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ABSTRACT 
Recent years the criminologists has possessed a larger quantity of space in the Swedish 

media; many times to contribute with knowledge and theories for the public regarding crime 

events. At the same time news desks experience a greater task with an increasing pressure to 

be first with publishing different stories, which could lead to a comfortable approach to new 

expert sources. The main purpose of the thesis was therefore to examine how criminologists 

are represented and presented in some of the major Swedish newspapers from a perspective of 

Stuart Hall’s ideas of representation.  

 

With a quantitative and qualitative content analysis a total of 710 news articles in eleven 

different papers were examined, from the beginning of April 2012 until the end of March 

2017. In an early stage it was clear that just three criminologists occurred in over 70 percent 

of the articles. Later different themes between them could be identified which displayed how 

their attributes were used in different ways, giving them access to express themselves in 

varied topics. Furthermore the analysis showed that the experts were represented in a rather 

hard boiled manner. For example topics as fatal violence and criticism of the police were two 

categories in which they often appeared.  
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SAMMANFATTNING 
Experterna i media har till uppgift att kommentera och analysera nyhetshändelser. Genom 

rollen att göra skeenden begripliga för en större publik besitter de makten att påverka 

samhällsopinionen. Med utgångspunkt i mediernas fascination för att rapportera om brott och 

straff undersöktes i den här studien svensk press användning av kriminologer som experter. 

Studiens empiriska material bestod av 710 artiklar publicerade i elva storstadstidningar 

mellan den 1 april 2012 och den 31 mars 2017.  

 

Uppsatsens teoretiska ramverk byggde på medielogik som förklarar den process i vilken 

medierna presenterar och distribuerar information. I den här studien bidrog den med förståelse 

till svensk press val av kriminologer och hur dessa kan kopplas till mediernas behov. 

Dessutom användes representationsteori i syfte att analysera kriminologernas citat. För att 

studera detta tillämpades en kvantitativ innehållsanalys där ett kodschema konstruerades och 

variabler utformades för att besvara studiens frågeställningar. Senare användes en kvalitativ 

innehållsanalys för att analysera tematik i kriminologernas citat.    

 

Resultatet visade att fördelningen av kriminologer är obalanserad. Framför allt framträdde 

Jerzy Sarnecki i en dominerande del av artiklarna, men också Leif GW Persson och Mikael 

Rying förekom i en förhållandevis stor utsträckning. I resultatet konstaterades dock att Leif 

GW Perssons namn och ansikte oftast användes för att locka till läsning, något som nyanserar 

bilden av Jerzy Sarnecki som mediernas favoritkriminolog. Vidare påvisades det att studiens 

topp tre kriminologer sällan tilldelas en närmare presentation än att de är just kriminologer, 

detta jämfört med övriga kriminologer som ofta legitimeras med forskningsunderlag och 

ytterligare yrkesroll. Dessutom uppmärksammades att kriminologerna, beroende på hur de 

uttalade sig, gavs varierat utrymme i olika frågor.   

 

Nyckelord: Expert, Representation, Medielogik, Journalistik, Brott och straff, Jerzy Sarnecki, 

Leif GW Persson, Mikael Rying 
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1. INLEDNING  
Vi känner igen deras ansikten från tv, har hört deras röster på radio och läst deras citat i 

varenda tidning. Sedan 90-talet och fram till idag har användningen av dem bara accelererat 

(Djerf-Pierre & Weibull, 2001). När journalisten uppmärksammar en nyhetshändelse eller 

belyser ett missförhållande finns experterna där för att kommentera och analysera. Därav ges 

de makten att påverka opinionen.   

 

Men mediernas expertanvändning är inte helt okomplicerad. De ekonomiska förutsättningarna 

leder idag till ett allt högre nyhetstempo som i sin tur kan orsaka ett bekvämt förhållningssätt 

till nya källor där samma personer uttalar sig gången efter annan. Då riskeras en rundgång på 

experter och medierna ställer därigenom rollen på sin spets. Eller som Andrev Walden (2015, 

1 september) formulerar sig angående en av Sveriges mest kända profiler: ”Leif GW Perssons 

unika roll i samtiden kan reduceras till en enkel filosofisk fråga: om ett träd faller i skogen 

och GW inte uttalar sig om det, har det då alls hänt?” 

 

Mediernas angelägna användning av experter kan exemplifieras genom deras benägenhet att 

arrangera sina egna journalister i rollen. Detta kan vara en bidragande orsak att det i flera 

områden också skapats utmärkande experter (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). Bland annat har 

människans fascination för mord, brott och straff banat väg för kriminaljournalistiken som 

idag sträcker sig över de flesta medieplattformar (Pollack, 2001). Av denna anledning är det 

med utgångspunkt i mediers rapportering om denna genre intressant att undersöka svensk 

press användning av kriminologer; en profession vars uppgift är att bistå polisen med teorier 

och förklaringar till speciella händelser kopplade till brott (Stensson, 2017). Under en 

femårsperiod i svensk tryckt storstadspress ämnas kvantitativt studera hur kriminologrollen 

fördelas och presenteras. Samt kvalitativt analysera kriminologerna citat.  

 

Flertalet studier undersöker könsfördelningen av experter i svenska medier. Men det finns få 

forskare som har ägnat sig åt att undersöka hur återkommande experter uttalar sig och hur 

dessa presenteras. Av denna anledning är det därför även ur ett inomvetenskapligt perspektiv 

intressant att studera huruvida svensk press använder sig av kriminologer i expertrollen.  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med den här studien är att undersöka hur svensk press använder kriminologer i rollen 

som experter mellan åren 2012 och 2017.  

 

Kvantitativa frågeställningar:  

• Hur fördelas kriminologrollen?   

• Hur presenteras kriminologerna? 

• Hur mycket utrymme ges kriminologerna?  

• Vad uttrycker kriminologerna sig om?   

 

Kvalitativa frågeställningar:  

• Hur utrycker sig kriminologerna? 

• Hur representeras kriminologrollen?  
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3. BAKGRUND 
Under 2000-talet har svenska mediers nyhetsartiklar vilka innefattar kriminologer ökat 

markant (se figur 1). För att förstå och analysera sambandet mellan journalistik och denna 

expertroll återfinns i följande kapitel en bakgrund av brott och straff i media, samt en historisk 

översikt över hur expertrollen förändrats i mediala sammanhang. Detta för att ge kännedom i 

hur svenska medier arbetar med experter och rapporterar om brott och straff. Dessutom ges en 

kort beskrivning över kriminologer i Sverige och hur en expert definieras i den här studien.      

3.1 BROTT OCH STRAFF I MEDIA  

Nyhetsrapportering kring brott och straff är och har länge varit ett aktuellt ämne. Artiklar på 

området har ofta en framskjuten position i rapporteringen och är alltid ett dominerande tema i 

nyheterna (Pollack, 2001). En som har haft ett stort inflytande på forskningen om brott och 

straff i medier är den svenske medie- och kommunikationsforskaren Ester Pollack. I den 

vetenskapliga artikeln En studie i medier och brott gör hon en omfattande undersökning i 

förhållandet mellan journalistik och brottslighet. Pollack anser att media har en betydande 

funktion i skapandet av vår bild av kriminalitet och vad som definieras som brottslighet. Det 

är den bilden som individer mottar som verklighet då media vanligtvis är den enda länken till 

den kriminella världen. Massmedia har makten att styra framställningen där det publicerade 

materialet är en tolkning av den verkliga händelsen. Konsekvenserna av vad media väljer att 

publicera kan ge inverkan på individers uppfattningar om verkligheten. Detta kan ske genom 

att media under stundom framkallar starka känslor hos individerna eller styr dem i en 

förutbestämd riktning (Pollack, 2001).  

 

Pollack belyser människans fascination för våldsbrott som i samband med en teknologisk 

medieutveckling och globalisering lett till ett enormt genomslag i mediesystemet. Till följd av 

detta har tumult, kravaller och rättsprocesser blivit ett inslag som inte går att separera från 

media (Pollack, 2001). Detta förstärks med citat från David Kidd-Hewitt och Richard 

Osborne (1995) som anser att ”det inte längre är möjligt att diskutera brottslighet utan att tala 

om medierna, liksom det inte längre är möjligt att diskutera medierna utan att tala om 

brottslighet” (i Pollack, 2001, s. 9). Varför medier gärna rapporterar om händelser kopplat till 

brott och straff förklarar hon genom att båda är föremål för de nyhetskrav som medierna 

strävar efter. Hon anser att detta också har lett till att gränserna mellan underhållning och 



 9 

information suddats ut och att genren har blivit den kanske främsta ingrediensen i den så 

kallade infotainment-genren i vilken information och underhållning konvergerats i textform. 

Brott och straff har blivit föremål för mediespektakel och är idag, enligt Pollack, ett 

betydande del i vad hon kallar ”det globala mediesystemets fånge” (s. 318). Hon menar alltså 

att medierna numera även kan ingripa i rättsmaskineriet och tenderar att göra intryck på 

händelseutvecklingen av ett brott. Genom medierna har dessutom brottslingar emellertid 

presenterats en arena och tillfälle att nå ut till läsarna (Pollack, 2001). Pollacks tankar om 

brott och straff i media tillämpas i den här studien både som bakgrund och tidigare forskning 

för att undersöka svensk press användning av kriminologer som expert.  

3.2 EXPERTROLLEN GENOM HISTORIEN 

Det mediala utrymmet för expertrollen har förändrats och inte minst tilltagit under de senaste 

hundra åren. Under 1900-talets ena halva var det vanligt att prominenta personer figurerade i 

tidningssammanhang. Men det var först under 50- och 60-talet som dagens expertroll äntrade 

de traditionella medierna när intervjuer med i huvudsak representanter från myndigheter blev 

en del av nyhetsrapporteringen (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). Krönikor med politiska 

kommentarer som inträdde under den här perioden var bara ett första steg mot att bryta 

normen med vad som ofta går under namnet den klassiska samhällsjournalistiken, där nyheter 

strikt förmedlades. Framåt 80-talet var normen närmast överskuggad och nu handlade det 

istället om att skapa ett engagemang hos publiken och närma sig människans 

känslomässighet. Det var i den här förskjutningen som experter kom in i medievärlden på 

allvar, numera inte endast som kunniga inom myndigheter eller politik utan i deras nya roll 

behandlade de erfarenheten och inte minst det sunda förnuftet (Djerf-Pierre & Weibull, 2001). 

 

Från och med 90-talet och fram till idag har mediernas användning av experter ökat. 

Exempelvis menar Djerf-Pierre och Weibull att det är noterbart hur angelägen expertrollen 

blivit bara genom att studera hur tidningar använder sina egna journalister i rollen. Experten 

ska tillämpas som en tolk av händelser och presentera detta för mottagaren (Djerf-Pierre & 

Weibull, 2001).   

3.3 KRIMINOLOGER I SVERIGE 

I Sverige har antalet artiklar som innefattar en kriminolog ökat avsevärt de senaste åren (se 

figur 1). Detta har föranlett flertalet studier på området där en av de första gjordes av Per-Olof 
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Wikström (1996) i vilken han studerade svenska kriminologer. I undersökningen, som 

sträcker sig fram till mitten av 1990-talet, skildrar han den tidens fokuspunkter för området: 

studier av enskild brottsutveckling, brottsutveckling, ekologiska studier av statsbrott, 

brottslighet, förebyggande och ansvar om brott. En direkt uppföljning till Wikströms studie 

gjordes av Felipe Estrada, Tove Pettersson och David Shannon (2012). Denna forskning 

påvisar att den svenska kriminologin av idag har vuxit till ett mycket bredare område. Bland 

annat finns numera ett betydligt större antal forskning- och utbildningscentrum i landet, 

däribland Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet, Sociologiska institutionen 

vid Göteborgs universitet och nätverket för forskning i kriminologi och avvikande beteende 

vid Lunds universitet (Estrada et al., 2012). Kriminologi är en av de mindre 

samhällsvetenskapliga disciplinera i Sverige. Däremot har den expanderat förhållandevis 

snabbt under de senaste åren vilket i förlängningen inneburit att fler universitet numera 

innehar kriminologiska forskningscentrum.  

 

I den här studien används begreppet kriminolog som en heltäckande beskrivning av områdets 

olika yrkestitlar, exempelvis faller titeln professor i kriminologi inom ramen för begreppet. 

Vidare används i undersökningen en kriminolog i rollen expert som nyhetskälla, då hen inte 

själv är inblandad i nyhetshändelsen, men uttalar sig tack vare sin ämneskunskap.   
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Figur 1. Här redovisas tidningarnas publicerade artiklar med sökorden ”kriminolog” och 

”kriminologi” i svensk tryckt press mellan åren 1982 och 2017.  

 

4. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 
I det här kapitlet beskrivs de teorier studien tar avstamp i. Nedanför kommer även ett urval av 

tidigare forskning presenteras och redogöras. Dessa har valts ut i syfte att stärka uppsatsens 

trovärdighet och bredda författarna och läsarnas kunskaper inom ämnet. Med förståelse för 

den tidigare forskningen och teorierna kan studien i senare kapitel presentera resultat med en 

stark reliabilitet.   

4.1 MEDIELOGIK 

Teorin om medielogik är mångbottnad, men i stort är medielogik en beskrivande 

kommunikationsprocess av hur medierna presenterar och sprider vidare information (Altheide 

& Snow, 1979). Altheide och Snow menar att medielogik är en produkt av en stigande 

konkurrens på nyhetsmarknaden och belyser det faktum att fler medier har uppmärksammats 
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av publiken, vilket inneburit, för de tidigare enskilda nyhetsförmedlarna, en minskad 

uppmärksamhet. Enligt teorin beror mediers innehåll inte nödvändigtvis på en nyhets 

objektiva egenskaper, utan istället på huruvida en nyhet kan anpassas eller omformas på ett 

sätt som passar medierna och medieformatet. Det som styr vad medierna rapporterar om är 

alltså inte verkligheten i sig, utan snarare mediernas egna behov. Altheide och Snow påstår att 

journalistik därav inte handlar om att bevaka och granska för verkligheten relevanta 

händelser, utan om att finna nyheter vilka kan produceras till journalistik som passar 

medieformatet och produktionsvillkoren.  

 

Begreppet medielogik har sedan det introducerades av Altheide och Snow utvecklats vidare 

av forskaren Kent Asp (1990). Han delar begreppet i fyra olika huvudtermer. 

Mediedramaturgi beskriver de sätt medier uppmärksammar och behåller läsarna. Medieformat 

indikerar hur väl en nyhet passar in i mediets arbetsform. Mediernas arbetsrutiner behandlar 

vilka rutiner som finns i nyhetsproduktionen. Mediernas arbetsmetoder beskriver arbetet runt 

nyhetsproduktionen. Medielogik bygger alltså på rutiner och mönster för hur journalistik väljs 

ut, behandlas och presenteras med målet att anpassa det till läsarnas behov och förväntningar. 

Med andra ord menas det att medierna omformar sitt format för att nå sin publik. Ett exempel 

är hur tidningar använder olikartat språk i rubrik och brödtext för att rikta sig till läsaren 

(Altheide & Snow, 1979).   

 

I den här studien kommer fokus ligga på termerna mediedramaturgi och medieformat i syfte 

att studera hur medierna använder experter som nyhetskälla för att anpassa dessa till 

medielogiken. Detta kan härledas till den danske forskaren Erik Albæk (2011) som menar att 

relation mellan journalisten och experten erhåller flera användningsområden. Hans studier om 

sambandet mellan journalister och experter visar bland annat att journalisten ofta har en 

hypotes om ett skeende och behöver någon som kan legitimera den. Det behöver dock inte 

endast handla om en hypotes, utan kan vidare också behandla en nyhetshändelse som kräver 

att någon annan än reportern förklarar saker såsom bakomliggande faktorer, konsekvenser och 

analyser av det inträffade (Albæk, 2011). Teorin om medielogik kommer i studien om 

kriminologer i svensk press tillämpas för att undersöka förhållandet mellan nyhetsmedia och 

expert för att närstudera hur dessa kvantitativt fördelas och presenteras samt kvalitativt 
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representeras. Vidare för att öka förståelsen om hur medierna använder experter och i 

förlängningen hur detta kan kopplas till mediernas makt utifrån tankar om medielogik.  

4.1.1 MEDIERNAS MAKT  

Medierna har ett stort inflytande på dagens samhälle. I Sverige lägger gemene man omkring 

sex timmar på medier varje dag (Nordicom Mediebarometern, 2016). Enligt McCombs och 

Shaw (1972) är mediernas uppgift att upplysa om vad som är av vikt gällande det som sker i 

samhället. De amerikanska forskarna har bevisat att det finns en direkt förbindelse mellan 

frågor som får mycket uppmärksamhet i medier och frågor som medborgarna hävdar vara 

viktiga, en teori de formulerar som dagordningsteorin. 

 

En annan beteckning av teorin är dagordningsmakt som berättar om sättet nyheter struktureras 

på (Hultén, 2009). Hultén menar att ”nyhetsjournalistik berättar om verkligheten, men är inte 

verkligheten. […] Med språkets hjälp skapas beskrivningar av verkligheten, vilka ger den 

innebörd och mening. Journalistikens representation ger utrymme åt konstruktioner av 

identitet, gemenskap och skillnad” (s. 35).  

 

Jesper Strömbäck (2008) bekräftar bilden av hur medierna influerar samhället och har 

undersökt riskerna med en endimensionell rapportering. I den vetenskapliga artikel På 

nyhetsmediernas agendor analyserar han, med en kvantitativ undersökningsmetod, flera av de 

största medieaktörerna i Sverige och vad som utmärker deras nyhetsurval. Med bakgrund i 

hur hot och risker är framträdande menar han att resultatet av vad som syns i media är 

förenade med redaktionella val såsom frågor, ämnen och källor som uppmärksammas. Med 

utgångspunkt i att nyheterna aldrig kan spegla verkligheten som den är menar Strömbäck 

vidare att resultatet av en endimensionell rapportering kan leda till att publiken får en 

snedvriden bild av verkligheten. I den här studien används tidigare nämnda forskare som en 

mycket central utgångspunkt för att utreda hur svensk tryckt storstadspress, utifrån ovan 

nämnda tankar om mediernas makt (McCombs & Shaw, 1972; Hultén, 2009), använder sig av 

kriminologrollen.  
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4.1.2 OBJEKTIVITETSBEGREPPET 

Likt Strömbäck (2008) diskuterar om mediernas funktion finns det framför allt ett begrepp 

som med fördel kan kopplas till sammanhanget. Utifrån tanken att journalistiken i grund och 

botten är en disciplin som handlar om att granska fakta som kan bekräftas eller dementeras 

framhålls objektivitet som ett av journalistikens värdeord. Begreppet innefattar i sin enkelhet 

en ambition om att komma så nära verkligheten som möjligt. 

 

I den här studien används Kovach och Rosenstiel (2007) objektivitetsbegrepp, vilken är en 

arbetsmetod de hävdar upprätthåller journalistikens uppgift att vara granskande och utgivare 

av korrekt information. Författarna menar dock att begreppet har vanställts på så vis att det 

applicerats på journalisten som person snarare än journalistik som arbetsmetod. Kovach och 

Rosenstiel påstår att det finns en viss problematik med att objektivitetsbegreppet tillämpas 

journalisten då varje individ är påverkad av yttre omständigheter; kulturella bakgrunder, 

politiska ståndpunkter och intresseområden. Objektivitetsbegreppet kommer i den här studien 

kopplas samman med medielogikens uppfattningar om mediedramaturgin och medieformatet. 

Detta genom att undersöka hur svensk press använder sig av kriminologer i expertrollen och 

hur rapporteringen förhåller sig till objektivitetsbegreppet.   

4.2 EXPERTER SOM NYHETSKÄLLA  

En användbar studie för att presentera tidigare forskning om expertrollen i mediala 

sammanhang är Anders Sahlstrands (2000) avhandling De synliga: nyhetskällor i svensk 

storstadsmorgonpress. Grundmotivet till hans undersökning om nyhetsmediers användning av 

källor är att yttrandefriheten är en ledarfigur i det demokratiska samhället. Utredningen är 

framförallt en redogörelse, med stöd av fältstudier, tidigare forskning på ämnet och empiri 

från riksnyheterna i svensk storstadsmorgonpress 1997 och 1998, där Sahlstrand 

problematiserar vilka synliga källor som används i nyhetsjournalistiken och varför just dessa 

källor används. Sahlstrand definierar en journalistisk källa med tanke på modern 

nyhetsjournalistik. En källa är enligt honom en ”från journalisten skild person, organisation, 

skriftligt dokument, dokument medierat via digitalt nätverk eller arkiv, eller annan artefakt, 

som framträder i texten och indirekt utgör underlag för det innehåll som texten förmedlar eller 

indirekt uttalar dess meddelanden” (Sahlstrand, 2000, s. 12). Det är av stor vikt att poängtera 

att en nyhetskälla inte är synonymt med en expert. Nyhetskällor kan gestaltas på olika vis där 

en typ av nyhetskälla kan innefatta expertrollen. Det är utifrån denna uppfattning som 
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Sahlstrands studie blir relevant för att undersöka svensk press användning av kriminologer 

som experter.  

 

Vidare behandlas hur nyhetskällanvändningen motsvarar de allmänna riktlinjer för medier i 

en demokrati. Resultaten av Sahlstrands granskning presenteras i tre steg: (1) 

instruktionsvärde, mångfald, och informativitet, (2) tillgänglighet och objektivet och till sist 

(3) normen oberoende. I det första steget påvisas bland annat att mångfalden är begränsad i 

sammanhanget: sett till det granskade materialet används i två av tre fall muntliga källor och 

dessutom framställs, räknat i antal, fler särintressen än vetenskapskällor, något Sahlstrand 

(200) menar kan skada informativiteten. ”Tidningarna har en speciell möjlighet att skapa goda 

medborgerliga förebilder genom att särskilt använda och i texten lyfta fram sådana muntliga 

källor som tar medborgerliga initiativ. Offer har troligtvis inte samma potential. Offer hör 

ihop med en journalistik som ofta uttrycker en uppgivenhet eller determinism” (s. 204).  

 

I nästföljande steg presenteras resultaten av undersökningen under rubriken tillgänglighet och 

objektivet. Innebörden av tillgänglighet visar en ojämlik fördelning av tillgång till 

nyhetsmedierna för olika intressen och grupperingar i samhället. Bland annat belyser 

Sahlstrand denna parameter genom att titta på könsfördelningen bland mediernas källor. 

Enligt undersökningen är 77 procent av de muntliga källorna män och 23 procent är 

motsvarande siffra för kvinnan i det empiriska materialet. Vidare tillämpas liknande metod 

för att studera förhållandet mellan vad Sahlstrand förklarar som elit och icke-elitkällor, ett 

resultat som visar 64 procent mot 36 procent till fördel för elitkällorna. Detta resultat kan 

appliceras på den här studien genom att närmare undersöka fördelningen inom elitkällor-

kategorin och huruvida en obalans kan framträda.   

Resultatets tredje steg har likheter med den här studien på flera sätt. Under rubriken 

redaktionellt oberoende undersöker Sahlstrand, likt den här studien bland annat ämnar, hur 

tidningarna hanterar sina källor. I sin granskning av oberoende fokuserar han på två mått av 

normen: journalistiskt yttrandeanspråk och publicitet. Vad gäller publiciteten hävdas att 

tidningarna använder sig av källor med ett ”bristande redaktionellt oberoende” (Sahlstrand, 

2000, s. 206). Med det menar Sahlstrand att en stor del av källorna får publicitet som gagnar 

dem själva och deras egenintresse. Just denna uppfattning är inte av grundläggande värde i 
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studien om kriminologer, men kan vara värd att ta i beaktning för att undersöka om pressens 

kriminologanvändning tenderar att hamna i riskzonen. Sahlstrand menar att nyhetsjournalistik 

rimligtvis inte kan bli helt oberoende av källorna, i den meningen att de avstår från att i någon 

mån ge källan en viss publicitet (Sahlstrand, 2000). När det kommer till journalistens 

yttrandeanspråk visar undersökningen att de muntliga källorna tenderar att ge artiklarna ett 

attribut som skapar ”problem för journalistikens eget yttrandeanspråk” (s. 207). Med dessa 

attribut eller särdrag menas helt enkelt de pratminus och yttranden från källorna i exempelvis 

nyhetsartiklar. Sahlstrand drar slutsatsen att detta innebär att den egentliga sändaren i en 

nyhetstext i regel är källorna och inte journalisten och att normen oberoende därigenom 

brister till följd av avsaknaden av reporternärvaro.  

 

Sahlstrands (2000) studie visar vidare en utgång som med fördel kan kopplas till 

undersökningen av kriminologer. Sahlstrand påstår att det finns olika faktorer till att en källa 

är vanligt förekommande. Han särlägger dessa i sex delar: (1) tidigare visad lämplighet, det 

vill säga att källan är rutinerad och påläst, (2) produktivitet, denne förser redaktionen med en 

hög grad av information, (3) tillförlitlighet, källan har inga egenintressen, (4) trovärdighet, 

källan är sann, (5) auktoritet, källan är högt uppsatt i samhället, och (6) mediemässighet, ur ett 

medielogiskt perspektiv påstår Sahlstrand att källor vilka förstår att anpassa sig till 

medieformaten har ett försprång i form av förmåga i att leverera slagfärdiga citat och 

dessutom begränsa sitt utrymme. Sahlstrand menar att resultatet av en begränsad användning 

av antal källor bidrar till att minska kvaliteten på utbudet. Vidare anser han att detta antyder 

att ”journalistiken ofta inte har som syfte att informera utan snarare iscensätta och medvetet 

konstruera” (Sahlstrand, 2000, s. 80).  

 

Granskningen av just nämnda normer kan med fördel kopplas till den här studien för att, 

utifrån en medielogisk ansats, studera mediernas användning av kriminologer, där Sahlstrands 

tre steg kommer att fungera som tidigare forskning och förutsättning för att genomföra 

studien. Dessutom ger Sahlstrands undersökning en jämförelsevis generell bild av 

nyhetskällor och därför kan det vara av intresse att undersöka källorna lite mer koncentrerat, 

som den här studien syftar till att göra i form av att undersöka kriminologrollen, något som 

stärker studiens validitet.    
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4.3 SAMBANDET MELLAN JOURNALIST OCH EXPERT 

Om medielogik utmärker sig som en allomfattande kommunikationsprocess för hur medier 

samlar in, paketerar och distribuerar information är det i den här studien av särskilt intresse att 

utöka förståelsen för hur nyhetsmedier använder sig av experter. Albæk (2011) närmar sig 

detta när han intervjuanalytiskt studerar hur journalister interagerar med experter för att förstå 

bakomliggande faktorer till varför vissa experter kommer till tals oftare än andra. Författaren 

tar avstamp i ett historiskt perspektiv och konstaterar att relationen har förändrats över tid. I 

början av 1900-talet och fram till slutet på 1950-talet var det politikerna som satte agendan 

och journalisterna som rapporterade. Men Albæk menar att televisionens framgång, i dag 

översatt till internets, gjorde det nödvändigt för journalister att anta en ny roll: med ökad 

medvetenhet om processen bakom politiken började de se sig själva som väktare av 

demokratin. Parallellt med att djupgående rapportering blev normen trädde också experterna 

på riktigt in i de mediala kontexterna.  

 

Med hjälp av en tvådimensionell modell förklarar Albæk (2011) expertrollen i media. Primärt, 

och som tidigare nämnts i samband med teorin om medielogik, hävdar han att experterna 

fungerar som utjämningslegitima i relation till journalisterna. Sekundärt menar Albæk att 

relationen är mer dynamisk än så, experten kan med sin egen kunskap också utveckla och 

förändra journalistens ursprungstes. En av Albæks slutsatser, på frågan hur journalister väljer 

sina experter, är att en så kallad Matteuseffekt kan påverka journalisten i dennes 

källanvändning. Med det menas i det här fallet att källor som tidigare förekommit i 

nyhetsrapportering av bekvämliga skäl helt enkelt återanvänds. Albæks studie visar att i 37 

procent av fallen, då en journalist kontaktar en expert, har den citerade källan sökts upp vid ett 

tidigare tillfälle. Med Matteuseffekten som fond är det i studien om kriminologer i svensk 

press intressant att se huruvida fenomenet kan kopplas till den här studiens resultatutgång.  

 

Vidare är ett exempel på att studera representationen av experter i media Miller och Mills 

(2009) undersökning av terrorexperter, där de studerar ökningen av experter och 

användningen av dessa i media. I studien rankas de mest förekommande experterna i den 

anglosaxiska världen under åren 1970 fram till och med 2007, och i ett senare steg relaterar 

författarna dessa till var i deras yrkesroll de tidigare opererat. Detta steg genomförs för att 

problematisera vad de åstadkommit, samt omfattningen av arbetet, inom deras personliga 
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forskningsfält i jämförelse med deras, enligt författarna, stora mediala utrymme (Miller & 

Mills, 2009). Det här är ett resultat som enligt Albæk (2011) skulle kunna vara ett bevis på 

Matteuseffekten. Den här undersökningen har flera likheter med studien om svensk press 

användning av kriminologer som precis som terrorexperterna fått ett större medialt utrymme 

de senaste åren (se figur 1). Precis som i Miller och Mills studie utgörs denna av en 

kvantitativ del, men med skillnaden att kriminologernas egna uttalanden i nästa steg prövas i 

en textuell analys snarare än att komparativt studeras med utgångspunkt i deras bakgrund. 

Detta ökar validiteten av den här studien.       

4.4 EXPERT I KVÄLLS- OCH DAGSTIDNING  

Tidigare forskning av Pollack (2001) och Sahlstrand (2000) visar att det finns en betydande 

divergens mellan kvälls- och dagstidningar i rapporteringen av brott och straff, något som kan 

vara av intresse i den här studien.  Sahlstrand (2000) motiverar skillnaden mellan kvälls- och 

dagspress i rapporteringen och hanteringen av källor. Han menar att morgonpressen 

traditionellt sett har flertalet karaktärsdrag som ger dem förutsättningar till en framgångsrik 

och informativ rapportering. Kvällspressen, däremot, använder sig i högre grad av 

hårdvinklingar och sensationsjournalistik för att sälja lösnummer. Tidigare forskning förklarar 

att skillnaden mellan pressen till viss del kan antas bero på vilka källor som framträder och 

hur dessa används (Sahlstrand, 2000). Även Pollacks (2001) studie, tidigare nämnd under 

bakgrund, påvisar dessa skiljaktigheter mellan pressen. Hon menar att brott och kriminalitet 

är ett tacksamt material för nyhetsjournalistiken och då främst i kvällstidningssammanhang. 

Utdragna rättsprocesser skapar ett ypperligt tillfälle för journalister att utveckla en 

lösnummerförsäljning av kriminaljournalistik (Pollack, 2001). 

4.5 REPRESENTATIONSTEORI 

Det innehåll som medier sänder ut till sin publik är av särskilt intresse i denna studie. För att 

analysera detta tillämpas Stuart Halls representationsteori i studiens kvalitativa del. Teorin 

kommer till särskild nytta för att studera tematik i kriminologernas citat och hur experterna 

sedermera representeras. Här får språket en vidare betydelse som redskap i processer för 

meningsskapande samt för kommunikationen som skapar kulturen (Hall, 2013).  

 

Enligt Stuart Hall (2013) är representation de processer för vilken den konceptuella världen 

länkas samman med den mentala och detta menar Hall sker i två steg. I ett första skeende 
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korreleras alla sorters objekt, människor och händelser med givna begrepp som vi har med oss 

i våra huvuden. Dessa tillskrivs betydelser i olika mening vilka vi relaterar till varandra; vi 

organiserar, arrangerar och klassificerar. Denna process kallar Hall mental representation och 

är direkt nödvändig för möjligheten att tolka vår värld. Viktigt att poängtera är att dessa ting 

som vi alla uppfattar kan vara saker av simpel karaktär, likt ett par byxor eller en stol, men 

också mer abstrakta företeelser som krig, död och kärlek. Tillsammans utgör de en 

konceptuell karta vilken vi alla förstår likartat tack vare att den framträder på ungefär samma 

sätt (Hall, 2013). Nästa steg i kedjan för representation behandlar hur våra konceptuella kartor 

förmedlas mellan varandra genom ett gemensamt språk. Detta kan vara med hjälp av det 

skrivna ordet, ljudet eller bilder, men har alla gemensamt att de ger uttryck för varierade 

betydelser. Språket representerar alltså världen vilket innebär att ord och meningar 

tillsammans innehåller värderingar, strukturer och normer. Vem vi lyssnar på och vad hen 

säger får sålunda betydelse för hur vi uppfattar vår omvärld (Hall, 2013).  

 

På liknande vis som Gripsrud (2011) resonerar kring hur riksdagsrepresentanter representerar 

väljarna, kungen och idrottsutövare Sverige, blir denna teori därför användbar i studien om 

svensk press användning av kriminologer. Som representerande expert för en hel yrkeskår, 

med ibland räckvidd över ett helt land i viktiga samhällsfrågor, är det intressant att med 

utgångspunkt i Halls (2013) teorier om representation kvalitativt studera hur kriminologerna 

utrycker sig samt hur yrkesrollen representeras.   

 

5. METOD OCH MATERIAL 
Under följande kapitel redogörs för hur studien har genomförts samt vilka metoder som 

använts. För att kunna besvara studiens frågeställningar tillämpades en metodtriangulering i 

form av en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa delen syftade till att 

redogöra för en statistisk grund där olika variabler med hjälp av ett kodschema konstruerades. 

För att senare besvara hur kriminologerna utrycker sig och hur yrkesrollen representeras 

krävdes en mer djuplodad analysmetod där kvalitativ innehållsanalys tillsammans med 

tematik applicerades för att nå ett tillfredställande resultat. De svårigheter som uppstått 
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presenteras under metoddiskussion och senare argumenteras det för studiens validitet och 

reliabilitet.   

5.1 KVANTITATIV INNEHÅLLSANALYS 

Syftet med den här studien är att undersöka svenskt tryckt press användning av kriminologer, 

exempelvis hur dessa fördelas och representeras. Detta besvarades genom att använda en stor 

mängd artiklar för att studera variabler som är av kvantitativ natur. För att kunna göra en 

pålitlig och omfattande studie av det valda materialet användes därför en kvantitativ 

innehållsanalys som syftar till att kvantifiera och strukturera företeelser i texter (Bergström & 

Boréus, 2012). Enligt Helge Østbye, Karl Knapskog, Knut Helland och Leif Ove Larsen 

(2004) är denna metod dessutom användbar för att beskriva ett innehåll på inte bara ett 

kvantitativt sätt, utan också systematiskt och objektivt. En systematisk analys innebär att man 

förutbestämmer vissa generella regler för att studera materialet. Den objektiva delen åsyftar 

till att så långt som möjligt undvika inflytande från forskaren och intersubjektivt att allestädes 

forskare ska ha möjlighet att nå samma slutresultat. Dock med reservation för att en objektiv 

innehållsanalys aldrig kan redogöra för en fullständig bild av verkligheten (Østbye et al., 

2004). Valet av metod legitimeras ytterligare av Bergström & Boréus (2012) som menar att 

en kvantitativ innehållsanalys med utgångspunkt i begreppet objektivitet kan försöka 

bestämma i vilken utsträckning olika sidor i en konflikt behandlas. Bland annat hur en aktör 

får komma till tals och positioneras.  

 

När det valda materialet var insamlat konstruerades ett kodschema med tillhörande 

kodinstruktioner med hjälp av Nilssons (2010) guide (se bilaga 1 och 2). I nästa steg 

operationaliserades studiens frågeställningar till variabler. De variabler som kodschemat 

innehåller är: ID-nummer, tidning, publiceringsdatum, namn på kriminolog, typ av 

publikation, teckenantal i artikel, kriminologens utrymme i artikel, kriminologens titel, rubrik, 

ingress, bild till artikel och kriminologens ämne (se bilaga 2 för redogörelse). Utifrån dessa 

variabler formulerades senare sex avsnitt i vilka resultat och analys utgår ifrån. Vissa 

variabler avgränsades i detta steg för att på ett så effektivt sätt som möjligt besvara studiens 

frågeställningar. 
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• Fördelning  

Under detta avsnitt presenterades resultat och analys av kriminologernas fördelning i det 

valda materialet. För lättbegripligheten sorterades kriminologer som förekommer vid färre 

än tio tillfällen in under kategorin övrigt. Den redovisande tabellens n-tal uppgick till 743. 

• Skillnad mellan kvälls- och dagstidning 

Avsnittet redogör för artikelantalet och dess skillnad mellan kvälls- och dagspress. N-talet 

för figur 2 uppgick till 710, figur 3 till 263, figur 4 till 151, figur 5 till 131och figur 6 till 

198.  

• Titlar  

För att underlätta redovisningen av kriminologernas titlar kategoriserades två av varandra 

helt uteslutande varianter av titlar. Variant 1 inbegriper typen av titel där kriminologen 

presenteras med en titel och plats, exempelvis ”kriminolog vid Mittuniversitet”. Variant 2 

innefattar antalet kriminologer vilka tilldelas typen av titel där extra forskningsunderlag 

presenteras tillsammans med titel och plats. Enligt kodschemats variabelvärden (bilaga 1) 

går variant 1 in under värden 1–14 och variant 2 gäller för 15–23. N-talet i figur 7 uppgick 

till 108 och figur 8 till 198. 

• Förekomst  

I det här avsnittet presenterades var i artikeln studiens topp tre kriminologer förekommer, 

gällande rubrik, ingress och bild. Här avgränsades övriga kriminologer och n-talet 

uppgick till 434.  

• Utrymme 

Här redogjordes det för kriminologernas utrymme. I detta avsnitt avgränsades övriga 

kriminologer.  Totala teckenantalet i artiklar uppgick till 1 542 880 och det totala 

teckenantalet i kriminologernas citat till 255 552. 

• Ämnen  

Under detta avsnitt avgränsades övriga kriminologer och redovisade vilka ämnen som 

studiens topp tre kriminologer uttalar sig om. För att erhålla kunskaper om vad 

kriminologerna uttalade sig om och skillnader dessa emellan avsåg detta avsnitt att 
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fastställa olika ämnen i de texter som analyserades. Materialet avgränsades till att 

behandla 108 artiklar jämnt fördelade på de topp tre mest förekommande 

kriminologerna. Urvalet gjordes systematiskt för att innehålla en jämn fördelning 

mellan kvälls- och dagspress, dessutom utspridna över den inrymda femårsperioden. 

 

För att senare bearbeta och framställa all empirisk data i form av diagram och tabeller 

användes Microsofts program Word och Excel (2017). När datainsamlingen var färdig 

påbörjades en analys av resultatet och till sist drogs slutsatser utifrån frågeställningarna som 

diskuteras i kapitlet diskussion och slutsats.  

 

För att besvara studiens samtliga frågeställningar var inte den här metoden tillräcklig. Därför 

tillämpades även en kvalitativ innehållsanalys som metod för att ge förutsättningar till 

ytterligare tolkningsmöjligheter.  

5.2 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

Ofta görs en distinktion mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys. Skillnaden dessa 

emellan är att den kvalitativa främst används för textanalyser där ingenting räknas eller mäts 

(Bergström & Boréus, 2012). Enligt Østbye et al. (2004) används metoden för att närstudera 

en text och formulera perspektiv, begrepp och frågeställningar som redskap för att förstå 

densamma. Genom att bryta ner en text i dess beståndsdelar och analysera enheterna var för 

sig sätts därefter texten samman på nytt, men denna gång med nya insikter och ökad förståelse 

för textens innebörd (Østbye et al., 2004). 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen har i den här studien tillämpats med syfte att undersöka hur 

kriminologerna utrycker sig samt hur yrkesrollen representeras. För att välja ut materialet 

användes variabeln kriminologernas ämne. I ett första steg valdes artiklar från studiens topp 

tre mest förekommande kriminologer strategiskt ut med ambitionen att få en jämn fördelning 

mellan dags- och kvällstidningar. Av de sex ämnen som kategoriserats i den kvantitativa 

delen avgränsades materialet till att kvalitativt analysera de tre mest förkommande ämnena: 

gärningsman, polisarbete och statistik. Med hjälp av det textanalytiska begreppet tematik som 

metod studerades kriminologernas citat för att utläsa vad kriminologerna egentligen säger och 
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utröna mönster ur dessa. Enligt Østbye et al (2004) är vad texten handlar om något som kan 

kallas textens tema och där inte handlingsförlopp, ämne eller motiv åsyftas utan snarare vad 

en text djupast sett handlar om samt hur den bearbetar detta ämne. Detta kan exemplifieras 

genom Jostein Gripsruds (2011) studier om representation av kvinnlighet inom 

populärkulturen. Hans undersökning om actionfilmer med kvinnliga hjältar i huvudrollen, så 

som The Matrix och The long kiss goodnight, visade på en tematisering av föreställningen om 

kvinnlighet i vår kultur. En av Gripsruds slutsatser är att textens tema först kan upptäckas på 

den inneboende betydelsenivån vilket fordrar en textanalytisk undersökning. På liknande vis 

tematiserades citat från kriminologer i svensk press för att utläsa hur de uttryckte sig. Genom 

att exempelvis se om de uttalade sig med personliga åsikter, var pålästa i det aktuella ämnet 

eller höll sig till kungjord forskning kunde mönster tolkas.  

 

Under genomförandet av den kvalitativa innehållsanalysen var ambitionen att studera hur 

kriminologerna uttryckte sig för att sedan utläsa mönster ur dessa. Som potentiell forskare och 

expert på ämnet ansågs det relevant och intressant att undersöka hur kriminologerna förhöll 

sig till den företeelse de kommenterade. Med andra ord om de innehöll personliga åsikter eller 

tillkännagiven forskning, om de var insatta i det aktuella ämnet eller uttalade sig med distans 

till det samma. Dessutom gjordes en indelning i huruvida personerna använde sig av 

värdeladdade ord, något som enligt Altheide & Snow (1979) är av intresse för hur en person 

enligt medielogiken kan användas för att göra en text mer uppseendeväckande och därigenom 

locka till läsning. Vidare analyserades kriminologernas uttalanden med hjälp av Stuart Halls 

(2013) representationsteori för att ge insikter om hur deras yrkesroll representerades i svensk 

storstadspress, och därigenom hur dessa kan uppfattas i en bredare kontext. Detta gjordes på 

liknade vis som i föregående steg då ord och meningar plockades isär och med hjälp av 

tematik sedan studerades. 

5.3 MATERIAL 

Det totala antalet artiklar som analyserades i den här studien uppgick till 710 stycken. Men i 

resultatet för den kvantitativa analysen förändrades n-talet vid flera tillfällen. Detta för att 

tabellerna och diagrammen avser redovisa olika parametrar, exempelvis variabeln kriminolog 

kunde innebära att två kriminologer förekom i samma artikel. Detta ledde till att n-talet för 

aktörer skiljde sig från det totala antalet artiklar. Vad gällde den kvalitativa delen av studien 

avgränsades materialet till att endast behandla studiens topp tre mest förekommande 
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kriminologer. Sammanlagt har 51 artiklar strategiskt valts ut utifrån den kvantitativa 

undersökningens mest omfattande ämnen, det vill säga gärningsman, polisarbete och statistik. 

 

Studiens empiriska material är hämtat från mediearkivet Retrievers databas 

(http://web.retriever-info.com/services/archive). Sökningen gjordes med hjälp av de två 

sökorden kriminolog och kriminologi. Materialet innehåller artiklar från svensk tryckt 

storstadspress under perioden 1 april 2012 och 31 mars 2017. Tidsperioden är avgränsad med 

anledning av den ökade förekomsten av kriminologer i svensk press (figur 1). Sökningen på 

artiklar avgränsades till endast texter om raka nyhetshändelser där minst en person uttalar sig i 

kriminologrollen. För att endast undersöka nyhetsmaterial har artiklar på kultur- och 

nöjessidor, utrikesnyheter, debatt- och ledarsidor samt träffar på förstasidan därför valts bort. 

Dessutom har material som saknar koppling till Sverige samt tidningars bilagor avgränsats. 

Vid några tillfällen används en kriminolog som källa, utan att uttala sig, något som också 

valdes bort. En annan avgränsning som gjordes på materialet var att de tidningar som hade 

färre än 40 stycken artiklar i den totala sökningen avgränsats. En förklaring till detta är att nå 

ett tillräckligt tillfredställande kvantitet av artiklar för att förhindra att analyserade mönster 

kan ses som eventuella tillfälligheter. Då undersökningens syfte är att endast studera de 

artiklar som publicerades i tryckt press avgränsades tidningarnas webbupplagor.  

5.3.1 TIDNINGARNA 

Den här studien utgår från artiklar publicerade i svensk storstadspress. I och med 

avgränsningarna framkommer till antalet elva tidningar: Aftonbladet, Expressen, Dagens 

Nyheter, Göteborgs-Posten, Göteborgs-Tidningen, Kvällsposten, Metro – Göteborg, 

Stockholm och Skåne, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan. Dessa tidningar har olika 

fundamentala traditioner sprungna ur olika ideologier, vilket kan behövas ta i beaktning vid 

diskussion av material. Nedan presenteras Nationalencyklopedins (NE) beskrivningar om 

tidningarna: 

– Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning. 

– Expressen är en liberal kvällstidning. 

– Kvällsposten är en oberoende liberal kvällstidning. 

– Sydsvenskan är en oberoende liberal daglig morgontidning. 

– Dagens Nyheter är en oberoende liberal daglig morgontidning. 
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– Göteborgs-Posten är en liberal daglig morgontidning. 

– Göteborgs-Tidningen är en liberal kvällstidning.   

– Svenska Dagbladet är en obunden moderat daglig morgontidning. 

– Metro är en daglig gratisdistribuerad nyhetstidning.  

5.4 METODDISKUSSION   

Studiens syfte och frågeställningar kräver olika analytiska ansatser och därför användes en 

metodologisk triangulering, som också innebär att man kompenserar för metodernas 

analytiska svagheter (Østbye et al., 2004). Nilsson (2010) menar att det finns en problematik i 

skiljaktigheten mellan kvantitativ respektive kvalitativ innehållsanalys: även den kvalitativa 

kan tillämpas för att räkna på data. Valet av två metoder i den här studien legitimeras dock 

med att distinktionen dem emellan anses vara så pass tydlig vad gäller deras olika syften. 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen främsta egenskap är att den är effektiv. Styrkan ligger i 

metodens systematiska och formaliserande ansats vilken krävs för att kunna mäta en större 

mängd data (Nilsson, 2010). Svagheten jämfört med den kvalitativa metoden är dock att den 

utesluter tolkningar som kan förklara sociala och bakomliggande aspekter av det kvantitativa 

resultatet (Bryman, 2002). Nilsson använder sig av tre teman när hon kritiserar 

forskningsmetoden: (1) kvantitet – betydelse, (2) helheten – delar och (3) objektivitet – 

tolkning. Den kvantitativa innehållsanalysen ämnar alltid påvisa generella mönster för det 

empiriska materialet, men i det första temat är en allmän kritik att den begränsar forskningen 

till att endast ställa de frågor svaren kan mätas på. Nästa tema behandlar kontextens helhet 

och betydelse som skapas utifrån sammantagna delar, exempelvis text, ljud och bild. 

Problematiken med den kvantitativa metoden är att den inte förmår att skildra den mening 

som kontexten konstruerar. Det sista temat betonar kravet på noggrannhet i kodschemat. 

Nilsson menar att alla som någon gång använder sig av ett kodschema kommer stöta på 

element som kräver en tolkning och hävdar därför att en minimering av tolkningsutrymmet är 

av stor vikt. Under samma problemformulering hamnar även risken att forskningen kommer 

för långt ifrån den så kallade vanlige läsaren som i så fall gör det möjligt att ifrågasätta 

relevansen i själva studien.   
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Ovan nämnda faktorer har tagits i beaktning i studien om kriminologer. Men precis som 

Nilsson skriver fanns risken att möta frågor som krävde en tolkning. I den här studien 

fordrades en sådan när de teman som kriminologerna förekommer i skulle utläsas. Ett 

ytterligare eventuellt mätfel tillkom i artiklarnas teckenantal, eftersom att Retrievers 

datasystem omformar den tryckta artikeln till digital form och därigenom riskerar att addera 

eller subtrahera antalet tecken. Dock ansågs inte teckendifferensen påverka beräkningen i 

sådan utsträckning att det gav en negativ effekt på slutresultatet. För att säkerställa studiens 

kvalitet gjordes därför en pilotstudie där färdiga variabler testades på en del av materialet. 

Under denna process uppmärksammades vid några tillfällen en svårighet i att klarlägga 

variabeln kriminologens ämne. Vid dessa tillfällen kategoriserades artikeln till variabelvärdet 

annan och kan sedermera ses som ett bortfall. Under arbetet med den kvalitativa delen har 

därför dessa artiklar avgränsats. Utöver detta har samtliga artiklar kunnat indexeras, vilket 

stärker metodens reliabilitet.  

  

Vad gäller den kvalitativa innehållsanalysen är forskarens tolkning metodens viktigaste 

redskap. Men subjektiviteten inom denna metod är samtidigt ett generellt problem eftersom 

likadana studier kan rendera i olika resultat (Esaiasson et al., 2012). Vid användningen av 

metoden i den här studien uppstod liknande svårigheter som vid att definiera kriminologens 

ämne. Detta inträffade då mönster i kriminologernas citat utlästes. För att inte riskera att 

skada studiens reliabilitet genomlästes samtliga artiklar av studiens båda författare.   

5.5 VALIDITET OCH RELIABILITET  

Validitet och reliabilitet är två centrala begrepp för att studera hur pass relevanta data och 

analyser är i förhållande till problemformuleringarna samt tillförlitligheten (Østbye et al., 

2004). För att uppnå så hög validitet som möjligt är det enkelt uttryckt forskarens uppgift att 

denne mäter det som denne ämnar mäta. I denna studie innebär det att frågeställningarna är 

precisa i sitt syfte och att de operationella indikatorerna överensstämmer med det teoretiska 

ramverket. I den kvantitativa delen innebar det mer konkret att artiklar som inte uppfyllde de 

krav på kriminologen som expert i en nyhetstext valdes bort. Även gällande vad som kan 

räknas som att uttala sig inom kriminologrollen kan det finnas fog för att problematisera. 

Viktigt att framhålla är att citat vilka analyseras uteslutande uttalats av människor i 

kriminologrollen, det vill säga att vid de tillfällen då en i studien känd kriminolog tilldelats en 

titel utanför kodschemats instruktioner har dessa avgränsats. Här finns alltså anledning att 
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ifrågasätta hur bedömningen av kriminologrollen gjorts och därmed kan resultatet anses vara 

missvisande i avseendet vad som definierar en kriminolog.  

 

Reliabilitet innebär en korrekthet och pålitlighet för gjorda mätningar med syftet att undvika 

att icke önskvärda tillfälligheter påverkar resultatet (Østbye et al., 2004). Detta för att en 

liknande undersökning, med samma förutsättningar, skall kunna frambringa samma resultat 

vid olika tillfällen. För att uppnå en så hög och tillfredställande reliabilitet som möjligt i 

studien om kriminologer läggs därför stor vikt vid att klargöra de olika steg som metoderna 

innehar. Inte minst vid de tillfällen då en subjektiv bedömning görs vid analys av det valda 

materialet. I detta anseende var därför kodschemats utförlighet med variabelvärdet 

kriminologernas ämne en aspekt som noga utvärderades i varje enskilt fall. Vad gäller den 

kvalitativa delen är det viktigt att framhålla hur analysen genomfördes på subjektiva grunder. 

I fallet med den här studien har därför båda författarna läst igenom samtliga artiklar då 

kriminologernas citat analyserats. Därigenom kan man ifrågasätta studiens externa validitet 

eftersom det inte kan sägas vara en garanti för att liknande studier i vilka mönster som 

uppmärksammas kommer överensstämma med detta resultat.  

 

6. RESULTAT OCH ANALYS 
Eftersom det ger en tydligare överblick och underlättar förståelsen presenteras i detta kapitel 

både resultat och analys. Ordningen i kapitlet utgår ifrån studiens frågeställningar. Först 

redovisas undersökningens resultat genom diagram eller tabeller som i varje del kompletteras 

med en analys av resultatet. Det här kapitlet har kategoriserats i två delar. Först presenteras 

resultat och analys för studiens kvantitativa beräkningar, detta har utifrån kodschemat delats 

upp i sex avsnitt: fördelning, skillnad mellan kvälls- och dagstidning, titlar, förekomst, 

utrymme och ämnen. Senare redogörs det för undersökningens kvalitativa del där 

kriminologernas citat analyserats med hjälp av tematik. Detta avsnitt har studerats utifrån 

kvantitativa delens sista avsnitt, ämnen, och redovisar endast studiens mest förekommande 

ämnen: gärningsman, polisarbete och statistik.   
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6.1 FÖRDELNING 

NUMMER	 NAMN	PÅ	EXPERT	 EXPERT	I	ANTAL	ARTIKLAR	
1	 Jerzy	Sarnecki	 263	
2	 Leif	GW	Persson	 151	
3	 Mikael	Rying	 131	
4	 Sven	Granath	 57	
5	 Felipe	Estrada	 22	
6	 Henrik	Belfrage	 21	
7	 Henrik	Tham		 11	
8	 Övrigt	 87	
	 Totalt	 743	

 

Tabell 1. Här redovisas antalet kriminologer som förekommer i det valda materialet. Detta 

har rangordnats efter mest förekommande till minst förekommande mellan 2012 och 2017 i 

svensk tryckt press. 

I tabellens kategori övrigt inkluderas 29 kriminologer. Det innebär att sammanlagda antalet 

kriminologer i undersökningen uppgick till 36 stycken. 29 av dessa fick utrymme vid färre än 

tio tillfällen. Viktigt att poängtera sett till resultatet är att de gånger som två kriminologer 

förekommer i samma artikel har båda kriminologerna tilldelats varsin artikel, samma princip 

gäller de gånger en och samma artikel publicerats i två eller flera tidningar. Det betyder att 

maximumvärdet inte är 710, utan istället uppgår till 743.  

Vidare att utläsa av resultatet förstås att Jerzy Sarnecki, som ensam förekommer i 35 procent, 

är den kriminolog som får uttala sig oftast. Därmed är han med stor marginal den kriminolog 

som fått uttala sig mest inom områdets expertroll mellan åren 2012 och 2017. Dessutom är det 

anmärkningsvärt att de tre som förekommer i högst utsträckning erhåller över 70 procent (545 

stycken) av det totala antalet aktörer. Vidare i den här studien kommer Jerzy Sarnecki, Leif 

GW Persson och Mikael Rying benämnas som studiens topp tre kriminologer.   

 

Detta innebär att en betydande del av kriminologerna förekommer i en mycket begränsad 

omfattning. Undersökningens resultatutgång av fördelningen av kriminologer kan därigenom 

kopplas till Albæks (2011) idéer om hur en journalist väljer en expert, där han menar att 

Matteuseffekten, där en person som förekommit tillräckligt många gånger i sin expertroll, 

vinner legitimitet och därför kan återanvändas av bekvämliga skäl. En vidare analys av att 
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medierna populistiskt väljer kriminologer härleds till Sahlstrand (2000), som påstår att det 

finns olika faktorer till att en källa är vanligt förekommande. Bland annat vad gäller 

mediemässighet, ur ett medielogiskt perspektiv, påstår Sahlstrand att experter som anpassar 

sig till medieformatet har företräde i form av förmåga i att formulera slagkraftiga citat och 

dessutom begränsa sitt utrymme. Sahlstrand avser att resultatutgången av en begränsad 

användning av antal experter kan bidra till att minska kvaliteten på utbudet. En förlängning av 

att medierna begagnar i huvudsak tre kriminologer som experter på området kan alltså, enligt 

Sahlstrand, betyda en förlorad dimension i rapporteringen. Detta är något som i tillägg kan 

föranleda att rapporteringen tenderar att bli mer formrelaterad snarare än innehållsmässig. 

Därav kan svensk tryckt press kriminologanvändning mellan åren 2012 och 2017 ses som ett 

exempel på hur medierna återanvänder experter och därigenom riskerar att skada kvaliteten i 

nyhetsutbudet.  

6.2 SKILLNAD MELLAN KVÄLLS- OCH DAGSTIDNING 

 
Figur 2. Här redovisas antalet artiklar per tidning i det valda materialet.  

Av det totala antalet av 710 artiklar publicerades 363 i en dagstidning och 347 i en 

kvällstidning. I jämförelsen är det viktigt att notera att studiens material är hämtat från sju 

dagstidningar (Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten, Metro – Göteborg, Stockholm och Skåne, 
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Svenska Dagbladet och Sydsvenskan) och endast fyra kvällstidningar (Aftonbladet, 

Expressen, Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten).  

 

Resultatet av att fyra kvällstidningar har närmast samma antal av publikationer som sju 

dagstidningar är föga förvånade sett till de enskilda tidningarnas publiceringar. Ingen av de 

studerade dagstidningarna har ensamt lika många som Aftonbladets, Expressens, Göteborgs-

Tidningens eller Kvällspostens antal. Kvällstidningars fascination för brott och straff kan 

begripas med hjälp av Pollacks (2001) tankar om att människans hänförelse för våldsbrott, 

som i förbindelse med en teknologisk medieutveckling, lett till ett enormt genomslag i 

tidningar och mediesammanhang. Vilket dessutom, som en följd av detta, lett till att tumult, 

kravaller och rättsprocesser blivit ett ofta förekommande inslag i mediernas rapportering. 

Brott och straff, individer, social avvikelse och brottsberättelser har idag blivit 

försäljningsobjekt och sätt att sälja lösnummer (Pollack, 2001). Pollack menar att den här 

typen av mediespektakel exemplifierar hur rättssystemet blivit något hon kallar ”det globala 

mediesystemets fånge” och att gränserna mellan underhållning och information suddats ut.   

 

Något annat den här undersökningen visat, vilket även detta är i samklang med Pollacks 

studier, är att framförallt kvällstidningarna ofta använder vinjetter eller extrasidor för att 

kategorisera specifika nyhetshändelser. Ett exempel från den här undersökningen är vinjetten 

Mordet på Lisa Holm. Detta resultat överensstämmer med Pollacks studier om att ett 

offerperspektiv dominerar mediernas rapportering och att det i många fall handlar om kvinnor 

som utsätts för våld av män.  Barn, som i fallet Lisa Holm, menar Pollack har en tendens att 

skildras som offer, ofta utsatta för sexuellt våld av män eller beskrivna som offer för sin 

familj.  

 

Skillnaden i artikelantal mellan kvälls- och dagstidning är nästan försvinnande liten. Men det 

faktum att fyra kvällstidningar publicerat endast 16 artiklar färre än vad sju dagstidningar 

gjort under samma period indikerar på en högre publiceringstakt och kan dessutom alltså 

antyda på en större fascination för brott och straff-genren. Vidare kan Sahlstrands (2000) 

beskrivningar av kvälls- och morgonpressen ge ytterligare förklaring till fördelningen. Han 

menar att morgonpressen traditionellt sett har flertalet karaktärsdrag som ger dem 
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förutsättningar till en framgångsrik och informativ rapportering. Kvällspressen, däremot, 

använder sig i högre grad av hårdvinklingar och sensationsjournalistik för att sälja 

lösnummer. Tidigare forskning förklarar att skillnaden mellan pressen till viss del kan antas 

bero på vilka källor som framträder och hur dessa används (Sahlstrand, 2000).   

6.2.1 KRIMINOLOGERNAS FÖREKOMST I KVÄLLS- OCH DAGSTIDNING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Här redovisas Jerzy Sarneckis förekomst i kvälls- respektive dagstidning mellan åren 

2012 och 2017. Sammanlagda antalet artiklar är 109 i kvällstidning och 154 i dagstidning. 
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Figur 4. Här redovisas Leif GW Perssons förekomst i kvälls- respektive dagstidning mellan 

åren 2012 och 2017. Sammanlagda antalet artiklar är 129 i kvällstidning och 22 i 

dagstidning.  

 

Figur 5. Här redovisas Mikael Ryings förekomst i kvälls- respektive dagstidning mellan åren 

2012 och 2017. Sammanlagda antalet artiklar är 66 i kvällstidning och 65 i dagstidning.  
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Figur 6. Här redovisas övriga kriminologers, inklusive Sven Granath, Felipe Estrada, Henrik 

Belfrage och Henrik Tham, förekomst i kvälls- respektive dagstidning mellan åren 2012 och 

2017. Sammanlagda antalet artiklar är 66 i kvällstidning och 132 i dagstidning.  

 

Studiens topp tre kriminologer Jerzy Sarnecki, Leif GW Persson och Mikael Rying 

förekommer i 545 av 743 fall. Vid en jämförelse av hur ofta kriminologerna kommer till tals i 

dags- respektive kvällstidning noteras att Mikael Rying lika ofta förekommer i båda. Medan 

Jerzy Sarnecki används i övervägande del av dagstidningar och Leif GW Persson förekommer 

i en kvällstidning 129 gånger (85 procent), jämfört med 22 (15 procent) i en dagstidning.  

 

Vidare är det intressant att studera fördelningen med tanke på medielogikens tredje 

komponent medieformat. Medieformat berör inte endast olika textformat utan dessutom hur 

pass väl en nyhetshändelse passar mediernas publiceringskanal (Altheide & Snow, 1979). 

Dessutom har det blivit en allt större konkurrens på mediemarknaden, vilket betyder en ökad 

konkurrens om publikens uppmärksamhet. Detta kan betyda att medierna måste presentera en 

viss typ av medieinnehåll för att stå sig i konkurrensen. Utifrån den bakgrunden kan Leif GW 

Perssons förekomst i kvällstidningar betyda att han är en expert som adekvat passar syftet att 

anpassa sina uttalanden efter en specifik form av medielogik (Sahlstrand, 2000). 
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Kvällstidningarnas användning och återanvändning av Leif GW Persson kan ses som en 

anpassning till medielogiken genom olika berättartekniker såsom att förenkla, spetsa till och 

konkretisera innehållet. Gällande övriga kriminologers fördelning i detta avseende konstateras 

övervägande del adresseras dagstidning. Därigenom förstärks analysen av att kvällstidningar 

gärna regenererar kriminologer vilka passar medieformatet. 

 

Det är också intressant att ur objektivitetsbegreppet analysera hur kvällstidningarnas 

kriminologanvändning är förenade med redaktionella val av frågor, ämnen och källor. Att 

Leif GW Persson framträder i 85 procent av den egna artikelmängden i 

kvällstidningssammanhang kan kopplas till Strömbäcks (2008) idéer om endimensionell 

rapportering. I utgångspunkten att nyheterna aldrig kan spegla verkligheten som den är menar 

han att resultatet av en ensidig rapportering, alltså i det här fallet kvällstidningarnas 

användning av Leif GW Persson som kriminolog, i förlängningen kan leda till en snedvriden 

bild av verkligheten.  

 

Av de fyra kvällstidningarnas sammanlagda antal artiklar förekommer Leif GW Persson i 37 

procent. Tendensen av att återanvända honom som expert kan kopplas till medielogikens 

tredje komponent medieformat. Detsamma kan tänkas gälla för Jerzy Sarnecki som för 

motsvarande del av dagstidningarnas artiklar uttalar sig i 42 procent. Utifrån detta resultat är 

det intressant att konstatera hur dessa siffror är likvärdiga trots Jerzy Sarneckis tydliga fördel i 

artikelantal. En förklaring till detta kan vara, likt tidigare mönster, kvällspressens benägenhet 

att använda källor för sensationsjournalistik (Sahlstrand, 2000). 
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6.3 TITLAR 

Studiens topp tre kriminologer 

Typ	av	titel	 Antal	

Variant	1		 89	

Variant	2	 19	

 

Tabell 2. Här redovisas vilken typ av titel studiens topp tre kriminologer tilldelas. 

Övriga kriminologer 

Typ	av	titel	 Antal	

Variant	1		 84	

Variant	2	 114	

 

Tabell 3. Här redovisas vilken typ av titel övriga kriminologer, inklusive Sven Granath, 

Felipe Estrada, Henrik Belfrage och Henrik Tham, tilldelas.   

Ovan har skillnaden mellan hur studiens kriminologer presenteras redovisats. För att se 

kriminologernas utförliga titlar se bilaga 3. För att underlätta redovisningen av 

kriminologernas titlar kategoriserades två av varandra helt uteslutande varianter av titlar. 

Variant 1 inbegriper typen av titel där kriminologen presenteras med en titel och plats, 

exempelvis ”kriminolog vid Mittuniversitetet”. Variant 2 innefattar antalet kriminologer vilka 

tilldelas typen av titel där extra forskningsunderlag presenteras tillsammans med titel och 

plats. Enligt kodschemats variabelvärden (bilaga 1) går variant 1 in under värden 1–14 och 

variant 2 gäller för 15–23.  

Anmärkningsvärt är att vid en jämförelse tabell 2 och tabell 3 emellan accentueras ett mönster 

i att studiens topp tre kriminologer sällan tilldelas mer än en titel samt plats, medan resterande 

kriminologer i större utsträckning legitimeras genom exempelvis forskningsunderlag. Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som bevisar att en expert som tidigare visat sig 
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lämplig per definition kan innebära rutinisering (Sahlstrand, 2000; Albæk, 2011). Ett begrepp 

för att ytterligare förklara samma sak är att beskriva experterna som om de sitter mitt i 

nyhetsnätet. Därav betyder det att vilka titlar en kriminolog ges kan avgöra om de uppfattas 

tillhöra detta nyhetsnät. I det här avseendet korresponderar studiens resultat med Sahlstrands 

forskning, i vilken han menar att en källa med en sådan samhällelig position som bereder 

auktoritet innehar en större chans att användas som expert inom journalistiken. Applicerat på 

resultatet innebär detta att kriminologen med den mest officiella titeln får uttala sig i fall där 

två kriminologer uppvisar liknande kvaliteter (Sahlstrand, 2000).   

 

Vidare går det därigenom att utläsa att medierna har en fördel i att vara enkelspåriga så till 

vida att om de ofta använder sig av en och samma kriminolog tenderar kravet på 

bakgrundsinformation undgås (Strömbäck, 2008). Med andra ord krävs inte en legitimering 

av kriminologen i varje enskild artikel. Gällande övriga kriminologer överensstämmer till viss 

del detta med Strömbäcks uppfattningar eftersom att dessa i dominerande del ges typen av 

presentationen där titel, plats och forskningsunderlag ingår.  Däremot är det noterbart att 

utifrån denna tidigare forskning konstatera att övriga kriminologer, trots att majoriteten 

tilldelas extra bakgrundsinformation, vid 84 tillfällen endast presenteras i form av en titel 

samt forskningsinstitution.  

 

Det här resultatet kan med fördel förstås av tidigare forskning (Miller & Mills, 2009). Deras 

undersökning av terrorexperter bevisar att källorna med den mest dominerande ställningen får 

tillgång till huvudtidningarna i störst utsträckning. Däremot menar Miller och Mills att dessa 

experter inte uteslutande är de högst rankade med avseende på antingen antal publikationer 

eller, kanske framförallt, vad gäller citat som indikerar i vilken omfattning deras arbeten är 

refererade till inom samhällsvetenskapen. Att analysera rankning baserat på publikationer för 

kriminologerna i det valda materialet är ogenomförbart med tanke på studiens syfte. Men 

resultatet påvisar ett definitivt mönster i att kriminologerna med den mest dominerande 

ställningen är vanligast förekommande i svensk storstadspress.  
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6.4 FÖREKOMST  

 

Figur 7. Här redovisas antalet artiklar studiens topp tre kriminologer förekommer i rubrik, 

ingress och bild.  

Undersökningen av vart kriminologerna Jerzy Sarnecki, Leif GW Persson och Mikael Rying 

förekommer i artiklarna visar en förhållandevis jämlik fördelning mellan utrymmespositioner. 

Intressant är att Leif GW Persson har en bild till artikeln i 21 fall av 60 och Jerzy Sarnecki 

förvärvar detta vid 19 artiklar. Däremot förekommer Mikael Rying på bild endast vid åtta 

tillfällen. Bildstorlekarna i artiklarna kan variera betydande och för enkelheten har därav 

dessa delats in i tre olika begreppsklasser: Dragbild, bild i text och i bild tillsammans med 

annat huvudmotiv (för överskådlig förklaring, se bilaga 2). Resultatet av denna undersökning 

fastställer att Mikael Rying är den som i lägst utsträckning erhåller bild till artikel (8 av 60 

artiklar). Gällande Jerzy Sarnecki och Leif GW Persson är bildens storlek av framstående 

intresse. Trots en förhållandevis jämlik fördelning av bilder i artiklarna syns Jerzy Sarnecki på 

typen bild i text vid nästan uteslutande tillfällen. Leif GW Persson bildsätts vanligast 

förekommande med dragbilder och tillsammans med annat huvudmotiv.  
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Mikael Rying förekommer oftast i en separat artikel jämsides med huvudartikel. I denna typ 

av artikel syns han ofta i både rubrik och ingress. Leif GW Persson och Jerzy Sarnecki 

tenderar att komma till uttalande i längre dokument, reportage eller granskningar. Detta är 

något som bör tas i beaktning vid en studie av Mikael Ryings förekomst i artiklarna.  

 

I resultatet av rubriker som kriminologerna tilldelas är i synnerhet Leif GW Persson av 

särskilt intresse. Vid 10 av 60 artiklar i det studerade materialet förekommer han i typen av 

rubrik där han endast presenteras med namn utan titel. Motsvarande siffra för Jerzy Sarnecki 

och Mikael Rying är en. Vidare kan det därför motiveras att Leif GW Perssons namn i största 

allmänheten kan ses som större intressent än de två andra kriminologernas, som i åtta 

respektive sju artiklar presenteras med titel.  

 

Vad gäller ingresser där dessa tre kriminologer förekommer fortsätter mönstret med att Leif 

GW Persson presenteras med namn snarare än titel. Ensam syns han vid åtta tillfällen i 

ingresser i vilka han förekommer med namn. Jerzy Sarnecki (13 artiklar) och Mikael Rying 

(16 artiklar) tenderar att alltid framställas med namn och titel utöver citatet.  

 

Trots att Jerzy Sarnecki är den kriminolog som är vanligast förekommande används Leif GW 

Perssons namn oftare i rubriker och ingresser. I dessa fall tenderar Jerzy Sarnecki och Mikael 

Rying att tillskrivas epiteten ”kriminolog” eller ”expert”.  Dessutom är Leif GW Persson den 

av studiens topp tre kriminologer som oftast tilldelats en bild till artikel, oavsett storlek. Två 

orsaker till detta resultat kan möjligen vara medielogikens tekniker med medieformat och 

mediedramaturgi samt resultatet från studiens tidigare avsnitt (Skillnad mellan kvälls- och 

dagstidning), där Leif GW Perssons fördelning mellan kvälls- och dagspress indikerade på en 

klar obalans. Vidare kan tidigare forsknings tidigare nämnda olikheter mellan kvälls- och 

dagstidning appliceras. Vad gäller nyhetspublicering kan tidningarna vinkla och framställa en 

nyhetshändelse på olika sätt genom att dessa har olika principer (Sahlstrand, 2000; Altheide & 

Snow, 1979). Utifrån resultatet och tidigare forskning kan det tänkas att Leif GW Persson 

anses passa medielogikens format och dramaturgi så till vida att han används i rollen för att 

locka till läsning i en annan utsträckning än Jerzy Sarnecki och Mikael Rying.  
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6.5 UTRYMME 

   Jerzy Sarnecki        Leif GW Persson       Mikael Rying 

Totala	teckenantalet	i	artiklar	
	

	743	472	 	470	756	 	328	652	

Totala	teckenantalet	i	citat	
	

	117	934	 84	999	 52	619	

Teckenantal	i	citat	genom	teckenantal	
i	artiklar	

16	%	 18	%	 16	%	

Teckenantal	i	citat	per	artikel	 448,5	 562,9	 401,7	

 

Tabell 4. Här redovisas studiens topp tre kriminologers totala artikelantal i artiklar och 

totala teckenantalet i citat, räknat i tecken inklusive blanksteg.   

Sammanlagt utrycker Jerzy Sarnecki mer än 30 000 tecken fler än Leif GW Persson och 

ytterligare 30 000 fler än Mikael Rying. Obalansen i fördelningen har en förklaring i Jerzy 

Sarneckis artikelmängd jämfört med de två andra kriminologernas. Vid en analys av 

kriminologernas procentuella förhållande mellan artikelmängd och utrymme noteras att Leif 

GW Persson uttalar sig mest i detta hänseende. Detta är något som inte är särskilt 

överraskande utan stödjer bland annat studiens resultat om vart kriminologerna syns vad 

gäller rubrik, ingress och bild. Bland annat skiljer endast 20 artiklar Leif GW Persson Mikael 

Rying åt, men sett över den totala artikelmängden är skillnaden över 150 000 tecken. En 

förklaring till detta torde vara att Mikael Rying, som tidigare nämnts, i dominerande fall 

uttalar sig i enskilda artiklar, vid sidan av huvudartikeln. Jerzy Sarnecki och Leif GW Persson 

å sin sida tenderar att komma till uttalande i längre dokument, reportage eller granskningar 

vilket per definition resulterar i ett högre siffertal i den totala artikelantal.   

 

Sammanfattningsvis överensstämmer denna utgång med resultatet av kriminologernas 

fördelning och förekomst. Vilket indikerar på Jerzy Sarneckis dominans men dessutom 

bevisas att Leif GW Perssons tillåts mer utrymme när han väl kommer till tals.   
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6.6 ÄMNEN  

 

Figur 8. Här redovisas de ämnen studiens topp tre kriminologer uttalar sig inom.  

I den kvantitativa analysens sista steg har det kriminologerna säger kategoriserats och 

undersökts. Av studiens topp tre kriminologer som utmärks under ämnet statistik var Mikael 

Rying den vanligast förekommande, där han uttalar sig i 26 av 36 fall. Inom brott och juridik 

har Leif GW Persson majoritet, 10 av 17 fall. Detsamma gäller för polisarbete där han uttalar 

sig i 18 av 28 fall. Beträffande ämnet gärningsman är Jerzy Sarnecki den kriminolog som 

oftast uttalar sig. Att ämnena offer och berörda sammanlagt har fem röster indikerar på att 

kriminologerna sällan uttalar sig inom dessa ämnen. En förklaring till detta kan vara att 

resultatet endast visar studiens topp tre kriminologer. Möjligtvis hade utfallet varit ett annat 

om samtliga kriminologer undersökts.  

 

Mikael Rying dominerar alltså inom statistik och Leif GW Persson inom polisarbete. Det 

stödjer tidigare forskning i enlighet med Matteuseffekten där medierna använder samma 

expert återkommande för att på så sätt undgå söka nya (Albæk, 2011). Resultatet visar också, 

tvärtemot vad en del av tidigare forskning som till exempel Ester Pollacks Medier och brott 
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(2001) säger, att ett offerperspektiv dominerar mediernas rapportering inte kan 

sammankopplas med vilka ämnen kriminologerna får uttala sig om. Kriminologernas 

expertområden 2012 till och med 2017 följer emellertid inte detta förhållande. Däremot kan 

resultatet förklaras genom i huvudsak två faktorer: också här kan avgränsningen innebära en 

snedvriden utgång samt att andra expertroller än kriminolog kan tänkas uttala sig om 

offerperspektivet i mediala sammanhang.   

 

Vidare kan dessutom Strömbäcks (2008) uppfattningar om endimensionell rapportering med 

fördel appliceras på resultatet. Analysen indikerar risker och hot i typen av rapportering där 

Mikael Rying förekommer i majoriteten artiklar vilket föranleder en snedvriden bevakning av 

ämnet statistik där kriminologer uttalar sig i rollen expert som nyhetskälla. Liknande mönster 

accentueras för ämnena polisarbete, gärningsman och brott och juridik.  

6.7 KVALITATIV ANALYS AV KRIMINOLOGERNAS CITAT  

Nedan presenteras resultatet och analysen från den kvalitativa innehållsanalys som gjorts på 

det valda materialet. För att tillgodogöra en vidare förståelse för vad kriminologerna citat har 

tematik legat till grund som metod. Genom att systematiskt tematisera de citat som tillskrivs 

kriminologerna har ett antal mönster kunnat identifieras vilka senare analyserats med hjälp av 

representationsteori.  

 

I ett inledande stadie gjordes en avgränsning av materiel där de tre mest förekommande 

kriminologer valdes ut för analys. I nästa urval har utgångspunkten varit från kodschemat 

under avsnittet ämnen: (1) gärningsman, (2) polisarbete och (6) statistik är de kategorier som 

valts ut för den kvalitativa innehållsanalysen. Noterbart är att även ämnet brott och juridik 

erhöll en tillräcklig kvantitet, men avgränsades på grund av tidsbrist. Då kriminologerna som 

studeras har ett differentierat antal gånger de förekommer i respektive kategori är urvalet gjort 

på ett sådant sätt att de under minst en kategori uttalat sig i fler än åtta stycken artiklar. 

Dessutom är artiklarna valda så att det råder balans mellan kvälls- och dagspress. 

6.7.1 STATISTIK 

Mikael Rying är den kriminolog som fått komma till tals övervägande flest gånger under 

kategorin statistik med 26 artiklar. Vad som framför allt utmärker honom, till skillnad från 
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Jerzy Sarnecki och Leif GW Persson, är att han flera gånger används som källa där han 

understödjer med egen statistik. Det är alltså inte reportern själv som tagit fram statistik, utan 

Mikael Rying som bidrar med siffror. Ett exempel på detta är i artikeln ”Experten: Kniv är det 

vanligaste mordvapnet” (Eslander, 2012, 17 december) där han säger följande: 

 

Under 1900-talet var det drygt nio kvinnor per år som dödade och under 00-talet 

var det sex kvinnor per år. 

 

Det är dock inte en specifik siffra som tycks vara av största värde när tidningarna tar kontakt 

med sin expert. Påfallande ofta när kriminologerna får uttala sig inom området för statistik är 

det främst för att sätta siffror eller händelser i ett perspektiv. Detta genom att journalisten 

skriver en separat artikel vid sidan om en huvudartikel där kriminologen förklarar om något är 

”vanligt” eller ”ovanligt”. Och precis som i exempelartikeln ovan är det i form av en 

citatrubrik som kriminologens uttalande nyttjas; ett mönster som kan sägas gälla alla 

kriminologer. Varför kriminologrollen tillämpas på följande vis kan härledas till Sahlstrands 

(2000) uppfattning om att källor kan användas i syfte att bidra till formen, snarare än 

innehållet, för journalistiken. Med andra ord pekar tidigare forskning om medielogik mot 

förekomsten av journalister som på förhand bestämt vad deras text ska handla om, men 

behöver en källa som kan formulera och bekräfta detta.   

 

En av de underkategorier som studerades vid analysen om statistik var om vad som inom 

själva ämnet diskuterades. Mikael Rying, som var den av studiens topp tre mest 

förekommande kriminologer vilken syntes allra mest, tillskrevs flera gånger epitetet expert på 

dödligt våld. Just dödligt våld, såsom mord, dråp och dödsmisshandel, var också det som 

medierna i en dominerande utsträckning rapporterade om. Som tidigare nämnt var det ofta i 

en separat artikel där kriminologen uttalade sig om huruvida händelsen var av sällsynt 

karaktär eller inte. Kriminologernas funktion kan också sägas sträcka sig till att förklara 

bakomliggande faktorer till varför något har inträffat, som ett komplement till statistiken. 

Möjligen kan en orsak till detta vara medielogiken som förklarar hur siffor omvandlas till 

händelser som kan konkretiseras och personifieras för att göra det mer tillgängligt för 

publiken (Altheide & Snow, 1979). Citatet nedan är emellertid ett sådant exempel varvid 
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Mikael Rying, enligt medielogikens principer, förklarar hur motiv för mördaren och dess offer 

kan se ut (Mårtensson, 2012, 20 november).  

 

De allra flesta sker dessutom i affekt. Frun som ska lämna mannen, 

missbrukarkompisen som druckit upp den sista spriten och så vidare. 

 

Halls (2013) teorier om representation förklarar hur språket, i form av ord och meningar, 

representerar värderingar, strukturer och normer. Denna uppfattning kan med fördel 

appliceras på hur studiens topp tre mest förekommande kriminologer uttalar sig om statistik. 

Deras uttalanden används många gånger för att förklara ett brotts vanlighet och 

bakomliggande faktorer, och ger därigenom en representation av brottet för läsaren att ta del 

av. Därav går det att argumentera för att kriminologen är den som har makt över brottets 

framställning som senare kommer att tolkas av publiken och bli en del av deras 

verklighetsuppfattning. Men det är inte enbart brottet som ges en representation när 

kriminologen uttalar sig. Det går också att tolka hur de själva representeras utifrån brottens 

tematik. Expertens roll är att kommentera och analysera nyhetshändelser. När det tydligaste 

mönstret inom statistik handlar om dödligt våld finns anledning att argumentera för att det 

representeras en bild av kriminologer som hårdföra personer.  

6.7.2 GÄRNINGSMAN 

Beträffande kategorin gärningsman avses de tillfällen där kriminologerna uttalar sig om en 

gärningsman i ett specifikt fall, alternativt gärningsmän som grupp. Här skiljer sig de tre 

kriminologerna åt gällande olika avseenden. Det finns de fall då kriminologen uttrycker sig 

med mer personliga reflektioner och bidrar med egna analyser utan att direkt koppla det till 

rapporter eller annan forskning. Detta inträffar främst de tillfällen då kriminologen 

kommenterar ett enskilt fall, något som renderar i artiklar med citatrubriker, exempelvis då 

Leif GW Persson uttalar sig i artikeln ”GW: Kvinnan är drivaxeln” (Asplid, 2017, 18 

februari). 

 

Det är hon som är själva drivaxeln i det här, utan henne skulle det här inte hänt. 

Det är personer i sin omgivning som hon använt för att göra det rent praktiskt. 
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Detta är att jämföra med Mikael Rying som mer sällan talar om specifika fall och i stället om 

gärningsmän som grupp och varför de begår sina handlingar (Lindström, 2012, 7 april).  

 

Det handlar om killar som börjat ha problem i skolan, har ett begynnande 

missbruk, har problem med sin impulskontroll […]. 

 

Varför Mikael Rying inte kommer med analyser i enskilda fall skulle också kunna vara en 

bidragande orsak till varför han inte förekommer i citatrubriker och får samma 

uppmärksamhet under denna kategori. En vidare analys av Leif GW Perssons tematiska 

ursprung med personliga reflektioner gör gällande att artiklarna fokuserar på att fånga läsaren, 

skapa höjdpunkter och intensifiera läsningen, utifrån tekniker av medielogikens format och 

dramaturgi (Altheide & Snow, 1979). 

 

Jerzy Sarnecki är den kriminolog som flest gånger fått tillträde till ämnet gärningsman, 

förekommande i åtta stycken artiklar. Vad som särskiljer honom från övriga två är hur han 

dels citeras med egna teorier i enskilda fall och med mer generella analyser om kriminella 

grupper. Detta är ett tema som systematiskt återkommer i alla kategorier där han förekommer 

med relativ regelbundenhet och omfattning. Sahlstrand (2000) menar att det finns en skillnad i 

kvälls- och dagspress förutsättningar i försäljningen av dess upplagor, vilket också speglar 

kvaliteten i nyhetsförmedlingen. Vilka och hur källor används säger han är en del som står i 

förbindelse med hur väl mediet förmedlar sina nyheter. Att Jerzy Sarnecki uttalar sig med 

sådan variation skulle därför med Sahlstrands teorier som bakgrund kunna ses som en 

bakomliggande orsak till varför han förekommer i en jämbördig utsträckning för kvälls- 

respektive dagspress.  

 

Oavsett om det handlar om gärningsmän som enskild individ eller grupp är det att bidra med 

förståelse kring deras handlingar som vid flertalet tillfällen blir kriminologens roll. De gånger 

som detta inträffar är psykologin hos gärningsmannen ett mönster som kriminologerna 
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återkommer till. Jerzy Sarnecki visar på detta när han i artikeln ”Expert: Statusjakt bakom 

upploppen” (Paulsson Rönnbäck, 2014, 26 augusti) talar om ungdomsbrottslighet kopplad till 

skolungdomar: 

 

Skolan för dem fungerar som en sorts social arena, inte som en plats där man lär 

sig saker. Och om det råder antisociala eller kriminella värderingar i grupperna, 

eftersom man generellt sett inte är socialt förankrad, så blir det statusskapande 

att accelerera i just den här typen av busbeteenden. 

 

Halls (2013) teorier om representation blir också en intressant teori för den här delen av 

analysen. Även om kriminologerna vanligast förekommande skildrar psykologiska aspekter 

beträffande ämnet gärningsman betyder inte detta att det speglar verkligheten. Innebörden av 

representationerna är inte endast återspeglingar av hur rapporteringen ser ut, det är dessutom 

en bidragande orsak till beskrivningen av verkligheten. I förlängningen kan detta helt enkelt 

betyda att trots att kriminologerna fortlöpande uttalar sig om gärningsmän från en psykologisk 

utgångspunkt existerar fler sätt att diskutera om ämnet.     

6.7.3 POLISARBETE  

Detta ämne beskriver de artiklar då kriminologen kommenterar polisens insats i olika frågor. 

Framför allt används deras expertis för att bedöma hur polisens utredningar fortlöper i såväl 

aktuella som äldre fall. Inom detta ämne är det huvudsakligen Leif GW Persson som kommer 

till tals, totalt i 18 artiklar, att jämföra med Jerzy Sarneckis nio och Mikael Ryings två. 

Mönstret är detsamma som tidigare ämnen: Mikael Rying distanserar sina egna åsikter medan 

Jerzy Sarnecki och Leif GW Persson kommer med personliga ställningstaganden. Detta 

befäster bilden av att svensk press gärna använder Mikael Rying inom händelser som kan 

beröra statistik och att hans uttalanden tenderar att inte innehålla någon personlig åsikt. Vid 

tillfällen då gärningsmän behandlas är Jerzy Sarnecki den mest frekvente kriminologen. 

Strömbäcks (2008) uppfattningar om endimensionell rapportering kan med fördel appliceras 

på detta resultat. Analysen indikerar risker och hot i typen av rapportering där kriminologer 

förekommer ofta specifikt inom ett visst ämne vilket föranleder i detta avseende en 

snedvriden bevakning eftersom ett begränsat antal kriminologer uttalar sig. Kritiskt kan detta 

innebära att den kriminolog som är mest påläst på ämnet inte kommer till uttal.  
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Detsamma kan sägas om Leif GW Persson inom ämnet polisarbete, något som 

överensstämmer med den kvantitativa analysens resultat. Varför han uppträder så pass 

frekvent kan återigen med fördel kopplas till medielogiken: Matteuseffekten som gjort honom 

till ett välkänt ansikte hos publiken tillsammans med det faktum att han flera gånger förhåller 

sig kritisk och därigenom i ett medieanpassat format. Detta ligger också i linje med tidigare 

kategorier som vid flertalet tillfällen leder till artiklar med hans namn och citat i rubriken. 

Något som kännetecknar honom är användningen av värdeladdade ord, vilket enligt 

Sahlstrand är tacksamt för inte minst kvällstidningarna. Artikeln ”GW sågar polisen: En rejäl 

tavla” (Forsberg, 2017, 27 mars) statuerar ett exempel där han vid upprepade tillfällen 

kritiserar polisen och ger reportern möjlighet till citatrubrik. 

 

Det är en mycket sorgesam historia det här. Man ger gärningsmannen favörer 

som han annars inte skulle haft. 

 

Denna tematik accentueras även i ett senare citat i samma artikel (Forsberg, 2017, 27 mars).  

 

Det behöver man inte vara kriminolog för att uttala sig om, det är naturligtvis 

helt åt helvete att det tog så lång tid. 

 

Citaten påvisar den tydliga tendensen att Leif GW Persson ofta uttalar kritik mot polisens 

arbete men sällan kommer med precisa förslag för hur det skulle kunna ha genomförts istället. 

Genom att Leif GW Persson övervägande flest antal gånger förekommer under detta ämne 

kan det tolkas som om att han ingår i representationen av kategorin. I detta resultat skulle det 

kunna tänkas betyda att journalisterna med hjälp av språket använder sig av 

representationssystem, vilket omfattar begrepp och tecken, för att läsarna ska kunna förstå och 

tolka det sammanhang där kriminologerna har en tendens att vara återkommande (Hall, 2013). 

Genom att Leif GW Persson förekommer mest inom ämnet polisarbete är det också i detta 

sammanhang han känns igen. Vid en analys av kriminologernas tematik representeras en bild 
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av kriminologerna som hårdföra personer, vilka uttalar sig om ämnen såsom dödligt våld och 

gärningsmäns psykologi samt kritiserar polisers arbete. Sällan citeras kriminologerna inom 

tematik för mjuka värden såsom offer och anhöriga.  

 

7. SLUTSATS OCH DISKUSSION  
I följande kapitel redogörs för de slutsatser som utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar 

kan dras av resultaten från undersökningen. Vidare presenteras en diskussion och reflektion 

kring analysen och slutsatsen. Senare argumenteras det för studiens kvalitet och 

avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning.  

 

Syftet med den här studien var att utifrån teorier om representation och medielogik undersöka 

hur kriminologrollen fördelas och presenteras samt analysera kriminologernas citat i svensk 

tryckt press mellan 2012 och 2017. Resultatet av det studerade materialet var i flera 

avseenden väntat. Men i vissa delar var utgången förvånande.  

 

Den här undersökningen visar att svensk press fördelningen av kriminologer som experter är 

obalanserad. Bland annat är det anmärkningsvärt att Jerzy Sarnecki, Leif GW Persson och 

Mikael Rying fått uttala sig vid 545 av 743 tillfällen och dessutom kan det konstateras att 

Jerzy Sarnecki är den kriminolog som evident förekommer i störst utsträckning. Sammantaget 

används han i 35 procent av det totala antalet artiklar. Svensk press tendens att återanvända 

kriminologer kan ha sin förklaring i en rad faktorer, en av dessa finns i tidigare forskning om 

Matteuseffekten och medielogik (Albæk, 2011; Altheide & Snow, 1979; Sahlstrand, 2000). 

Genom medierna har dessa tre skapat ett varumärke som gör att de vinner legitimitet i 

förhållande till övriga kriminologer i form av att de passar in i medieformatet och 

mediedramaturgin. Utifrån detta kan det tolkas att journalisterna av bekvämliga skäl dessutom 

återanvänder kriminologerna av just dessa anledningar.   
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Slutsatsen av denna undersökning är att svensk press, kvälls- och dagstidning, använt sig av 

relativt få experter, vilket ur en objektivitets- och demokratisynpunkt kan ses som 

undermåligt. Detta stärks av tidigare forskning av bland annat Strömbäck (2008) som säger att 

en endimensionell rapportering kan resultera i att publiken får en snedvriden bild av 

verkligheten. Alltså kan svensk press användning av kriminologer innebära att experter som i 

teorin kan ämnet bäst inte fått uttala sig. Givetvis är kriminologens kunskapsområden 

diskutabla, dessutom kan medierna troligtvis antas inneha andra aspekter i sin rapportering 

som till en högre grad kan antas skada nyhetsutbudet. Vidare kan det reflekteras över hur 

kvalitén skulle påverkas av att ett stort antal kriminologer uttalat sig istället för det 

förhållandevis begränsade. Under denna diskussion erhålls såklart att medierna och publiken 

till vis mån tjänar på att lära känna en expert, men däremot, som tidigare nämnt, kan detta 

betyda att experter som besitter störst kunskap på området inte uttalar sig. Att en stor del av 

kriminologerna fått uttala sig i en förhållandevis liten omfattning kan vara föranlett av hur 

dessa inte tilldelats den status och identitet inom mediesfären som studiens tre mest 

förekommande. Dock bör även det accelererade nyhetstempot tas i beaktning när en sådan 

slutsats diskuteras. I dag har sällan reportrar, speciellt när det handlar om raka nyheter, någon 

längre tid på sig att göra research. Om ett då redan känt expertnamn är etablerat hos 

nyhetsredaktionen ökar såklart möjligheten att denne kontaktas igen. 

 

Intressant är också resultatet som visar att just de tre mest förekommande kriminologerna 

sällan tilldelas en närmare presentation av deras yrkesroller mer än att de är just kriminologer. 

Övriga legitimeras allt som oftast med ytterligare yrkeserfarenhet i form av 

forskningsunderlag och forskningsanstalt. Återigen skulle det kunna vara ett bevis på den 

makt som Jerzy Sarnecki, Leif GW Persson och Mikael Rying innehar vad gäller expertrollen 

som kriminolog i mediala sammanhang. Detta kan diskuteras innefatta mediers 

återkommande användning av kriminologerna eftersom journalisterna därav kan tänkas 

undslippa en vidare presentation av en sedan tidigare känd expert. Dessutom kan det vara ett 

tecken på att medierna inte alltid låter nyhetshändelsen mest pålästa expert komma till tals. En 

slutsats av detta kan vara att medier tenderar att använda den expert som passar bäst in i 

medieformatet och därav också den som kan bidra till en större upplageförsäljning. Det 

faktum att tidningarna återkommande använder dessa experter kan härledas till tidigare 

forskning om objektivitetsbegreppet (Kovach & Rosenstiel, 2007) som säger att denna typ av 

endimensionell rapportering skadar informativiteten i nyhetsutbudet.  
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Vidare kan påvisas i undersökningen, beträffande kriminologens förekomst och hur dessa 

presenteras, att trots att Jerzy Sarnecki är den mest förekommande kriminologen, tenderar 

Leif GW Persson vara det namn och ansikte som tidningarna uppmärksammar i rubriker och 

bilder. Detta indikerar på, något som dessutom bevisades i den kvalitativa analysen, Leif GW 

Perssons sätt att uttrycka sig kritiskt med värdeladdade ord. Att han oftast syns i 

kvällstidningar överensstämmer med tidigare forskning som visar att kvällspressen gärna, 

med bakgrund i medielogiken, använder lämpliga citat för att hårdvinkla och jaga sensationer 

(Sahlstrand, 2000). En viktig aspekt i arbetet är valet av empiri, som blir extra intressant i 

detta fall. Med sökorden kriminolog och kriminologi försvann exempelvis träffar där Leif GW 

Persson benämns med titeln polisprofessor, vilket givetvis påverkade resultatutgången genom 

att han därigenom innehar ett mindre omfång av artiklar. Detta kan i förlängningen betyda att 

Jerzy Sarneckis dominans skulle tonats ner. I resultat av undersökningen konstateras 

dessutom att Leif GW Persson vidare är den kriminolog som tilldelas mest utrymme i citat i 

förhållande till hur mycket han förekommer. En förklaring till detta kan vara att Leif GW 

Persson ofta används som nyhetskälla i längre dokument, reportage eller granskningar. 

Jämfört med Mikael Rying som ofta får uttala sig i en mindre artikel av typen ”experten 

svarar” jämsides med huvudartikeln.  

 

Att kriminologerna sällan uttalade sig om ämnena offer och berörda var ett förvånansvärt 

resultat. Enligt tidigare forskning har medier en fascination för brott och straff (Pollack, 

2001). Däremot konstateras det i undersökningen att kriminologerna istället används för att 

kritiskt granska polisens arbete, diskutera brott och juridik, förklara gärningsmäns agerande 

och presentera statistisk bakgrund till nyhetshändelser.       

 

När det kommer till resultatet av studiens kvalitativa undersökning påvisas att 

användningsområdet för kriminologen som expert inte alltid handlar om bidragande till 

djuplodade analyser. Som tidigare nämnts utgörs kriminologerna av män vilka uttalar sig om 

brott och juridik, gärningsmän och statistik och dessa ämnen kan tolkas vara hårdföra. 

Speciellt ämnet statistik där experterna oftast uttalar sig om dödligt våld. För att återknyta till 

medielogiken, och hur journalistiken många gånger följer den dramaturgi och de format som 
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branschen utvecklat, tycks det vara så att medierna lika mycket söker deras reaktioner som 

grund för deras journalistik.  

 

Med en endimensionell rapportering följer även Stuart Halls (2013) teorier om att den som 

ges utrymme att framställa en händelse i media också ges makten att reproducera dennes 

världsbild i densamma. I de fall en kriminolog används som expert i media får denne många 

gånger komma med personliga åsikter och analyser i specifika fall och kommentera instanser 

som är av stor betydelse i vårt samhälle. Att fördelningen av kriminologer är så pass 

limiterad, och därigenom tolkningsföreträdet likaså, är därför problematiskt. Då enbart 

nyhetstexter med ibland väldigt korta citat utgjort empirin är det dock svårt att diskutera i 

vilken utsträckning kriminologerna har inflytande på samhällets tankar och åsikter. Hur 

läsaren uppfattar och tolkar texter är också något som inte behandlats i den här studien vilket 

gör det svårt att reflektera över.  

 

Svensk press användning av kriminologer som nyhetskällor kännetecknas framförallt av en 

obalans i fördelningen. Jerzy Sarnecki är den kriminolog som förekommer oftast med ett 

resultat på 35 procent av det totala antalet artiklar. Trots detta är Leif GW Persson det namn 

och ansikte som framförallt i kvällstidningssammanhang används för att locka till läsning 

samt den kriminolog som tilldelats mest utrymme i förhållande till antalet artiklar. 

7.1 STUDIENS KVALITET  

Med anledning av att forskning så långt som möjligt ska sträva efter en hög extern validitet, 

det vill säga generaliserbarhet, kan det ur vissa aspekter vara problematiskt att den här studien 

till vissa delar bygger på interkodarreliabilitet. Detta gäller exempelvis under den kvantitativa 

innehållsanalysens avsnitt ämnen, där kriminologerna sorterades in under sex ämnen. 

Kategoriseringen av experterna krävde en interkodarreliabilitet av ämnestilldelningen i fall 

där citaten konvergerades. Denna interkodarreliabilitet tillsammans med den kvalitativa 

innehållsanalysen kan rendera i svårigheter att generalisera sig fram till ett vetenskapligt 

resultat. Dock kan det i andra delar av undersökningen, exempelvis fördelning av 

kriminologer, tillämpas en högre generaliserbarhet.  
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7.2 FORTSATT FORSKNING 

Trots att studien undersöker en förhållandevis lång tidsperiod sträcker sig kriminologins 

historia inte särdeles långt tillbaka i tiden (figur 1). Därav skulle en möjlig ingångsvinkel för 

fortsatt forskning vara att på liknande vis studera kriminologer hela vägen tillbaka till 1982. 

Detta skulle även rendera i ett större material, som i förlängningen kan ge tydligare mönster.  

 

Det är även intressant att studera kriminologer som experter utifrån en intervjuanalys för att 

därigenom undersöka sambandet mellan journalister och nyhetskällan. En motsvarande typ av 

denna studie med samma urvalsperiod, med tillämpad intervjuanalytisk metod, skulle bidra 

till att kunna bekräfta eller dementera de mönster som framkommer i den här 

undersökningens resultat. 
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0. BILAGOR 

BILAGA 1. KODSCHEMA 

”En studie om representationen av kriminologer i svensk press”  

V1) ID-nummer 

V2) Tidning  

1=Aftonbladet  

 2=Expressen 

 3=Kvällsposten  

 4=Sydsvenskan  

 5=Dagens Nyheter  

 6=Göteborgs-Posten 

 7=Göteborgs-Tidningen  

 8=Svenska Dagbladet 

 9=Metro Stockholm  

 10=Metro Göteborg 

 11=Metro Malmö 

V3) Publiceringsdatum 

 (text) 

V4) Namn på kriminolog  

 (text)   

V5) Typ av text  

 1=nyhetsartikel 

 2=fråga-svar/experten svarar/hallå där 

 3=reportage/dokument/granskning  

 4=notis  

 5=faktaruta  

 6=nyhetsartikel + experten svarar  

 7=nyhetsartikel + faktaruta 
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 8=reportage/dokument/granskning + experten svarar  

9=reportage/dokument/granskning + faktaruta 

10=annan 

11=okodat 

V6) Teckenantal i artikel 

 (text) 

V7) Kriminologens utrymme i artikel   

 (text)  

V8) Kriminologens utrymme i artikel (2) 

 (text) 

V9) Kriminologens utrymme i artikel (procent) 

 (text) 

V10) Kriminologens titel/titlar  

 1=kriminolog  

 2=professor i kriminologi/kriminologiprofessor 

 3= professor emeritus i kriminologi  

 4=forskare i kriminologi 

 5=doktorand i kriminologi 

 6=docent i kriminologi 

 7=lektor i kriminologi 

 8=kriminolog + institution/företag 

 9=professor i kriminologi + institution/företag 

 10=professor emeritus i kriminologi + institution/företag 

11=forskare i kriminologi + institution/företag 

12= doktorand i kriminologi + institution/företag 

13=docent i kriminologi + institution/företag 

14=lektor i kriminologi + institution/företag 

15=titel + titel 

16=titel + annan yrkesroll  
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17=titel + annan + institution/företag 

18=titel + titel + annan yrkesroll 

19=titel + titel + institution/företag + extra 

20=titel + extra 

21=titel + institution/företag + extra 

22=titel + titel + institution/företag 

23=annan 

24=okodat 

V11) Kriminologens titel/titlar (2) 

 se ovan 

V12) Rubrik  

 1=endast namn 

 2=endast titel 

 3=namn + citat  

 4=titel + citat 

 5=endast citat 

 6=nej  

 7=okodat 

V13) Ingress  

 1=citat + namn  

 2=citat + namn + titel  

 3=endast namn  

 4=namn + titel  

 5=nej  

 6=okodat 

V14) Bild till artikel 

 1=dragbild  

 2=bild i text  

 3=ja, tillsammans med annan  



 58 

 4=nej  

 5=okodat 

V15) Kriminologens ämne  

 1=gärningsman  

 2=polisarbete  

 3=straff och juridik  

 4=offer 

 5=berörda 

 6=statistik 

 7=annan  

 8=okodat 
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BILAGA 2. KODINSTRUKTIONER 

V1) ID-nummer  

Variabeln avgör artikelns ID-nummer. 

V2) Tidning 

Avgör vilken av de elva tidningarna artikeln är publicerad i. 

V3) Publiceringsdatum 

Variabeln avser den dag, månad och år artikel är publicerad.  

V4) Namn på kriminolog 

Variabeln beträffar vilken/vilka kriminolog(er) som förekommer i artikeln.  

V5) Typ av text  

Variabeln avser visa vilken typ av text publikation är. 

V6) Teckenantal i artikel 

Variabeln avser visa publikationens teckenmängd, räknat i tecken inklusive blanksteg. 

V7) Kriminologens utrymme i artikel   

Variabeln avser visa kriminologens teckenmängd i dennes citat, räknat i tecken inklusive 
blanksteg. 

V8) Kriminologens utrymme i artikel (2) 

Variabeln avser visa den andra kriminologens teckenmängd i dennes citat, räknat i tecken 
inklusive blanksteg.  

V9) Kriminologens utrymme i artikel (procent) 

Variabeln avser visa kriminologens teckenmängd jämfört med artikelstorlek, räknat i procent.  

V10) Kriminologens titel/titlar  

Variabeln avser visa vilken/vilka titel/titlar kriminologen tilldelas.  

V11) Kriminologens titel/titlar (2) 

Variabeln avser visa vilken/vilka titel/titlar den andra kriminologen tilldelas. 

V12) Rubrik  

Variabeln avser visa om och i sådana fall hur kriminologen syns i artikelns rubrik.  
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V13) Ingress  

Variabeln avser visa om och i sådana fall hur kriminologen syns i artikelns ingress.  

V14) Bild till artikel 

Variabeln avser visa om och i sådana fall hur kriminologen syns i artikelns bilder.   

V15) Kriminologens ämne  

Variabeln avser visa vilket ämne kriminologen får uttala sig inom i artikeln. I denna del 
gjordes en subjektiv bedömning av kriminologens ämne. Detta bedömdes utifrån artikelns 
nyhetsvinkel och teckenantalet i kriminologens citat. Först och främst lades stor vikt vid 
kriminologernas citat och vad dessa handlade om. För att på ett framgångsrikt sätt kunna 
nyttja dessa krävdes dock en orientering i omkringliggande text och vad den innehöll för att 
på så vis sätta citatet i sitt sammanhang. Dessa sammanhang kunde sedan tematiseras och de 
som senare utmärkte sig rubriksattes till sex olika ämnen. Vid de tillfällen kriminologen 
kunde anses kommentera olika områden lades extra tonvikt vid rubriker, ingresser och 
mängden tecken och hur dessa parametrar överensstämde med de olika ämnena. Den samlade 
bedömningen utgjorde därmed grund för vilket ämne som den analyserade kriminologen 
kunde sägas ha tillträde till. 
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BILAGA 3. KRIMINOLOGERNAS TITLAR  

Redovisning av kriminologernas tilldelade titlar. Alfabetiskt sorterat efter efternamn.   

Förkortningar: Brå – Brottsförebyggande rådet.  

 

Tage Alalehto 

Kriminolog vid Umeå Universitet 

Henrik Andershed 

Professor i psykologi och docent i kriminologi vid Örebro Universitet 

Mika Andersson 

Doktorand i kriminologi vid Malmö högskola+ ”resultat av studie på Malmöstudenter” 

Henrik Belfrage 

Professor i kriminologi och forskningschef vid Rättspsykiatriska regionkliniken i 
Vadstena/Sundsvall 

Professor i kriminologi 

Kriminologiprofessor 

Professor i kriminologi vid Mittuniversitetet och forskningschef vid Rättspsykiatriska 
regionkliniken i Vadstena 

Professor i kriminologi vid Mittuniversitetet 

Professor i kriminologi + ”forskar om hot- och riskanalyser” 

Kriminologiprofessor + ”en av landets främsta experter när det gäller riskbedömningnar” 

Helena Du Rées 

Doktor i juridik och kriminolog vid Stockholms universitet 

Kriminolog på analysföretaget Samforana 

Kenneth Ekholm 

Kriminolog, socionom och tidigare kriminell + ”bakgrund av narkotikamissbruk” 

Alexander Engström 

Kriminolog vid institutionen för kriminologi vid Malmö högskola + ”ett av lärosätena som 
deltar i projektet” 

Forskningsassistent på institutionen för kriminologi vid Malmö högskola + ”ett av lärosätena 
som deltar i projektet” 
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Felipe Estrada 

Professor i kriminologi vid Stockholms universitet 

Professor i kriminologi  

Professor vid kriminologiska institutionen på Stockholms universitet + ”studerat 
brottsutveckling” 

Kriminolog vid Stockholms universitet 

Kriminolog och professor vid Stockholms universitet 

Kriminologiprofessorn 

Janne Flyghed 

Professor i kriminologi vid Stockholms universitet 

Professor i kriminologi + ”Granskat bilden av den grova brottsligheten” 

Professor i kriminologi 

Manne Gerell 

Doktorand i kriminologi vid Malmö högskola 

Forskare i kriminologi vid Malmö högskola + ”mest omfattande trygghetsundersökningen” 

Kriminologen + ”avhandling doktor i kriminologi” 

Kriminolog och forskare i kriminologi vid Malmö högskola 

Kriminolog vid Malmö högskola + ”avslutar en studie om upplopp i Malmö” 

Kriminolog 

Kriminolog vid Malmö högskola 

Forskare och kriminolog vid Malmö högskola 

Sven Granath  

Kriminolog och forskare på Brå 

Kriminolog på BRÅ  

Kriminolog och utredare på Brå 

Kriminolog och expert på ungdomsbrottslighet 

Kriminolog och forskare på Brå + ”forskning av dödligt våld” 

Kriminolog vid Stockholmspolisen + ”forskat om ungdomsbrottslighet” 

Kriminolog 

Kriminolog vid polisen Stockholm 



 63 

Kriminolog och forskare på Brå + ”forskning visar” 

Kriminolog och expert våldsbrottslighet 

Johanna Hagstedt 

Kriminolog och utredare på Brå 

Kriminolog på Brå 

Anita Heber 

Docent i kriminologi + ”forskat om trygghet” 

Docent i kriminologi vid Stockholms universitet 

Docent i kriminologi vid Stockholms universitet + ”forskat om rädsla för att bli utsatt för 
brott” 

Stina Holmberg 

Docent i kriminologi och enhetschef på Brå 

Magnus Hörnqvist  

Kriminolog vid Stockholms universitet + ”intervjustudie med boende i Husby” 

Anna-Karin Ivert 

Forskare i kriminologi på Malmö högskola  

Lektor och kriminolog på Malmö högskola (Bildtext) + ”Leder en forskargrupp” (Brödtext) 

Kriminolog på Malmö högskola 

Johan Kardell  

Forskare i kriminologi vid Stockholms universitet 

Ingrid Lander 

Forskare i kriminologi vid Stockholms universitet 

Magnus Lindgren  

Kriminolog, doktor i psykologi och före detta polis 

Kriminolog på stiftelsen Tryggare Sverige 

Generalsekreterare på Tryggare Sverige, Kriminolog, doktor i psykologi och före detta polis 

Kriminolog och generalsekreterare på stiftelsen Tryggare Sverige 

Peter Lindström 

Docent i kriminologi vid Malmö högskola + ”forskar kring äldre personer som sitter i 
fängelse” 
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Kriminolog vid Stockholmspolisen, Docent i kriminologi + ”Ska utvärdera projekt med märkt 
dna” 

Caroline Mellgren 

Doktor i medicinsk vetenskap vid institutionen för kriminologi i Malmö högskola + ”tittat på 
alla misshandelsfall i Skåne” 

Mikael Oskarsson 

Planeringsledare och kriminolog på Kunskapscentrum 

Tove Pettersson 

Docent i kriminologi vid Stockholms universitet 

Docent i kriminologi vid Stockholms universitet + ”Forskat på diskriminering inom 
rättsväsendet samt skrivit rapport” 

Camila Salazar Atías 

Kriminolog och gängexpert på Fryshuset  

Kriminolog på Fryshuset i Stockholm + ”arbetar med personer som lämnat olika gäng” 

Kriminolog och kunskapsområdechef på Fryshuset 

Kriminolog på Fryshuset + ”arbetar med personer som lämnat olika gäng” 

Kriminolog och verksamhetsansvarig 

Leandro Schclarek Mulinari 

Doktorand i kriminologi 

Teresa Silva  

”Forskar om kriminologi vid Mittuniversitetet” 

Susanne Strand 

Docent i kriminologi vid Mittuniversitetet + ”forskat om kontaktförbud” 

Docent i kriminologi + ”forskat på kriminella kvinnor” 

Isa Strandberg 

Kriminolog + ”ej utbildad polis” 

Sara Uhnoo 

Kriminolog + ”djupintervjuat poliser med utländsk bakgrund” 

Agneta Syrén 

Kriminolog och koncernssäkerhetschef på Länsförsäkringar + ”skrivit flertal böcker om 
stalking” 
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Henrik Tham 

Professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet 

Professor emeritus i kriminologi 

Professor i kriminologi 

Eva Tiby 

Professor i kriminologi vid Stockholms universitet + ”pionjär inom svensk hatbrottsforskning 
samt disputerat i avhandling om homosexuella samt deltagit i forskningsprojekt om hatbrott” 

Professor i kriminologi + ”forskat kring hatbrott” 

Professor i kriminologi vid Stockholms universitet 

Marie Torstensson Levander 

Professor i kriminologi vid Malmö högskola 

Professor i kriminologi vid Malmö högskola + ”ska ge kunskap om trygghetsapp” 

Kriminolog på Malmö högskola + ”tillsammans med Ivert ansvarat för trygghetsmätningar” 

Anders Östlund 

Kriminolog vid polisen i Västerås 

 

 

 


