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Bakgrunden till denna uppsats är den frekventa medierapporteringen kring Malmös brottslighet 
det senaste året. Malmö har i media framstått som en i synnerhet brottsutsatt stad medan Stock-
holms brottslighet inte fått lika stort medialt utrymme. 

Syftet med min uppsats var att utröna huruvida Malmö och Stockholm har beskrivits på 
olika sätt, och om dessa sätt kan sägas tillhöra en diskurs. Vidare var ambitionen att jämföra en 
eventuell diskurs med den faktiska brottsstatistiken för att kunna svara på om de diskurser som 
skapats stod i proportion till statistiken. 

Genom att välja två dagstidningar och genom ett implementerande av diskursanalysen 
var det möjligt att göra en urskiljning av diskurser kring de båda städerna. Det empiriska materi-
alet bestod av artiklar i Dagens Nyheter och Sydsvenskan som under januari månad 2012 be-
handlade rån, grova våldsbrott och mord i Malmö och Stockholm. 

Resultatet av min undersökning blev att jag fann två olika diskurser, en för varje stad. 
Diskurserna visade sig avsevärt skilja sig åt, trots att brottsstatistiken visade att städerna haft en 
likartad mängd anmälda brott. Det var i beskrivningen av städernas brottslighet som diskurserna 
kom att skilja sig åt: Malmö förknippades som stad till den brottslighet som skett, medan Stock-
holms stad inte direkt knöts till brottsligheten utan brottsplatsen var det som istället förknippades 
med brotten. 
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”Blodet hade knappt hunnit torka i porten efter 15-åringens död i Rosengård förrän ytterligare en 

person sköts till döds i Malmö” (DN 4/1-12 s.1). 

1 Inledning 
Det senaste året har Malmö stad kommit att uppmärksammas på grund av de skjutningar som 

skett runt om i staden. Media har flitigt rapporterat kring detta och hur den grova brottsligheten 

ökar i Malmö. Mellan den 24:e november 2011 och den 4:e januari 2012 sköts sammanlagt fem 

personer till döds i Malmö - en 31-åring, en 55-åring, en 27-åring, en 15-åring och en 48-åring. 

Samtliga var män. 

Det fenomen jag undersöker, medieskildringen av brottslighet, är något som befolkningen matas 

med dagligen. Genom media befästs uppfattningar om vad som är brottsligt, och även vilken 

slags brottslighet som ska få utrymme, eller har ett nyhetsvärde. Dödsskjutningar har ett högt 

nyhetsvärde, därav dess frekventa förekomst i media. Dagstidningarna väljer vad som är värt att 

rapportera om och har därmed makten att bestämma vad som kan komma att representera en 

stad. Då jag själv även är Malmöbo och inte känner igen den stad som presenteras i pressen var 

processen att finna detta uppsatsämne relativt naturlig.  

Den bild som media presenterar av en stad är också den som förs ut till befolkningen. Att åter-

ställa ett dåligt rykte kan för en stad vara mycket svårt, och i den processen kan andra åtgärder 

hamna i skymundan. Till exempel kan ett brottsförebyggande arbete försvåras av att resurser 

istället läggs på att reparera det dåliga ryktet, eller att stadens befolkning upplever en ökad 

otrygghet samt att det kan leda till en stigmatisering av att vara boende i en viss stad.  

Skulle det visa sig att den bild media presenterar inte stämmer överens med statistiken över 

brottsligheten är det mycket viktigt att framföra detta så att allmänheten är medveten om de fak-

tiska förhållandena. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med min uppsats är indelat i två delar, det första är att göra ett urskiljande av två dagstid-

ningars diskurser kring brottslighet, och det andra är att utröna huruvida den bild media presente-

rar av Malmö och Stockholms brottslighet stämmer överens med statistiken över anmälda brott.  
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Följande frågeställningar har jag formulerat för att uppnå uppsatsens syfte: 

• Hur beskrivs Malmö och Stockholm som städer i medierapporteringen? 

• Skildras likartad brottslighet i de båda städerna olika? 

• Är dagstidningarnas rapportering av brottsligheten proportionerlig i förhållande till 

brottsstatistiken?  

• Stämmer den mediala bilden av att brottsligheten skulle ha ökat det senaste året? 

Min uppsats är begränsad till den medieskildring under januari månad 2012 som dagstidningarna 

Sydsvenskan och Dagens Nyheter har gjort över Malmös respektive Stockholms brottslighet. 

Med utgångspunkt i den faktiska brottsstatistiken ska den brottslighet som media rapporterar om 

jämföras. Genom att gå igenom både Sydsvenskan och Dagens Nyheter under den aktuella må-

naden tar jag del av de båda städernas skildring av sin egen, och den andra stadens brottslighet. 

Jag gör en avgränsning genom att endast leta efter hur rån, grova våldsbrott och mord skildras 

eftersom dessa typer av brott ofta får utrymme i media och för att grövre brott av detta slag kan 

påverka bilden av en stad. Kategorin grova våldsbrott innefattar de brott som av lagen anses vara 

grövre än brott av normalgraden, exempelvis grov misshandel. Detta innebär att jag utesluter de 

fall av ringa våldsbrott som mina valda dagstidningar rapporterar om. 

Ytterligare en avgränsning jag gör är att endast studera Sydsvenskan och Dagens Nyheter under 

en månads tid, detta på grund av uppsatsens omfattning och att brottsligheten i Malmö under 

januari 2012 nådde en kulmen vilket resulterade i ett stort antal artiklar på ämnet. 

1.3 Disposition 
Uppsatsen är upplagd så att jag i kapitel två och tre presenterar tidigare forskning och min teore-

tiska ansats, diskursanalysen. I kapitel fyra behandlas diskursanalysen som metod och hur jag har 

tagit mig an artiklarna som utgör mitt material. I kapitel fem och sex tillämpas diskursanalysen 

genom en presentation av mitt empiriska material och en efterföljande diskussion. Förslag på 

framtida forskning ger jag i kapitel sju och uppsatsen avslutas med referenser till mina källor och 

bilagor. 
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2 Tidigare forskning 
Det finns en stor mängd tidigare forskning om brottslighet i Sverige på en generell nivå, det vill 

säga om hur brottsligheten ser ut, vilka bakgrundsfaktorer som kan förklara den och hur ofta fö-

rekommande vissa typer av brott är. Då jag är intresserad av hur två städers statistiska brottslig-

het ser ut i jämförelse med dagstidningars skildringar av brottsligheten, så är forskning som inne-

fattar den mediala skildringen av brottslighet samt dess påverkan på den faktiska brottsligheten 

relevant för min undersökning. 

1987 skrev Peter Dahlgren en rapport på uppdrag av brottsförebyggande rådet (BRÅ) där han 

lyfter fram hur den svenska kriminaljournalistiken beskriver brottslighet. Dahlgren beskriver hur 

det i artiklarna skrivs om brott på ett dramaturgiskt sätt och hur brottslighet blir till underhållning 

(Dahlgren 1987:46). Dahlgren har blandat kvantitativ och kvalitativ metod genom att räkna på 

hur ofta åtta svenska dagstidningar skriver om kriminalitet och sedan analysera artiklarnas inne-

håll och struktur.  

Antologin Medier, brott och den aktiva publiken (2008) beskriver på ett flertal sätt hur media och 

befolkningen interagerar genom sitt ömsesidiga beroende av varandra. Detta är för min under-

sökning ett viktigt förhållande eftersom jag vill se hur dagstidningars skildringar av brottslighet 

påverkar den allmänna synen av en stad, och för att synen ska bli allmän behövs befolkningen. 

En viktig poäng som David Wästerfors nämner i denna antologi är hur medias publik inte helt 

okritiskt tar till sig vilken information som helst, utan att det hela tiden skapas debatter och dis-

kussioner (Wästerfors 2008:62). Dock gör jag i uppsatsen ingen undersökning av allmänhetens 

roll i skapandet av diskurser, utan lägger mitt fokus helt på dagstidningarna. Men det kan vara 

bra att hålla den tanken i bakhuvudet, att de som läser en dagstidning inte nödvändigtvis håller 

med om vad som skrivs. 

Rädsla för brott som fenomen är ett relevant ämne för min uppsats eftersom media spelar en stor 

roll i skapandet av denna rädsla. För analysen av mitt material är rädsla för brott en av de möjliga 

följder som medieskildringen av brottslighet kan medföra. I sin avhandling Var rädd om dig! 

Rädsla för brott enligt forskning, intervjupersoner och dagspress (2007) beskriver Anita Heber 

vad uttrycket rädsla för brott innehåller och innebär. Bland annat tar Heber upp att rädsla för 

brott inte nödvändigtvis överensstämmer med hur många brott som faktiskt begås (Heber 
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2007:34). En förklaring till detta kan just vara den bild som presenteras i media av en viss typ av 

brottslighet och att den relativt sett får ett stort utrymme jämfört med andra nyheter (ibid.: 224). 

Min uppsats kan bidra till den befintliga forskningen om medieskildringen av brottslighet genom 

min valda teori och metod, diskursanalysen, som synliggör vad det är som gör att bilden av 

brottslighet ser ut som den gör. Att jag sedan jämför två städer kan i sin tur väcka frågor kring 

hur en diskurs kan få en viss stad att bli benämnd på ett särskilt sätt. Den språkliga analysen som 

används inom diskursanalysen bidrar till att utforska hur de olika städerna skiljs åt på en be-

greppsnivå, alltså vilka begrepp som används i skildringen av brottsligheten. En uteslutning eller 

inkludering av specifika begrepp kan innebära följder för en stad, och diskursanalysen medver-

kar till att se hur en sådan process kan se ut. Dessutom kan användandet av diskursanalysen vara 

till hjälp för att belysa huruvida den diskurs som framträder i dagstidningarna framstår som ren 

fakta eller ej, av allmänheten. 

3 Teori och begrepp 

3.1 Diskursanalys 
Diskursanalysen är både ett teoretiskt och metodologiskt tillvägagångssätt för att finna en dis-

kurs. En diskurs definieras av Winther Jörgensen och Phillips som ”ett bestämt sätt att tala om 

och förstå världen” (2000:7). Det är just Winther Jörgensen och Phillips som jag har utgått från i 

denna uppsats, och deras indelningar av begreppet diskursanalys. Enligt dem består diskursana-

lysen av tre delar: diskursteorin, kritiska diskursanalysen och diskurspsykologin (ibid.:13). Det 

jag har valt att använda mig av i denna uppsats är både diskursteori och kritisk diskursanalys 

eftersom dessa två lämpar sig bäst för en textanalys. Diskursteorin föregicks av marxismen och 

lingvistiska forskare, för att sedan utvecklas till en poststrukturalistisk teori. Den kritiska diskur-

sanalysen har istället vidareutvecklat marxismens tankar om att de diskursiva praktikerna endast 

är en del av alla sociala praktiker, till skillnad från diskursteorin där diskursen anses vara det som 

skapar sociala praktiker (ibid.:13). 

Att använda diskursanalysen som teori och metod innebär att uppmärksamheten riktas mot hur 

språket påverkar sociala konstruktioner (Winther Jörgensen & Phillips 2000:10). Genom att titta 

på ett visst sätt att uttrycka sig kring ett specifikt ämne kan maktrelationer belysas, då en diskurs 
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kan visa hur någon hävdar ett tolkningsföreträde kring ett ämne, eller försöker hävda att dennes 

tolkning besitter en högre sanningshalt. Och det är just dagstidningarnas tolkningsföreträde och 

efterföljande makt som är aktuellt i denna uppsats. 

Diskursanalys kan teoretiskt utföras på ett flertal sätt, men gemensamt för dessa tillvägagångssätt 

är att verkligheten endast går att skönja med hjälp av språket eftersom diskursen är den metod 

människan väljer att beskriva sin fysiska omgivning med (ibid.:15). Beroende på situation och 

person kan samma begrepp skifta i betydelse då det inom diskursanalysen inte finns en verklig-

het som alla delar, utan varje diskurs skapar via språket sin egen bild av verkligheten och ger den 

genom det valda språket betydelse. Sedan får dessa språkliga yttringar konsekvenser genom de 

begränsningar och möjligheter en viss beskrivning av något ger. Handlingar kan till exempel 

komma att begränsas på grund av en diskurs eftersom en människas verklighet innehar en bety-

delse som kan vara ”påtvingad”, exempelvis av normer för handlande.  

Dagstidningar har som uppgift att rapportera om aktuella nyheter och olika fenomen. I största 

möjliga mån anstränger de sig för att ge en objektiv beskrivning av vad som sker, men enligt 

diskursanalysen är detta omöjligt just eftersom det inte finns en verklighet som har samma bety-

delse för alla. Dagstidningarnas beskrivning av brottslighet och brottsstatistik befäster med sitt 

språkbruk en av tidningarna skapad verklighet, som genom sin spridning har blivit en diskurs 

med ett tolkningsföreträde av vårt lands brottslighet.  

Bakgrunden till en av inriktningarna inom diskursteorin ligger i den klassiska marxismen och 

dess bruk av begreppet ideologi. Ideologi som begrepp används inom marxismen som ett sätt att 

analysera sociala relationer. Ideologin tillskrivs makten av att vara en förvirrande faktor för indi-

viden, och att den hindrar denne från att uttrycka egna åsikter. Denna makt behöver ideologin för 

att legitimera sin existens och för att begränsa individen (Howarth 2007:102). Begreppet ideologi 

innefattar i detta exempel mer än politisk ideologi, det kan även användas för att beskriva sociala 

relationer och förklara samhällsfenomen, likt diskursbegreppet (ibid.:101). Diskursteorin tar 

dock avstånd från att det skulle finnas en fast ideologi som kan beskriva sociala relationer och 

samhället, utan att det istället ständigt skapas nya ideologier och diskurser genom de motsätt-

ningar som uppstår i frågan om vad något ska betyda (Bergström & Boréus 2005:319).  
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Diskursteorin utgår från att de sociala fenomen som finns i vårt samhälle alltid är i rörelse och i 

ständig förändring, och således existerar det även oenigheter kring hur samhällets och verklig-

hetens betydelse ska fastställas. Det är just dessa definitionsprocesser av betydelser som diskurs-

teorin intresserar sig för eftersom allting anses vara kontingent, att en betydelse kan se ut på ett 

visst sätt men att det alltid finns andra alternativ till denna betydelse (Winther Jörgensen & 

Phillips 2000:62). 

I denna uppsats använder jag mig av ett flertal diskursteoretiska utgångspunkter och metoder 

eftersom jag anser att de kompletterar varandra snarare än motsäger varandra, och för att de tillå-

ter mig att ur ett vidare spektrum ta mig an mitt material, artiklarna. 

3.2 Språket i diskursanalysen 
Byggstenarna i en diskurs är språket och det enskilda subjektet, individen. Strukturalisten Fer-

dinand de Saussure beskrev språket och samhället som ett system där varje enskilt tecken eller 

element får sin betydelse när det sätts i relation till andra tecken (Saussure 1970:96). De ordval 

individer gör är enligt Saussure ett led i ett accepterande av samhällets normer och därför är 

språket intressant att studera på en samhällelig nivå (ibid.:99). Han menade att språkets struktur 

var bestående och att det är uppbyggt i två nivåer: langue är själva systemet, till exempel gram-

matik, där varje tecken får sin betydelse och parole är den faktiska användningen av tecknen. 

Inom den efterföljande poststrukturalismen anses dock inte langue som orubbligt, utan snarare 

att en diskurs med dess språk är något som kan förändras i samband med den faktiska använd-

ningen av språket, parole, eftersom varje diskurs innehar en egen tolkning av varje tecken 

(Winther Jörgensen & Phillips 2000:18). Poststrukturalismen innebär således att det är i själva 

användningen av språket det går att se hur språkets system ändras eller bibehålls, men, till skill-

nad från Saussure, är även det skriftliga språket av lika stor vikt som det talade (Howarth 

2007:46).  

Inom diskursanalysen beskrivs subjektet, eller individen, som decentrerat, och med det menas att 

subjektet skapas i diskursen och kan anta flera olika identiteter beroende på diskurs (Winther 

Jörgensen & Phillips 2000:51). Subjektet har dock ett visst utrymme att handla och skapa nya 

diskurser, exempelvis genom att använda sig av begrepp från skilda diskurser och således alstra 

en helt ny sådan. Dock ses de redan existerande diskurserna som en begränsning i skapandet av 
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nya, så subjektet kan alltså inte helt fritt frambringa en ny diskurs utan påverkan av de gamla 

(ibid.:24). 

Dagstidningar har en stor fördel i genererandet av diskurser eftersom de i sina beskrivningar av 

ett fenomen väljer vad som ska förekomma och förmedlas vidare till allmänheten. Genom sina 

skildringar begränsar de hur något ska tolkas och skapar i denna begränsande process även nor-

mer för handlande (Bergström & Boréus 2005:328).  

I och med att det inom poststrukturalismen inte finns ett bestående språksystem så går det inte 

heller att säga att det finns en objektiv verklighet som alla kan förhålla sig till. Michel Foucault, 

som var en del av det senare socialkonstruktivistiska perspektivet, tar detta i sin diskursanalys ett 

steg längre och menar att det inte finns något som kan beskrivas som sanning (Foucault 1993: 

36). I sin teori beskriver Foucault att makt och kunskap löper samman och att denna makt skapar 

bilden av hur omvärlden ser ut, och på så sätt även definierar vad som inte får plats i denna be-

skrivning av omvärlden (ibid.:31). Även om det inte går att hävda att det finns en sanning så kan 

makten som kunskap ger ge sken av att det som sägs är en sanning. Genom att beskriva brotts-

lighet och dess statistik, och vara de som i högst grad har möjlighet att göra så för befolkningen, 

skapar dagstidningarna en bild av att det är de som bidrar med störst kunskap till ämnet och får 

på så sätt makt. Brottsstatistik kan även beskrivas som ett led i detta maktskapande eftersom den 

bidrar till att belysa vilken brottslighet som är oftast förekommande, och för att statistik anses 

vara en tillförlitlig källa till kunskap genom faktiska beräkningar. 

Foucault menar att det som ska analyseras är hur en diskurs kommer till och vad det är som gör 

att denna gör anspråk på att ge en sann bild av verkligheten (ibid.:38). Denna process är relevant 

i undersökandet av huruvida det har skapats en diskurs kring hur en stads brottslighet ser ut.  

I den kritiska diskursanalysen finns ytterligare tillvägagångssätt för att finna en diskurs. Det 

första steget i den diskursiva processen är att beskriva texten som undergår analys såtillvida att 

det ska framgå vilken kunskap texten redogör för, hur den sociala verkligheten kopplas till språ-

ket och slutligen hur texten formar identiteter (Winther Jörgensen & Phillips 2000:74). Denna 

metod underlättar förfarandet från en lingvistisk texttolkning till identifierandet av maktförhål-

landen (ibid.:69). Diskursanalys innefattar således både teori och metod, vilket försvårar indel-
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ningen av rena teori – och metodavsnitt. Det som har kommit att skilja dessa avsnitt från 

varandra är i denna uppsats att det i metoden redogörs för hur diskursanalysen tillämpas, med 

exempel ur mitt material.  

Ett sätt att försöka identifiera denna process av förändring går genom en dekonstruktion av be-

greppet diskurs med hjälp av ett antal begrepp. Likt Saussure menas det inom diskursteorin att 

tecken får sin betydelse i relation till andra tecken, men att det finns vissa tecken som är av större 

betydelse inom en viss diskurs, så kallade nodalpunkter, och som begränsar dess anknytande 

tecken för att minska variationer i betydelse (Winther Jörgensen & Phillips 2000:34). Nodal-

punkten är ett tecken som är av större vikt i skapandet av en betydelse eftersom andra ord orga-

niseras kring denna nodalpunkt (ibid.:33). Ett exempel på en nodalpunkt är ”mord”, ett ord som 

ensamt inte säger mer än att någon har bragt någon annan om livet, men sätts det i samband med 

moment som ”Malmö” eller ”gäng” så skapar nodalpunkten en annan betydelse och utesluter 

samtidigt andra moment från denna diskurs. Likt de tecken som är av större betydelse, finns det 

även tecken vars betydelse lättare kan ändras, så kallade moment och element. När ett tecken 

sätts samman med andra tecken så att det får mening kallas det artikulation, och det innebär att 

teckens betydelse som går att tolka på flera olika sätt ändras när det uttalas inom en viss diskurs 

(ibid.:35). 

I en analys av dagstidningar kan det bli intressant att se vilka ordval som görs och vilka särskilda 

ord som verkar ge en större påverkan än andra. Att sedan se hur denna process ser ut gör diskurs-

teorin till ett bra medel att undersöka definitionen av brottslighet i Stockholm och Malmö vidare, 

och se till vilka sociala följder detta kan få. Inom diskursteorin görs ingen skillnad på sociala 

praktiker och diskursiva praktiker, vilket innebär att sociala företeelser är uppbyggda efter 

samma modell som språket och kan på så vis underlätta en analys av en diskurs följder i sam-

hället tack vare att de är uppbyggda på samma sätt (ibid.:43). 

När det kommer till att utröna vilka sociala följder en viss diskurs kan ge är diskursteorins be-

grepp gruppbildning användbart. Gruppbildning sker när någon eller några kommer att represen-

tera en grupp och att detta uttrycks särskilt, något som kan ske på gott och ont (ibid.:53). I mitt 

fall kan en belysning av vem eller vad som får representera brottsligheten bli intressant. 



10 
 

 

Diskursanalysen är den bäst lämpade teorin och metoden för att ta mig an min frågeställning 

eftersom den ger mig möjlighet att analysera hur dagstidningarna har valt att uttrycka sig beträf-

fande Stockholm och Malmös brottslighet på en rent textuell nivå. Den gör det även möjligt att 

från grunden bena ut de begrepp som skapar en eventuell diskurs och sedan analysera hur dessa 

begrepp används i skapandet av en verklighet som ses som sann av en allmänhet som tar för gi-

vet att dagstidningarna besitter en obestridd kunskap kring ämnet.  

4 Metod 
I formuleringen av min frågeställning begränsade jag mig beträffande metod eftersom jag redan 

där uttryckte att det är en diskurs som ska urskiljas i de valda dagstidningarna. Till skillnad från 

en vanlig textanalys är diskursanalysen som metod ett medel för att se hur språket konstruerar 

den sociala verkligheten, och information som är tagen för given, genom att begränsa vad som 

kan ingå i denna beskrivning av verkligheten. Detta bidrar till en bredare analys av en text än vad 

exempelvis en lingvistisk analys kan göra, som enbart ser till språkets struktur och uppbyggnad. 

Genom diskursanalysen ges språket en större betydelse eftersom det anses kunna påverka bilden 

av vår verklighet och i förlängningen även samhälleliga fenomen (Bergström & Boréus 

2005:305). För att besvara min frågeställning behövs en djupare analys än enbart den av språket 

för att se vilka samhälleliga följder språkbruket i tidningsartiklarna kan ge.  

När en diskurs ska uttydas är ett alternativ att på en ren textuell nivå inledningsvis urskilja vissa 

begrepp för att kunna upptäcka den process av skiftningar i betydelse en diskurs kan generera. 

Winther Jörgensen och Phillips utgår från Laclau och Mouffes beskrivning av hur olika tecken 

(ord) får sin betydelse, och för att göra detta krävs det att tecknen delas in i kategorier. Först och 

främst omnämns alla tecken i en diskurs som moment, och de får en viss betydelse när de place-

ras tillsammans med andra moment. Det är relationen till andra moment som är av intresse ef-

tersom det är här det går att se vilka tecken som är uteslutna och hur det har uppnåtts en begräns-

ning av en betydelse (Winther Jörgensen & Phillips 2000:34). Något som har betydelse för mo-

mentens placering är de tidigare nämnda nodalpunkterna.  

Det är dock inte möjligt att helt begränsa ett moments betydelse så att det endast kan betyda en 

sak. Ett tecken kan få lika många betydelser som det finns individer som artikulerar det 
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(ibid.:35). I min genomgång av artiklar kan denna dekonstruktion av det skrivna materialet 

hjälpa mig att se hur varje artikel som behandlar rån, grova våldsbrott och mord begränsar inne-

hållet genom val av vad som ska ingå i beskrivningen av brottet.  

Vid en analys av en text finns det fler aspekter än den rent textuella som är värda att ta hänsyn 

till. Det är inledningsvis bra att precisera vad som är av intresse att tolka: är det textens motta-

gare, avsändare eller min roll som uttolkare (Bergström & Boréus 2005:24)? I mitt fall är det den 

roll jag innehar som uttolkare av texten som är viktig att beskriva. Jag som kriminologistu-

derande bär på en viss förförståelse kring mitt valda ämne, och denna förförståelse och kunskap 

bör till största möjliga mån beskrivas så att läsaren ska kunna se inom vilka ramar min undersök-

ning rör sig (ibid.:33). Alla uttolkare och läsare av en text besitter en egen förförståelse, vilket 

innebär att den är omöjlig att frånkomma, men genomförs en undersökning noggrant och utför-

ligt ska den inte utgöra ett hinder för undersökningens reliabilitet (ibid.:36). Reliabilitet i en 

undersökning innebär att den ska vara beskriven så grundligt att någon annan ska kunna genom-

föra den och få liknande resultat (ibid.:353). I denna uppsats har jag, för att öka undersökningens 

reliabilitet, bland annat presenterat alla genomgångna artiklar i en bilaga och kategoriserat deras 

innehåll. 

För mig som uttolkare av en tidningsartikel som behandlar ämnet brottslighet går det ej att från-

komma den förförståelse mina studier i kriminologi medfört. Det är nästintill omöjligt att läsa 

om brottslighet utan att ta strukturella sociala faktorer i beaktande och att okritiskt ta in texten. 

Dock innebär ett praktiskt användande av diskursanalysen som metod inledningsvis att generella 

slutsatser ej ska dras, utan att det är texten och dess språk som ska undersökas. Och i processen 

att urskilja nodalpunkter och moment så är det möjligt att bortse från ett vidare samhällsperspek-

tiv eftersom det inte är det som jag först och främst kommer att leta efter. I den senare analysen 

kommer min förförståelse till användning, men detta behöver nödvändigtvis inte innebära något 

negativt, eftersom den är uttryckt och även ofrånkomlig. Häri ligger en av diskursanalysens be-

tänkligheter, nämligen att jag själv befinner mig inom en diskurs och inte kan ställa mig utanför 

den och objektivt leta efter nya diskurser. Processen i dagstidningarnas bestämmande av vad som 

ska få en betydelse och ingå i en diskurs blir istället av vikt, och i den processen hamnar inte min 

förförståelse i förgrunden. 
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Ett användande av diskursanalys innebär även en viss begränsning i tolkningen av mitt material. 

Likväl som att se huruvida vissa begrepp används i en diskurs så skulle en kvantitativ innehålls-

analys istället bidra med siffror på hur ofta förekommande begrepp är och hur ofta det rapporte-

ras om ett visst fenomen (Bergström & Boréus 2005:18). Denna kvantitativa metod kan bidra 

med en annan slags information än diskursanalysen eftersom den kan skönja förändringar i ut-

tryckssätt över tid och på så sätt se hur beskrivningen av olika fenomen och åsikter ändrats. Detta 

blir inte lika tydligt i diskursanalysen, som möjligtvis skulle kunna gynnas av ett kvantitativt 

inslag av denna typ som kan öka en undersöknings reliabilitet. 

4.1 Urval  
Anledningen till att jag har valt att använda mig av Dagens Nyheter och Sydsvenskan är att de är 

dagstidningar som har sitt fäste i de städer jag undersöker i denna uppsats. Sydsvenskan är en 

tidning av regional karaktär där det mestadels rapporteras kring lokala nyheter i Skåne medan 

Dagens Nyheters nyheter är rikstäckande men med fokus på hemstaden Stockholm. Att jag valde 

att analysera dagstidningsartiklar och inte kvällstidningar (Aftonbladet och Kvällsposten) beror 

på att artiklar i dagstidningar har en tendens att vara längre och mer uttömmande. Dessutom var 

jag intresserad av dagstidningar eftersom dessa har fler prenumeranter och således inte är lika 

beroende av att sälja lösnummer och ”krydda” sina rubriker eller artiklar som kvällstidningar 

ibland gör. I och med att Dagens Nyheter och Sydsvenskan från januari 2012 vid inledningsfasen 

av denna uppsats inte fanns tillgängliga på mikrofilm fick jag via Malmö Stadsbiblioteks databas 

Library PressDisplay tillgång till den aktuella månaden, i form av pdf-filer. 

De artiklar som jag letat efter handlar om Malmö och Stockholm där rån, grova våldsbrott och 

mord har figurerat. Dessa brott har ett stort nyhetsvärde och dagstidningarnas texter bidrar till att 

generera debatter och lösningar till den problematik som brottslighet medför. Jag har även valt 

att studera de artiklar som behandlar politiska diskussioner kring dessa brott eftersom det kan 

vara intressant i en senare analys att se huruvida en diskurs kan komma att påverka politiska be-

slut. 

Ur artiklarna har jag försökt finna begrepp som på ett eller annat sätt begränsar innehållet till att 

handla om antingen Stockholm eller Malmö. Det har i Södertälje funnits en liknande mediedis-

kussion som den Malmö upplever, med mord kopplade till organiserad brottslighet. Detta är nå-
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got som är värt att notera eftersom det innebär att det faktiskt har förekommit mord i Stock-

holmsregionen, men inte i Stockholms kommun. Eftersom jag endast använder mig av statistik 

från Malmö kommun och Stockholms kommun är alltså Södertälje inte inräknat.  

Först och främst gick jag igenom alla tidningar från januari månad, sammanlagt 58 stycken. Jag 

plockade ut de artiklar som jag ansåg var relevanta och även de förstasidor där det stod om rån, 

grova våldsbrott eller mord i Malmö och Stockholm. Vid den första genomgången antecknade 

jag kort innehållet i varje utvald artikel och försökte finna ord och begrepp som stack ut som 

särskilt intressanta för uppsatsens syfte och som skulle kunna visa sig vara nodalpunkter. Några 

exempel på ord och uttryck som i den första genomgången framträdde var ”dödsskjutningar”, 

”Malmö”, ”öppen gata”, ”kriminella gäng”, ”våldsvåg” och ”organiserad brottslighet”. 

Sammanlagt uppgick antalet artiklar till 195 stycken, varav 158 behandlade Malmös brottslighet 

och 31 Stockholms. De resterande sex behandlade brottslighet som inte direkt gick att koppla till 

någon av städerna. Tabellen nedan visar fördelningen av artiklarna mellan städerna och tidning-

arna. 

 Malmö Stockholm 

Dagens Nyheter 30 29 

Sydsvenskan 128 2 

 

Efter att ha fått en överblick av materialet gick jag igenom artiklarna ännu ett par gånger. Då 

försökte jag finna de begrepp som skulle kunna utgöra en diskurs kopplad till en stad. Ganska 

snabbt blev jag varse om att det under januari månad inte skrevs längre artiklar om den brottslig-

het som Stockholm upplevde, utan att det var de senaste morden i Malmö som fick mest ut-

rymme. Dagens Nyheter hade i sina tidningar kortare notiser, så kallade polisnotiser, där inform-

ation från polisens hemsida (www.polisen.se) eller Stockholmspolisens Twitter fick stå för rap-

porteringen av Stockholms brottslighet. I Sydsvenskan fann jag bara enstaka kortare notiser om 

brottslighet som skett i Stockholm, alltså inga längre artiklar. Södertälje skrevs det dock om, på 

grund av att det där har genomförts liknande polisiära insatser som nu Malmöpolisen satt i ver-

ket. 
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För att kunna sålla i materialet skapade jag kategorier som delar upp artiklarnas innehåll för de 

olika städerna i tre delar för varje dagstidning. Den första kategorin innehåller de platser där 

brotten har begåtts och andra begrepp och uttryck som jag kopplar till Malmös och Stockholms 

situation. Den andra kategorin innehåller beskrivningar av gärningsmännen som begått brotten, 

och den tredje kategorin innehåller de misstänkta och begångna brott som det rapporterats om. 

Då jag i min uppsats utgår från redan publicerat material löper jag ingen risk för att röja någons 

identitet eller skada någon genom min undersökning. Dock har jag valt att inte nämna namnen på 

de offer som de båda tidningarna skrivit om eftersom de inte är av relevans för min uppsats. 

I bilaga 1 presenteras mina kategorier samt vilka meningar och begrepp jag placerat i varje kate-

gori. Några av dem förekommer ett flertal gånger, men jag har valt att endast skriva ut dem en 

gång, utan kronologisk ordning. Det är i huvudsak det jag har placerat i mina kategorier som 

kommer att utgöra min analys med hjälp av diskursteoretiska ansatser. 

I följande stycken, 4.2 och 4.3, presenterar jag resultat och metod tillsammans. Detta för att kon-

kretisera den annars abstrakta diskursanalytiska metodiken med praktiska exempel ur mitt 

material. 

4.2 Sydsvenskan 
Under januari blev en person ihjälskjuten i Malmö, men eftersom det skett ett flertal mord inom 

en månads tid i staden var januari månad fylld av artiklar kring alla dessa mord. Eftersom den 

första januari var en tidningsfri dag (likaså den 6:e januari) så var det först den andra januari som 

Sydsvenskan kunde rapportera kring mordet under nyårsafton på den 15-årige pojken i stadsde-

len Rosengård. Detta mord startade en våg av artiklar med analyser och förslag på åtgärder för 

att komma tillrätta med våldet. När en 48-årig man några dagar senare sköts till döds i stadsdelen 

Lindängen kulminerade mängden artiklar med vinjetten ”Morden i Malmö” i Sydsvenskan 

(Sydsv. 4/1-12 s.1). En vinjett är en stående rubrik. 

För att knyta an till mina kategorier så nämns staden Malmö i många sammanhang, men de flesta 

har med de senaste morden att göra. Situationen beskrivs som en ”våldsvåg” eller ”våldsspiral” 

som Malmö befinner sig i och att det är tillgången på illegala vapen som bär störst skuld till situ-

ationen.  
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Gärningsmännen i de inträffade skottlossningarna beskrivs uteslutande som en del av Malmös 

organiserade brottslighet och att de har gängkopplingar. De fåtal rån och andra grova våldsbrott 

det har rapporterats kring har gärningsmän som står ensamma och som i första hand inte kopplas 

till gäng. Brotten som är begångna omnämns på många olika sätt, det ena mer uppseendeväck-

ande än det andra: ”dödsskotten”, ”gangstermord” och ”våldets triumf” för att nämna några. 

Stockholms brottslighet var nästintill frånvarande i Sydsvenskans rapportering denna månad, ett 

gammalt åtal för dubbelmord tas upp samt hur bankrånen minskar i huvudstaden. Själva staden 

sätts inte i något särskilt sammanhang och inte heller gärningsmännen får några etiketter av till-

hörighet.  

Att Sydsvenskan inte skriver särskilt mycket om Stockholms brottslighet under januari månad 

2012 är kanske inte så konstigt då det är en lokaltidning med sitt främsta fokus på Skåne, och 

dessutom kan det vara så att det under den aktuella månaden inte heller inträffade en stor mängd 

brottslighet av det slag som jag undersöker. 

4.3 Dagens Nyheter 
Malmö och dess brottslighet hamnade på Dagens Nyheters förstasida ett antal gånger under ja-

nuari månad, och det var när det skett en skottlossning eller ett mord i staden. Situationen besk-

rivs likt i Sydsvenskan att det är en våg av våld och mord som sköljt över staden och att detta är 

ett våld som ”hemsöker” Malmö (DN 5/1-12 s. 4). Det betonas även vid varje ny skjutning att 

det skett ännu en eller ytterligare en skjutning. Vapenlagarna debatteras flitigt i Dagens Nyheter 

efter skjutningarna och även här tillskrivs tillgången på illegala vapen skulden för våldet. 

Gärningsmännen som knyts till de skjutningar som skett i Malmö sätts i sammanhanget av att 

tillhöra Malmös gängkultur och den organiserade brottsligheten. Brotten i sig som är begångna, 

som Dagens Nyheter skrivit om, omnämns bland annat som ”gängmord”, ”skottdrama” och 

”mord”. 

De rån, grova våldsbrott och mord som skett i Stockholm är beskrivna som enstaka händelser 

utan redogörelser över det allmänna läget i staden, med ett undantag. Rån i tunnelbanan får under 

två dagar (25/1 och 27/1) två uppslag i Dagens Nyheter där siffror på en ökad mängd rån räknas 

upp och vad detta kan bero på. Den ökade mängden rån sammankopplas med tunnelbanans änd-
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stationer, inte Stockholm som stad, och gärningsmännen i detta fall beskrivs som enstaka indivi-

der eller som delar av olika gäng. De våldsbrott som sker i tunnelbanan har minskat men samti-

digt blivit grövre på grund av att fler beväpnar sig med kniv. Resterande rån, grova våldsbrott 

och mord som det rapporteras om sätts i samband med den stadsdel brottet är begånget i och på 

vilken slags plats, exempelvis Östermalm, Södermalm, Bagarmossen, på en restaurang och på 

Sergels torg. Här kallas gärningsmannen ”förövaren”, ”gärningsmannen”, eller som ”delar av 

mc-gäng och gäng”.  

4.4 Statistik 
För att få fram den statistik jag letade efter över rån, grova våldsbrott och mord i Stockholm och 

Malmö använde jag Brottsförebyggande rådets hemsida och den databas där det är möjligt att 

göra sina egna tabeller över brottsstatistik. Först och främst valde jag vilka brott som skulle in-

kluderas i mina tabeller, det blev våldsbrott, misshandel (inklusive grov) och rån (inklusive 

grovt). Här tillkommer alltså ringa misshandel som jag valt bort att undersöka i artiklarna. Ringa 

misshandel är ett brott som är ofta förekommande i jämförelse med grov misshandel vilket kan 

påverka statistiken kring brottet, men samtidigt är det ett brott som inte anmäls i lika hög grad 

som de fall av grov misshandel så därför får den brottskategorin kvarstå (BRÅ 1). I kategorin 

våldsbrott ingår både dödligt våld, rån och misshandel vilket innebär att tabellen bör tolkas som 

att kategorin våldsbrott är en sammanfattning av alla våldsbrott, och att misshandel och rån pre-

senteras separat men ingår samtidigt i våldsbrottskategorin. Det var via Brottsförebyggande rå-

dets hemsida inte möjligt att välja dödligt våld som ensam kategori i jämförandet mellan två må-

nader. 

Nästa steg var att välja hur statistiken skulle presenteras och då valde jag att den skulle visa antal 

anmälda brott per 100 000 invånare vilket i en jämförelse mellan två städer ger en mer överskåd-

lig bild än den av det totala antalet brott. Under den aktuella månaden januari 2012 fanns i skri-

vande stund bara preliminär statistik att tillgå, så därför valde jag att även tillföra statistik från 

januari 2011 till tabellen för att kunna jämföra huruvida medias bild av en ökad brottslighet 

stämmer rent statistiskt.  

Vidare valde jag att jämföra Malmö kommun med Stockholms kommun eftersom dessa katego-

rier innefattar alla stadsdelar i städerna och skulle göra tabellen mer lättförståelig än om de båda 
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städernas samtliga områden skulle presenteras cell för cell. Tabellen presenteras i analysavsnit-

tet. 

För att komplettera den första tabellen skapade jag ytterligare en tabell där jag valde hela året 

2011 eftersom jag här kunde skapa kategorier av de brott jag är intresserad av. I denna tabell 

presenteras misshandel (inklusive grov), dödligt våld och rån (inklusive grovt) separat och ger en 

bild av hur dessa anmälda brott sprids över ett år och två städer. Att använda mig av statistik från 

2011 är även relevant eftersom flera av de brott som det rapporterats om i Sydsvenskan och Da-

gens Nyheter inträffade under 2011. 

5 Medieanalysen 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de begrepp som jag valt ut ur mitt material och hur 

dessa begrepp bildar en diskurs. Genom att dela in kapitlet i två delar, en för Malmö och en för 

Stockholm, synliggörs jämförelsen mellan städerna. Förutom att dela in stycket efter städerna 

kommer jag belysa var mitt fokus i analysen ligger, nämligen på vilka begrepp som ingår och 

utesluts i beskrivandet av de båda städernas brottslighet och vilka följder detta kan få. 

5.1 Malmö 
Som det framgår ur mitt metodavsnitt skrevs det under januari månad 2012 betydlig mer kring 

Malmös brottslighet än kring Stockholms, vilket har medföljt att det har funnits mer material för 

mig att analysera beträffande Malmö.  

Efter genomgången av alla artiklar om de rån, grova våldsbrott och mord som skett i Malmö blev 

en sak tydlig: alla mord och mordförsök kopplas direkt till Malmö som stad. Med det menar jag 

att beskrivningen av brotten stod i direkt relation till Malmö och vad i Malmö som kan ha orsa-

kat dem. Ett exempel är de artiklar Sydsvenskan publicerat under vinjetten ”Morden i Malmö”, 

här blandas intervjuer med artiklar om alla de mord som skedde i Malmö under en dryg månads 

tid. Genom att presentera de äldre morden upprepade gånger blir läsaren påmind om vad som 

hänt i staden och bilden av mängden brottslighet uppfattas som mycket stor. Eftersom mord har 

ett högt nyhetsvärde kan media använda dessa händelser om och om igen som ett sätt att återak-

tualisera vissa nyheter, något som var tacksamt i fallet med Malmö (Pollack 2001:17).  
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5.2 Stockholm 
Antalet artiklar som behandlar Stockholms brottslighet var som sagt få, rättare sagt 31 stycken. 

Det låga antalet artiklar försvårar en analys inte bara på grund av mängden utan även på grund av 

innehållet, att dessa artiklar behandlar skilda typer av brottslighet.  

5.3 Malmö ur tidningarnas perspektiv 
Diskursanalysens syfte är att se var ett tecken får sin betydelse, och detta görs bland annat med 

hjälp av att försöka finna de nodalpunkter som ger omgivande tecken en betydelse (Winther Jör-

gensen & Phillips 2000:32). Mitt mål i genomgången av artiklarna skrivna om Malmö var att 

finna vissa ord som blev särskilt förknippade med staden, och som skulle ge ”Malmö” en bety-

delse. Istället blev resultatet av min genomgång att ”Malmö” även var det som gav andra ord en 

betydelse. Precis som mitt exempel på en nodalpunkt i teoriavsnittet, som var skrivet innan min 

artikelgenomgång, ändrades betydelsen av tecknet ”mord” när ”Malmö” sattes in i samman-

hanget. Runt den fjärde januari, dagen efter att den 48-årige mannen blivit mördad, börjar artik-

larna att tituleras med ”Morden i Malmö”. Ordet ”morden” sätts samman med ”Malmö” och bil-

dar ett begrepp som får representera hela den situation staden befinner sig i. I majoriteten av de 

artiklar som beskriver det senaste årets skjutningar nämns även ”Malmö”, vilket gör det ofrån-

komligt att inte sammankoppla dem. 

Genom att förknippa ”Malmö” med ”mord” utesluts samtidigt andra begrepp som kan beskriva 

staden eftersom ordet mord är så starkt associerat med brottslighet och negativa konnotationer 

(ibid.:33). Allt det som inte får plats inom en viss diskurs kallas det diskursiva fältet och dess 

syfte är att behålla den begränsning av betydelse som en diskurs försöker skapa (ibid.:64). Dock 

finns det ett ömsesidigt beroende av vad som finns inom och utom en diskurs, eftersom det inte 

går att se vad som är inkluderat i en diskurs utan att identifiera vad som ligger utanför den (Ho-

warth 2007:47). Ett utrönande av vad som ligger utanför en diskurs möjliggör även kritik av den-

samma eftersom det då är möjligt att synliggöra var diskursens makt ligger (ibid.:92). Det som är 

uteslutet i diskursen kring Malmö under januari månad är begrepp som ger en nyanserad bild av 

läget och som tonar ner den rädsla som brottsligheten kan väcka. 

Andra nodalpunkter som bidrar till att minska tolkningsutrymmet av ordet/staden Malmös bety-

delse är ”dödsskjutningar”, ”mordvåg”, ”organiserade brottsligheten” och ”illegala vapen”. Det 
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som gör att dessa tecken kan sägas tillhöra samma diskurs utgörs av att de nämns tillsammans 

med ”Malmö”. Ordet mordvåg är intressant att analysera eftersom dess innebörd är mycket stark, 

en våg är en naturkraft som människan inte har makten att kontrollera, och sätter man det sam-

man med ordet mord så är en metafor för situationen i Malmö skapad - en situation som sköljer 

över staden utom mänsklig kontroll. Ett annat exempel på en metafor är ett citat ur en intervju i 

Sydsvenskan med länskriminalchefen i Malmö, Börje Sjöholm:  

”Börje Sjöholm pekar på att de många morden måste ses i ett sammanhang – symptom på en grund-
läggande sjukdom, en våldskultur. Det finns i vissa kretsar en miljö där man passerat en moralisk, inre, 
gräns där det ligger nära till hands att ta till våld” (Sydsv. 4/1-12 s. C1).  

Begreppet våldskultur innebär här att vissa personer har bristande moral och att våldskulturen 

likt en sjukdom har infekterat dem. Detta är mycket starka ord att beskriva situationen med. Att 

ge en rad brott dessa proportioner sänder budskapet till allmänheten att det är ett enormt problem 

samhället står inför.  

Skulle ordet ”Malmö” sättas i ett annat sammanhang tillsammans med andra ord, exempelvis 

”framgång” och ”trygghet” skulle Malmö skifta i betydelse och således tillhöra en annan diskurs. 

Alltså innebär detta att Malmö även är ett element som kan tillskrivas olika betydelser, och att 

det är en kamp mellan diskurser om vem som ska få ge ”Malmö” dess innebörd (Winther Jörgen-

sen & Phillips 2000:35). 

5.4 Stockholm ur tidningarnas perspektiv 
De begrepp som jag anser har fått beskriva Stockholm är de flertal stadsdelar och platser i staden 

där brotten har begåtts. I Dagens Nyheter, som står för 29 av de 31 artiklarna, är artiklarna om 

Stockholms brottslighet samlade i bilagan DNSthlm, vilket innebär att det här redan är preciserat 

att brotten som är begångna har inträffat i staden. I artiklarna beskrivs det sedan mer specifikt var 

brotten har skett och vem som var gärningsman. Exempel på nämnda platser och stadsdelar är 

”Hägersten”, ”Skarpnäck”, ”Östermalm”, ”Södermalm”, ”öppen gata i Gamla stan” och ”tunnel-

banan”. Dagens Nyheter behöver tack vare placeringen av artiklarna i stockholmsbilagan inte 

upprepa att brotten har skett i Stockholm, vilket medför att läsaren inte heller sammankopplar 

”Stockholm” med brottsligheten.  
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Det har varit svårt att urskilja nodalpunkter som skulle ge ”Stockholm” en särskild betydelse 

eftersom jag inte har funnit tecken som knyts till varandra i beskrivningen av brottsligheten. 

Brottsligheten och gärningsmännen är beskrivna på lika många sätt som antalet artiklar vilket 

medför en svårighet i att urskilja en särskild diskurs. I fallet med Malmö har det skapats metafo-

rer som får beskriva staden, men beskrivningen av Stockholm stannar vid omnämningen av 

stadsdelar eller platser. Genom att beskriva brottsligheten och Stockholm på detta vis framstår 

händelserna som mer hanterbara än de som beskrivs med metaforer eftersom varje tillfälle får en 

egen kontext och inte sätts i en kedja av händelser, som i fallet med Malmö. 

I och med att varken Sydsvenskan eller Dagens Nyheter har tilldelat Stockholm en särskild bety-

delse förefaller det som att det inte pågår en konflikt i bestämmandet av stadens innebörd. Detta 

medför att det finns ett samtycke kring Stockholms betydelse (Winther Jörgensen & Phillips 

2000:39). Det som istället får representera brottsligheten är de platser där den sker, eller dess 

gärningsmän. Gärningsmännen i Stockholm sätts i enstaka fall i ett sammanhang: som ”mc-

gäng” eller ”gängbråk” men majoriteten omnämns helt enkelt som ”gärningsmannen”. Ordet 

gärningsmannen gör inga anspråk på att betyda något annat än den person som begått brottet 

vilket utesluter andra tolkningsmöjligheter av ordet.  

”Stockholm” kan dock anses tillhöra en diskurs eftersom alla de olika sätt som brottsligheten och 

gärningsmännen beskrivs på är mycket avgränsande och uteslutande av andra tolkningar, och 

just uteslutandet är en stor del i skapandet av en diskurs (Bergström & Boréus 2005:316). Det 

finns inget som hotar betydelsen av momentet ”Stockholm” och det har inte sammankopplats 

med något negativt utan snarare med neutrala begrepp (ibid.:317). Ett exempel på en brottsbe-

skrivning är ”Knivskuren man i lägenhet, gärningsmannen söks av polis” (DN 18/1-12 s.35). Här 

blir det svårt att tolka de använda orden på ett annorlunda sätt eftersom dessa moment är begrän-

sade till att betyda en sak. 

5.5 Medieskildringens följder - Malmö 
Att vid varje artikel befästa att Malmö och mord hör samman är risken stor att läsaren ser dem 

som ett och samma ord i ett sammanhang, istället för att läsa varje artikel som en enskild hän-

delse. Författare av artiklar har en makt att bestämma hur något ska beskrivas, och detta kan 

formas av individens egna åsikter eller starkare krafter som politiska opinionsbildare (Pollack 
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2001:55). Det har blivit klart efter att ha läst artiklarna om Malmö att behovet av att skärpa va-

penlagarna är en av kärnfrågorna för att bekämpa grov brottslighet. Satsningar har tidigare gjorts 

för att begränsa narkotikainförseln över Öresundsbron på grund av den beskrivning som gjorts av 

narkotikans påverkan på brottslighet och på samhället i stort. Under januari ändrade tidningarna 

fokus genom att tillskriva illegala vapen den största skulden för den ökade grova brottsligheten, 

och diskussioner om ändringar av vapenlagarna dominerade debattartiklarna.  

Diskursen kring Malmö har alltså skapat ett samhällsproblem – vapnen. Anledningen till att va-

pen har hamnat i fokus kan bero på ett flertal orsaker men troligast är att det beror på att denna 

ingång till att stävja brottslighet går hand i hand med politiken (ibid.:65). Sedan är också skott-

lossningar och vapenlagar något som framstår som mycket dramatiskt och oroande vilket gör 

dessa lagändringar till en konkret och snabb lösning på ett problem (Dahlgren 1987:46). En in-

tressant punkt som är värd att nämna är att det i rapporteringen av skottlossningarna inte har 

framgått att de skett med illegala vapen. Det har skrivits mycket om illegala vapen, men inte i 

direkt koppling till varje brott vilket är uppseendeväckande. En möjlig förklaring kan vara att 

polisen vill undanhålla allmänheten viss information i utredningssyfte, men det kan tyckas att det 

borde finnas en motivering till varför just illegala vapen är det problem som i första hand ska 

stoppas. 

I Sydsvenskan har det dock skrivits ett antal insändare och debattartiklar som ser djupare på pro-

blematiken med dödsskjutningarna, där andra orsaker än vapnen presenteras. Till exempel nämns 

skolan, arbetslösheten och segregationen som faktorer bidragande till den organiserade brottslig-

heten (Sydsv. 15/1-12 s. 80).  

Individerna som får representera brottsligheten i Malmö, i alla fall när det kommer till döds-

skjutningarna, är medlemmar av kriminella gäng. Då diskursen kring Malmös brottslighet har 

kommit att fokusera på brott förknippade med gängkriminalitet blir således gängens medlemmar 

representanter för detta. Inom diskursteorin beskrivs individen som decentrerad, att dess identitet 

är beroende av den diskurs personen befinner sig i (Winther Jörgensen & Phillips 2000:51). 

Medlemmarna i kriminella gäng, som tidningarna beskriver det, blir sammansatta till en egen 

grupp där individuella skillnader medlemmarna emellan inte lyfts fram. Det enda som kan skilja 
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gärningsmännen åt är deras ålder eller eventuell gängtillhörighet, vilket är en följd av den ute-

slutning av tolkningsmöjligheter diskursen bidrar med (ibid.:52). Att låta en grupp representera 

en viss typ av brottslighet kan tyckas vara en förenklad bild av en större problematik, men dis-

kursen tillåter inte individuella skillnader att ta plats. Detta förstärker bilden av att gängkrimina-

litet är ett svårhanterbart fenomen och att det krävs speciella åtgärder för att tygla den. På grund 

av att det i diskursen endast finns den beskrivningen av gärningsmännen, som en grupp, övers-

kuggas de åtgärder som skulle behövas på ett individuellt plan, och risken finns att gärningsmän-

nen själva anammar den mediala bild som skapats kring dem; alltså att de själva och samhället 

bortser från de möjligheter som faktiskt finns att ta sig ur en kriminell bana.  

I Dagens Nyheter den fjärde januari citeras återigen Börje Sjöholm då han uttalar sig kring den 

senaste tidens skottlossningar:  

”Folk i den organiserade brottsligheten använder sina vapen ganska rationellt. Ett lika stort problem är 
testosteronstinna unga män som springer omkring med en pistol i byxlinningen för att höja sin status” 
(DN 4/1-12 s. 10).  

Att Dagens Nyheter väljer att publicera detta, och inte Sydsvenskan, är värt att ta i beaktande. 

Det skulle för en lokal tidning orsaka kontroverser att låta en lokal polis uttala sig på detta vis om 

de möjliga gärningsmännen eftersom det inte fanns någon misstänkt för skjutningarna vid denna 

tidpunkt. Det är inte heller troligt att denna beskrivning av gärningsmännen skulle accepteras av 

invånarna i Malmö, som kan ha en helt annan uppfattning av situationen. Att Dagens Nyheter 

väljer att göra det förstärker den bild som under januari månads skapats av Malmö som ”hem-

sökt” av våld.  

Sammantaget har Dagens Nyheter använt ett ”hårdare” och mer uppseendeväckande språk i sin 

beskrivning av Malmös problem med skjutningar än vad Sydsvenskan gjort. Det är inte bara 

brotten som har kopplats till staden utan även ”strider mellan gäng”, ”skottlossning på öppen 

gata”, ”närhet till kontinenten” och att Malmö upplever ”en farlig spiral av rädsla och våld”. Det 

är faktorer som dessa som har kommit att urskilja Malmö från Stockholm och göra staden speci-

ell. Avståndet mellan Stockholm och Malmö är förmodligen en bidragande orsak till att Dagens 

Nyheter kan använda sig av ett visst språk i sin skildring av Malmös brottslighet. Ligger ett pro-

blem långt borta banar detta väg för att läsaren ska ta till sig den bild media målar upp, eftersom 
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detta är den enda källan för information som tillhandahålls (Pollack 2001:83). Följder av detta 

blir ett större medhåll från allmänheten av de preventiva åtgärder som presenteras, i detta fall 

ändringar av vapenlagarna. 

De poliser som har uttalat sig om Malmös skjutningar har i dagstidningarna inte pekat på att det 

skulle finnas ett samband mellan dem likt den serieskytt som var aktiv i staden för ett par år se-

dan. Dock framstår skjutningarna i Malmö, av dagstidningarna, som en serie av brott där det 

skulle finnas ett tydligt samband dem emellan med ordet ”gäng” som den sammanbindande län-

ken. Trots bristen på ett polisiärt samband framställs alltså skjutningarna som sammanknutna 

vilket cementerar de metaforer som beskriver Malmö. 

5.6 Medieskildringens följder - Stockholm 
Det som kan sägas göra anspråk på att ge en sann bild av verkligheten är inom denna diskurs de 

begränsade begrepp som används i skildringen av Stockholms brottslighet. Det går inte att sam-

mankoppla staden med ett visst fenomen eller en större problematik. Till och med när Dagens 

Nyheter skriver om de ökade rånen i tunnelbanan utesluts en djupare samhällsanalys, det är istäl-

let tunnelbanan i sig och dess stationer som representerar problemet.  

De brott som under januari månad 2012 inträffat i Stockholm är, för att låta aningen krass, inga i 

lagens mening uppseendeväckande brott. De är brott som är ofta förekommande och inte heller 

sensationella. För att jämföra med Malmös skjutningar så framstår ett rån i en guldsmedsbutik i 

Stockholm inte särskilt viktigt och inte heller lika moraliskt förkastligt. Moral och ordning är 

något som dagstidningar och media i stort bidrar till att förmedla, och allmänheten får via brotts-

journalistiken anvisningar för ett normativt beteende (Pollack 2001:78). Bakom rapporteringen 

av Stockholms brottslighet tycks det inte ligga någon politisk agenda av lagändringar, något som 

blir tydligt i den sparsmakade beskrivningen av brotten. Att presentera ett fenomen som ett pro-

blem eller som ett orosmoment väcker en opinion, och möjliggör förändringar på en rättslig och 

normativ nivå. I Stockholm har det till synes inte använts lika många vapen som i Malmö och 

därför behöver inte heller dagstidningarna konstruera brottsligheten som att verka som ett över-

liggande hot.  
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5.7 Statistiken 

I tabellen nedan presenteras de våldsbrott som har anmälts i Malmö respektive Stockholms 

kommun under januari 2011 och januari 2012. I kategorin våldsbrott ingår som sagt även rån och 

misshandel, men dessa kvarstår i tabellen för att ge en bild av hur fördelningen mellan brotten 

ser ut. I tabellen går det att utläsa att det skett en minskning av antalet anmälda våldsbrott i både 

Malmö och Stockholm mellan 2011 och 2012. Detta stämmer inte överens med den bild som 

presenteras i dagstidningarna, nämligen att det skulle ha skett en ökning av våldsbrott i Malmö. 

Dock går det ej att frånkomma det faktum att ett flertal mord begicks i Malmö under en kortare 

tid, men dessa mord är inräknade i statistiken som ändå inte visar på en ökad brottslighet av detta 

slag. Sedan visar statistiken även att det inom Stockholms kommun begicks fler våldsbrott under 

januari 2012 än i Malmö kommun motsvarande period. Att det inte föreligger ett statistiskt stöd 

för diskursen är något som dagstidningarna har undanhållit. Frågan väcks här om varför denna 

diskurs har kommit till, och vem som kan dra nytta av den? 

Anmälda brott   
 2011 2012prel. 
  Jan Jan 
 /100 000 inv. /100 000 inv. 
Malmö kommun     
Våldsbrott  148 135 
  31 21 Rån inkl. grovt  

 94 92 Misshandel inkl. grov 
      
Stockholm kommun 
Våldsbrott  171 170 
  18 20 Rån inkl. grovt  

 124 116 Misshandel inkl. grov 
 

Under hela 2011 anmäldes det sammantaget lika många brott per 100 000 invånare med dödligt 

våld i Stockholm som i Malmö. Antalet anmälda rån var högre i Malmö men antalet anmälda 

misshandelsbrott var högre i Stockholm. I tabellen nedan presenteras de exakta siffrorna, som 

inte heller ger stöd åt bilden av att Malmö skulle vara mer brottsutsatt än Stockholm. De tabeller 
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jag tagit fram visar endast antalet anmälda brott, så det finns med all säkerhet ett mörkertal be-

träffande misshandelsbrott och rånen eftersom dessa brott inte anmäls i lika hög grad som de 

med dödligt våld. 

Anmälda brott   
                    2011 

    /100 000 inv. 
Malmö kommun   
  

3 Dödligt våld  
   

1216 Misshandel inkl.grov 
  

364 Rån inkl. grovt (ingår även i stöld-
brott) 
    
Stockholm kommun 
  

3 Dödligt våld  
   

1477 Misshandel inkl.grov 
  

249 Rån inkl. grovt (ingår även i stöld-
brott) 

 

Statistiken visar att antalet anmälda våldsbrott under januari månad 2012 är aningen högre i 

Stockholms kommun än i Malmö kommun vilken inte överensstämmer med den bild som pre-

senteras av Stockholm. Vad denna diskrepans mellan statistik och diskurs kan bero på är en svår 

fråga att svara på. En artikel i Sydsvenskan ställer sig frågande till samma sak beträffande 

Malmö, varför staden Malmö omnämns som själva källan till brotten. Detta beror enligt artikeln 

på att Malmö används som kodord för invandrare och möjliggör för vissa grupper att utpeka en 

syndabock (Sydsv. 15/1-12 s. 35). Hur det ska förklaras i fallet med Stockholm, som ur ett dis-

kursivt perspektiv särbehandlas, hamnar nog i bristen på politiska beslut som ska genomföras 

kring den brottslighet staden upplever. 
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6 Avslutande diskussion 
När det kommer till de resultat jag funnit kring staden Malmö är enligt mig det mest intressanta 

den diskurs som har kommit att beskriva staden. Denna diskurs har egenhändigt fått representera 

en hel stad. Det har gjorts försök i Sydsvenskan att lyfta fram positiva sidor med staden, men det 

som fått fäste är den negativa och farliga gangsterstaden. 

Malmö upplever problem med viss kriminalitet och det existerar en organiserad brottslighet, men 

detta är inte allt. Diskursen kring Malmö har låtit det påskina att så vore fallet, att det inte finns 

alternativ till denna verklighetsskildring eftersom det kontinuerligt har skett en begränsning av 

begrepp som fått beskriva staden. Dagstidningarna bär ett stort ansvar till detta eftersom de har 

som uppgift att meddela allmänheten om vad som sker i landet. Dagstidningarnas nyhetsskild-

ring förutsätts vara objektiv och saklig, och det är även deras uppgift att opartiskt göra så. I och 

med att dagstidningarna besitter denna makt innebär det en enorm fördel i skapandet av en dis-

kurs.  

Att den diskurs som beskriver Malmö har fått en negativ klang beror inte på en illvilja från dags-

tidningarnas håll, utan det är snarare brottens karaktär och en politisk opinion som ligger bakom. 

De följder som diskursen för med sig blir dock svåra att skaka av sig, oavsett om diskursens ne-

gativa följder är oavsiktliga eller ej. Det finns positiva följder av denna diskurs, som de insatser 

som görs inom polisen och att det har väckts en diskussion kring den organiserade brottslighet-

ens finansiering. Allt detta behöver uppmärksammas för att brottsligheten ska kunna preventeras.  

Vapnen och tillgången till dem har som sagt tillskrivits ansvaret för de aktuella skjutningarna, 

och det har även kopplats en viss typ av gärningsman till brotten. Gängmedlemmar är ett diffust 

begrepp som flitigt använts och det har kommit att förknippas med Malmö. En diskurs skapar i 

längden en förförståelse, eftersom den gör anspråk på att inneha en viss betydelse, och i detta fall 

betydelsen av gärningsmannen. Det har under januari månad 2012 inte presenterats orsaker till 

varför gängmedlemmarna begått brott, utan bara det faktum att de tillhör ett gäng.  

Det har varit svårt att bortse från det sätt Malmö har beskrivits, på grund av de mycket talande 

nodalpunkterna och metaforerna. De har framstått som mycket uppseendeväckande och i många 

fall inte heller sakliga. Detta framstår inte som ett led i att få igenom lagändringar utan enbart 
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som ett val dagstidningarna gjort och som bidragande till en sensationell bild av brottsligheten 

och till en konstruktion av ett socialt problem, vapnen. 

Stockholm har inte varit utsatt för sensationella brott i lika hög grad som Malmö, och har därför 

inte heller fått lika stor uppmärksamhet. Trots att staden statistiskt sett är mer brottsutsatt har den 

skonats från att bli omnämnd i negativa termer. De brott som det har skrivits om i Stockholm har 

inte förenats med tankar kring sociala problem och har hos allmänheten därför inte befästs som 

problematiska. Det reciproka förhållandet mellan publik och media blir tydligt i jämförelsen mel-

lan Malmö och Stockholm eftersom det dagstidningarna rapporterar om anser publiken även vara 

viktigt att få veta. Presenteras ett fenomen som ett problem i en särskild diskurs sänds budskapet 

ut att detta problem behöver lösas, och uppmärksammas således ännu mer. 

Statistiken har visat sig ge stöd åt varken Malmös eller Stockholms diskurs vilket tyder på att den 

medierapportering som skedde under januari månad inte var proportionerlig med statistiken. 

Malmö har i dagstidningarna, utan ett statistiskt stöd, skildrats som mer brottsutsatt än Stock-

holm. Diskursen som har kommit att beskriva Malmö är således endast en massmedial konstrukt-

ion till synes utan grund. 

Bilden av att det skulle ha skett en ökad mängd brottslighet under ett års tid stämmer inte heller 

överens med statistiken. Detta resultat är anmärkningsvärt eftersom det är den ökade brottslig-

heten som dagstidningarna trycker på för att rättfärdiga de föreslagna lagändringarna. 

7 Förslag på fortsatt forskning 
Diskursanalysen i sig är som både teori och metod tillräcklig för att kunna tillämpas på en under-

sökning som denna. Den kan dock för läsaren framstå som aningen abstrakt då den utgår från 

min, författarens, egna diskurs och uppfattas som subjektiv. För vidare forskning på hur Malmös 

och Stockholms brottslighet framställs i media skulle det vara intressant med andra vinklingar, 

exempelvis ur ett vidare samhällsperspektiv där strukturella skillnader som klass, kön och etnici-

tet tas upp. Dessa perspektiv kan för en läsare vara lättare att greppa och framstå som mer kon-

kreta. Forskning inom detta kan även bidra till att andra brottspreventiva åtgärder än lagändring-

ar, som är fallet i min uppsats, blir aktuella. 
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Att sedan diskutera medias roll i detta är viktigt eftersom de har det yttersta ansvaret över vad 

som ska meddelas till befolkningen. Ska dagstidningar kunna beskriva en stad, en gärningsman, 

eller en viss typ av brottslighet på vilket sätt de själva anser passande? Eller bör de se till de fak-

tiska förhållanden och endast skriva vad som skett? Dessa frågor, och i synnerhet dagstidningar-

nas ansvar är något som skulle behöva belysas ytterligare. Läsaren tar, som jag nämnde i avsnit-

tet om tidigare forskning, inte alltid in en text okritiskt men det behövs förmedlas var skillnader-

na mellan fakta och sensationsnyheterna ligger. En vidareutveckling av studier likt de Anita He-

ber genomfört, om medias påverkan på rädsla för brott, bör uppmärksammas ytterligare så att 

kritisk mediaforskning kan bli vanligare och få större genomslag. 
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9 Bilaga 1. Kategorier  
DN 

_____________________________________________________________________________________________ 

Malmö: dödsskjutningar, våldsspiral, dödsskott, skottdrama, öppen gata, sköts till döds i Ro-

sengård, ny dödsskjutning, skärpta straff för vapenbrott, ännu en skottlossning i Malmö, vapen-

debatten, närhet till kontinenten, smugglingstrafik, kriminell ekonomi, illegala vapen, våga 

vittna, skottskador, mordvåg, bristande respekt för människoliv och våld som saknar alla pro-

portioner, olaga vapeninnehav, blodet hade knappt hunnit torka...förrän ytterligare en person 

sköts till döds i Malmö, skottlossning på öppen gata är inget nytt i Malmö, våldsdåd, Lindängen, 

Malmöbor chockade, Skåne och Malmö mer drabbat av dödligt våld kopplat till kriminella kon-

flikter än övriga landet, de kriminella gäng som fått fotfäste i Malmö de senaste åren har lyckats 

sätta snurr på en farlig spiral av rädsla och våld, sådana spiraler farliga och svåra att bryta, det 

våld som hemsöker Malmö, stärka lag och ordning, manifestation mot våld, upptrappade våldet, 

porten till Europa, segregerad stad med hög arbetslöshet, en gripen efter nya skott. 

 

Gärningsmän: gängmedlemmar, livsstillskriminella, kriminella konflikter, organiserade krimi-

naliteten, strid mellan två gäng, testosteronstinna unga män som springer omkring med en pistol i 

byxlinningen, gängkulturen, självmord, både offren och gärningsmannen kända av polisen sedan 

tidigare. 

 

Brott: vapenbrott, vapeninnehav, gängmord, mord, vapen, skjutvapen, dödligt våld, misstänkt 

mord, nytt skottdrama, ihjälskjutna. 

 

Stockholm: Högdalen, Bagarmossen, Hägersten, Skarpnäck, Östermalm, Södermalm, öppen 

gata i Gamla stan, Sergels torg, Axelsberg, t-banan, våld är vardag, allt från moraknivar till but-

terflyknivar, våldet har minskat men blivit grövre, risk för brott störst vid ändstationerna, vålds-

koncentration, restaurang. 

 

Gärningsmän: mc-bråk, mc-gäng, Hells-Angelsåtalet, kriminella gängen, gärningsmännen, 
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gängbråk, maskerade gärningsmän, rånad spårade själv upp rånare, förövaren. 

 

Brott: mord, rån, rån (med hammare), väpnat rån, dubbelmord, grov misshandel, knivskurna, 

rånförsök, bilrån, knivdrama, mord, brände kvinna, våldet, knivar, hot och rån, knivslagsmål, 

knivskador, knivöverfall, mordförsök, knivmördades, incidenter, Stockholms kommun toppar 

listan över antalet anmälda butiksrån med 176 st 2011, beväpnad med kniv, höggs med yxa i 

huvudet. 

 

Sydsvenskan 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Malmö: manifestation mot våldet, nej till våldet, konsumentmakt mot maffian (vem bekostade 

kulorna?), enad front mot den organiserade brottsligheten, regeringen ska göra något åt våldet i 

Malmö, morden i Malmö, mordvågen i Malmö, hejda våldet, hårdare straff, demonstration, su-

persatsningen mot Malmös mordvåg, hindra nyrekrytering till gäng, svarta marknadens bety-

delse, Söderkulla, våldet, gäng har tagit över genom illegal social kontroll, största otryggheten i 

Sverige någonsin (Södra Sofielund), Malmö- en pangstad nära dig, Skjut inget på morgondagen, 

skjut idag, gangsterstaden, Malmö kodord för invandrare (apropå att andra städers våld omnämns 

som beroende av specifik kontext), trygghetssegregering, Möllan, Kirseberg, vapentillgången, 

våldets orsaker, solidariteten i samhället, skärpta vapenlagar, anonyma vittnen, mala sönder 

gängensförtjänster, kamp som skalas upp särskilt i Malmö, revolver, hagelgevär, jaktgevär, så 

ska gängkriminaliteten i Malmö knäckas, 15-åring, Ramels väg, Rosengård, invånarna kan bli 

lite rädda, oro och ilska, våldet blir del av vardagen, obehaglig trendkänsla, Malmö lever upp till 

sitt rykte som en farlig stad, våldskulturen, rädslan inte alltid grundad i egna upplevelser utan i 

rykten och tv - och tidningsartiklar, klyftor och arbetslöshet, stoppa nyrekrytering till gängen, 

våldets triumf, Lindängen, Malmöpolisen ska få resurser, vapenlagstiftning, känd av polisen, 

Malmös vapen, Sveriges tredje största stad flödar över av vapen, växande utanförskap anledning 

till att organiserad brottslighet breder ut sig i Malmö, stävja våldet, svenska FBI till Malmö, 

trygghetsskapande åtgärder, våldskultur, brottsoffer, allvarlig brottslighet, Sveriges mord-

huvudstad med fler gangstermord än någon annanstans, hade den här typen av mord hänt i 
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Stockholm hade det gått mycket snabbare, Malmöbor skräms av morden, kamp mot klockan för 

mordutredarna, skotten i Malmö ekar i Haag, bilden av en “förlorad stad”, myterna om Sveriges 

Chicago kommer att leva vidare, avlyssningstillstånd, våldsamma uppgörelser i Malmös undre 

värld, tystnadskulturen, hämnd misstänkt motiv, allt fler tar lagen i egna händer, våldskultur, 

personrån, gangsterjakt, rånvåg. 

 

Gärningsmän: organiserade brottsligheten, kriminella världen, gängmiljö, gäng, yrkeskriminell, 

gängvåld, gängsituationen, undre värld, kriminella individer och grupperingar, gängbrottslighet-

en, grov organiserad brottslighet, kvinna, ungdomsgäng, gänget Brödraskapet, gängmännen, 

gängen i Malmö, misstänkta mördarna, gängkopplingar, vissa kretsar, kriminella grupperingar, 

11-åring, 17-årige massrånaren, misstänkt skytt, gängkoppling, ungdomsbrott, M-falangen, 

gubbligan, vapenman, rånargäng. 

 

Brott: skottskadade, mord, skjutningar, mördad, misshandel, vapen, dödsskjutningar, grova rån, 

dödsskotten, mordförsök, knivskars, rån, knivdåd, gangstermorden, morden avrättningslika, be-

skjutningar, knivrånen, övergrepp i rättssak. 

 

Stockholm: i Södertälje har polisens specialstyrkor sargat gangstervärlden svårt, bättre skolor 

kommunens vapen mot gängen (Södertälje). 

 

Gärningsmän: man. 

Brott: dubbelmord, bankrånen fortsätter att minska. 
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10 Bilaga 2. Dagstidningar 
DN 

2/1-12 s. 2. ”15-årig pojke avled av skottskador” 

2/1-12 s. 13. ”Misstänkt mord” 

2/1-12 s. 8 (DN.Sthlm). ”Nyårsfirandet” 

2/1-12 s. 13 (DN.Sthlm). ”58-åring brände kvinna” 

3/1-12 s. 1. ”Illegala vapen bakom  mord” 

3/1-12 s. 10. ”Fem dödade på en månad” 

3/1-12 s. 6 (DN.Sthlm). ”Kvinna rånades på dagskassan” 

4/1-12 s. 1. ”Ny dödsskjutning i Malmö” 

4/1-12 s. 10. ”Ny dödsskjutning i Malmö. Krav på tuffare tag mot vapenbrott” 

4/1-12 s. 10. ”Malmöbor chockade” 

4/1-12 s. 7 (DN.Sthlm). ”Polisnotiser. En person rånad i Axelsberg av två män”. 

5/1-12 s. 1. ”Liten risk smuggla in skjutvapen” 

5/1-12 s. 4. ”Färre vapen färre brott” 

5/1-12 s. 8. ”Dödsskjutningarna i Malmö” 

5/1-12 s. 8. ”Flest kriminella konflikter i Skåne” 

5/1-12 s. 9. ”Skulle du våga vittna om du såg ett mord?” 

7/1-12 s. 2. ”Manifestation mot våld i Malmö” 

7/1-12 s. 14. ”Stor uppslutning mot våldsdåden i Malmö” 

8/1-12 s. 13. ”Man knivskuren i Bagarmossen” 

8/1-12 s. 14. ”Ny protest mot våld” 

9/1-12 s. 9. ”Dödsskott på skjutbana” 

10/1-12 s. 8. ”Dödsskott var självmord” 

10/1-12 s. 10. ”Gängmedlemmars straffrabatt granskas” 

10/1-12 s. 10. ”41-åring gripen för gängmord” 

10/1-12 s. 30. ”29-åring överklagar dom för mord på kriminalvårdare” 

10/1-12 s. 31 (DN.Sthlm). ”Polisnotiser. Rån, Älvsjö” 

10/1-12 s. 33 (Skriv i DN). ”In med polisresurser, rensa gatorna från vapen – det är nog nu” 
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11/1-12 s. 8. ”Det finns inga ekonomiska begränsningar” 

11/1-12 s. 8. ”Begravning för 15-åring” 

12/1-12 s. 1. ”Våldet ökar bland unga kvinnor” 

12/1-12 s. 8. ”Statistik. Tydlig trend i misshandelsfall” 

12/1-12 s. 45. ”Ny dödsskjutning i Malmö” 

14/1-12 s. 37 (DN.Sthlm). ”Polisnotiser. Väpnat rån, Stockholm” 

14/1-12 s. 42 (DN.Sthlm). ”Polisen misstänker dubbelmord” 

15/1-12 s. 1. ”Unga brottslingar återfaller ofta” 

15/1-12 s. 10. ”Unga brottslingar återfaller ofta. 3 av 4 återfaller inom 3 år efter frisläppning” 

16/1-12 s. 29 (DN.Sthlm). ”Häktad för dubbelmord” 

16/1-12 s. 29 (DN.Sthlm). ”Polisnotiser. Grov misshandel, Hägersten” 

17/1-12 s. 33 (DN.Sthlm). ”Polisnotiser. Rån, Sköndal”, ”Bilrån, Skarpnäck”, ”Rån, Råcksta”, ”Rånförsök, Öster-
malm” 

17/1-12 s. 34 (DN.Sthlm). ”Tolv män åtalas för mc-bråk” 

17/1-12 s. 40 (Skriv i DN). ”Vissa har polisen råd att bevaka” 

18/1-12 s. 35 (DN.Sthlm). ”Hells Angels-åtalet” 

19/1-12 s. 1. ”Nytt svart facit för polisen” 

19/1-12 s. 8-9. ”Ny statistik. Stockholm och Skåne sämst på att lösa brott” 

20/1-12 s. 15. ”Skäpta straff för vapenbrott” 

20/1-12 s. 43 (Skriv i DN). ”Ska vi dela ut post åt varandra nu?” 

21/1-12 s. 38 (DN.Sthlm). ”Man höggs ner” 

21/1-12 s. 42 (DN.Sthlm). ”Polisnotiser. Rån, Stockholm” 

22/1-12 s. 16. ”Skottskadad man i Malmö” 

23/1-12 s. 31 (DN.Sthlm). ”Rakt på sak. Carin Götblad” 

24/1-12 s. 33 (DN.Sthlm). ”Guldsmedsbutik rånad” 

25/1-12 s. 1. ”Stockholm. Rån i tunnelbanan ökar kraftigt” 

25/1-12 s. 1 (DN.Sthlm). ”Här sker flest hot och rån i tunnelbanan” 

25/1-12 s. 4-5 (DN.Sthlm). ”En kväll i tunnelbanan – där våld är vardag” 

26/1-12 s. 5-6 (DN.Sthlm). ”Stockholms kommun toppar lista över antalet anmälda butiksrån med 176 stycken 
2011” 
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27/1-12 s. 2. ”Risk för brott störst vid ändstationer” 

27/1-12 s. 1 (DN.Sthlm). ”Det är vid tunnelbanans ändstationer det är störst risk att drabbas av våld” 

27/1-12 s. 4-5 (DN.Sthlm). ”Ändstationer är farligast i tunnelbanan” 

27/1-12 s. 10-11 (DN.Sthlm) ”Polisnotiser. Rån, Blackeberg”, ”Plattan, en person anmäler ett rån” 

28/1-12 s. 17. ”Massrånare åtalad i Malmö” 

28/1-12 s. 5 (DN.Sthlm). ”Straffet förlängt för mord på Sergels torg” 

28/1-12 s. 16 (DN.Sthlm). ”Rånad spårade själv upp rånare” 

29/1-12 s. 16. ”En gripen för nya skott” 

30/1-12 s. 32. ”Höggs med yxa i huvudet” 

31/1-12 s. 33 (DN.Sthlm). ”Polisnotiser. Väpnat rån, Vällingby”, ”Skottlossning, Södermalm” 

Sydsvenskan 

2/1-12 s. 1. ”Skjuten 15-åring avled av skadorna” 

2/1-12 s. 4 (C-delen). ”Dödsskjutningar i Malmö” 

2/1-12 s. 4-5 (C-delen). ”Hani, 19: ’Det blir värre och värre’” 

2/1-12 s. 5 (C-delen). ”Malmö. Inte givet att våld beror på dålig ekonomi” 

3/1-12 s. 1. ”Mordet på 15-åringen” 

3/1-12 s. 1. ”Våldet framkallar en kittling, en rysning av både obehag och välbehag” 

3/1-12 s. 1. ”Lars Åberg: ’Efter ett tag blir det mest som ett surr, eller dovt muller. Åska på håll. Det drar nog förbi’” 

3/1-12 s. 1. ”Polisen konstaterar att det blir svårt att få vittnen att berätta” 

3/1-12 s. 4. ”Obehaglig trendkänsla” 

3/1-12 s. 4 (C-delen). ”Mordet på 15-åringen” 

3/1-12 s. 4 (C-delen). ”Hallå där…Luciano Astudillo fd riksdagsledamot (S)” 

3/1-12 s. 4-5 (C-delen). ”Samma dag försvann lyckan” 

3/1-12 s. 5 (C-delen). ”Reaktioner” 

3/1-12 s. 4 (B-delen). ”Lars Åberg, journalist och författare. Våldets triumf” 

4/1-12 s. 1. ”Morden i Malmö” 

4/1-12 s. 1. ”Aktuella frågor” 

4/1-12 s. 1. ”Patrik Svensson: ’Känd av polisen kan betyda gangster eller bråkstake eller cykeltjuv’” 

4/1-12 s. 1. ”Diaa Noman: ’Vi kan inte vara tysta. Om vi är tysta kommer detta att hända igen’” 
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4/1-12 s. 4. ”Nytt mord på öppen gata” 

4/1-12 s. 5. ”Aktuella frågor” 

4/1-12 s. 1 (C-delen). ”Morden i Malmö” 

4/1-12 s. 1 (C-delen). ”Minister vill se hårda straff vid vapenbrott” 

4/1-12 s. 2-3 (C-delen). ”Morden i Malmö. Mordet på Kantatgatan” 

4/1-12 s. 3 (C-delen). ”Morden i Malmö. Det behövs hårdare straff mot gängkriminella” 

4/1-12 s. 4 (C-delen). ”Morden i Malmö. Mordet på 15-åringen. Vittnen söks på plats” 

4/1-12 s. 5 (C-delen). ”Morden i Malmö. Katrinelund” 

4/1-12 s. 6 (C-delen). ”Morden i Malmö. Reaktionerna på morden” 

5/1-12 s. 1. ”Morden i Malmö. Behovet av att prata om det som hänt är stort” 

5/1-12 s. 1. ”Gangstermorden är flest i Malmö” 

5/1-12 s. 1. ”Offrets liv kartläggs för att få tag i mördaren” 

5/1-12 s. 1. ”Jenny Svenssen: ’Ut och vandra!’” 

5/1-12 s. 1. ”Mona Masri: ’Ingenstans i Malmö, i Sverige ska man behöva räkna med att bli ett brottsoffer’” 

5/1-12 s. 4. ”Kriminella Malmö” 

5/1-12 s. 5. ”Liv har blivit billiga i Malmö” 

5/1-12 s. 1 (C-delen). ”Lindängen. Extra polispatrullering” 

5/1-12 s. 2 (C-delen). ”Morden i Malmö. Gangstermorden” 

5/1-12 s. 2 (C-delen). ”Morden i Malmö. Experterna om varför morden sker nu” 

5/1-12 s. 3 (C-delen). ”Morden i Malmö. Mordet på Kantatgatan” 

5/1-12 s. 3 (C-delen). ”Morden i Malmö. Partikommentarer efter morden” 

5/1-12 s. 4 (C-delen). ”Morden i Malmö. Polisen söker efter iakttagelser” 

5/1-12 s. 4 (C-delen). ”Morden i Malmö. Skärpning av straff för vapenbrott” 

5/1-12 s. 4-5 (C-delen). ”Morden i Malmö. Malmöbor skräms av morden” 

5/1-12 s. 5 (B-delen). ”Dödsskjutningarna i Malmö” 

7/1-12 s. 1. ”Gustav Adolfs torg. Manifestation mot våldet” 

7/1-12 s. 4. ”Att ta Malmö tillbaka” 

7/1-12 s. 81 (C-delen). ”Manifestation mot våldet” 

7/1-12 s. 82 (C-delen). ”Några skriker och frågar efter polisen” 
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7/1-12 s. 82 (C-delen). ”Sonesson: Skapa exitorganisation” 

7/1-12 s. 82 (C-delen). ”Mördad man var lokal basketprofil” 

7/1-12 s. 82 (C-delen). ”Reepalu efter kritiken: ’Jag vill inte relativisera mord’” 

7/1-12 s. 83 (C-delen). ”Malmö. Misshandel på Regementsgatan” 

7/1-12 s. 89 (C-delen). ”Inga vapen i vår stad” 

8/1-12 s. 1. ”Vapen i gängmiljö ska bestraffas hårdare i ny lag” 

8/1-12 s. 74 (C-delen). ”Morden i Malmö. Mordvågen i Malmö har startat debatten om landets vapenlagar” 

8/1-12 s. 75 (C-delen). ”Anhöriga demonstrerade på nytt” 

9/1-12 s. 4. ”Mord i Malmö. Hårt men rättssäkert” 

10/1-12 s. 1. ”Gängvåld bakom dödsskjutningar” 

10/1-12 s. 7. ”Nya bevis ska fria ’gubbligan’” 

10/1-12 s. 50 (C-delen). ”Morden i Malmö. ’Vi måste arbeta mot hela gängsituationen’” 

10/1-12 s. 50 (C-delen). ”Spaningsläget i utredningarna” 

10/1-12 s. 53 (C-delen). ”Ex-boxare vill bidra till att göra Malmö tryggare” 

11/1-12 s. 1. ”Rikspolischef vill stötta Malmö” 

11/1-12 s. 4. ” 30-tal utredare från riksnivå. Förstärkning till Fokus Malmö” 

11/1-12 s. 5. ”Fler dödsskjutningar att vänta” 

11/1-12 s. 6. ”Stockholm. Bankrånen fortsätter att minska” 

11/1-12 s. 58 (C-delen). ”Morden i Malmö. Resurser för att klara upp morden utlovas” 

11/1-12 s. 58 (C-delen). ”Manifestation idag i samband med 15-åringens begravning” 

12/1-12 s. 1. ”Det sista avskedet” 

12/1-12 s. 4. ”Begravningståg” 

12/1-12 s. 5. ”Vi kommer att jobba som vi gjorde mot gängbrottsligheten i Södertälje” 

12/1-12 s. 56-57 (C-delen) ”Mordet på 15-åringen. Begravningen” 

12/1-12 s. 58 (C-delen) ”En gripen efter dödsskjutning i lägenhet” 

13/1-12 s. 6. ”Brottslighet. Tjejer både offer och förövare” 

13/1-12 s. 59 (C-delen). ”Inget brott bakom skjutning” 

14/1-12 s. 1. ”Politikers skämt om dödsskotten kritiseras i Malmö” 

14/1-12 s. 1. ”Specialinsats modell i Malmö” 
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14/1-12 s. 2. ”Posten byter ut brevbärare i Seved” 

14/1-12 s. 6. ”Exemplet Södertälje” 

14/1-12 s. 76 (C-delen). ”Malmö. Seved” 

14/1-12 s. 79 (C-delen). ”Kommunalråd drev med våldet” 

15/1-12 s. 1. ”Forskare: Våldsvågen beror inte på vapnen” 

15/1-12 s. 9. ”Perstorp. Kvinna anhållen för mordförsök” 

15/1-12 s. 34 (B-delen). ”Morden i Malmö. Fem dödsskjutningar på en månad” 

15/1-12 s. 35 (B-delen). ”Malmö har i decennier beskrivits som ’gangsterstaden’” 

15/1-12 s. 79 (C-delen). ”Malmö. 18-åring knivskars på Möllan” 

15/1-12 s. 79 (C-delen). ”Kirseberg. Pojkar slog ner av ungdomsgäng” 

15/1-12 s. 80 (C-delen). ”Våldets orsaker” 

15/1-12 s. 81 (C-delen). ”Vi måste se varje enskild individ” 

15/1-12 s. 82 (C-delen). ”Våldets orsaker” 

16/1-12 s. 4. ”Grova våldets orsaker” 

17/1-12 s. 50 (C-delen). ”Utdelning av posten oroar Sevedsborna” 

17/1-12 s. 53 (C-delen). ”Politiker ber om ursäkt för skämt om våldsdåd” 

18/1-12 s. 60 (C-delen). ”Misstänkta för knivdåd mot mördads bror släppta” 

18/1-12 s. 60 (C-delen). ”Miljöpartister vill införa anonyma vittnen” 

19/1-12 s. 1. ”Gängmännens pengar har blivit polisens måltavla” 

19/1-12 s. 58 (C-delen). ”Gängen i Malmö” 

19/1-12 s. 58 (C-delen). ”Gängman förnekar vapeninnehav” 

19/1-12 s. 59 (C-delen). ”Så ska gängkriminaliteten i Malmö knäckas” 

20/1-12 s. 1. ”Förslag till ny vapenlag” 

20/1-12 s. 67 (C-delen). ”Rasmusgatan. Chefen: ’Det finns en rimlig säkerhet’” 

21/1-12 s. 1. ”Malmö. Elvaårig pojke misstänkt för rån” 

21/1-12 s. 1 (C-delen). ”17-åring erkänner trettio personrån” 

21/1-12 s. 1 (C-delen). ”Rånen vid Folkets park” 

21/1-12 s. 2 (C-delen). ”Gängen i Malmö. Jakten på pengarna” 

21/1-12 s. 4 (C-delen). ”Serierånare. 17-åring åtalas för trettio rån” 
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21/1-12 s. 4 (C-delen). ”Polisen tog vapenman vid Étage” 

21/1-12 s. 5 (C-delen). ”Manifestation efter mordet” 

21/1-12 s. 6-7 (C-delen). ”Barnliga tros ligga bakom rånvåg” 

22/1-12 s. 1 (C-delen). ”Malmö. 21-åring skjuten i Kroksbäck” 

22/1-12 s. 3 (C-delen). ”Skottlossning. 21-åring skjuten i Kroksbäck” 

22/1-12 s. 3 (C-delen). ”Rånargäng inför rätta” 

25/1-12 s. 59 (C-delen). ”11-åring knyts bara till ett rån” 

28/1-12 s. 1. ”Kamp mot klockan för mordutredarna” 

28/1-12 s. 5. ”Lördag. När polisen i Malmö utreder mord får de hjälp från kollegorna från andra sidan Sundet” 

28/1-12 s. 9 (C-delen). ”Justitieministern hos Skånepolisen” 

28/1-12 s. 9 (C-delen). ”Massrånare igenkänd på foto” 

28/1-12 s. 10-11 (C-delen). ”Morden i Malmö. Tiden rinner ut för mordutredarna” 

28/1-12 s. 116-117 (C-delen). ”Bilden av Malmö. Alla kan bidra till en ljusare bild av Malmö” 

28/1-12 s. 118-119 (C-delen). ”Påverkar den senaste tidens mord i Malmö ditt företag eller din verksamhet?” 

29/1-12 s. 1. ”Malmö. Polisen sprang ikapp misstänkt skytt i Malmö” 

29/1-12 s. 6-7 (C-delen). ”Skottdrama i Malmö” 

29/1-12 s. 6 (C-delen). ”Det känns inte ovanligt längre” 

29/1-12 s. 7 (C-delen). ”Morden i Malmö. Vittnesjakt” 

30/1-12 s. 1. ”Malmö. Hög vårdkostnad för skottskador” 

30/1-12 s. 10. ”Övergrepp i rättssak. Våld och hot skrämmer unga vittnen” 

30/1-12 s. 8 (C-delen). ”Skottlossningar. ’Så totalt onödiga pengar’” 

30/1-12 s. 8 (C-delen). ”Man sköts i halsen genom bilruta. Rosengård” 

30/1-12 s. 8 (C-delen). ”Anhållen med i M-falangen” 

31/1-12 s. 7 (C-delen). ”Skottlossning i Malmö” 

31/1-12 s 7 (C-delen). ”Allt fler tar lagen i egna händer” 

 

 

 

 


