger mer än de absolut måste (Mukhtar-Landgren,

2006:25-27).

En annan stereotypisk bild av norrlänningen är att de är lata och får bidrag av staten, att

de får bidrag trots att de egentligen inte behöver det. Och att Norrland på så sätt blir en

ekonomisk belastning för det övriga landet (Mukhtar-Landgren, 2006:27-29). Med denna

stereotyp följer bilden av att norrlänningen står för en kultur där förtäring av alkohol i stora

mängder genom hembränning är stor (Mukhtar-Landgren, 2006:29-30). Stereotypen menar

även på att norrlänningen är grov till sättet och uppnår en machokultur där det “manliga”

står i centrum. Man uttrycker begrepp som “riktiga män” där männen är manliga som visas

genom att de misshandlar kvinnor, har homofobi och snusar konstant (Mukhtar-Landgren,

2006:29-30). På detta sätt underordnas norrlänningen resten av landet och förlorar makt.

Även Sven Burman (2005) har gjort en undersökning om Norrbotten och norrlänningen

som handlar om kännetecken och egenskaper hos företag i Norrbotten. Han menar på att i

Stockholm ses norrlänningen som lugn, naturlig och pålitlig (Burman, 2005:29) och att ord

som modernt och fartfyllt inte stämmer in på den bild av norrland som finns i Sverige

(Burman, 2005:27). Företaget Norrlands Guld har enligt Burman (2005) använt sig av

tafatta och tystlåtna karaktärer i sina reklamkampanjer (Burman, 2005:28) vilket är en av de

stereotyper som finns för norrlänningar.

Eriksson (2008) tar upp i sin artikel att medier ofta inte framställer norrland och därmed

också norrlänningar på ett sanningsenlig sätt. Hon menar på att medierna ser norrland mer

som en social produkt för nyheter och på så sätt bildas stereotyper i medierna, framförallt för

att på så sätt bilda en nyhet som är nyhetsvärdig (Eriksson, 2008:6). I sin artikel tar hon även
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upp att norrlänningen ofta ställs i kontrast till “storstadsmänniskor” och deras motsatta liv.

Storstädernas liv och människor ses som det normala, medan livet på glesbygden ses som det

annorlunda eller onormala (Eriksson, 2008:16). Eriksson  (2008) menar även på att

norrlänningen ofta beskrivs som gammeldags, arbetarklass och sådana man kan göra narr av

(Eriksson, 2008:16).

2.4. Illegal jakt

Illegal jakt är ett ämne som är aktuellt för denna studie. Kalixhärvan var en brottsutredning

som började med jaktbrott. En studie som tar upp delar av det ämnet är examensarbetet  De

laglösa jägarna - Bevakning av illegal jakt och fiske i Västerbottens inland av Håkan Isaksson

och Conny Billman (2005). Studiens huvudmål är att undersöka om det finns möjligheter att

förebygga, kontrollera och uppdaga jaktbrott. Detta har inte någon direkt koppling till min

studie. Dock tar studien om illegal jakt upp många ämnen som nämns i artiklarna som

analyseras i denna undersökning. Det tar exempelvis upp vilka gärningsmännen som ligger

bakom tjuvjakt är. Studien menar på att det är svårt att utreda vilka som ligger bakom den

illegala jakten, då detta ofta sker långt från bebyggelse och vittnen. Dock menar de på att i

norra delen av Sverige sker brotten med snöskoter i jägarnas lokala trakter. Detta kan liknas

med Kalixhärvan, då jaktbrotten ska ha skett på just snöskoter och i jägarnas hemtrakter. De

menar även på att brotten ofta sker i en mindre grupp eller med endast en individ (Isaksson,

Billman, 2005:12). Dessa brott är svåra att utreda då de sker ofta sker under de årstider då det

är minst risk att bli upptäckta och eventuella spår kan döljas (Isaksson, Billman, 2005:13).

Författarna till undersökningen menar på att de som utreder eller arbetar mot jaktbrott ofta

blir bemötta med kritik och misstro, då tjuvjakt inte anses som allvarligt hos många. De

menar på att jägare i allmänheten håller vandra om ryggen att det finns en mentalitet som är

för illegal jakt.

Isaksson och Billmans (2005) studie har relevans för denna undersökning när den sker i

koppling till stereotyper om norrlänningen. Det kan medföra en förståelse för jaktens innebörd

hos den stereotypiska norrlänningen om denne är synliggjord i artiklarna om Kalixhärvan.

Även om studiens huvudsyfte inte har någon relevans eller koppling till denna undersökning
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så kan delar av dess innehåll användas som stöd i analysen av artiklarna i form av hurvida

jakten hjälper till att framställa stereotypen av en norrlänning.

2.5. Brottsnyheter

Ester Pollack gjorde år 2001 en studie om brottsnyheter hon kallar för En studie i medier och

brott (2001). Hon undersöker främst framställningen av ungdomsbrott. Ungdomsbrott är

inte fallet i denna undersökning men Pollacks (2001) slutsatser om brottsjournalistik är i stort

ändå relevant. Hon menar att brottsnyheter framställs utifrån de nyhetsberättande krav som

finns. Att medierna framställer brott som det största hotet i samhället och kopplar inte ihop

individens handlingar med andra sociala problem (Pollack. 2001:318). Detta medför att brott i

utifrån mediernas ståndpunkt kan ses som en handelsvara som manipulerats och vinklas.

Hon menar på att de gränser som finns mellan ren underhållning och information inte är

tydliga längre och flätas samman till en brottsnyhet. På så sätt kan medierna forma den

allmänna uppfattning om det aktuella brottet (Pollack. 2001:318-319). Dock menar hon på

att nyhetsrapporteringen är i stort behov av källor som kan te sig i form av polismaterial

etcetera, rapporteringen blir då starkt förankrad med polismaterialets ståndpunkter (Pollack,

2001:86)

Mahina Chipumbu Nilsson (2012) tar i sin undersökning Konstruktioner av brottsoffer i

svensk press upp olika typer av brottsoffer och hur de framställs i medier. Författaren menar

att brottsoffret ofta lyfts fram som just ett offer i den mån att det är samhällets ansvar att ta

hand och skydda denne. Och att vi konsumerar medier med ett intresse för detaljerade

beskrivningar av gärningsmännen och dess handlingar. Brottsnyheter är ofta personifierade,

detta för att nå en mer personlig nivå på nyheten. Förövarna är ofta individualiserade i

medier genom att framställa dessa med dess egenskaper som med exempelvis ord som

aggressiv och impulsiv. Detta medför att förövaren representeras på ett relativt personligt plan

med personliga egenskaper (Jewkes, 2004:45). Polisen får mer utrymme i medierna och

framställs ofta ur en positiv, men dramatisk, skildring där de ofta löser brott i en svår situation

(Jewkes, 2004:149).
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2.6. Nyhetsvärdering

Nyhetsvärdering handlar om de aspekter och processer som gör att en nyhet blir just en

nyhet. Vad det är som gör att en händelse anses vara värd att förmedla och informera om

(Hivitfelt, 1985:20). Den process som gör att en nyhet når ut till allmänheten skiljer sig dock

åt mellan olika medier, vad ett medium anser vara en nyhet kan ett annat medium sortera

bort (Allan, 2010:74). Det finns även olika ämnen som blir prioriterade beroende på vilket

medium det är aktuellt för. Ämnen kan vara sport, brott, politik etcetera. Men ämnena brott

och olyckor anser Hivitfelt (1985) är två ämnen som får mycket utrymme. Bevakning av alla

ämnen kan ske på olika geografiska nivåer, det vill säga lokalt, regionalt, rikstäckande och

internationellt (Hivitfelt, 1985:24).

Nyheter anses vara händelseinriktade, att nyheter som publiceras är snabba nyheter. Med

det menat händelser som händer nu exempelvis ett mord. Medan nyheter som sträcker sig

under en längre period ibland väljs bort. På så sätt prioriteras vissa händelser över andra

(Hvitfelt. 1985:25). Stuart Allan (2010) menar att den finns en rad olika kategorier för

nyheter, någon eller några av dessa kategorier ska således uppfyllas för att nyheten ska bli just

en nyhet (Allan, 2010:72). Några av dessa kategorier är att nyheten ska innehålla/handla om

en konflikt, personligt, känd person (även kallad elit i samhället), välkänt land (även kallat ett

elit land) och en specifik kultur etcetera (Allan, 2010:72-73).

.
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3. Material och metod

Artiklarna som granskas är hämtade från två lokaltidningar i Norrbotten; Norrländska

Socialdemokraten (NSD) och Norrbottens Kuriren. Sammanlagt granskas åtta artiklar, jämt

fördelade mellan tidningarna. Undersökningen analyseras med hjälp av Fowlers kritiska

lingvistik och de metodverktyg som tillhör. Denna metod är lämplig då den fokuserar ordval,

språkanvändning, meningsuppbyggnad etctera vilket gör att det är ett relevant metodval för

undersökningens syfte. Undersökningen bygger på att analysera tidningsartiklar utifrån de

metodverktyg som beskrivs i kapitel 3.4.2 på sida 17.

3.2. Avgränsningar

Denna undersökning bygger på att granska artiklar utifrån kritiska lingvistikens

tillvägagångssätt. Kalixhärvan ägde aktivt rum i tidningarna från år 1983-1985. Efter detta

följde artiklar om andra händelser som berörde Kalixhärvan som exempelvis hot. Eftersom

det finns en stor mängd artiklar har avgränsningar gjorts. Den första avgränsningen är att

undersökningen ska behandla större artiklar, med det menat artiklar som fyller minst en

tredjedel av en tidningssida. Det förekommer alltså inte notiser i undersökningen. Sedan har

en tidsram upprättats. Detta för att Kalixhärvan förekom i tidningarna långt efter att

händelsen/händelserna var över. Artiklar har därför valts ut från den tid då Kalixhärvan var

som mest aktuell, det vill säga från det att “härvan” uppdagades i mars 1983 till att

rättegången om jaktbrott och vapenbrott var över, det vill säga till och med mars månad

1984. Efter det följde rättegången för en polis som misstänkt ha hotat vittnet och rättegången

mot vittnet om falsk tillvitelse. Dessa rättegångar med tillhörande händelser och anmälningar

har jag därför valt att inte analysera i undersökningen, även om dessa också var en del av

Kalixhärvan. En avgränsningar har därför upprättats för att sätta fokus på den del av

Kalixhärvan som handlade om jakt- och vapenbrotten samt polisbrotten och

missförhållanden i polishuset fram till mars månad 1984. Detta för att dessa fyra aspekter

räknas som kärnan i Kalixhärva.
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3.3. Urval

Undersökningen bygger på artiklar från två dagstidningar i Norrbotten; Norrbottens Kuriren

och Norrländska Socialdemokraten. Sammanlagt har 8 artiklar valt ut, 4 artiklar från

respektive tidskrift.

Tabell för urvalsdatum:

Artikel nr: Norrländska Socialdemokraten
(NSD)

Norrbottens Kuriren

1 Lördag den 9 juli 1983 Tisdag den 5 mars 1983

2 Måndag 26 september 1983 Tisdag den 22 mars 1983

3 Torsdag 26 januari 1984 Tisdag 19 juli 1983

4 Tordsdag 8 mars 1984 Lördag 26 november 1983

Artiklarna i sig har valt ut efter artikelns relevans för undersökningen. Det finns en större

mängd artiklar om Kalixhärvan mellan mars 1983 till och med mars 1984 i respektive

tidskrift. Under mars månad 1983 producerades flertalet artiklar, på grund av den mängd

artiklar, dess innebörd och framförallt Norrbottens Kurirerens frekventa rapporteringen under

denna månad har två artilar från samma månad och tidskrift valt ut för granskning. Under

april - juni månad 1983 fanns dock bara ett fåtal mindre artiklar om händelsen som inte

behandlade det denna undersökning vill granska, så under dessa månader har ingen artikel

gått till granskning. Från juli 1983 - mars 1984 är Kalixhärvan åter igen högst aktuellt i

medierna då rättegångar om brotten är igång. Därför har majoriteten av artiklar valt ut från

denna period. Artiklarna i sig har valts ut efter dess relevans till undersökningen. Artiklarna

som valts ut har inte samma datum, med det menat att exempelvis artikel nummer 1 från

Norrbottens Kuriren och artikel nr 1 från NSD har olika datum. Detta är ett val som

tillämpats då artiklarna från samma datum ur båda tidningarna rapporterat om samma

saker, det blir därför ej relevant för undersökningen att undersöka två likvärdiga artiklar.

Nedanför följer en tabell med kriterier som artiklarna skulle uppnå för att gå till granskning.

Nedan följer en tabell med kriterier som artiklarna skulle uppnå för att gå till granskning.
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Tabell för artikel kriterier:

Relevans Berör de aktuella parterna.
Berör utredningen.
Berör jakt, vapen och/eller polisbrott.

Innehåll Lägre än en tredjedel av sidan (ej notis).
Nyhetsartikel, ej insändare eller dylikt.

3.4. Kritisk lingvistik

Undersökningen bygger på en textanalys utifrån Fowlers (1991) kritisk lingvistik. Fowler

(1991) menar att nyhetstexter är formade av sociala omständigheter och därför förmedlar

budskap och värderingar som är kopplade till dessa social omständigheter (Fowler. 1991:66).

Det kan även förklaras med att medium rapporterar om händelser, och när denna

rapportering sker är det en författare/skribent/journalist som skriver det. Denne person har i

sin tur sina egna åsikter och värderingar så texter kan därför inte enligt Fowler (1991) skapas

på ett oberoende eller objektivt sätt (Fowler, 1991:25). Kritisk lingvistik kan även förklaras

som ett sätt att med hjälp av textanalys avslöja maktförhållanden i samhället och på så sätt

utöva samhällskritik (Bergström, Boreús. 2012:264). Vilket på så sätt är en metod som är väl

lämpad för just nyhetsrapportering. Fowler (1991) menar även på att journalistiken aktivt

skapar nyheter som får ett högt värde genom hur de framför händelserna (Fowler,

1991:37–41), med det menat skapar en mer laddad värdering än den egentliga händelsen har.

Fowler (1991) använder sig av fem metodverktyg; transitivitet, transformation, lexikala

strukturer, modalitet och talhandlingar (Fowler, 1991:61-90). Denna undersökning kommer

tillämpa samtliga verktyg i den mån att de är väsentliga i de artiklar som granskas, vilket

betyder att verktyg används olika beroende på den specifika artikelns material, innehåll och

relevans. Modalitet är dock ett verktyg som inte är relevant för många av artiklarna som ska

analyseras, det medför att just modalitet eller sanningsmodalitet, som är den form av

modalitet som är aktuell i denna studie, är något som bara kommer nämnas om det är

avvikande.
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3.4.2. Kritiska lingvistikens metodverktyg

Enligt Fowlers (1991) kritiska lingvistik finns det fem metodverktyg; dessa är transitivitet,

tansformation, lexikala strukturer, modalitet och talhandlingar.

Tansitivitet är ett av Fowlers (1991) metodverktyg inom kritisk lingvistik som kommer

tillämpas i denna undersökning. Detta metodverktyg kan förklaras som de beteckningar/verb

som används för att tillsammans förklara en händelse (Fowler. 1991:70-71). I en text kan

detta exemplifieras genom att använda meningen jägaren sparkade ihjäl räven. I detta fall så

är auktionen ordvalet sparkade, där den som utför auktionen är jägaren och den passiva

rollen, som Fowler väljer att kalla ”patient”, är räven. De olika beteckningarna i den nämnda

meningen bildar ett maktförhållande där jägaren har makten över räven. (Fowler.

1991:70-76).

Transformation är ytterligare ett av Fowler (1991) metodverktyg. Detta verktyg granskar de

variationer som finns i uppbyggnaden av en mening, att plocka bort eller lägga till ett ord i en

mening skapar olika känslor. Ett exempel är polis hotade vittnet. Detta är en mening som kan

granskas med hjälp av transformation. Genom att lägga till ordet polis får man ett annat

intryck eller en annan känsla av meningens innebörd. Om ordet polis istället hade bytts ut till

mannen så skulle texten få en annan innebörd. Med det menat att genom att tillämpa ordet

polis så får polisen en aktiv roll, medan order mannen ger en mer passiv roll i den mån att vi

inte kopplar samman det ordet med lika specifika definitioner som ordet mannen (Fowler.

1991:77.80). Genom att välja att passivisera eller aktivera en aktör i texten ändrar textens

innebörd och/eller fokus ( Fowler. 1991:77.80).

Det tredje verktyget är lexikala strukturer. Det syfta på det specifika ordval som tillämpas i

texten, alltså själva språkanvändningen. Dessa ordval analyseras genom att titta på hur

specifika ord skapar en innebörd. Exempelvis ord som; jakt, ledare och kamrater. Detta kan

tolkas som innebörden av ett jaktlag. Fowler menar på att man kan granska orden ur två

olika förhållningssätt; vad refererar ordet till för något och vilken betydelse har ett ord i

förhållande till ett annat ord (Fowler. 1991:80-84). Enligt Fowler (1991) är det därför viktigt

att se över vilka ordval som är en återkommande företeelse i texten och hur dessa ord

prioriteras i sammanhanget (Fowler, 1991:80-84).
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Modalitet är det fjärde verktyget i kritisk lingvistik enligt Fowler (1991). Detta verktyg

granskar hur författaren av en text har för förhållande till texten, med det menat attityder

(Fowler, 1991:85-87). En av dessa modaliteter kallas för sanningsmodalitet, med det menat

att författaren vill få fram en sanning i texten vilket kan te sig på olika sätt. Det kan

exemplifieras genom att författaren använder meningsbyggnaden det är så här, då får

författaren fram en sanning genom att poängtera att det precis är så det är. Denna sorts

modalitet är den mest frekventa inom nyhetsrapportering (Fowler. 1991:85-87). I denna

undersökning kommer modalitet endast tas upp analys av artiklar om modaliteten avviker på

något sätt.

Talhandlingar är det femte och sista metodverktyget. En talhandling är ett ord i en mening

som i sammanhang kan skapa en handling. Som exempelvis meningen vittnet lovade att han

talade sanning, där är lovade ordet som utgör handlingen. Det handlar om ett verb som sätter

ton på handlingen (Fowler. 1991:87-90). Meningen kunde ha varit vittnet talade sanning,

men genom att lägga till den ovannämnda ordföljden får detta konstaterade en

handling/händelse/aktion då vittnet lovar något.

Samtliga metodverktyg kommer tillämpas i analysen, dock finns det olika mycket att hämta

med metodverktygen beroende på artikel.

3.5. Metoddiskussion

Denna undersökning grundar sig i en analys med hjälp av kritisk lingvistik. Svagheterna med

denna analysmetod är att den bygger på hur uppsatsförfattaren tolkar ordens betydelser i

texten, dock stöds dessa tolkningar av de metodverktyg och teorier som tillämpats för

undersökningen. Urvalet av undersöknings material det vill säga artiklarna har även det

nackdelar. Eftersom uppsatsförfattaren själv valt ut artiklarna, dock utifrån vissa förbestämda

kriterier, är dessa ändå valt ut efter uppsatsförfattarens åsikt om vilka som uppfyller

kraven/kriterierna. Dock finns det en fördel med denna sorts urval, det är att alla artiklar då

är relevanta för undersökningen. Om urvalet istället byggs på exempelvis ett slumpmässigt

urval av artiklar är det stor risk att det skulle bli ett överflöd av oväsentliga artiklar som inte

är relevanta för undersökningens syfte och frågeställningar.
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3.5.2.  Validitet och Reliabilitet

För att studien ska nå en hög trovärdighet är det viktigt att undersökningen genomförs med

en vetenskaplig bas. I detta fall genom att tillämpa metoden kritisk lingvistik och teorier om

exempelvis stereotyper som ska stå som stöd genom hela undersökningens. Artiklarna ska

granskas och analyseras enligt de riktlinjer som följer med metoderna och teorierna. Detta

medför att undersökningen får en hög validitet och reliabilitet (Thurén, 2007: 26).

Validitet handlar om att bara undersöka det väsentliga, att inte gå från syftet i det man

undersöker (Thurén, 2007:26). I denna undersökning blir validiteten hög om analysen endast

riktar in sig på det bestämda frågeställningar och hela tiden kopplar det till undersökningens

syfte. Om undersökningen skulle frångå dessa ramar skulle validiteten bli låg. Validitet kan

även förklaras med frågan; Undersöker studien den bestämda fråga jag vill få svar på?

(Bergström & Boréus, 2012:41) För att få en högre validitet på undersökningen bör forskaren

fördjupa sina kunskaper inom ämnet denne forskar om (Bergström & Boréus, 2012:42).

Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet, att undersökningen ska vara korrekt

utförd och ha en tillförlitlig grund (Thurén, 2007:26) som i denna studie kan handla om att

använda en relevant metod för undersökningens syfte med stöd i teorier. För att få en hög

reliabilitet bör arbetetet vara noggrant utfört och utan felaktigheter i källor, fakta och så

vidare. För att uppnå detta kan en annan studie som undersöker samma sak granskas för att

se om den fått samma resultat, eller att låta en annan part granska ens undersökning

(Bergström & Boréus, 2012:42-43).
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4. Analys och resultat

Analysen nedan grundar sig i den kritiska lingvistikens analysverktyg enligt Fowlers (1991)

lära. Artiklarna är hämtade ur tidningarna Norrländska Socialdemokraten (NSD) och

Norrbottens Kuriren. Ämnet i samtliga artiklar är utredningen för jakt- och vapenbrott samt

missförhållanden i Kalix polishus i samband med brottsutredningen Kalixhärvan som ägde

rum i början på 1980-talet. Den kritiska lingvistikens analysverktyg kommer ha stöd i teorier

om stereotyper, maskulinitet, forskning om brottsnyheter och framställning av de olika

parterna i en brottsrapportering, det vill säga offer, förövare, polis etcetera. Dessa

analysverktyg kommer tillämpas i samtidiga artiklar, dock i olika grad då artiklarna är av

olika slag och därmed innehåller olika slags information, därav får vissa analysverktyg inte ut

lika mycket information i samtliga artiklar.

Begreppet skoter är ett förekommande begrepp i analysen. Detta begrepp syftar då enbart till

snöskoter, ej andra fordon som också är kallade skoter exempelvis mopeder etcetera.

4.2. Norrländska socialdemokraten (NSD)

4.2.2 Artikel nr 1: Lördag 9 juli 1983 “Jägarna skräms för hetsjakten” (bilaga 1)

Sammanfattning av artikeln:

Artikeln, skriven av Gunnar Isacsson, är till största del ämnad att berätta om ett specifikt fall i

brottsutredningen, men tar även upp mer övergripande generella fall. Det specifika fall han

tar upp handlar om den 25 december 1982, då ett av de två grupperingarna i Nyborgs jaktlag

är ute med sina snöskotrar för att jaga räv bland holmarna i skärgården. Artikeln talar om en

incident under denna dag, då en räv kommer springande ut på isen och en av jägarna jagar

djuret med sin skoter, kör över det och sedan klivet av skotern och sparkar ihjäl räven. I

artikeln nämns också att jaktlaget valt att hålla tyst om incidenten. Det övriga fallen som tas

upp är som nämnt tidigare mer övergripande och tar upp vilka andra holmar/öar som denna

sorts jakt gått till på och hur de dödat djuret/djuren. Artikeln slutar med meningen: “Hur än
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rätten en gång kommer se på den här historien så står utredarna som vinnare för matchens

andra rond”.

Analys:

I artikeln finns det mycket som går att analysera med hjälp av vertygen från kritisk lingvistik.

En mening i artikeln är: “Så kastar han sig på sin skoter och efter en kort hetsjakt ute på isen

kör han över räven med sin skoter och sparkar sedan livet ur den.” Denna mening visar stark

på en dominans i form av den part som kallas för han i texten, vilket är utifrån artikelns i

helhet en jägare. Den passiva rollen här blir räven. Med denna mening kan vi även urskilja

handlingar som han gör i ord som kastar, kör och sparkar. Dessa tre ordval är verb som

beskriver tre handlingar som utgör denna mening (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska

metodverktyg s. 17-18). Artikeln nämner även “den självskrivne ledaren över gänget”, vilket

utgör en dominansposition för ledaren då denne försätts i en aktiv position och kan liknas

med maskulinitetsforksningens hegemoniske maskulinitet (Connell, 1999:100-101). Ledaren

är den hegemoniska mannen som ger en känsla av storhet då denne beskrivs som den

självskrivne ledaren istället för bara ledaren. Det finns även en delaktig maskulintet i den

ovannämnda meningen, gänget. Dessa individer som utgör denna gruppering är med i den

hegemoniska kretsen, men då de ej benämns som ledare eller andra ord av auktoritär klang

leder detta till en underordnad. Att underöka om ord används för att sätta kraft till en mening

är av vikt till undersökningen då den ska granska hur de framtäller de parter som nämns i

texterna. Meningen “Han är affärsman och brukar ta hand om de skjutna rävarna” är just

en sådan mening som har ett ord som utgör en “tyng” i texten, dett är är affärsman.

Meningen har samma relevans om order affärsman inte nämns, dock får den en tyngre

innebörd. Begreppet affärsman kopplas samman med en framgångsrik person, vilket gör att

meningen får kraft i att den som tar hand om rävarna är en man med högre ställning och

därmed ges denne en mer dominant ställning i texten. Om affärsman uteslutits får meningen

en lättare innebörd, det vill säga att han har hand om rävarna vilket är mer ospecificerat och

kopplas inte samman med samma sociala föreställning (stereotyp). I meningen i början av

denna analys  tas ordet självskrive upp, även detta är ett ordval i en mening som bildar en

känsla eller föreställning om denne självskrive ledare. Även här tyder det på en maksulinitets

föreställning som faller in på den hegemoniske maksuliniteten (Connell, 1999:100-101).

Artikeln formulerar sig “de inblandade anser att den unge jägaren som “körde över” räven

borde få ta den” i en meningsbyggnad, ordföljden unge jägaren används som i detta fall utgör
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ett underordnad förställning. Föreställningen om unga människor kopplas ofta samman med

oansvarig. Så genom att tilläga ordert unga i denna mening blir jägaren inte lika ansvarig för

handlingen, det vill säga körde över. Uppsatsförfattaren vill påstå att den unge jägaren av

maskuliniseras på detta sätt och får en mer underordnad roll som kan kopplas samman med

uttrycket i folkmun “ung och dum”.

Texten talar frekvent i ord som jägare, skoter, jakt/hetsjakt och vapen. Samtliga av dessa

ord som redovisats är ordval som tillämpats i artiklarna. De stärker bilder av den stereotypiske

norrlänningen, då denne är någon som enligt diskursen lever i en matchokultur. Denna

matchokultur med jaktinslag stärks ytterligare när artikeln använder ordet gäng i olika

former (gäng, gängen och jaktgängen), ett begrepp som i många fall kopplas samman med

illegal verksamhet och övrig brottslighet. Brottslighet är dock inte en del av stereotypen men

uppsatsförfattaren anser att den faller in i den tidigare nämnda matchokulturen, då

brottslighet är något som kan kopplas samman med ordet matcho. Denna gängstämpel som

artikeln ger över jägarna kan också stärkas ytterligare då ord som ledare används i artikeln.

Om artikeln istället hade använd ordet jaktlag istället för gäng hade artikeln fått en annan ton

som inte till samma utsträckning skulle leda tanken mot kriminallitet. I artikeln nämns även

många handlingar, dessa handlingar representeras av ett ord i en mening. Som exempelvis

“sparkar sen livet ur den”, det är en del av en mening i denna artikel där ordet sparkar sätter

ton till handlingen som denna part enligt artikeln gjorde. Även meningen “man kommer

överens om att hålla tyst” kan på ett sätt ses som en handling utförd av två ord, hålla och

tyst. Dessa två ord bildar en medveten handling. “Ute på isen kör han över räven” är också en

talhandling i artikeln (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18). Order kör

blir en handling, samtidigt som order kör och över kombinerat blir en mer specifik handling.

Dessa är några talhandlingar i artikeln som även dessa stärker bilden av den stereotypiske

norrlänningen, samtidigt som den framställer aktören jägarna på ett starkt sätt. Om dessa tre

redovisade talhandlingar läggs ihop kan det medföra en tolkning av en norrlänning som en

"jaktgalen”, brutal man som ingår i ett som jag vill kalla brödraskap där man håller varann

om ryggen då ord som kamrater och gäng framkommer i artikeln. Artikelns sista mening är

intressant i sig; “Hur än rätten en gång kommer att se på den här historien så står utredarna

nu som vinnare i matchens andra rond”. Här ger texten tydligt utredarna en dominant roll

där ord som tillämpats är vinnare och matchen.
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4.2.3. Artikel nr 2: Måndag 26 september 1983 “Polisen hjälpte mig att

rymma…” (bilaga 2)

Sammanfattning av artikeln:

Artikeln tar upp händelseförloppet då huvudvittnet för utredningen försvann från polisens

arrest i Kalix. Den tar upp händelseförloppet steg för steg. Hur vittnet placerats i en av cellerna

i väntan på förhör angående det knivhot han påstår ha skett mot honom av tre män, varav

en polis. Artikeln tar upp hur utredaren kallats till cellen då vittnet beter dig oroligt, men

sedan gått därifrån för att hämta en bandspelare för att påbörja förhör. Under den tiden då

utredaren gått iväg står det i artikeln att två poliser tagit honom till toaletten för att sedan gett

honom fri lejd ut ur polishuset. Genomgående i artikeln menar vittnet på att poliserna tittat åt

andra hållet när han gått genom polishuset. Vittnet säger i intervjun till tidningen: “Men han

vek undan med blicken och tittade ner i golvet. Då förstod jag att de ville släppa mig.” I hela

artikeln menar man på att poliserna (ej utredaren) har velat få ut vittnet från polishuset för

att han ej ska kunna genomföra det förhör om knivhot som planerats.

Analys:

I denna artikel finns en mening som ger stereotypen av en polis en motsatt föreställning.

Föreställningen om en polis är bland annat att de är lagens långa arm, men även att det är

starka, beskyddande och inger en dominant roll. Meningen ifråga lyder “Omedelbart efter

rymmning sa A till sitt befäl att vittnet slagit ner honom med karateslag.”. För det första har

vittnet den aktiva rollen i meningen, medan han som betecknas som A innehar den

underordnade rollen. Handlingen som redovisas utgörs av två ord slagit och karateslag. För

att förstå kommande resonemang behövs bakgrundsinformation om parten A som nämns i

meningen. A beskrivs i artikeln som en polisman vid Kalix polisstation och som tidigare

nämnt finns det en stereotyp för en polis. I denna mening får polisen ifråga, som betecknas

som A, en underordnad ställning som frångår stereotypen av en polis (Hydén & Lundberg,

2004:143-144). Och vittnet får en dominant position då denne är den aktiva parten som utför

de handlingar som nämns. En annan del av en mening som kan analyseras med hjälp av

transitivitet (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18) är “påstår han att D

tog stryptag på honom i cellen”. Den som utför handlingen är D och den passiva rollen i detta

23



sammanhang är honom som uppsatsförfattaren vet enligt övriga artikeln handlar om det

omnämnda vittnet. Handlingen utförs som sagt av D och beskrivs som stryptag. I artikeln

står det ”Vittnet ska höras av utredaren om det knivhot han påstår att tre män, däribland en

polis, utsatt han för. ”. Innebörden för denna mening ändras i och med att ordet polis

benämns i texten. Om ordet polis raderats och den ordföljd som hör till, det vill säga däribland

en, skulle texten få ett annat intryck. Det skulle tala om att vittnet blivit hotad av tre män

med kniv, inte mer. Att nämna polisen i detta sammanhang ger en känsla av osäkerhet och

korruption då denne frångår den stereotyp som nämns i början av detta kapitel.

Genom att se på artikeln utifrån lexikala strukturer kan man urskilja ordval som tillämpats

för att förhöja känslan i en mening (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska metodverktyg s.

17-18). I artikeln använder journalisten beskrivningen intensiv och närgången av en polis i

arrestavdelningen i Kalix. Om istället ordet noggrann skulle ha används istället för den

ovannämnda beskrivningen skulle inte beskrivningen av polisen låta lika hård och ”ond”.

Även ordet påstår finns med i texten, denne gång i samband med något som ”vittnet påstår”.

I samband med ordet vittne och påstår får vittnet mindre trovärdighet, att “det bara är något

han påstår, inte sanningen”. Om journalisten istället använder ordvalen talar om får

meningen en annan klang, en mer trovärdig vinkel. I artikeln står det att ”Utredaren

övervakar A:s inlåsning av vittnet i cellen.”, om ordet övervakar ersätts av ordet ser eller har

uppsikt när så ändras meningens tonfall. När ordet övervakar i kombination med utredaren

används blir känslan att utredaren får en mer auktoritär ställning. Han är den som övervakar

att allt går rätt till. Det kan liknas med stereotypen av en chef och en anställd, den högre

ställningen (chefen) övervakar de med lägre ställning (anställda) och därmed får chefen en

ledande position. Ordet insyltatade används i kontext med beskrivning av ett antal poliser vid

Kalix polisstation. Ordet insyltatade i detta sammanhang får en negativ ton, det ger en känsla

av “komplicerat” och “ej pålitligt” än om exempelvis ordet inblandade hade tillämpats. Med

det alternativa ordet får meningen istället en känsla av, i sin enkelhet, inblandning i en

händelse/situation.

4.2.4. Artikel nr 3: Torsdag 26 januari 1984 “Första rättegångsdagen i

jaktmålet: Åtalade tog tillbaka sina erkännanden” (bilaga 3)
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Sammanfattning av artikeln:

Artikeln tar upp vad som hänt under den första rättegångsdagen samt dagen innan vid

huvudförhandlingen av målet. Artikeln beskriver den rävstöld från en rävfarm i Nyborg som

var starskottet för Kalixhärvan och hur detta togs upp i rättegången. Den menar på att en av

de två män som misstänks för detta brott (varav den ene är huvudvittnet för de övriga

brotten) inte vetat om att silverräven skulle skjutas och hur de senare flått räven. Den tar

även upp två andra män som misstänks för olovlig jakt och olaga vapeninnehav. Artikeln

beskriver hur de i rättegången talar om vad som hänt under de tillfälle/tillfällen den olovliga

jakten skett och även hur de fått tag på vapnen samt hur dessa vapen används.

Analys:

I denna artikel står det “Distriktåklagaren Hans Isacsson åtalade fem personer”. Här är den

som utför auktionen distriktsåklagaren, medan den passiva parten är fem personer. Det är de

sistnämnda som tar emot handlingen, vilket i detta fall är handlingen åtalade. Det står även i

texten “Han lånad vapen av den kamrat som nu åtalas för medhjälp till stöld.”. Här är det den

person som benämns som Han som utför handlingen och kamrat är den passiva. Handlingen

som utgör denna mening är lånade och även åtalade, uppsatsförfattaren vill även påstå att

stöld utgör en handling som bygger upp denna mening enligt transitivitet (läs kap. 3.4.2

Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18).

Meningsuppbyggnaden är viktig och ord kan väljas som förhöjer en känsla eller dylikt i en

mening för att skapa en “bättre” eller mer “intresseväckande” nyhet (läs kap. 3.4.2 Kritiska

lingvistiska metodverktyg s. 17-18). En sådan mening är “både dessa jägare har skaffat sig

revolvrar”, ordet jägare är egentligen ovesäntligt för denna mening utan höjer bara intresset

för nyheten. Meningen kunde ha istället ha formulerats “båda har skaffat sig revolvrar”,  med

det gör att “förövaren” inte får ett namn, i detta fall jägare, och det höjer spänningen. Även

meningen “i sällskap med en jämnårig från Storön”, här är frågan om vikten av att ha med

order jämnårig i meningen. Uppsatsförfattaren menar på att det hade haft samma innebörd

om ordet uteslutits, däremot höjder order informationsnivån då texten tidigare nämnt att hur

gammal den jämnårige är. En till mening av detta slag är “revolvrarna har provskjutits av

expertis”, ordet exptertis är här det ord som använts för att sätta kraft på meningen.

Texten har flertalet ordval som upprepas eller används som kraftuttryck (läs kap. 3.4.2

Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18). Ord som vapen, jagat, skoter, hagelgevär och flå

är några av de ord som används, dessa kan kopplas samman med stereotypen av en

25



norrlänning. Här framkommer detta då denne stereotyp handlar om närhet till naturen och

machokultur. Dessa lexikala strukturer utgör det ovannämnda norrlänning perspektivet.

Även talhandlingar finns att tillgå i denna artikel (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska

metodverktyg s. 17-18). “försvaret har hunnit gruppera om sina ställningar” är en sådan

mening i texten. Här är handlingen som utgör meningen ordet gruppera. Även meningen

“tog mannen hand om skinnet och gömde det” kan ses som en talhandling då mannen gör en

handling genom att han gömde det. En tredje meningsbyggnad som är av intresse är “när

polisutredningen började sänkte han, som han säger, samtliga tre i havet i ett pimpelhål”,

handlingen kommer i form av sänkte. De två sistnämnda meningarna går båda från den del

av stereotypen av en norrlänning som pålitlig. I båda meningarna genomför parterna

handlingar som anses opålitliga (i den sistnämnda meningen är det ett vapen som sänks i ett

pimpelhål) och på så sätt frångår de ramar som stereotypen satt upp utifrån omvärldens syn

på norrlänningen som pålitlig och trovärdig.

4.2.5. Artikel nr 4: Torsdag 8 mars 1984 “Hela jakthärvan uppklarad: Åtta fick

dagsböter för ringa brott” (bilaga 4)

Sammanfattning av artikeln:

I halva artikeln skriver man om hur många som fått böter för varierande brott i härvan. Den

tar upp att av 24 misstänkta är 8 dömda från 15 till 40 dagsböter och även varierande

summor för rättegångskostnader. Den andra halvan av artikeln tar upp frågan om de åtalade

ska få tillbaka sina vapen som beslagtagits under utredningen. Frågan om dessa mäns

vapenlicenser ska dras in tas också upp samt hur polismästaren ska komma till beslut om

detta.

Analys:

Ett exempel på transitivitet (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18) i denna

artikel är meningen “När polismästare Torbjörn Liljebo inom kort får domarna från

tingsrätten kommer han att i fall för fall fatta beslut om de unga männen ska få tillbaka sina

gevär”. Den som utför handlingen är polismästare Torbjörn Liljebo och de passiva är de unga

männen. Handlingen i denna mening är fatta beslut. Denna meningsuppbyggnad kan även
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ses ur ett maskulinitets perspektiv där parten som utför handlingen är den dominanta

hegemoniske mannen i en beslutsfattande ställning, medan den andra parten, unga männen,

tillskrivs den underordnade rollen. Även meningen “Jag provar deras allmänna laglydnad och

deras lämplighet att ha vapen och de sker alltså en individuell bedömning.” faller under

samma perspektiv, en dominant part som utför en handling, i detta fall bedömning, och en

passiv part som tar emot handlingen. I artikelns helhet framgår det att de två parterna i båda

meningarna är samma. För att se om ord används för att förhöja en mening används

transformation, denna mening faller in under detta verktyg: “Flera av de inblandade var unga

jägare som också hade andra vapen.”. I meningen framhävs att jägarna var unga. En aspekt

som ej är relevant för innehållet men som förhöjer känslan. När uttrycket unga används

spelar det på föreställningen om omogen och ansvarslös. Detta kopplat samman med ordet

vapen i meningen ökar spänningen, då ansvarslös och vapen är två ord som inte går hand i

hand. Med det menat att det finns ett stort ansvars aspekt i samband med vapen. Samma sak

upprepas i denna meningsbyggnad “fatta beslut om de unga männen ska få tillbaka sina

gevär”, återigen upprepas ordet unga.

Flertalet ord har upprepats eller används som kraftuttryck i texten, exempelvis

vapenhärvan, unga, gevär och lämplighet (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska metodverktyg s.

17-18). Dessa ord kan bytas ut eller tas bort för att minska den konstruerade spänningen i

texten. Exempelvis vapenhärvan, detta kunde uttryckas med ordet utredningen och få

samma kontext. Flera meningar tyder på talhandlingar, som “Polismästaren har rätt att

återkalla deras licenser” där återkalla är den aktuella handlingen. Och här ges även

polismästaren en dominant roll i form av att han har makten i form av att han har rätt.

4.3. Norrbottens Kuriren

4.3.2. Artikel nr 1: Tisdag 5 mars 1983 “Jättekap i Kalix” (bilaga 5)

Sammanfattning av artikeln:

Denna artikel tar upp de beslagtagna vapen, hemmagjorda ljuddämpare, fordon och rävsaxar

som hittats hos de misstänkta jägarna i Kalixhärvan. Vapen ska ha gjorts om till startpistoler
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för att användas till jakt av räv från snöskoter. I artikeln står det även att jägarna ska ha kört

över djuret med snöskotrar om de ej fått möjlighet att skjuta det. I artikeln framkommer det

att 20 personer är anhållna varav sju sitter anhållna. Enligt artikeln ska en av de anhållna ha

blivit anhållen i sin frånvaro då han ej befann sig i sitt hem vid tiden för gripandet. En polis

skulle därefter ha underrättat en nära anhörig till mannen om detta, vilket medförde extra

jobb för utredaren då de var rädd att utredningen skulle förstöras på grund av detta

avslöjande.

Analys:

Artikeln säger bland annat “En tjänsteman råkade då underrätta en nära anhörig om att den

misstänkte var anhållen i sin frånvaro”, denna mening innehåller en aktiv part; tjänsteman

som utför en handling; underrätta, och en mottagare för handlingen; anhörig. Dessa tre

utgör transitiviteten i denna mening (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska metodverktyg s.

17-18). Här skapas även frågan om opålitlighet hos tjänstemannen som i detta fall är en polis

enligt artikeln. Tjänstemannen läcker (ger information) till en anhörig till en misstänkt och

går därmed emot stereotypen av en polis. Detta väcker ytterliga frågor i form av vad som

händer när polisen går emot de sociala föreställningarna om en polis och gör en “brottslig”

handling. Stereotypen om en polis blir därmed splittrad på grund av detta och det medför en

konflikt om vilka egenskaper/egenskap en polis bör ha, då stereotypen talar för att en polis är

laglydig  och griper brottslingar (Hydén, Lundberg, 2004:143-144). Och i detta fall bli

tjänstemannen brottslingen. En annan mening som byggs upp av transitivitet (läs kap. 3.4.2

Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18) är “Fyra vapentillverkare har anhållits sedan

polisen hittat flera vapen hos dessa.”. Polisen är även i detta fall den aktiva parten som gör

handlingen i form av ordet anhållits, den passiva är vapentillverkare som mottager

handlingen. “För 400 kronor har sedan en misstänkt tekniker inom ett statligt förtag svarvat

nya pipor till pistolerna” är en mening som använder order misstänkt för att lyfta upp

spänningsgraden. Detta ord har ingen inverkan på den fakta som medföljer informationen i

meningen. Dock gör den att aktören tekniker får en mer framhävande roll som förövare. I

denna mening har ett uttryck tillämpats i form av tjuvligan: “Polisen ser idag inte riktigt

slutet på härvan med tjuvligan.”. Ordvalet medför att det låter mer “brottsligt”, med det

menat att om orden illegal jakt  används som alternativ till tjuvligan hade inte samma känsla

väckts. Enligt uppsatsförfattaren väcker tjuvligan en farlig känsla då ordet ligan används
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vilket kopplas samman med stor brottslighet och fara. Om det alternativa orden använda

istället hade texten fått en sakligare ton då det är en mer “lagtext” ton över orden.

I artikeln har lexikala strukturer upprepas (ord) och även används för att bygga upp

spänning i texten (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18). Ett upprepande

ord är liga i olika böjningar och ordföljder, exempelvis tjuvliga. Detta växer textens känsla om

brottslighet och kriminalitet Även ordet tjuv används i olika ordföljder, återigen ordet tjuvliga

men även tjuvjägarna. Dessa olika ord som exemplifierats här skapar känsla för brottslighet

och “gäng”. Ord som misstänkt och jaktledare tillämpas utöver de övriga orden och medför

ytterligare kopplingar till “gäng” eller “brödraskap”. Vilket i sin tur kopplas samman med

stereotypen av en norrlänning som gillar jakt, men speciellt föreställningen om att

norrlänningen en machokultur.  Då machokulturen kopplas samman med “gäng”.

Talhandlingar är en av de metodverktyg som används i analysprocessen (läs kap. 3.4.2

Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18), meningen “dessa har med skoter hetsat räven till

döds“ innehåller en talhandling. Handlingen som bygger denna mening är hetsar, vilket

skapar en attityd i texten då den ordet upprör i sitt sammanhang med ett djur. Hetsar i denna

mening är format till ett negativt perspektiv.

4.3.3. Artikel nr 2: Tisdag 22 mars 1983 “Jakthärvan i Kalix-Nyborg växer fler

anhållna 70 rävar skjutna” (bilaga 6)

Sammafattning av artiklarna:

Artikeln tar upp att 54 brott har begåtts i härvan hittills, 25 personer är misstänkta för

beröring med den olagliga jakten, 12 misstänkta för olaga vapeninnehav och 14 för grov

olovlig jakt. Artikeln menar på att jakten pågått i sju år och att 70 rävar dödats i jakt från

snöskoter. Och den menar på att det är inflytesrika personer som bedrivit den olagliga jakten.

Den beskriver även hur jakten gått till, det vill säga att de omringat djuret med snöskotrar för

att sedan skjuta det på nära håll vilket är förbjudet enligt jaktbestämmelserna. I artikeln

menar man även på att polisens beslagtagna gevär har används i jakten genom att dess pipor

sågats av och då klassats som att vapnen är förstörda. Artikeln uppger slutligen att över 60

vapen beslagtagits varav nio är pistoler.
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Analys:

Denna artikel hade få meningsbyggnader som kunde på ett korrekt sätt kopplas samman med

transitivitet (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18). Dock har meningen

“Idag har polisen omhändertagit över vapen varav nio pistoler.” analyserats. Här finns en

aktiv roll, vilket är polisen, och handlingen blir därav ordet omhändertagit. En passiv roll

finns ej i denna meningsbyggnad. Att lägga till ord i en text för att fånga ett mer dramatiskt

kontext används flitigt i nyhetsrapportering, vilket inte är ett undantag i det här fallet.

Meningen “70 rävar är fällda under jakt med skoter” använder ordet skoter för att höja

dramatiken för att läsaren ska få sammanhang med ordet jakt. Att skapa detta sammanhang

skapar även en stereotypisk bild av jägarna som i detta fall är från norrbotten och därav

norrlänningar (se kapitel 2.3.2 Norrlänningen, s. 9-11). Jakt, skoter och natur är alla begrepp

som används inom ramen för den stereotypiske norrlänningen, jakten kan även falla in på

den machokultur som stereotypen talar för. I meningen “en inflytelserik grupp personer har

bedrivit jakten” har gruppen specificerats genom ordet inflytelserik. Detta medför en mer

dominant aspekt till meningens innebörd. Att personerna i denna grupp är inflytelsesrika

medför en koppling till makt i den form att ordet spelar på föreställningen om att de

inflytelserika har makten i samhället och gör att de därmed är de som bestämmer vad som är

rätt, respektive fel.

Ordval som förekommer frekvent i texten är jakten, skoter, beslagtagna och

piporna/pistolpipan. Dessa ordval spelar på idén om norrlänningen som en machokultur med

starka kopplingar till naturen, med det menar att machokulturen gillar vapen och naturen

handlar om jakt och skoter. Detta i kontext med ordvalet liga som förekommer i texten

stärker artikelns stereotypiske bild av norrlänningen. I artikeln nämns ett intresseväckande

påstående, att polismän vis Kalix polisstation ska vara inblandade i de vapenbrott som ingår i

vapenhärva. Detta medför en konflikt då föreställningen av en polis är någon som följer lagen

och griper brottslingar, i texten frångår polisen stereotypen och konflikten sker när polisen

själv är en brottsling.
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4.3.4. Artikel nr 3: Tisdag 19 juli 1983 “Kalix polisledning anklagas för att

“sorterat bort” uppgifter i jakthärvan. Hotade polis skära halsen av två-åring?”

(bilaga 7)

Sammanfattning av artikeln:

Artikeln behandlar händelsen då vittnet påstår att han blivit knivhotad av tre män efter en

väg i byn Nyborg och omständigheterna samt följderna av händelsen då en av männen ska

ha varit polis och den JO-anmälan som gjorts av åklagare och utredningsledare. I artikeln

står det att JO-anmälan tar upp rättsrubriker som förgripelser mot tjänsteman,

myndighetsmissbruk och övergrepp i rättsak. Enligt artikeln har en grovsortering gjorts av

utredningen av eventuella komprometterade förhörsuppgifter. Utredaren blev under denna tid

avstängd från sitt arbete under en veckas tid och menar att det därefter hade försvunnit

viktiga förhörsuppgifter och att dessa förhörsuppgifter kom från en misstänkt som var nära

anhörig med en polis på polisstationen i Kalix. Den tar även upp att den polisman som enligt

vittnet ska ha hotat honom har fått alibi av en annan polis för tillfället då händelsen ska ha

inträffat.

Analys:

En av de meningsbyggnader som analyserats i denna undersökning är “huvudvittnet blev

hotat av tre män”. Här är textens transitivitet tydlig i form av en aktiv part vilket är tre män

som utför en handling (hotat) mot den passiva mottagren vilket är huvudvittnet (läs kap.

3.4.2 Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18). Denna meningsbyggnad följdes av denna:

“En av de hotade påstår vittnet (namnger en person) vara polis.” vilket också har en

transitivitet i sin uppsättning. Här är polis den aktive som utför handlingen, som liksom

tidigare är hotet men som här benämns som hotade, mot den passiva i form av vittnet. I

denna mening föds även frågan om stereotypen av en polis som en lagens man stämmer

vilket är vad polismannen i denna mening frångår i och med att han hotat den passiva, och

har därmed begått en brottslig handling. “åklagaren skulle anhålla den utpekade

polismannen.” är även denna en mening med tydlig transitivitet, åklagaren uppfattas som

den aktiva parten som utför handlingen som i detta fall är anhålla. Polismannen som i många

fall benämnts som den aktiva, är den passiva i detta kontext och frångår därmed sin

stereotypiske ställning som auktoritär. Det är Polismannen som i detta fall har den
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underordnade rollen i den maskulinitet som utspelar sig i artikeln. I artikeln står det “hotande

polisen också varit i 23-åringens cell” vilket ger en aktiv roll till polisen som utför hotande,

vilket är en handling, medan 23-åringen framställs som den passiva i detta sammanhang.

Återigen väcks frågan om stereotypen av en polis som tidigare nämnt i texten. I denna

mening vänds den tidigare nämnde åklagarens aktiva ställning till den passiva; “Det talas om

om rent sabotage mot åklagaren av ledningen.”. Här står ledningen för handlingen vilket är

sabotage mot den i detta fall passiva mottagren i form av åklagaren. Detsamma faller in i

denna meningsbyggnad i artikeln; “ledningens försökt begränsa åklagarens

ansvarsområden”, skillnaden är att handlingen här är begränsa.

Ett ordval (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18) som gjorts som

egentligen inte är fodras finns i denna mening “en kvinnlig anställd utpekas i JO-anmälan

som en av de “läckor””, ordvalet är kvinnlig. Ordet beskriver, utifrån kön, vem som gjorde vad

utan att det rätteligen har relevans för meningens huvudsyfte vilket är att det fanns läckor i

polishuset. Vad som är avvikande i detta fall är att det rör sig om en kvinna, vilket inte

förekommer i övriga analyser. Ordval som förekommer i texten är ord som

polis/polismannen, hotarna/hotaren, tvingades, anmälan, huvudvittnet/vittnet och hotet.

Dessa ord tillsammans bildar återigen en konflikt mot den stereotypiska bild samhället har av

en polis. Dock är dessa ordval bra att använda ur ett nyhetsvärderings-perspektiv, då de

förhöjer känslan av en stor nyhet, som i detta fall är ett brott, vilket är en del av

nyhetsvärderingen element för att en nyhet ska bli rapporterat om. Ordet tvingades är ett

starkt ord som fyller många föreställningar bland annat att det behandlar något man är emot

eller inte vill. Meningen “en av utredarna tvingades till en veckas avstängning” tillämpar det

ordet som även utgör en handlingen i meningen.

I texten benämn även orden gillra en fälla, dessa tillsammans med stereotypen om en

norrlänning och dess machokultur visar på att artikeln påvisar denna kultur. Men den stora

frågan om stereotyp väcker polisen, i artikeln finns många kopplingar som tyder på ett nära

förhållande mellan polis och brottsling på det sätt att polisen själva är brottslingen.
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4.3.5. Artikel nr 4: Lördag 26 november 1983 “Polisseger - På varje punkt”

(bilaga 8)

Sammanfattning av artikeln:

Artikel är skriven från presskonferensen angående den utredning som Umeåpolisen fått, att

utreda om missförhållanden/förhållanden i Kalix polisdistrikt. Artikeln riktar sig till det

polismästaren i Kalix, Torbjörn Liljebo, har säger under presskonferensen. Han menar på att

utredaren för Kalixhärvan, Håkan Wallin, har en bristfällig verklighetsuppfattning och är inte

kompetent för sitt jobb. Han menar även på att detta är anledningen till att utredarens

tjänstevapen omhändertagits och att utredningen är skamlig. Sist i artikeln skriver man att

Håkan Wallin, utredaren för härvan, ställts i skamvrån efter Umeåpolisens utredning.

Analys:

Denna artikel är avvikande i sin form i jämförelse med de övriga artiklarna då den bygger på

en presskonferens. Till största del bygger artikeln på uttalanden. Meningen “Med facit i hand

borde Torbjörn Liljebo kunna konstatera att det varit bäst att på ett tidigt stadium koppla bort

Håkan Wallin från utredningen.” är en mening i texten som utgörs av transitivitet (läs kap.

3.4.2 Kritiska lingvistiska metodverktyg s. 17-18). Torbjörn Liljebo utgör den aktiva rollen där

hans handling är att koppla bort, som i detta fall rör sig om att avstänga en polis från sitt

arbete. Håkan Wallin utgör mottagaren av handlingen och ter sig passiv i denna text.

Detsamma gäller denna mening ur artikeln “Det ledde till att Torbjörn Liljebo beslutade att

beslagta den vitala delen i Wallins tjänstevapen.”, handlingen här är dock inte densamma

utan här syftar handlingen till beslagta. Även i denna meningsuppsättning är Wallin den

passiva “Jag bedömde att Wallin inte var lämplig att ha vapen.” då han mottager handlingen

bedömde.

Ordval i artikeln enligt lexikala strukturer anser uppsatsförfattaren vara lämplig,

skamvrån, skamligt, skämmas, kollega och beslagta (läs kap. 3.4.2 Kritiska lingvistiska

metodverktyg s. 17-18). Samtliga av dess ord förhöjer artikelns brutala kontext. Artikeln

handlar i största mån om utredaren Wallin ur ett negativt perspektiv.
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5. Slutdiskussion

Denna undersökning bygger på att granska hur lokala medier framställt de parter som nämns

i artiklarna om Kalixhärvan med hjälp av tre frågeställningar: Vilka parter har fått utrymme i

artiklarna? Hur beskrivs parterna i artiklarna? Finns det några stereotypiska föreställningar i

artiklarna?

Analysen är gjord med hjälp av kritisk lingvistik med stark förankring till teorierna om

stereotyper och maskulinitet. De resultat analysen kommit fram till är att de parter som fått

mest utrymme är utredaren, jägarna och de polismän som misstänkta för brott och att

parterna beskrivs med stark koppling till stereotyper. Stereotypen om en norrlänning och

stereotypen om polisen är de stereotyper som analysen upptäckt. Stereotypen om en

norrlänning är i denna undersökningen att norrlänningen gillar jakt och natur, den negativa

delen av stereotypen är machokulturen som är starkt påvisad i analysen i form av ordval och

föreställningar om brott. Det intressanta med just den stereotypiske bilden av polisen är att

den, i de flesta fall, går ifrån sin föreställning om att vara hjälten och lagens långa arm och

istället går emot den. Det som framkommit i analysen är att, likväl som jägarna, är polisen

också brottslingar. Men till skillnad från jägarna så finns det mer problematik runt polisens

misstänkta brottslighet. Frågor denna analys väckt är vad som händer när polisen går ifrån

sin stereotyp och istället är brottslingen. När polis och brottsling som egentligen, enligt en

stereotypisk bild, ska vara varandras motsatser blir till en och samma.

Anlysen behandlar hur parterna beskrivs i artiklarna. Ordval som beskriver parterna i

artiklarna kopplas samman med stereotypen om en norrlänning, i samband med en

machokultur. Ordval som jakt, gäng, liga, vapen och hot är ord som spelar på denna

föreställning. Maskuliniteter har även upptäckts, mycket i relationen polis och vittne. I många

fall är den en hotande polis som haft den dominanta maskulinitets rollen som är starkt

kopplad till hegemoni, medan vittnet besitter den underordnade roll som mottagare av de

olika handlingar den dominanta gör. Men rollerna har även påvisats i vissa fall varit ombytta,

eller att polisen stått som underordnad för en annan dominant part.

Om alla artiklar slås samman så är det polisen som fått merparten av utrymmet i

artiklarna då många av dem behandlar ämnet med en som uppsatsförfattaren vill kalla en

korrupt polisstation där polisen är misstänkt brottsling. Med de beskrivs även i sammanhang
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då det utför ett polisarbete som är korrekt och inte har med korruption eller dylikt att göra. Så

polisen blir indelad i två kategorier; brottsling och ej brottsling. Brottsling är den poliskategori

som analysen menar på har utfört illegala handlingar, ej brottslingen är den kategori som

talar för de poliser som nämnt men som inte sätts i sammanhang med egen brottslig

verksamhet. Sedan är det jägarna som en grupp, men även som ett fåtal individer, som fått

utrymme i texterna. Dessa är ofta kopplade till den ovannämnde stereotypen. Även vittnet får

utrymme i artiklarna. Något som reflekterats över under analysens gång är att vittnet

uppfattas som ett offer och är ofta “utsatt” för något, även om han själv är brottsling vilket

framkommer i artiklarna. Utredaren, åklagaren och polismästaren får även de utrymme i

artiklarna men inte i samma utsträckning, de är ofta nämnda i beslutsfattande sammanhang.

Analysen får en betydelse då den visar på att rapporteringen om Kalixhärvan har använt

meningsbyggnader och ordval som är rotade i stereotyper och föreställningar om

norrlänningar och poliser. Den visar på att nyhetsrapporteringen använder sig av “laddade”

uttryck så som liga, för att få en spänning i texten. Ord som gäng och liga gör att jägarna i

artiklarna ges känsla av gängtillhörighet och därav kriminallitet. Även ordet unga

förekommer frekvent i ordföljder som unga jägarna eller unga männen. Detta medför

koppling till opålitlighet och oansvar, vilket frångår den stereotypiska bilden av en

norrlänning som någon man kan lita på.

Analysen kom att förvåna då uppsatsförfattaren trott att merparten av analysen skulle

rikta sig mot jägarna och ej så mycket mot polisen. Detta resulterar i att undersökningen

påvisar att brotten som polisen gjort enligt artiklarna har varit ett “hett ämne”, samtidigt som

jägarna också var det. Men det kan bero på den unika situation, polisen som är brottslingen,

som gör att rapporteringen till stor del handlar just om polisen. Detta kan ha varit en av

orsakerna till att Kalixhärvan än idag är ett laddat ämne på orten enligt uppsatsförfattaren,

och att det fortfarande ses som en skandal.

Analysen har gett upphov till många funderingar, men en stor frågeställning som uppkom

var: Vad händer när gränsen mellan polis och brottsling suddats ut? Denna frågeställning är

ej behandlad i denna undersökning mer än att den nämnts, men är ett intressant ämne för

framtida undersökning.
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