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We have studied how three morning papers and three evening papers from Sweden’s 

three major cities (Stockholm, Gothenburg and Malmo) frame so called exposed areas 

as opposed to wealthy areas. The result shows that the level of crime reporting is higher 

in exposed areas and that it’s mostly men with Swedish names that takes part in the 

reporting. The number of police officers and lawyers that gets to speak on behalf of the 

exposed areas is also high and quite few persons that actually live in exposed areas gets 

to speak in the reporting.  

 

There is a wider variety in the reporting from the rich areas, with crime reporting being 

present but not to the same prominent level as in exposed areas. There is also more of a 

gender equality in the reporting from rich areas.   
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1 Inledning 
 

I Sverige har de ekonomiska skillnaderna ökat mellan rika och fattiga successivt sedan 

2005. Andelen personer som har en låg ekonomisk status har även ökat under samma 

tidsperiod, från 10 procent till 14 procent (SCB, 2018). Flera invånare med svaga 

ekonomiska resurser bor i områden och stadsdelar som polisen definierar som utsatta 

eller särskilt utsatta. I hela Sverige finns totalt 55 sådana områden. Enligt polisen 

präglas den typen av områden av låga inkomster och av en kriminalitet som har en 

ständig påverkan på det lokala samhället (Polismyndigheten, 2017). 

 

Enligt statistik från Brottförebyggande rådet (2017) är personer som bor i utsatta och 

särskilt utsatta områden utsatta för mer brott än personer som inte bor på den typen av 

platser. Det gäller för såväl brott mot enskilda personer (misshandel, bedrägerier, 

sexualbrott, hot och så vidare) som olika egendomsbrott (bostadsinbrott, stöld, stöld ur 

fordon och så vidare).  

 

Utsatta och särskilt utsatta områden har inte minst uppmärksammats rejält i medierna i 

samband med olika kravaller eller våldsamheter, så som Rosengårdskravallerna 

(Kvällsposten, 2008) och oroligheterna i Husby (Aftonbladet, 2013). De efterföljande 

diskussionerna har dels gjort gällande huruvida utsatta områden i viss mån är så kallade 

”no-go-zoner”, alltså platser som kan vara direkt farliga att beträda för både allmänhet 

och uttryckningspersonal (Dagens Nyheter, 2018, Sveriges Television, 2018, Svenska 

Dagbladet, 2018). 

 

Ur de växande klyftorna och ur diskussionerna kring utsatta och särskilt utsatta områden 

har idén till denna studie grundats. För hur ser egentligen medierapporteringen ut från 

utsatta och särskilt utsatta områden? Går det att se en fokusering på vissa typer av 

nyheter – så som brott och straff – i vissa områden, men inte i andra? Och vad är det för 

personer som får komma till tals och berätta om utsatta områden i medierna? Rör det sig 

om boende själva, eller är det i själva verket poliser och myndighetspersonal som tar 

plats på nyhetssidorna?   
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Men att bara undersöka hur medierapporteringen om utsatta och särskilt utsatta områden 

ser ut ger i sig inte särskilt mycket. Risken finns ju att den mediala bevakningen ser 

precis likadan ut i andra områden också. Därför är vår undesökning uppdelad i två delar, 

där vi dels gör en kvantitativ innehållsanalys av medierapporteringen från några utvalda 

utsatta och särskilt utsatta områden, parallelt med att vi även undersöker hur 

rapporteringen ser ut från några utvalda välbärgade områden. På så sätt möjliggör vi för 

konkreta jämförelser, samtidigt som vi även breddar vår data och öppnar för mer talande 

analyser.  

 

Vår studie har en vetenskaplig relevans eftersom få liknande studier tidigare har blivit 

gjorda. Det finns rikligt med tidigare studier kring medierapporteringen från utsatta 

områden och förorter, men det finns långt ifrån lika många tidigare studie som placerar 

den rapporteringen i direkt jämförelse med hur rapporteringen ser ut från välbärgade 

områden.   

 

 

1.1 Syfte & frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka hur medierapporteringen om några av Sveriges utsatta 

och särskilt utsatta områden ser ut i jämförelse med rapporteringen om några av 

Sveriges mer välbärgade områden. Studiens syfte är även att undersöka eventuella 

skillnader mellan rapporteringen i morgontidningar och kvällstidningar. Syftet besvaras 

med hjälp av följande frågeställningar: 

 

 Vilka aktörer förekommer i text och bild i mediernas rapportering från utsatta 

områden och välbärgade områden?  

 Vilka ämnen präglar medieras rapportering från utsatta områden och välbärgade 

områden? 

 Vilka likheter och skillnader finns i rapporteringen mellan morgontidningar och 

kvällstidningar?  
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2 Tidigare forskning 
 

Den tidigare forskningen består bland annat av studier kring hur så kallade förorter 

skildras i medier, vilken makt medierna har över sin publik, hur medieinnehållet har 

förändrats över tid samt studier kring främlingskap.  

 

 

2.1 Miljonprogram och media. Föreställningar om människor och 
förorter 
 

I studien Miljonprogram och media - Föreställningar om människor och förorter 

(Ericsson, Molina och Ristilammi, 2002) undersökte forskarna hur medier skapar 

föreställningar om förorten hos människor. Studien var ett initiativ av dåvarande 

Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet och syftet var att presentera utsagor kring 

förorterna Tensta, Rinkeby, Kista, Akalla, Husby och Hjulsta på Järvafältet från 1960-

talet och framåt för att öka kunskaperna om områdena och de påverkansfaktorer som 

styr hur områdena uppfattas. Studiens metod var en diskursanalys, och såväl texter som 

bilder om förorterna analyserades. 

 

Resultatet av studien visar att genom att aktivt välja vilka berättelser som ska stå i 

centrum påverkar medierna vår syn på verkligheten och sättet vi uppfattar den. Ämnen 

som väljs ut tolkas och beskrivs efter redan givna mallar. Ericsson, Molina & 

Ristilammi (2002) menar att när medierna ständigt ger läsaren en stereotypisk bild av 

samhället, och med samma stereotypa angreppssätt, blir de här berättelserna till slut 

också representativa. På så sätt påverkas läsaren av den stereotypa avbildningen genom 

att dennes synfält blir begränsat och denne får svårt att bilda en egen uppfattning om det 

berörda ämnet. De inpräntade bilderna som medierna matar oss med blir till slut den 

verklighetsbild som vi lutar oss mot. Medier hjälper på så sätt till att bidra till att forma 

omgivningens syn på de utsatta områdena. Läsaren är i sin tur helt utelämnad och 

förlitar sig på att det medierna säger stämmer (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2002).  
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I studien beskriver forskarna också hur olika osynliga mekanismer alstras i samhället. 

En så kallad osynlig mekanism är de rykten och beskrivningar som omger olika utsatta 

områden. Ericsson, Molina & Ristilammi (2002) menar att områden blir som begrepp, 

där till exempel Bergsjön i Göteborg får stå för den fula stadsdelen och Lidingö i 

Stockholm för den fina. Några områden får på så sätt stå som norm för kriminalitet och 

problem. 

 

 

2.2 Projekt Norrliden. Om stadspressens etnifiering och genderisering 
av en förort 
 

Studien Projekt Norrliden. Om småstadspressens etnifiering och genderisering av en 

förort (Elsrud & Lalander, 2007) undersökte hur dagspressen i en mindre svensk stad 

(Kalmar) konstruerade stereotypa föreställningar om förorter och invandrare under år 

2005. Studiens resultat visar att förorten Norrliden konstrueras som en plats som präglas 

av brutalitet och avsaknad av kontroll. ”/…/ en plats utanför snarare än innanför den 

dominanta kulturens gränser, en plats man åker till för att undersöka och inte en plats 

man har som sin utgångspunkt” (Elsrud et al., 2007, s. 15). Norrliden representeras som 

sämre än resten av Kalmar, med miljöer som kräver upprustning och torg som behöver 

övervakas. 

 

Ur ett genusperspektiv visar studien att män är huvudpersoner i många av de artiklar om 

Norrliden som berör brottslighet och otrygghet. När kvinnor framträder i samma typer 

av artiklar, gör de det i form av potentiella offer. Forskarna kom även fram till att en 

form av brutal manlighet utmärker mycket av aktiviteterna i Norrliden, och att männen 

ofta konstrueras som brutala eller potentiellt brutala, ibland som en del i ett 

kollektivistiskt gäng (Elsrud & Lalander, 2007). 
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2.3 Medierna och makten över publiken 

 

Forskningen om medierna och deras påverkan på sin publik har dels kommit fram till att 

mediernas makt har minskat de senaste åren på grund av samhällsutvecklingen, med allt 

fler nya medier parallellt med att etablerade medier minskar i storlek. Tiden då stora 

delar av allmänheten tog del av samhällsinformation via samma mediekanaler är förbi, 

och mediekonsumenter har i dag fått oändliga möjligheter att själva skräddarsy sin 

nyhetskonsumtion. Däremot finns det fortfarande mycket som talar för att medierna 

även fortsättningsvis har en stark opinionsmakt (Shehata, 2012). 

 

På ett mer konkret plan kan två tidigare studier lyftas fram (Sandstig, 2010; Heath, 

1984). Sandstig undersökte upplevelsen av otrygghet i stadsrummet, med en fokusering 

på mediernas roll. Studien hade ett särskilt fokus på Göteborgs kommun, och kom fram 

till att medierna har en påverkan på sin publik genom att frekventa texter om brott även 

kan göra mottagarna oroliga för att själva utsättas för brott (Standstig, 2010). Liknande 

resultat återfinns i en amerikanska studien av Heath (1984). Studien kategoriserade 

medier baserat bland annat utefter om de rapporterade om lokala brott, spektakulära 

brott och/eller sensationella brott. En av studiens slutsater är att personer som tar del av 

medier som skriver mycket om slumpmässiga och sensationella brott, även är mer 

oroliga för att själva utsättas för brott. 

 

 

2.4 Medieinnehållet och förändring över tid 

 

En större innehållsanalys av mediernas innehåll är den så kallade Hot på agendan 

(Strömbäck 2014; Nord & Strömbäck, 2005) som bygger på 7 000 nyhetsinslag och 

förstasideartiklar i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen, Aftonbladet, 

Rapport och TV4 Nyheterna. Syftet med studien var att underlätta vidare forskning 

inom området när det gäller nyhetsvärdering och nyhetsurval.  

 

Resultatet visar bland annat att nyheter om ekonomi och politik inte har en dominant 

ställning bland de svenska medierna. I morgontidningarna utgjorde artiklar om politik, 

administration och ekonomi drygt 20 procent av innehållet, samtidigt som motsvarande 

siffra för kvällstidningarna var 10 procent. Samma studie visade att drygt 38 procent av 

innehållet i kvällspressen berörde ämnen som underhållning, förstörelse och sport, 
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jämfört med 20 procent i Dagens Nyheter och 16 procent i Svenska Dagbladet. 

Kvällspressen tenderar även att göra nyheter av brott, olyckor och katastrofer med större 

frekvens än morgontidningarna: drygt 20 procent jämfört med 7 procent (Strömbäck, 

2014; Nord & Strömbäck, 2005). 

 

Samtidigt har studier även visat att skillnaderna mellan nätbilagor som tillhör 

kvällstidningar och morgontidningar har minskat. Framför allt har nyhetsvärderingen på 

morgontidningarna tagit efter kvällstidningarna, med ett innehåll som blivit mer 

fokuserat på just brott, olyckor, katastrofer, underhållning och andra “mjuka” nyheter 

(Strömbäck, 2014).   

 

 

2.5 Främlingskap  
 

I Hulténs (2006) doktorsavhandling, Främmande sidor: Främlingskap och nationell 

gemenskap i fyra svenska dagstidningar efter 1945, förklarar denne hur journalistikens 

sätt att skildra människor med utländskt bakgrund i medierna får betydlese för hur 

läsaren tolkar sin verklighetsbild. Hulthén poängterar i sin doktorsavhandling att varje 

tid skapar sina främlingar och utgår från en jämförelse mellan mediers bevakning av 

olika flyktingvågor. Hon jämför bevakningen från andra världskriget slut 1945 och gör 

sedan olika nedslag fram till år 2005.  

 

Hultén menar att varje tidning gestaltar ”främlingarna” som kommer utifrån sina egna 

förutsättningar.  I det material hon har använt sig av ingår Dagens Nyheter, som vi 

också använder oss av i vår undersökning. Hultén kommer fram till att Dagens Nyheter 

rör sig nära Sveriges nationella politiska elit och att de ofta använder sig av personer 

med makt som källor. Hon kommer även fram till att deras nyheter ofta är negativa och 

är vinklade mot att fokusera mer på konfliktfyllda nyheter (Hultén, 2006).  
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2.6 Global Media Monitoring Project 

 

År 1995 genomfördes Global Media Monitoring Project för först gången. 

Undersökningen granskar på ett globalt plan press, radio och tv-nyheter under ett dygn. 

Resultatet från den första granskningen visade att 17 procent av nyhetssubjekten var 

kvinnor. I Sverige har kvinnors förekomst i medierna stannar vid samma nivå sedan 

svenska medier för första gången deltog i Global Media Monitoring Project, drygt 30 

procent (Edström & Jacobsson, 2015).  

 

Det går i snitt tre män på en kvinna i det globala nyhetsflödet, och två män på en kvinna 

i det svenska nyhetsflödet. I princip ingenting hände under perioden 2010 och 2015, 

utan mansdominansen har fortsatt i medierna. Inte inom något bevakningsområde finns 

det en kvinnlig majoritet eller en jämställdhet mellan könen när det gäller vem som 

kommer till tals (Edström & Jacobsson, 2015).  
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3 Teori 
 

Undersökningens teoretiska ramverk består dels av teorier kring hur den mediala 

gestaltningen ser ut, teorier kring nyhetsvärdering, hårda och mjuka nyheter samt 

stereotypisering.  

 

 

3.1 Gestaltningsteori 

 

Det finns delade meningar kring vad gestaltningar och gestaltningsteori är för något 

eftersom det appliceras på såväl det mediala innehållet som mediernas effekter på sina 

läsare. Forskningen är däremot i stort ense om att gestaltningsteorin är utgångspunkten i 

ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på sociala fenomen: däribland hur medierna 

gestaltar och skapar olika aspekter av verkligheten, samt hur människor utifrån det 

skapar mening och tolkar verkligheten som finns omkring dem (Andersson, Nedlund, 

Strömbäck, 2017). 

 

Enligt Andersson, Nedlund och Strömbäck (2017) bygger gestaltningsteorin på att det 

inte går att beskriva verkligheten precis som den är. Detta eftersom verkligheten är 

obegränsad, samtidigt som journalistiken är begränsad och delvis bygger på att välja 

och välja bort. Det gäller såväl val av ämne, attribut, berättarperspektiv, källor och 

fakta. Dessutom är all kommunikation beroende av språket, som inte heller är neutralt. 

Sammantaget gör det att nyheter inte går att se som rena speglingar av verkligheten, 

utan som sociala konstruktioner och gestaltningar av verkligheten. I nyhetssammanhang 

kan det handla om vilka intervjupersoner som citeras, vilken fakta som väljs ut och 

vilka bilder som förekommer (Andersson, Nedlund, Strömbäck, 2017). 

 

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in 

a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item 

described” (Entman, 1993, s. 52). 

 

Enligt Entman (1993) innebär en gestaltning att välja ut delar av en uppfattad verklighet 

och göra de delarna mer framträdande än andra. På så vis uppmärksammas specifika 

problemområden, tolkningar, moraliska utvärderingar och förslag till förbättringar.  
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I denna studie tillämpas gestaltningsteorin genom att de analyserade artiklarna bryts ner 

och kategoriseras beroende på en rad olika faktorer som härrör till olika typer av 

mediala gestaltningar. Däribland vem som får komma till tals (man, kvinna, boende, 

polis, politiker etc.), vilket ämne nyheten berör (politik, brott, personporträtt), hur stor 

artikeln är, vem eller vad som skildras på bild, och så vidare. 

 

 

3.2 Nyhetsvärdering 

 

Enligt Tuchman (1978) kan den redaktionella organisationen sammanfattas som ett 

form av nyhetsnät. Ett nyhetsnät som beroende på redaktion är utformat för att bevaka 

nyheter och händelser inom ett visst område. För att värdera en nyhet finns det en del 

parametrar som en redaktion tar hänsyn till. Strömbäck et al. (2012) menar att det som 

journalisten uppfattar som viktiga nyheter skiljer sig åt beroende om denne jobbar på en 

kvällstidning eller en morgontidning. I en kvällstidning kan själva bilden vara viktigare 

än nyhetstexten. Framför allt om bilden har med en känd eller inflytelserik aktör.     

 

I vår uppsats kommer vi utgå från tre av de fyra kriterier som Ghersetti (2012) tar upp 

kring nyhetsvärdering och vad som krävs för att något ska bli en nyhet (sensation och 

avvikelser, elitcentrering och förenkling). Den fjärde komponenten i Ghersettis kriterier, 

som vi har valt att inte använda oss av, är närhet till publiken. Detta eftersom vi 

undersöker medier som har sin bas i olika städer och på så vis har en tydlig anknytning 

till närhet som nyhetsvärderingskriterium.  

 

Sensation och avvikelser: En nyhet bör handla om något som är oväntat eller något 

som läsaren inte hade räknat med. Ghersetti (2012, s. 213) menar att det är människans 

nyfikenhet av det oförutsägbara som gör att nyhetsvärdet blir större. Genomgående i 

mediernas nyhetsvärdering när det kommer till sensation är att nyheterna tenderar att 

ofta handla om negativa händelser. Nyheter angående kriminalitet, olyckor och 

katastrofer väljs oftast före mer positiva nyheter.  

 

Elitcentrering: De personer som oftast kommer till tals i mediernas artiklar är personer 

som i någon form har en stark position i samhället eller som innefattar en viss typ av 

ställning i samhället. Personer inom politisk, ekonomisk, kulturell eller idrottslig elit 

tenderar till att ta plats i mediernas nyheter (Gans, 1980). Anledningen till att det blir en 



  
 

 10 

form av elitcentrering i mediernas nyhetsvärdering är att högt uppsatta personer i 

samhället ofta har tillgång till information som medierna anser vara viktiga. Dessutom 

avspeglas elitcentreringen i att det är institutioner, organisationer och nationer med stor 

makt och som har ett stort inflytande både nationellt och internationellt som 

förekommer med jämnare mellanrum (Ghersetti, 2012, s. 213)  

 

Förenkling: Rent allmänt handlar nyheter snarare om enkla berättelser än om utdragna 

och komplicerade utsagor. Nyhetsvärderingen utgår ifrån att nyheten ska handla om en 

enskild händelse och inte om en nyhet som har flera olika sidospår eller parallella 

handlingar. I vissa falla förekommer även förenklingar för att konkretisera för läsaren. 

De här nyheterna blir på så sätt enklare att tillspetsa och vinkla och det gör att medierna 

hellre väljer den här typen av nyheter istället för nyheter som är invecklade och som ger 

flera olika sken. Ett konkret exempel i vår undersökning när förenkling blir central i 

mediernas bevakning av utsatta områden är hur medierna skriver om kriminalitet. 

Medierna väljer att skriva om de enskilda kriminella handlingarna istället för att belysa 

bakomliggande orsaker bakom kriminaliteten som de sociala och kulturella strukturerna 

(Ghersetti, 2012, s. 214). 

 

Nyhetsvärdering som teori är relevant för vår studie eftersom undersöker vad medierna 

väljer att lyfta fram och belysa i sina texter när det kommer till utsatta områden och 

välbärgade områden. Genom att i vårt kodschema analysera dels storleken på artiklarna 

(förenkling), vem som kommer till tals (i viss mån elitcentrering) och vilket ämne 

nyheten berör (sensation och avvikelse) appliceras tre av Marina Ghersettis (2012) fyra 

faktorer för vad som blir en nyhet på vår studie.   

 

 

3.3 Stereotypisering 
 

Hall (1997) konstaterar dels att de journalistiska verklighetskonstruktionerna kan 

förstärka de stereotyper som redan är etablerade i våra samhällen. Hall menar att vi tror 

oss känna människor enbart genom att ta del av vilka typen av yrken de har, vilken 

deras sociala ställning är eller vilket umgänge de visats med. Hall menar dock att det 

finns en skillnad på stereotypisering och det som kallas typifiering (det sistnämnda 

innebär att till exempel kategorisera intryck utan att lägga in värdringar). Enligt Hall ska 
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begreppen hållas åtskilliga, och han menar att typifiering är en nödvändig del för hur vi 

ska tolka omvärlden.  

 

Vidare menar Hall att när vi typifierar våra iakttagelser gör vi det för att vi ska skapa 

mening och kunna kategorisera det vi upplever och ser. Det är när ”typifiering” övergår 

till stereotypisering som stereotypen blir synlig. Stereotypen uppstår när vi håller fast 

vid några få och tydliga karaktärsdrag hos en person, vilket leder till att skillnaderna 

mellan människor reduceras till några enstaka drag. Dessutom görs de eviga och de blir 

till slut naturliga för oss (Hall, 1997).  

 

Genom stereotypiseringen utvecklas processer som innefattar både inneslutning och 

uteslutning. Det innebär att människor genom uppbyggda stereotyper målar upp gränser 

mellan den gemensamma grupp som denne tycker sig tillhöra och “de andra”, som 

anses vara onormala (Hall, 1997).  

 

Stereotypiseringen får på så sätt en viktig innebörd i mediernas framställning av utsatta 

områden, och det är därför teorin är relevant för vår studie. Genom att ständigt 

generalisera grupper inom utsatta områden som våldsamma och förtryckande 

upprätthålls bilden av oss själva, ”vi”, som motsatsen till dem, ”de andra” (Brune, 

2003). I vår studie är stereotypisering som teori relevant och appliceras bland annat 

genom att undersöka vilka som får komma till tals i artiklarna, och vilken roll de har. 

Får boende i utsatta och välbärgade områden själva komma till tals, eller är det andra 

personer som berättar hur det är i områdena? Finns det några konkreta skillnader 

beroende på område och tidning?  

 

 

3.4 Genusteori  

 

Eftersom vår studie studerar huruvida män och kvinnor förekommer i mediernas 

rapportering och varför, är genusteorin relevant för oss. Hirdman (2003) analyserar 

kvinnors underordning i samhället och hur män och kvinnor formas utifrån givna 

mönster och strukturer. Genom begreppet genus betonar Hirdman (2003) att det finns 

egenskaper bakom benämningrarna ”kvinna” och ”man”. Dessa finns i det dolda, och 

sägs ge mönster för hur en typisk ”man” och en typisk ”kvinna” ska vara och bete sig.  
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Hirdman (2003) väljer att placera begreppt genus i ett system (genussytemet) och pekar 

ut två bärande logiker. I vår studie har vi valt att använda oss av den ena av hennes två 

logiker, som handlar om den normbärande mannen. Logiken utgår från att mannen står 

högst upp på den hierakiska stegen och har på så sätt en dominerande roll i samhället. 

Därmed ses mannen som det normala, det överlägsna och framför allt det starkare 

könet, jämfört med kvinnan. Hirdman (2003) menar att det är kvinnan som får stå för 

det ”onormala” och ”avvikande” i samhället.  

   

 

3.5 Hårda och mjuka nyheter 
 

Det finns ingen helt förutbestämt definition av vad hårda och mjuka nyheter är för 

något, men en vedertagen definition är att skillnaden dels ligger i om nyheten har valts 

ut därför att den är viktig, eller om den är intressant (Strömbäck, 2014). Generellt delas 

politik, ekonomi och finansiella nyheter in bland hårda nyheter, samtidigt som sport, 

brott, skandaler och skvaller hör till mjuka nyheter (Reinemann, et al., 2011). Historiskt 

har kvällspressen haft ett större fokus på mjuka nyheter än morgonpressen, även om 

skillnaderna på tidningarnas nätbilagor har minskat de senaste åren (Strömbäck, 2014).  

 

Teori kring hårda och mjuka nyheter har en relevans för vår studie eftersom det kan 

exponera viktiga skillnader i medierapporteringen, dels mellan olika medier och dels 

mellan olika områden. Fokuserar medierna på hårda eller mjuka nyheter beroende på 

om de skriver om ett välbärgat eller utsatt område? Vi är medvetna om att definitionen 

av hårda och mjuka nyheter är otydlig och inte helt huggen i sten. I vår studie kommer 

kategoriseringen däremot ske utefter artiklarnas ämne, där artiklar som brott, olyckor 

och skandaler kategoriseras som mjuka, och artiklar som berör politik och ekonomiska 

frågor kategoriseras som hårda. En så pass tydlig definition krävs i vår studie för att den 

ska uppnå reliabilitet.  
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4 Metod 
 

I följande kapitel presenteras vår valda forskningsmetod samt hur metoden tillämpades i 

praktiken. Kapitlet innehåller även en genomgång kring hur vi utformade vårt 

kodschema, metodkritik samt en behandling av studiens validitet och reliabilitet. 

 

 

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 

 

Eftersom syftet med vår studie var att undersöka hur utsatta områden skildrades i 

medierapporteringen i förhållande till mer välbärgade områden valde vi att tillämpa den 

kvantitativa innehållsanalysen som forskningsmetod. Fördelen med kvantitativa 

metoder är dels att de är mycket användbara när man söker svar på frågor om 

förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i ett insamlat material. Det kan 

bland annat handla om hur ofta eller hur frekvent något eller någon förekommer i 

medierna: hur många artiklar behandlade blåa respektive röda politikers ståndpunkter 

två veckor innan valdagen? Det kan även handla om hur stort utrymme någon eller 

något fick i medierna: hur många minuters taltid fick en blå politiker i förhållande till en 

röd politiker under valdebatterna (Esaiasson et al., 2017)? 

 

Den kvantitativa innehållsanalysen har två tydliga komponenter: innehållsanalys 

innebär i korthet att utföra en undersökning av någon form av innehåll, som kan vara 

både skriftligt och muntligt. Den kvantitativa komponenten innebär att det som 

undersöks baseras på likvärdiga och även jämförbara uppgifter om så pass många 

analysenheter att uppgifterna kan uttryckas samt analyseras med siffror (Esaiasson et 

al., 2017).  
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4.2 Urval & avgränsning 

 

Vi valde att avgränsa vårt undersökningsområde till de tre storstäderna Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Den avgränsningen gjorde vi av främst två skäl: dels finns det 

flera utsatta och särskilt utsatta områden att välja mellan i de kommunerna, och 

dessutom har de tre städerna både lokal morgonpress och kvällspress.  

 

Genom polisrapporten Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för polisen 

(Polismyndigheten, 2017) kunde vi välja ut vilka utsatta områden vi skulle undersöka. 

Vi lade ingen värdering i om de var kategoriserade som utsatta eller särskilt utsatta. I 

denna uppsats använder vi båda benämningarna, och även när vi bara skriver “utsatta 

områden” avser vi också särskilt utsatta områden.  

 

När vi valde ut vilka välbärgade områden vi skulle undersöka valde vi att använda 

medianinkomst som den viktigaste parametern. Vi valde medvetet bort att titta på 

medelinkomster, eftersom de kan påverkas kraftigt av enstaka hushåll. På så vis ger 

medianinkomster en mer rättvis bild. Det fanns däremot inga register eller någon 

statistik över medianinkomst per stadsdel i någon av de tre storstäderna på Statistiska 

centralbyrån, SCB, och därför var det en betydligt större utmaning att välja ut 

välbärgade områden än utsatta områden. För Göteborg och Stockholm kunde vi 

emellertid hitta medianinkomst baserat på stadsdel genom kommunernas egna hemsidor 

(Göteborgs stad statistikdatabas, 2016; Stockholms stad statistikdatabas, 2016) men 

liknande statistik fanns inte på Malmö stads hemsida. På Sveriges Radios hemsida 

(2009) hittade vi däremot ett register över medianinkomster i Malmö baserat på 

postnummer. Med hjälp av det registret valde vi sedan ut vilka välbärgade områden vi 

skulle undersöka.  

 

Vi var medvetna om att det kunde vara ett problem att vi hade färsk data angående 

medianinkomster i Göteborg och Stockholm men inte för Malmö. Däremot kunde vi 

inte få tag på färskare siffror för Malmö, trots att vi hörde av oss både till Statistiska 

centralbyrån och Malmö stad. Mot den bakgrunden valde vi att använda oss av det 

register vi hittde genom Sveriges Radio (2009). Trots att statistiken var något daterad 

ansåg vi ändå att det gick att använda i studien, eftersom medianinkomsterna troligtvis 

inte förändrades allt för kraftigt under sju år.   
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4.2.1 Malmö 

Utsatta & särskilt utsatta områden Välbärgade områden 

Rosengård Hyllie 

Seved Ribersborg 

Nydala Slottsstaden 

Hermodsdal Limhamn 

Lindängen Bunkeflo 

Kroksbäck Västra Hamnen 

 

4.2.2 Göteborg 

Utsatta & särskilt utsatta områden Välbärgade områden 

Bergsjön Björlanda 

Biskopsgården Grimmered 

Gårdsten Hjuvik 

Hammarkullen Hovås 

Hjällbo Långedrag 

Lövgärdet Näset  
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4.2.3 Stockholm 

Utsatta & särskilt utsatta områden Välbärgade områden 

Bredäng Östermalm 

Hagsätra  Kungsholmen 

Hässelby Vasastaden 

Husby Gamla stan 

Rinkeby Bromma 

Tensta Hägersten  

 

 

4.3 Presentation av de utvalda medierna 

 

Eftersom ett delmål med studien var att undersöka skillnader i rapporteringen mellan 

olika medier valde vi att analysera artiklar från såväl morgonpress som kvällspress. För 

Malmö valde vi att undersöka artiklar publicerade i Sydsvenskan (morgonpress) och 

Kvällsposten (kvällspress) och för Göteborg valde vi Göteborgs-Posten (morgonpress) 

och Göteborgs-Tidningen (kvällspress).  

 

När det kom till Stockholm hade vi något fler valmöjligheter, eftersom det finns flera 

olika morgon- och kvällstidningar som har sin bas där. I slutändan valde vi att analysera 

artiklar publicerade i Dagens Nyheter (morgonpress) och Aftonbladet (kvällspress) 

eftersom båda står för en gedigen rapportering av händelser som sker i Stockholm, trots 

att de även har ett nationellt fokus.  

 

En röd tråd mellan de utvalda medierna är att samtliga har en dominant ställning i sin 

stad. Kvällsposten och Göteborgs-Tidningen saknar lokala konkurrenter på 

kvällstidningsmarknaden, och både Sydsvenskan och Göteborgs-Posten har störst 

räckvidd såväl digitalt som i print i Malmö respektive Göteborg. På samma sätt är 

Dagens Nyheter den största morgontidningen i Stockholm och Aftonbladet den största 

kvällstidningen (Svenska Tidningsutgivareföreningen, 2017).  
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4.4 Utformning av kodschema  

 

Inledningsvis består vårt kodschemat av några enklare bakgrundsvariabler: vilken 

tidning är artikeln publicerad i, vilket datum och hur stor är den mätt i antalet spalter? 

När vi skapade vårt kodschema var vi medvetna om att spalter inte var ett perfekt mått 

för att mäta artikelstorlek och att det kan skilja mycket mellan olika medier. Men hur 

många spalter en artikel består av är ändå ett tämligen tydligt tecken på hur mycket yta 

en artikel har blivit tilldelad.  

Genom att mäta spalter undvek vi även den godtycklighet som riskerade att uppstå om 

vi exempelvis utgick från antalet tecken och därefter försökte kategorisera hur många 

tecken som krävs för att en artikel ska vara liten, mellan eller stor.  

 

Efter våra bakgrundsvariabler följer sådant som hade en återkoppling till vårt teoretiska 

ramverk. Det handlar bland annat om vilket ämne som var övergripande i artikeln (brott, 

politik, näringsliv o.s.v.), vilken aktör som förekom (boende, polis, myndighetspersonal 

etc.), vem som fick vara med på bild och vem som tilldelades ett pratminus.  

 

I kodschemat ingår även variabeln “artikelns övergripande gestaltning” och därefter 

valmöjligheterna “positiv”, “negativ” och “neutral”. Med positiv gestaltning avsågs 

artiklar som hade ett genomgripande tema som var av positiv karaktär och som inte 

kritiserades. Det kunde handla om ett bostadsprojekt, ett medborgarinitiativ eller en ny 

butik. Artiklar som kategoriserades som “negativa” berörde främst brottsliga händelser, 

till exempel en skottlossning, ett bråk, en brand eller ett dödsfall. Neutrala artiklar 

kunde beröra allt från bostadsprojekt till brott och straff, och utmärkande var främst att 

två olika motsatsförhållanden på olika sätt kom till tals. Bland de neutrala artiklarna 

ingick dels brott och straff relaterade nyheter i den mån det övergripande temat var att 

en misstänkt gärningsman hade blivit frihetsberövad (att ett brott blivit begånget är 

negativt, men att en misstänkt gärningsman blivit frihetsberövad är positivt, och 

sammantaget innebar det att den typen av artiklar kategoriserades som neutrala). 
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Förutom att analysera vilka som fick komma till tals i artiklarna undersökte vi även 

vilka personer (i studien kallade aktörer) som nämndes i texterna, även om de saknade 

pratminus. Inte minst i samband med brottsartiklar var det vanligt att brottsoffer och 

gärningsmän nämndes (till exempel i form av “24-åringen” eller “gängledaren”) men 

utan att de citerades. Det innebär att variabel 10 och 11 i kodschemat inte nödvändigtvis 

avser personer som kom till tals i artiklarna, men som på olika sätt omnämns.  

 

 

4.5 Datainsamling & bearbetning 
 

De analyserade artiklarna hittade vi genom mediadatabasen Retriver. Vi använde 

områdenas namn som sökord under två olika perioder: från den 1 till den 30 april och 

från den 1 till den 31 oktober 2018. Vi valde dessa perioder eftersom de delvis liknade 

varandra: det pågick ingen större högtid eller ledighet som påverkade vår data och det 

var två klimatmässigt normala perioder utan större avvikelser. Genom att använda två 

olika perioder undvek vi att få ett resultat som påverkades allt för kraftigt av enstaka 

större händelser.  

 

För april gav sökningen i Retriver totalt 606 träffar och oktober renderade i 708 träffar. 

Av dem ingick totalt 314 artiklar i själva undersökningen (223 för morgontidningarna 

och 91 från kvällstidningarna). Bland artiklarna som valdes bort fanns dels TT-artiklar, 

eftersom det är en nyhetsbyrå och varken en morgon- eller kvällstidning. Studiens syfte 

var att undersöka hur olika medier rapporterade och vilka skillnader det fanns mellan 

morgontidningr och kvällstidningar, och därmed hade det gått emot studiens syfte att 

inkludera TT-artiklar i datan.  

 

Dessutom försvann en rad artiklar om till exempel fotbollslagen FC Rosengård och IF 

Limhamn/Bunkeflo eftersom de artiklarna inte handlade specifikt om våra utvalda 

områden. Andra artiklar som inte togs med i vår undersökning var bland annat texter där 

våra utvalda områden bara förekom i fakta-rutor. 
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4.6 Validitet & reliabilitet 

 

Reliabilitet handlar i korthet om hur konsekvent ett test eller en fråga var över tid. 

Kommer resultatet vara detsamma, oavsett vem som ställde frågan eller utförde 

mätningen? Kommer resultatet bli detsamma om testet utförs igen om en vecka? Om en 

person gav ett annat svar på samma fråga vid ett senare tillfälle innebär det att 

undersökningen har en låg reliabilitet. Däremot är det nästan helt omöjligt att helt 

undvika några som helst fel. För att minimera antalet felaktigheter i ett 

forskningsresultat går det att använda sig av den så kallade test-retest metoden. I korthet 

innebar det att samma fråga ställdes flera gånger, vid olika tidpunkter. Om svaren 

förblev detsamma innebar det att undersökningen hade en hög reliabilitet (David & 

Sutton, 2016).  

 

I vår undersökning uppnådde vi reliabilitet genom att vi använde oss av test-retest-

metoden på några av de analyserade artiklarna. Detta gjorde vi genom att utföra olika 

stickprov på vårt material under tiden datainsamlingen pågick. Dessutom gick vi 

igenom vårt resultat från början till slut ett flertal gånger under insamlingens gång. 

 

Validitet handlade om huruvida det utformade mätinstrumentet verkligen undersökte det 

som det var tänkt att mäta. En undersökning om människors religiositet som samlade in 

data baserat på närvaro vid kyrkliga ceremonier uppnådde ingen hög validitet eftersom 

undersökningen då missade den komplexitet som en religiös övertygelse innebar. En 

mätning kring attitydskillnader mellan män och kvinnor och som visade att det inte 

fanns några skillnader, trots att tidigare undersökningar sagt motsatsen, hade troligtvis 

också inbyggda fel i sitt mätinstrument (David & Sutton, 2016). 

 

Validitet hängde också ihop med återkopplingen till det teoretiska ramverket, så kallad 

begreppsvaliditet. Om mätningen stämde väl överens med den teoretiska ramen hade 

undersökningen uppnått en hög begreppsvaliditet (David & Sutton, 2016). 

 

Vår studie uppnådde validitet genom att kodschemat dels testades inför den stora 

datainsamlingen för att säkerställa att vi verkligen mätte det som syftet var att mäta. Vi 

utförde då en mindre kvantitativ studie för att försöka exponera brister i vår metod och i 

vårt kodschema och gjorde därefter korrigeringar.  
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4.7 Metodkritik 

 

I och med att det alltid förekommer en subjektiv tolkning när det kommer till hur ett 

material ska analyseras i en innehållsanalys är det svårt att göra studien med 100 

procent reliabilitet. Även om en kvantitativ innehållsanalys ska vara objektiv är det trots 

allt en människa som kodar och inte en maskin. På så sätt är det omöjligt att undvika att 

egna värderingar vävs in i tolkandet av texterna (Bryman, 2018). Om en annan grupp 

väljer att koda vårt innehåll med samma kodschema är det inte säkert att resultatet blir 

detsamma. Detta eftersom innehållet tolkas och värderas utifrån ens egna värderingar.  

 

Nilsson (2010) pekar ut ytterligare ett återkommande problem med kvantitativ 

innehållsanalys som forskningsmetod: dess relevans. Vad innebär det om forskarens 

tolkningar inte överensstämmer med allmänhetens sätt att tolka medieinnehållet? 

Forskare är trots allt bundna till ett frågeschema, samtidigt som allmänheten tar del av 

nyheterna i mer vardagliga miljöer. Var ligger värdet i att analysera ett innehåll, om 

analysen inte stämmer överens med hur allmänheten tolkar medieinnehållet?  

 

Under datainsamlingens gång upptäckte vi att vårt kodschema inte var fullständigt 

utvecklat och att det fanns delar vi behövde bygga vidare på. Det handlade främst om 

hur vi analyserade bildsättningen, där vi till en början inte undersökte namn eller kön på 

de bildsatta aktörerna. Det ledde till att vi i efterhand skrev om variabel 9 och lade till 

variabel 10, och sedan gjorde om delar av datainsamlingen.  

 

Under insamlingen av vårt material gjorde vi en intressant iakttagelse som också gjorde 

vår insamling lite mer komplicerad. När Göteborgs-Posten och GT skriver om framför 

allt utsatta områden tenderar de att inte använda områdets namn i sina texter i samma 

utsträckning som till exempel Sydsvenskan och Kvällsposten. Istället klumpar 

Göteborgs-tidningarna ihop det till att handla om ett större område, till exempel 

Hisingen eller Frölunda. Problemet för oss när vi genomförde vår datainsamling var att 

det var betydligt svårare att få fram nyheter från våra utvalda områden i Göteborg. Att 

lösa det problemet genom att anvädna Hisingen som sökord var däremot inte aktuellt 

eftersom Hisingen omfattar områden som inte har någonting med vår undersökning att 

göra. Dessutom finns det både välbärgade och utsatta områden på Hisingen, och att 

undersöka artiklar därifrån hade därför gått emot vårt syfte med studien. 
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När Sydsvenskan och Kvällsposten skriver om Malmö är de betydligt mer tydliga med 

sina områdensangivelser och det finns tydliga skillnader mellan när de skriver om 

utsatta områden och välbärgade områden. Kort sagt kan konstateras att Sydsvenskan är 

bättre på att skriva att någonting har inträffat i Kroksbäck, samtidigt som Göteborgs-

Posten är sämre på att berätta att någonting har inträffat i Biskopsgården.  

 

Till en början använde vi även teorier kring medielogik i vårt kodschema. Redan under 

vår förstudie upptäckte vi däremot att det blev allt för godtyckligt att använda den teorin 

och den togs således bort ur kodschemat och från det teoretiska ramverket. Det gick inte 

att på ett konkret och kvantitativt sätt analysera medielogik, utan det blev istället en ren 

tolkning som inte gick att utföra på ett reliabelt sätt.  

 

 

4.8 Etiska övervägande  
 

I vårt kodschema valde vi att i variabel 11 kategorisera aktörerna baserat på om de hade 

ett svenskt eller utländskt namn. Vi var medvetna om att en kategorisering likt den 

kunde anses som generaliserade. Anledningen bakom beslutet att ändå undersöka 

aktörernas namn var det faktum att det var av stor betydelse för vår undersökning och i 

slutändan ansåg vi att det var minst generaliserade att bara utgå från namn och hela 

tiden vara tydliga med att vi tittade på namn och inte på den faktiska etniciteten. Det 

innebar i sin tur att vår undersökning inte undersökte huruvida utländska personer 

förekom oftare i rapporteringen från vissa typer av områden, utan om personer med 

utlänska namn förekom oftare.   

 

Vi var givetvis fullt medvetna om att personer som är svenska inte nödvändigtvis 

behöver ha ett svenskt namn, och att den typen av namn-baserad kategorisering riskerar 

att bli felaktig. Å andra sidan var etnicitet-aspekten av för stor betydelse för att vi helt 

skulle slopa den, och då blev det mest korrekt att ur ett kvantitativt perspektiv 

kategorisera aktörerna baserat på deras namn.   
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Vi hade även med en stor del artiklar som handlade om brott och straff i vårt empiriska 

material. I och med att vi valde att använda oss av en kvantitativt metod hade vi enbart 

analyserat vad artiklarna handlade om, vem som fick komma till tals och vilka aktörerna 

var. Det fanns därmed ingen risk för att vi skulle hänga ut misstänkta brottslingar. 
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5 Resultat 
 

Det insamlade materialet består av 223 artiklar publicerade i de tre olika 

morgontidningarna och 91 artiklar som är publicerade i de tre olika kvällstidningarna. 

Något fler artiklar berör utsatta och särskilt utsatta områden (162 stycken) än välbärgade 

områden (137 stycken).  

 

Det finns även tabeller avseende artiklar som berör både utsatta och välbärgade 

områden. Eftersom de är förhållandevis få och inte har någon signifikativ påverkan på 

resultatet återkommer de tabellerna bara som bilaga (se bilaga 8.2). 

 

5.1 Resultat från morgontidningarna 

 

I morgontidningarna är den negativa övergripande gestlatningen störst när 

rapporteringen berör utsatta och särskilt utsatta områden. Den positiva övergripande 

gestaltningen är minst, dock med en förhållandevis liten marginal.  
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För välbärgade områden är den positiva övergripande gestaltningen störst, med bred 

marginal ned till negativa och neutrala.  

 

 
 

 

För utsatta områden är det vanligast att artiklarna har 1 spalt eller 6 eller fler. För 

välbärgade områden är 4 spalter vanligast, följt av 6 eller fler (se bilaga 9.3 för tabeller).  

 

När det kommer till artikeltyp är nyhetsartikel överlägset vanligast, följt av notis, 

personporträtt och reportage. Det gäller för både utsatta områden och välbärgade 

områden (se bilaga 9.4 för tabeller).  
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Brott och straff är ett populärt ämnesområde när morgontidningarna skriver om både 

utsatta och välbärgade områden. Däremot har den typen av nyheter en något mer central 

roll i rapporteringen från utsatta och särskilt utsatta områden. För välbärgade områden 

är ämnesområdet “kultur & nöje” vanligast. Överlag är ämnesfördelningen något mer 

jämn när morgontidnigarna skriver om välbärgade områden.  

 

 

 

Poliser och jurister är populära intervjuobjekt i både rapporteringen från utsatta och 

välbärgade områden. De återkommer dock något mer frekvent i artiklar från utsatta och 

särskilt utsatta områden. Samtidigt är det något vanligare att personligheter från 

näringslivet framträder i artiklar från välbärgade områden.  

 

En tämligen stor skillnad mellan artiklarna från april och oktober är antalet boende som 

kommer till tals. I artiklarna från april 2018 blir 25 boende citerade, jämfört med 6 

under oktober. Detta beror främst på valet, och att tidningarna började fråga boende i 

olika områden vem de tänkte rösta på redan i april. Framför allt morgontidningarna hade 

stort fokus på utsatta områden i den typen av artiklar, eftersom valdeltagandet tenderar 

att vara lågt i sådana platser. Samtidigt var valet avslutat i oktober, och det fanns 

därmed inga motsvarande artiklar under de veckorna.  
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Myndighetspersonal, privatpersoner och politiker är andra vanliga intervjuobjekt i 

rapporteringen från utsatta områden. För välbärgade områden är det vanligaste att det 

inte finns någon aktör. 

 

I såväl rapporteringen från utsatta områden som välbärgade områden är det vanligare att 

personer med svenska namn kommer till tals än personer med utländska namn. Siffrorna 

är däremot något jämnare i rapporteringen från utsatta och särskilt utsatta områden. Det 

är även värt att nämna att det är vanligare att namnet inte framgår än att namnet ifråga 

är utländskt. Det gäller för både rapporteringen från utsatta områden och välbärgade 

områden. 
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I rapporteringen från utsatta och särskilt utsatta områden är det stora skillnader i antalet 

män som förekommer i artiklarna i jämförelse med antalet kvinnor. Siffrorna är jämnare 

för välbärgade områden, men även i den rapporteringen är det vanligare med manliga 

aktörer än kvinnliga.  
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Vi undersökte även förekomsten av personer som identifierar sig som något annat än 

man eller kvinna. Några sådan personer förekom däremot inte, varken i april eller i 

oktober.  

 

När det kommer till morgontidningarnas bildsättning är det vanligare att män 

förekommer på bild än kvinnor, både i utsatta områden och i välbärgade områden. På 

samma sätt är det vanligare att en aktör med ett svenskt namn är bildsatt än en aktör 

med ett utländskt namn. Det gäller inte minst för välbärgade områden. 
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5.2 Resultat från kvällstidningarna 

 

I över hälfen av de insamlade artiklarna från utsatta och särskilt utsatta områden har 

artiklarna en övergripande gestaltning som är negativ. Bara lite drygt 14 procent av 

artiklarna har en övergripande gestaltning som är positiv och 31 procent är neutrala.   

 

 
 

 

 

Även när rapporteringen berör välbärgade områden är den negativa övergripande 

gestaltningen vanligast, med en förhållandevis stor marginal ned till neutral. Eftersom 

antalet artiklar är mindre i kvällstidningarna än i morgontidningarna påverkas däremot 

resultatet något mer av enstaka händelser. I till exempel Stockholm blev en person 

attackerad med en yxa i Östermalm i oktober, vilket ledde till en rad olika publiceringar. 

En sådan händelse får naturligtvis viss påverkan på det sammantagna resultat. 
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I kvällstidningarna är den vanligaste storleken 2 spalter för utsatta och särskilt utsatta 

områden. Skillnaden till den näst vanligaste storleken, 6 eller fler, är däremot bara 

marginell. För välbärgade områden är 6 eller fler spalter vanligast (se bilaga 9.3 för 

tabeller).  

 

Den vanligaste artikeltypen är nyhetsartiklar. För välbärgade områden är det jämt 

mellan de övriga kategorierna, samtidigt som ledare är näst vanligast för utsatta och 

särskilt utsatta områden (se bilaga 9.4 för tabeller).  
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Brott och straff är det tveklöst vanligaste ämnet i kvällstidningarna från utsatta och 

särskilt utsatta områden. Det näst vanligaste ämnet är sociala problem, följt av politik 

och sport. För välbärgade områden är rapporteringen om brott och straff också central, 

men det är vanligare med artiklar om kultur och nöje.  

 

 

I välbärgade områden är det vanligast att poliser eller olika former av jurister kommer 

till tals, följt av privatpersoner och experter. För utsatta och särskilt utsatta områden är 

det vanligast att privatpersoner blir citerade, följt av poliser, jurister och boende.  
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I kvällstidningarna är det betydligt vanligare att personer med svenska namn 

förekommer än personer med utländska namn, framför allt i rapporteringen från 

välbärgade områden. Siffrorna är jämnare i utsatta och särskilt utsatta områden, men det 

är ändå svenska namn som förekommer mest frekvent. 

 

I såväl utsatta som välbärgade områden är det vanligare att namnet inte framgår på 

aktörerna än att de har ett utländskt namn. 
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I kvällstidningarnas rapportering från utsatta och särskilt utsatta områden är det mycket 

vanligare att män förekommer än kvinnor. Allt som allt förekommer 125 manliga 

aktörer i artiklarna och 30 kvinnliga. Resultatet påverkas i några fall förhållandevis 

rejält av enstaka artiklar där många olika aktörer förekommer, inte minst när artiklarna 

berör brottsutredningar och domstolsprocesser. I den typen av artiklar förekommer 

ibland många anonyma aktörer, till exempel “brottsmisstänkte 24-årige mannen” och 

dylikt.   

 

Siffrorna är däremot helt jämna i rapporteringen från välbärgade områden. Allt som allt 

förekommer där 67 manliga aktörer och 67 kvinnliga.  

 

 
 

Precis som för morgontidningarna undersökte vi även förekomsten av personer som 

identifierar sig som varken man eller kvinna men några sådana personer förekom inte.  

 

När det kommer till bildsättningen i kvällstidningarna är män mer vanligt 

förekommande än kvinnor, framför allt i rapporteringen från utsatta och särskilt utsatta 

områden. Namnmässigt förekommer fler aktörer med utländska namn än svenska namn 

i de utsatta områdena. Förhållandet är däremot det omvända för välbärgade områden, 

med råge.  
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6 Analys  
 

Eftersom gestaltningsteorin är tämligen bred är den inte helt enkel att applicera på vårt 

resultat rakt av, utan den har snarare genomsyrat hela vårt kodschema. Med 

utgångspunkt ur gestaltningsteorin så som Entman (1993) och Andersson, Nedlund och 

Strömbäck (2017) beskriver den går däremot några konstateranden att göra. Medierna 

tenderar att gestalta utsatta områden mer negativt än välbärgade områden, och boende 

väljs bort till förmån för poliser och jurister - i båda typerna av område. Dessutom 

gestaltas utsatta områden i större utsträckning än välbärgade som brottsutsatta, vilket 

givetvis även har en förankring i verkligheten (Brottsförebyggande rådet, 2017).  

 

Som vi tidigare konstaterat är spaltbredden inte ett optimalt verktyg att ta till för att 

undersöka längd på nyhetstexter. Däremot är antalet spalter alltid talande för hur stort 

utrymme en nyhet får i tidningssidorna, oavsett eventuella skillnader i layout mellan 

olika medier. På ett mer specifikt plan kan vi genom att undersöka antalet spalter bland 

annat visa att morgontidningarna ger ett större utrymme åt nyheter från utsatta områden 

än nyheter från välbärgade områden.  

 

Samma tendens syns inte inom kvällstidningarna. Snarare tvärtom: i de allra flesta fall 

skrivs det mer och längre om välbärgade områden. Det ska dock tilläggas att vårt 

material från kvällstidningarna är mindre än för morgontidningarna, och därför får 

enstaka händelser en större påverkan på det sammantagna resultatet. Krisen inom 

Svenska Akademien var ett ämne som var ständigt återkommande under tiden vi utförde 

vår undersökning, vilket medförde fler och längre artiklar om välbärgade områden i 

kvällspressen.   

 

När det kommer till de nyhetsvärderingsmässiga tendenserna mellan morgontidningar 

och kvällstidningar kan vi påvisa flera skillnader och likheter i vårt resultat. Brott och 

straff, sociala problem och kultur och nöje är ämnesområden som tar större plats i 

kvällspressen än i morgonpressen. Det går hand i hand med den tidigare forskningen av 

Strömbäck (2014) och teorierna kring hårda och mjuka nyheter av Reinemann (et al., 

2011). Men vårt resultat visar också att morgontidningarna i väldigt stor utsträckning 

gör nyheter av brott och straff, framför allt när rapporteringen berör utsatta och särskilt 

utsatta områden.  
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Det är först när morgontidningarna skriver om välbärgade områden som de hårda 

nyheterna, till exempel politik och näringsliv, tar en mer framstående plats på 

nyhetssidorna. Men även i morgontidningarnas rapportering från välbärgade områden 

tar brott och straff stor plats, och är det näst vanligaste ämnet. Den tendensen - att 

morgontidningar i större utsträckning än förr gör samma nyhetsvärdering som 

kvällstidningar - är inte ny utan har pekats ut i den tidigare forskningen av Strömbäck 

(2014). Vår studie visar däremot även att morgontidningar är bättre på att lyfta fram 

nyheter som är “typiska” för just morgontidningar när de skriver om välbärgade 

områden, än när de skriver om utsatta områden. 

 

Eftersom vår studie är rent kvantitativ kan vi inte slå fast huruvida morgontidningarnas 

och kvällstidningarnas fokusering på brott och straff-relaterade nyheter ökar rädslan hos 

publiken för att själva bli utsatta för brott. Däremot kan vi konstatera att tidigare 

forskning av Sandstig (2010) och Heath (1984) kommit fram till att stor medial 

uppmärksamhet på brott, och inte minst slumpmässiga brott, ökar rädslan för att själv 

bli utsatt hos den som tar del av nyheterna. Således är det inte otänkbart att våra utvalda 

mediers stora fokusering på brott och straff-nyheter har en viss påverkan på sina 

mottagare, inte minst när det kommer till utsatta områden.  

 

Genom vår insamlade data kan vi även konstatera att det skrivs fler negativa nyheter om 

utsatta områden i morgontidningarna än i kvällstidningarna. Det överensstämmer med 

vad Hultén (2006) kom fram till sin doktorsavhandling om främlingskap, som 

konstaterar att innehållet i morgontidningarna tenderar att bestå av mycket negativa 

nyheter. Hon kom även fram till att bevakningen av utsatta områden domineras av brott 

och straff-nyheter. Vårt resultat visar att det i  morgontidningarna finns en tydlig röd 

tråd där brott och straff är det som prioriteras, framför allt i utsatta områden. Samma 

fokusering förekommer även i kvällstidningarna, men siffrorna mellan utsatta och 

välbärgade områden är något jämnare i kvällspressen. Brott och straff-fokuseringen i 

medierna går även att koppla till Ghersetti (2012) och dennes nyhetsvärderingsteori 

avseende sensationer och avvikelser, som säger att plötsliga och annorlunda händelser 

har goda chanser att bli till nyheter. 
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Hand i hand med att det skrivs mycket om brott och straff kan vi även visa att det är 

mestadels poliser och jurister som kommer till tals. Medierna lägger inte mycket vikt på 

att höra de boende, utan lägger mer fokus på vad polisen och jurister har att säga. I 

allmänhet har vi i vår insamlade data väldigt få boende och drabbade som kommer till 

tals, både i utsatta och i välbärgade områden. Hade de inte varit för att Göteborgs-

Posten i april valde att göra en djupdykning i vissa områden där valdeltagandet var lågt 

hade antalet boende som får komma till tals varit betydligt färre i utsatta områden. På så 

sätt kan vi koppla det till Ghersettis (2012) andra kriterium när det kommer till 

nyhetsvärdering: elitcentrering. Det är tydligt hur medierna, framför allt i 

morgontidningarna, väljer att beskriva våra utvalda områdena genom vad främst poliser 

och jurister tycker och tänker, men även genom vad politiker och myndighetspersonal 

har att säga. Därefter får till exempel boende komma till tals.  

 

Vidare kan vi knyta an till forskningen av Brune (2003) som beskriver hur det kan 

bildas ett “vi” och ett “dem” genom medierapporteringen. Det blir synligt genom att de 

boende som faktiskt bor i till exempel ett utsatt område inte får något större utrymme att 

komma till tals. Istället är det poliser och jurister som berättar för oss hur det är i utsatta 

områden och vad som sker där. De tendenserna är tydliga inte minst i 

morgontidningarna, där poliser och jurister har en överlägsen ställning som 

talespersoner för utsatta områden. Samtidigt har poliser och jurister en överlägsen 

ställning i kvällstidningarna när det kommer till välbärgade områden.  

 

Vi fann även en intressant koppling till Ghersettis (2012) tredje kriterium för 

nyhetsvärdering, som handlar om förenkling. När det skrivs om brott, både i morgon- 

och kvällstidningar, så väljer medierna att skriva om de enskilda kriminella 

handlingarna. Precis som Ghersetti (2012) belyser väljer medierna att göra det istället 

för att belysa kriminalaitetens bakomliggande orsaker. På ett mer konkret plan innebär 

det att det förekommer mycket artiklar som berättar om brott i anslutning till att de 

inträffar, men få artiklar gör ett försök att berätta varför brott begås. 

 

Mediernas rapportering om välbärgade områden, både genom morgon- och 

kvällstidningar, tenderar att handla om mer positiva nyheter. Något som är intressant i 

vår studie är att kultur och nöje tar en stor plats i innehållet när det kommer till 

välbärgade områden. Det är på så sätt tydligt att det finns en skillnad både genom vilket 
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innehåll som framhävs och vilken typ av gestaltning nyheterna får, beroende på område. 

På så sätt är det relevant och intressant att belysa det Hall (1997) nämner när det 

kommer till mediers uppbyggnad av stereotyper i samhället. Hall menar att de 

journalistiska verklighetskonstruktioner som finns kan förstärka de stereotyper som 

redan är etablerade i våra samhällen. På så sätt är det genom vår undersökning tydligt att 

det finns ett mönster i medierna, där det skrivs mer om brott och straff och sociala 

problem i utsatta områden. I välbärgade områden skrivs det mer om “lättsamma” 

händelser och nyheter som kan ge ett mer positivt intryck på läsaren. På så vis riskerar 

medierna att skapa stereotyper hos sina mottagare, där utsatta områden målas upp som 

brottsutsatta och farliga, samtidigt som välbärgade områden målas upp som lugna och 

trevliga.  

 

Mot den bakgrunden är även en återkoppling till den tidigare forskningen av Ericsson, 

Molina & Ristilammi (2002) och Elsrud och Lalander (2007) relevant. Deras forskning 

har bland annat visat att medierna kan bygga upp olika verklighetsbilder genom sin 

rapportering, och att olika stereotypiska bilder riskerar att bli till verklighet om de 

upprepas länge nog i medierna. Elsrud och Lalander (2007) har i sin studie visat hur ett 

förortsområde i Kalmar skildrades som sämre än övriga delar av staden i dagspressen. 

Applicerat på vårt material går att konstatera att både morgontidningarna och 

kvällstidningarna riskerar att förstärka negativa bilder av utsatta och särskilt utsatta 

områden eftersom stora delar av deras rapportering därifrån består av brott och straff-

nyheter. Med det sagt är det inte en slump att vissa områden är kategoriserade som just 

utsatta, och statistik från Brottsförebyggande rådet (2017) har visat att personer som bor 

i den typen av platser är mer brottsutsatta än andra. Därmed har medierna också en 

verklighet att förhålla sig till, där det begås mer brott i vissa bostadsområden än andra. 

Ur det perspektivet blir det naturligt att medierna skriver mer om brott och straff i vissa 

bostadsområden än andra. 

 

Elsrud och Lalander (2007) har i sin forskning även visat att medierapporteringen från 

förortsområden inte är jämställd mellan könen. Det går hand i hand med vårt resultat, 

där väldigt många fler män uttalar sig än kvinnor. Överhuvudtaget är 

medierapporteringen från utsatta och välbärgade områden inte jämställd, men 

skillnaderna är extra signifikanta när rapporteringen berör utsatta områden. Den globala 

nyhetsstudien Global Media Monitoring Project (Edström & Jacobsson, 2015) har 
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kommit fram till att antalet kvinnor i svenska medier är drygt 30 procent, vilket är i 

hyfsad linje med vårt sammantagna resultat. Enligt Hirdmans genusteori (2003) är det 

mannen som står för det ”normala”, det ”starka” och det ”överlägsna” i samhället, och 

män har även en högre hierarktisk ställning än kvinnor. Det kan vara en delförklaring 

varför medierna främst vänder sig till män när olika personer kommer till tals på 

nyhetssidorna.  

 

Vidare har Global Media Monitoring Project (Edström & Jacobsson, 2015) även visat 

att kvinnor inte är i majoritet inom något bevakningsområde när det kommer till vem 

som kommer till tals. Denna studie har inte undersökt vilket kön som kommer till tals 

mest inom olika ämnesområden och således kan en koppling inte göras. Däremot visar 

vårt resutlat att fler män förekommer än kvinnor i morgontidnignarnas bevakning av 

både utsatta och välbärgade områden. För kvällstidningarna förekommer fler män i 

bevakningen av utsatta områden, samtidigt som det förekommer lika mycket kvinnor 

som män i bevakningen av välbärgade områden.  

 

Utifrån det resultat som berör hur morgontidningarna respektive kvällstidningarna väljer 

att bildsätta sina nyheter kan vi slå fast att det främst är privatpersoner som bildsätts. En 

intressant iaktagelse i vår data är att trots att antalet artiklar i kvällstingarna är betydligt 

mindre än i morgontidningarna, är det ändå vanligare att personer med någon form av 

makt bildsätts i kvällstidningarna. Som ett konkret exempel kan nämnas att det endast är 

7 politiker som porträtteras i morgontidningarna av de 223 artiklar som undersöktes. I 

de 91 artiklar från kvällstidningarna är det sammanlagt 19 politiker som bildsätts.  

 

Även antalet bildsatta poliser går att lyfta fram som ett exempel. Totalt 12 poliser 

bildsätts i morgontidningarna, och noterbart är att ingen av dem är kvinnlig. I 

kvällstidningarna porträtterades sammanlagt 29 poliser. Precis som Strömbäck et al. 

(2012) konstaterade så är det betydligt vanligare att kvällstidningar väljer att porträttera 

personer som har någon form av makt i samhället än morgontidningar. Även om vårt 

resultat visar att det är flest privatpersoner som är på bilderna, så är ändå mönstret 

tydligt. Kvällstidningarna väljer aktivt att bildsätta mer (manliga) poliser och politiker 

än vad morgontidningarna gör.   
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7 Slutsats & diskussion 
 

Kapitlet inleds med några av de slutsatser som går att dra av uppsatsens insamlade data 

och där studiens frågeställningar besvaras. Därefter följer avslutningsvis en diskussion 

som lyfter fram resultatet i en vidare bemärkelse och gör samhälleliga återkopplingar. 

Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning.  

 

7.1 Slutsatser 

 

När kvällstidningarna skriver om välbärgade områden är relationen mellan män och 

kvinnor helt jämn: 67 vardera. Däremot är män dominanta i alla övriga kategorier såväl 

i morgontidningar som kvällstidningar. 

 

I medierapporteringen från utsatta och välbärgade områden är det framför allt män med 

svenska namn som får ta plats. En nästan identisk slutsats går att dra av bildsättningen, 

men där är kvällstidningarna ett undantag. I kvällstidningarnas bildsättning från utsatta 

områden förekommer fler aktörer med utländska namn än svenska.  

 

Såväl morgontidningar som kvällstidningar är mer jämställda mellan könen när 

välbärgade områden står i centrum, men har samtidigt en bättre mångfald i 

rapporteringen från utsatta områden. Det gäller för både vilka aktörer som förekommer i 

artiklarna och i bildsättningen.  

 

Rent ämnesmässigt kan vi konstatera att brott och straff är ett väldigt populärt ämne, 

både inom morgontidningarna och kvällstidningarna. Framför allt skriver 

morgontidningarna mycket om brott i utsatta områden. Kvällstidningarna har också ett 

fokus på brott i utsatta områden, men marginalen till övriga ämnen är något mindre än 

inom morgontidningarna. Det ska dock tilläggas att det delvis kan förklaras med att vårt 

material är mindre för kvällstidningar. 

 

En följd av att brott och straff är det mest framstående ämnesområdet är att det är flest 

poliser och jurister som får komma till tals, vilket är väldigt påtagligt inom 

morgontinignarnas bevakning av utsatta områden. En intressant slutsats att dra utifrån 

vem som får komma till tals i texterna är att morgontidningarna mycket mer hör poliser 
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och jurister i utsatta områden än till exempel de som bor i området. I kvällstidningarna 

är antalet däremot nästan helt jämnt när det kommer till kategorierna polis/jurist och 

boende. Det är alltså vanligare att boende får komma till tals i kvällstidningar när det 

handlar om utsatta områden än i morgontidningarna. Dessutom är fakum som så att 

antalet boende hade varit ännu lägre för morgontidningar om det inte vore för att 

Göteborgs Posten satsade på att intervjua boende i områden med låga valdeltagande 

inför valet 2018.  

 

Ytterligare en slutsats av studien är att positiva nyheter är vanligare i välbärgade 

områden. Framför allt är det ämneskategorin ”kultur och nöje” som är framstående i 

både morgontidningarnas och kvällstidningarnas rapportering. Medierna som vi har 

tagit del av har på så sätt en tendens att ha mer lättsamma nyheter när det handlar om 

välbärgade områden.  

 

Negativa nyheter är vanligare i rapporteringen om utsatta områden. Detta har en direkt 

anknytning till antalet brott och straff-artiklar som skrivs i morgontidningarna. 

Intressant är också att poängtera att det bara skrivs ett enstaka positiva artiklar i 

kvällstidningarna när det handlar om utsatta områden.  

 

 

7.2 Avslutande diskussion 
 

Det är givetvis inte fel av medierna att skriva om brott och straff, och det vore konstigt 

om Sydsvenskan eller Aftonbladet avstod från att skriva om ett mord i ett utsatt område 

bara för att liknande artiklar blivit publicerade i närtid. Men samtidigt finns det 

troligtvis utrymme för medierna att på ett bättre sätt mångfacettera sitt innehåll och ge 

plats åt flera olika ämnen, inte minns när rapporteringen berör utsatta områden. 

Dessutom kan medierna troligtvis bli något bättre på att även lyfta fram underliggande 

orsaker kring varför brott blir begångna, och inte nöja sig vid att skriva om brottsliga 

händelser när de väl sker. Framför allt saknade kvällstidningarna längre journalistiska 

insatser som gick mer på djupet kring varför det begås mer brott i vissa områden. Där 

var morgontidningarna något bättre, även om antalet större brott och straff-relaterade 

artiklar var försvinnande få i förhållande till de kortare artiklarna.  
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Vår studie är angelägen och relevant eftersom den har flera olika dimensioner. Vi visar 

dels att det finns skillnader i hur medierapporteringen ser ut från utsatta områden och 

välbärgade områden, men vi visar även att det skiljer sig åt mellan morgontidningar och 

kvällstidningar. Dessutom har vi data som påvisar allt ifrån vem som kommer till tal, 

vem som förekommer på bild, om det är män eller kvinnor som syns och hörs och om 

personerna som förekommer har svenska eller utländska namn. Med andra ord har vi 

lyckats fånga in ett brett spektrum av data som tydliggör flera olika likheter och 

skillnader på ett sätt som få tidigre studier har gjort.  

 

Vår studie kan tänkas bidra med nya kunskaper då den är relativt ensam av sitt slag 

genom att den undersöker hur medierapporteringen från utsatta områden ser ut parallelt 

med välbärgade områden. Detta skiljer sig åt från den tidigare forskningen, som haft en 

fokusering mot rapporteringen från utsatta områden. Vår studie bidrar med kunskaper 

genom att den konkret visar hur rapporteringen skiljer sig åt, inte bara mellan 

morgontidningar och kvällstidningar, utan även mellan olika typer av områden. I 

förlängningen kan detta skapa en större medvetenhet kring vilken roll medierna spelar i 

att konstruera bilder av olika platser. 

 

Ett förslag till vidare forskning inom området är att på ett mer kvalitativt sätt undersöka 

vilka effekter medierapporteringen från utsatta och särskilt utsatta områden och 

välbärgade områden har på sin publik. Vi har visat att rapporteringen skiljer sig åt och 

att medierna fokuserar på olika ämnen baserat på om de skriver om ett välbärgat eller 

utsatt område, men vi kan inte säga så särskilt mycket om de effekter den typen av 

rapportering har på sin publik. Vår studie säger som exempel inget om vad som händer 

hos publiken när denne tar del av fler nyheter om brott och straff i utsatta områden än 

välbärgade områden. Det tomrummet kan mycket väl fyllas av en mer kvalitativ 

undersökning som till exempel undersöker mediernas innehåll, och även följer upp det 

med en intervjustudie.  
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9 Bilagor 
 

9.1 Kodschema 
V1: Tidning 

1 = Morgontidning 

2 = Kvällstidning 

 

V2: Datum 

 

V3: Artikelns längd (spalter) 

1 = 1 spalt 

2 = 2 spalt 

3 = 3 spalt 

4 = 4 spalt 

5 = 5 spalt 

6 = 6 spalt eller mer 

 

V4: Område 

1 = Utsatt  

2 = Välbärgat 

3 = Både och 

 

V5: Artikeltyp  

1 = Ledare  

2 = Nyhetsartikel 

3 = Personporträtt 

4 = Krönika  

5 = Reportage  

6 = Bildspel  

7 = Notis 

8 = Annan 

 

V6: Artikelns övergripande gestaltning  

1 = Positiv 

2 = Negativ 

3 = Neutral  

 

V7: Artikelns ämnesområde 

1 = Brott 

2 = Sociala problem 

3 = Politik  

4 = Sport 

5 = Kultur/Nöje 

6 = Utbildning 

7 = Näringsliv 

8 = Övrigt 

 

V8: Aktör/Källa/ Vem får komma till 

tals?   

1 = Boende 

2 = Drabbad 

3 = Annan privatperson 

4 = Polis/Jurist 

5 = Myndighetspersonal  

6 = Politiker 

7 = Näringsliv 

8 = Lärare 

9 = Expert 

10 = Ingen aktör 

11 = Övrigt/framgår ej 

 

V9: Artikelns bildsättning  

1 = Boende, kvinna 

2 = Boende, man 

3 = Privatperson, kvinna 
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4 = Privatperson, man 

5 = Polis, kvinna 

6 = Polis, man 

7 = Personal, kvinna 

8 = Personal, man 

9 = Politiker, kvinna 

10 = Politiker, man 

11 = Grafik 

12 = Miljöbild 

13 = Ingen bild 

 

V10: Namn i bildsättning 

1 = Svenskt 

2 = Utländskt 

3 = Framgår ej 

 

V11: Aktör namn  

1 = Svenskt 

2 = Utländsk härkomst 

3 = Framgår ej 

 

V12: Aktör kön  

1 = Ingen aktör 

2 = Kvinna 

3 = Man 

4 = Annat 

5 = Framgår ej   
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9.2 Morgontidningar och kvällstidningar, artiklar om både utsatta och 
välbärgade områden 
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I morgontidningarna blev 2 manliga poliser bildsatta. I kvällstidningarna blev 6 manliga 

poliser bildsatta.   
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9.3 Antalet spalter, morgontidningar och kvällstidningar 
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9.4 Artikeltyp, morgontidningar och kvällstidningar 
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9.5 Sammanställning av data, morgontidningar 

 

Tidning Morgon (toltalt) 

Morgon 

(utsatta) 

Morgon 

(rika) 

Morgon 

(både och) 

  223 st  120 st 90 st 13 st 

       

Artikelns längd (spalter)     

1 spalt  43 st  24 st 16 st 3 st 

2 spalter  24 st  16 st 7 st 1 st 

3 spalter  31 st  18 st 13 st 0 st 

4 spalter  43 st  21 st 21 st 1 st 

5 spalter  30 st  15 st 11 st 4 st 

6 spalter eller fler 52 st  25 st 23 st 4 st 

       

Område      

Utsatt  120 st     

Välbärgat  90 st     

Både och  13 st     

       

Artikeltyp      

Ledare  9 st  6 st 2 st  1 st 

Nyhetsartikel 122 st  70 st 47 st 5 st 

Personporträtt 19 st  9 st 9 st 1 st 

Krönika  7 st  2 st 5 st 0 st 

Reportage  21 st  11 st 9 st 1 st 

Bildspel  0 st  0 st 0 st 0 st 

Notis  38 st  20 st 15 st 3 st 

Annan  7 st  2 st 3 st  2 st 

       

Artikelns övergripande gestaltning    

Positiv  79 st  34 st 42 st 3 st 

Negativ  76 st  48 st 25 st 3 st 

Neutral   68 st  38 st 23 st 7 st 

       

Artikelns ämnesområde     

Brott & straff 84 st  60 st 20 st 4 st 

Sociala problem 32 st  23 st 6 st 3 st 

Politik  35 st  17 st 14 st 4 st 

Sport  8 st  5 st 3 st 0 st 

Kultur & nöje 41 st  15 st 25 st 1 st 

Utbildning  10 st  5 st 5 st 0 st 

Näringsliv  32 st  14 st 18 st 0 st 

Övrigt  16 st  6 st 9 st 1 st 

       

Vem får komma till tals?    
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Boende  41 st  25 st 13 st 3 st 

Drabbad  29 st  18 st 11 st 0 st 

Privatperson  43 st  26 st 17 st 0 st 

Polis & jurist 69 st  48 st 16 st 5 st 

Myndighetspersonal 39 st  20 st 17 st 2 st 

Politiker  43 st  27 st 13 st 3 st 

Näringsliv  36 st  14 st 20 st 2 st 

Lärare  5 st  3 st 2 st 0 st 

Expert  36 st  22 st 11 st 3 st 

Ingen aktör  50 st  23 st 25 st 2 st 

Framgår ej  2 st  1 st 1 st  0 st 

       

Artikelns bildsättning     

Boende, kvinna 7 st  4 st  3 st 0 st 

Boende, man 10 st  6 st  4 st 0 st 

Privatperson, kvinna 25 st  12 st 13 st 0 st 

Privatperson, man 39 st  26 st 13 st 0 st 

Polis, kvinna 0 st  0 st 0 st 0 st 

Polis, man  12 st   8 st 2 st 2 st 

Personal, kvinna 18 st  7 st 11 st 0 st 

Personal, man 22 st  11 st 11 st 0 st 

Politiker, kvinna 1 st  1 st  0 st 0 st 

Politiker, man 6 st  6 st 0 st 0 st 

Grafik  29 st  10 st 13 st 6 st 

Miljöbild  83 st  39 st 37 st 7 st 

Ingen bild  72 st  39 st 30 st 3 st 

       

Namn i bildsättning     

Framgår ej  31 st  18 st 13 st 0 st 

Svenskt  93 st  43 st 48 st 2 st 

Utländskt  48 st  39 st 9 st 0 st 

       

Aktörernas namn      

Svenskt  359 st  175 st 174 st 10 st 

Utländskt  134 st  101 st 28 st 5 st 

Framgår ej   264 st  168 st 40 st 56 st 

       

Aktörernas kön      

Ingen aktör  19 st  7 st 12 st 0 st 

Kvinna  210 st  110 st 98 st 2 st 

Man  472 st  289 st 134 st 49 st 

Annat  0 st  0 st 0 st 0 st 

Framgår ej  66 st  33 st 13 st 20 st 
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9.6 Sammanställning av data, kvällstidningar 

 

Tidning Kväll (totalt)  

Kväll 

(utsatta) Kväll (rika) Kväll (både och) 

  91 st  42 st 47 st 2 st 

       

Artikelns längd (spalter)     

1 spalt  17 st  8 st 9 st 0 st 

2 spalter  23 st  12 st 11 st 0 st 

3 spalter  9 st  4 st 5 st 0 st 

4 spalter  4 st  1 st 3 st 0 st 

5 spalter  8 st  3 st 5 st 0 st 

6 spalter eller fler 30 st  11 st 17 st 2 st 

       

Område      

Utsatt  42 st     

Välbärgat  47 st     

Både och  2 st     

       

Artikeltyp      

Ledare  10 st  6 st 3 st 1 st 

Nyhetsartikel 52 st  25 st 27 st 0 st 

Personporträtt 8 st  4 st 4 st 0 st 

Krönika  5 st  1 st 4 st 0 st 

Reportage  7 st  2 st 4 st 1 st 

Bildspel  0 st  0 st 0 st 0 st 

Notis  9 st  4 st 5 st 0 st 

Annan  0 st  0 st 0 st 0 st 

       

Artikelns övergripande gestaltning    

Positiv  21 st  6 st 15 st 0 st 

Negativ  44 st  23 st 20 st 1 st 

Neutral   26 st  13 st 12 st 1 st 

       

Artikelns ämnesområde     

Brott & straff 35 st  19 st 14 st 2 st 

Sociala problem 17 st  10 st 7 st 0 st 

Politik  12 st  8 st 4 st 0 st 

Sport  6 st  5 st 1 st  0 st 

Kultur & nöje 16 st  1 st 15 st 0 st 

Utbildning  1 st  1 st  0 st 0 st 

Näringsliv  6 st  3 st 3 st 0 st 

Övrigt  7 st  1 st 6 st 0 st 

       

Vem får komma till tals?    
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Boende  17 st  11 st 6 st 0 st 

Drabbad  11 st  7 st 4 st 0 st 

Privatperson  29 st  15 st 13 st 1 st 

Polis & jurist 32 st  12 st 19 st 1 st 

Myndighetspersonal 11 st  5 st 5 st 1 st 

Politiker  5 st  5 st 0 st 0 st 

Näringsliv  3 st  0 st 3 st 0 st 

Lärare  3 st  1 st 2 st  0 st 

Expert  20 st  10 st 10 st 0 st 

Ingen aktör  21 st  12 st 9 st 0 st 

Framgår ej  7 st  5 st 1 st 1 st 

       

Artikelns bildsättning     

Boende, kvinna 5 st  3 st 2 st 0 st 

Boende, man 11 st  4 st 7 st 0 st 

Privatperson, kvinna 38 st  19 st 19 st 0 st 

Privatperson, man 39 st  22 st 17 st 0 st 

Polis, kvinna 6 st  4 st 2 st 0 st 

Polis, man  23 st  15 st 2 st 6 st 

Personal, kvinna 7 st  1 st 6 st 0 st 

Personal, man 13 st  2 st 11 st 0 st 

Politiker, kvinna 6 st  3 st 3 st 0 st 

Politiker, man 13 st  8 st 5 st 0 st 

Grafik  3 st  2 st 1 st 0 st 

Miljöbild  67 st  23 st 33 st 11 st 

Ingen bild  15 st  8 st 7 st 0 st 

       

Namn i bildsättning     

Framgår ej  43 st  31 st 8 st  4 st 

Svenskt  63 st  15 st 48 st 0 st 

Utländskt  39 st  26 st 13 st 0 st 

       

Aktörernas namn      

Svenskt  174 st  70 st 104 st 0 st 

Utländskt  56 st  46 st 10 st 0 st 

Framgår ej   105 st  53 st 33 st 19 st 

       

Aktörernas kön      

Ingen aktör  5 st  0 st 5 st 0 st 

Kvinna  97 st  30 st 67 st 0 st 

Man  211 st  125 st 67 st 19 st 

Annat  0 st  0 st 0 st 0 st 

Framgår ej  22 st  14 st 8 st 0 st 
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