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Abstrakt  

 

Syftet med studien var att med kvalitativ forskningsmetod undersöka vilka tankar och känslor 

allmänheten som brukar poddar och dokumentärer som behandlar mord- och rättegångar har 

kring själva tittar/lyssnarupplevelsen och hur deras förtroende för rättsväsendet påverkas efter 

denna konsumtion, samt undersöka hur allmänheten och polisen påverkas av negativ media om 

rättsväsendet/polisen ur allmänhetens synpunkt. Elva personer intervjuades och intervjudatan 

analyserades med tematisk analys. Resultatet visade att allmänheten påverkades av att 

lyssna/titta på poddar och dokumentärer om mord och/eller rättegångar på ett eller annat sätt. 

En del menade att förtroendet för rättsväsendet sjönk. Alla respondenterna ansåg att dessa typer 

av medier väckte känslor, dock var dessa känslor relativt individuella. Respondenterna hade 

liknande åsikter om hur polis och allmänheten påverkas av negativ media. De var överens om 

att de påverkar förtroendet för polisen och skadar deras arbete samt att allmänheten påverkas 

mer negativt än vad polisen gör.  Slutsatsen är att konsumtionen av poddar och dokumentärer 

som behandlar mord- och rättsfall kan spela en viktig roll för att forma individers attityd och 

uppfattningar om rättsväsendet. 
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Introduktion  

 

Kevin-fallet, Quick-fallet och Making a Murder är alla dokumentärer och berör på ett eller annat 

sätt felaktigheter i förhörsteknik eller belyser olika bias (skevheter) inom rättsväsendet. De 

populäraste poddarna berör mord och dokumentärerna som har flest tittare på exempelvis 

Netflix berör mord. Det är en icke sinande ström av dissektion av olika mordfall i det svenska 

samhället. Allmänheten har mord till frukost, mord på bussen till jobbet, vissa föredrar även att 

somna tryggt till mord. Vilket är en intressant paradox, för hur påverkas människor av att 

frekvent lyssna på olika mordfall? I flera dokumentärer åskådliggörs felaktigheter som polisen 

har begått till exempel vid bevisinsamling, när ett förhör har genomförts på ett oriktigt sätt med 

suggestiva frågor eller då ett erkännande har framtvingats på falska grunder.  

Det är sedan tidigare känt att nyhetsmedia (främst tidningar och TV) under själva 

polisutredningen, kan påverka bland annat poliser och även utgången i ett fall negativt, då 

media bidrar till en kognitiv press hos poliser (Ask & Alison, 2013). Beslutsfattande inom både 

rättsväsendet och i civila fall berör ett generellt fält av psykologin men även socialpsykologi 

och kognitionspsykologi (Granhag & Stridbeck, 2013). Kognitionspsykologi som bland annat 

innefattar minnespsykologi är ett av de mest grundläggande områdena inom rättspsykologi. 

Vidare menar Granhag och Christianson (2016) att det inom alla psykologiska processer finns 

ett kognitionspsykologiskt perspektiv.  

Social kognition som hör samman med socialpsykologi behandlar bland annat de 

systematiska fel och bias som människors interna undermedvetna faktorer leder till. 

Socialpsykologi behandlar bland annat hur folk medvetet eller omedvetet påverkas av sin 

sociala omvärld t.ex. manipulativa beteenden, fördomar, normer och förenklingar av tillvaron 

(Christianson & Granhag, 2016). Forskning har visat att människor tenderar att bortse från vissa 

fakta och bedömer en situation utifrån ”extra evidentiary factors” (ej giltiga bevis) så som en 

persons karakteristiska eller hur emotionellt en händelse påverkas oss. Detta sker både i och 

utanför exempelvis domstolar (Granhag & Stridbeck, 2013, s. 199). Inom socialpsykologin är 

det vida känt att social påverkan har stor effekt på människors bedömningar. Sociala stereotyper 

har även visat sig påverka rättsliga bedömningar. Dessa kan bland annat baseras på icketypiska 

och typiska offerrelationer, kön, attraktivitet och etnisk tillhörighet (Granhag & Ask, 2016). 

Det finns flera psykologiska knep att ta till när en historia berättas för att få den att verka 

fabricerad eller för att få den att verka sann. ”The story model” bygger på etablerad psykologisk 

kunskap i hur människor organiserar och tolkar information, det vill säga kognitionspsykologi. 

Bland annat har människor en tendens att försöka få en logisk helhet över ett narrativ och där 
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bitar saknas fyller vi i dessa själva med våra egna subjektiva idéer även om dessa är felaktiga. 

Detta fenomen kallas även för primingeffekt (Granhag & Stridbeck, 2013). Minnet spelar även 

en avgörande roll för hur människor tolkar information. Det innebär att personer bland annat 

använder sig av ”common-sense presumptions” (kan jämföras med ”sunt förnuft-antaganden”) 

vilket gör att de gör postulat om hur saker hänger ihop under normala omständigheter och sedan 

applicerar detta på även onormala omständigheter (Granhag & Stridbeck, 2013, s. 197). 

Det finns även en del vetenskapliga undersökningar på hur ”pre-trial publicity” (PTP) 

som kan förklaras som all media-publicitet som ett fall generera innan rättegång, kan påverka 

utgången på ett fall i domstol. Det som spelar roll är hur stor mängd information, vilken typ av 

information som rapporteras samt timingen i relation till rättegången. Forskning har visat att 

PTP kan påverka utgången i en dom samt även strafflängden. En metaanalys visade att personer 

som blivit utsatta för stora mängder PTP var mer benägna att döma en person som skyldig än 

de som inte blivit utsatta. PTP ses som en slags bias och kan ge upphov till primingeffekt hos 

de som avgör en rättegång (Granhag & Stridbeck, 2013). 

En finsk kvantitativ studie från 2016 undersökte huruvida allmänhetens förtroende för 

polisen ökade eller minskade efter en massiv mediebevakning med negativ vinkling mot 

polisen. Studien bestod av två delstudier där den första studien bestod av 1004 respondenter 

och den andra delstudien hade 501 respondenter. Båda delundersökningarna skedde via 

telefonintervjuer på finska till informanter i ålder 15 till 79 år och förtroendet till polisen mättes 

på en tiogradig skala. Resultatet skiljde sig från andra studier då resultatet visade att 

allmänhetens förtroende för polisen ökade. Detta förklarades som att allmänheten hade antagit 

”den oppositionella positionen” mot media, något som förklaras som ”Stuart Hall fenomenet” 

(Kääriäinen, Isotalus, & Thomassen, 2016) .  

 Kääriäinen, Isotalus, och Thomassen (2016) menar att 80% av allmänhetens bild av 

polisen skapas eller påverkas av massmedia. Polisen och massmedia lever i symbios med 

varandra. Detta då viss media är beroende av att få insikt i polisarbetet och polisen har en 

behållning av positiv publicitet ”för att skydda sin ställning i samhället” (Kääriäinen et al., 

2016). Forskning har försökt förstå hur mediekonsumenter påverkas och tolkar nyheter. 

Kääriäinen, Isotalus, och Thomassen (2016) beskriver Hall´s teori från 1973 som menar att det 

finns tre sätt för konsumenterna att förstå detta. Det ena är att konsumenterna ger sig hän den 

”dominerande ställningen” det vill säga individen antar den tolkning som journalisten ämnar 

att lyssnaren/tittaren ska anta, t.ex. berättar journalisten en negativ berättelse om polisen 

kommer läsaren att anta en negativ bild av polisen. Den andra positionen är den ”förhandlande 
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positionen” som innebär att läsaren/tittaren antar en del av det journalisten presenterar men 

förkastar även en del. Den tredje positionen kallas för den ”oppositionella positionen” och 

innebär att läsaren/tittaren förstår den bokstavliga innebörden av en text men tolkar ändå 

budskapet på motsatt sätt och gör en alternativ tolkning av det journalisten presterar. Denna 

teori ska även kunna tillämpas på sociala medier (Kääriäinen et al., 2016). 

Förtroendet för polisen låg stadigt på 7,95–8,10 på en skala mellan 0–10 innan den 

negativa mediepubliceringen om en enskild polis. Efter första undersökningen efter den 

massiva mediepubliceringen låg förtroendet mellan 8,32–8,37 (vecka 48 och 51 år 2013) och i 

den andra studien när medieintresset lagt sig låg förtroendenivån på 8,32–8,28 (vecka 2 och 5 

år 2014). Det fanns följaktligen en statistisk signifikant skillnad på p <.001 att medieskandalen 

om den enskilda polisen inte påverkat förtroendet för polisen negativt utan att det istället har 

ökat. Vilket kan tolkas som att respondenterna antagit den ”oppositionella positionen”. Av de 

bakomliggande variablerna som forskarna mätte på kunde de se att förtroendet för polisen 

främst ökade hos högutbildade, kvinnor och äldre personer. Detta förklarade Kääriäinen, 

Isotalus, och Thomassen (2016) som att högutbildade var bättre på att sondera i medieterängen 

med en kritisk blick. Forskarna menar även att det negativa mediedrevet var mot en enskild 

polis och dennes misstag och inte polisen som grupp och det kan vara därför förtroendet för 

polisen som grupp inte sjönk (Kääriäinen et al., 2016). 

En kvalitativ studie på 31 kanadensiska poliser undersöker relationen mellan media och 

polis. Deltagarna till studien utgjordes av poliser från två kanadensiska distrikt; British 

Columbia & Ontario. Metoden som användes var kvalitativa semistrukturerade intervjuer som 

sedan analyserades med hjälp av tematisk analys.  Huey & Broll, (2011) menar att det finns en 

föråldrad tanke att det är polisen som styr i förhållandet mellan media och polis. De poliser som 

deltog i studien ansåg dock att de hade förlorat kontrollen i relationen till media på grund av 

medias sökande efter sensationella brottshistorier för att mätta allmänhetens efterfrågan. De 

ansåg även att polisorganisationen i sig inte längre hade kontroll över den offentliga bilden av 

organisationen. Utredarna/poliserna menade även att denna förlorade kontroll ledde till att de 

upplevde sig ha tappat tron på att de bland annat kan upprätthålla sekretessen i sina utredningar. 

En försvagad sekretess ledde till en starkt negativ påverkan på polisens arbete (Huey & Broll, 

2011).  

Utredarna menade att de ofta blev felciterade eller felvinklade av medierna. Flera poliser 

menar att medier bara söker sensationsnyheter och hade därför slutat att följa medier. Poliserna 

menade vidare att de bara porträtterades i media som kompletta idioter eller som hjältar och att 
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det inte fanns något där emellan. En del utredare menade att de påverkades starkt av media och 

att de gjorde dem förbittrade medan andra menade att negativ media om poliser inte påverkade 

dem alls (Huey & Broll, 2011). 

Utredarna menar även att media skadade polisens arbete genom att ständigt vilja 

vidarebefordra till allmänheten om vad som händer i realtid. Till exempel om media visar en 

bild på någon misstänkt så går det senare inte att göra en fotokonfrontation med vittnen eftersom 

vittnet då kan ha sett fotot i media. Poliserna ansåg vidare att när polisen försökte kontrollera 

informationen som kommer ut till media så kan detta möta negativa konsekvenser i form av att 

media söker alternativa källor för att bekräfta sin bild av en historia. Att inte heller delge 

allmänheten information i tid kan väcka allmänhetens misstankar om något felaktigt pågår från 

polisens sida (Huey & Broll, 2011). 

En kvantitativ amerikansk studie som via enkäter undersökt hur media påverkar poliser 

och deras perception menar att media har stor påverkan på både poliser och allmänhet. Poliserna 

menar att negativ mediabevakning av poliser leder till att brottsligheten ökar och till färre 

anmälningar på grund av att människor inte kontaktar polisen om förtroendet saknas. Negativ 

mediabevakning påverkar polisens perception gällande att de ansåg att allmänhetens attityd och 

beteende mot polisen blev allt mer negativt och hårt. Detta, menade polisen, var katastrofalt för 

det leder även till en stark rädsla hos polisen att bli falskt anklagade för att göra fel (Nix & 

Pickett, 2017). 

På grund av de uppmärksammade skjutningarna mot afroamerikanska invånare i USA 

har mediabevakningen mot poliser i USA varit massiv och negativ. Detta har lett till att en del 

allmänhet inte längre har förtroende för polisen. Detta fenomen refereras till ”the Ferguson 

effect”, “the YouTube effect” och ”The viral video effect” (Nix & Pickett, 2017). 

För att förstå hur negativ media påverkar människor diskuterar Nix och Pickett, (2017) 

”Third-person perceptions”. Vilket innebär att det är människans perception som undersöks och 

vad media har för inflytande på ”andra människor”. Individer tenderar nämligen att tro att media 

har en starkare effekt på andra än vad den har på dem själva. Detta fenomen har dock kausala 

effekter på utövaren av detta tankesätt och deras attityd och beteende. Forskarna tror även att 

denna effekt är större om den som praktiserar detta tänkande tror att ”de andra” som är 

mottagare för negativ media är olika dem själva (utanför grupp). Det finns även bevis för att 

människor med ”hostile media perceptions” ökar att individen känner sig exkluderad från 

samhället i stort. Detta fenomen innebär att en person anser att media är negativ mot individen 
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eller människor som liknar eller har gemensamma egenskaper (inom grupp) (Nix & Pickett, 

2017). 

Studier har även visat att poliser har en mer realistisk syn på brott än vad allmänheten 

har. Därför påverkas allmänheten mer och allvarligare av negativ mediabevakning än polisen. 

Forskarna menar vidare att media enbart intresserar sig för händelse som är sensationella t.ex. 

där poliser antingen är offer eller själva brottslingar vilket gör att det blir en skev bild av poliser. 

Hösten 2016 tillfrågades 1247 poliser att delta i en kvantitativ enkätundersökning. 

Svarsfrekvensen var 20% vilket innebar att 251 poliser deltog. Resultatet visade att majoriteten 

(83%) menade att negativ mediabevakning leder till en ökad brottslighet. Detta tyder på starka 

bevis för ”third person perceptions” bland poliser. Det fanns även signifikanta resultat som 

visade på att ”hostile media perceptions” var positivt associerat med ”legitimitets-kris” vilket 

innebar att allmänheten upplevde ett minskat förtroende för polisen. Det fanns även signifikanta 

resultat som visade att poliser som upplever en ökad negativ medierapportering kände en ökad 

rädsla inför att bli felaktigt anklagad för t.ex. tjänstefel (Nix & Pickett, 2017).   

Det finns flera studier som har undersökt hur olika typer av media påverkar människors 

bild av rättsväsendet. En amerikansk studie undersökte traditionell media; TV, tidning, 

underhållningsmedia samt moderna medier som internet (läsa nyheter via webben) och sociala 

medier. Intravia, Wolff, & Piquero (2017) undersökte förhållandet mellan konsumtionen av 

nyss nämnda medier och attityden till polisens legitimitet. Den aktuella undersökningen 

utspelade sig på ett stort universitet i amerikanska mellanvästern våren 2016. 252 människor 

tillfrågades och 245 valde att ställa upp vilket gav en svarsfrekvens på 97,2%. 43,6 % var män, 

medelåldern var 19,7 år och 80,3 % var vita. Attityder mättes via likertskala. Studien 

kontrollerade för demografi som etnicitet, kön, ålder och tidigare kontakt med polisen, 

självkontroll och uppfattning om problem i det egna kvarteret. Studiens material analyserades 

med regressionsanalys och multivariata analyser (Intravia, Wolff, & Piquero, 2017). 

Även Roche, Pickett och Gertz (2016) undersökte relationen mellan exponeringen för 

traditionella och olika media och uppfattning om risken för att utsättas för brott, stöd för 

straffrättsliga åtgärder och synen på polisens makt. Detta gjordes via en kvantitativ 

undersökning i Amerika där forskarna undersöker nationella surveys gjorda mellan 2007 och 

2013 på ca 1300 amerikaner. Deltagarna utgjorde slumpmässigt utvalda personer som deltagit 

i surveyn som var 18 år eller äldre bosatta i USA år 2010. Dessa fick sedan svarar på frågor via 

telefonintervjuer eller andra frågeformulär. Denna data analyserades med hjälp av ordinary 

least squares regression (OLS) och binär logistik regression (Roche, Pickett och Gertz, 2016). 
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Resultatet i Intravia, Wolff, och Piquero (2017) kvantitativa studie visar att synen på 

polisens legitimitet medieras (inverkas av) etnicitet, självkontroll samt uppfattning om problem 

i det egna kvarteret. Resultatet visade att icke vita personer med problem i det egna kvarteret 

hade ett lägre förtroende för poliser jämfört med vita som inte uppfattade några problem i sitt 

kvarter (p <.005). Individer som läste nyheter på nätet var betydligt mindre positivt inställda 

till poliser (p <.001). Individer med högre grad av självkontroll uppfattade polisen som mer 

legitima (p <.001). I helhet gav studiens resultat delvis stöd till att media påverkar individens 

attityder och uppfattningar om brott- och rättsfrågor. Resultatet visade att de som läser nyheter 

via nätet var mer benägna att ha en negativ attityd till polisen och dess legitimitet. Dock bör det 

påpekas att när de i studien kontrollerade för individuella skillnader sjönk effekten och 

forskarna menar att attityder till polisens arbete på inverkan av mediekonsumtion tycks variera 

på grund av målgruppsegenskaper (Intravia et al., 2017). 

Resultatet i Roche, Pickett, och Gertz (2016) visar enligt tidigare forskning att det finns 

en positiv relation mellan att exponeras för traditionell media och rädsla för att utsättas för brott 

och känna ett stöd för kraftigare rättsliga åtgärder. Exponering för internetnyheter var generellt 

inte associerat med rädsla för brott eller hårdare straff för kriminella. Dock fann Roche, Pickett 

och Gertz en interaktiv relation mellan politisk ideologi och nyheter via internet. Den politiska 

ideologin kan dämpa relationen mellan exponeringen för nyheter via internet och attityd t.ex. 

huruvida respondenterna var konservativa eller liberala. Den politiska ideologin påverkade 

även var (hemsida) på internet respondenterna tog sina nyheter ifrån (b=.231, p<.001) (Roche 

et al., 2016).  

Rädsla förekom även i Kort-Butler och Hartshorns studie från 2011 där de fann att högre 

nivåer av rädsla bidrog till mindre stöd för rättsväsendet. Denna kvantitativa studie av Kort-

Butler och Hartshorn (2011) undersökte om programtyp inverkar på rädsla för att utsättas för 

brott och uppfattningar om brottslighet i samhället. Vidare undersökte studien om dessa typer 

av program påverkar tittarnas attityd gällande det straffrättsliga systemet och om dessa 

medieras av rädsla. Datan som användes i studien kommer från Nebraskas årliga ”sociala 

indikator survey” från 2007 som består av telefonintervjuer med invånare som var 19 år eller 

äldre. 94,8% var vita, 41% var män och medelåldern var 54,8 år. Urvalet bestod av 784 

respondenter. Datan analyserades med hjälp av faktoranalys och chi-square (Kort-Butler & 

Hartshorn, 2011) .  

Människor som uppfattade att den nationella amerikanska brottsligheten ökade hade 

mindre förtroende för rättsväsendet. Resultaten som forskarna fann var komplexa och ibland 
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motstridiga t.ex. visar resultatet att flera tittare var mer negativt inställda till rättsväsendet men 

samtidigt var mer stödjande till hårdare straff för brottslingar. De personer som oftare tittade 

på icke fiktionsprogram om brott var mer rädda för att bli utsatta för brott. Rädsla och 

uppfattning om att brottsligheten ökade nationellt underminerade förtroendet för rättsväsendet 

och dess förmåga att minska brottsligheten, skydda allmänheten samt att behandla allmänheten 

korrekt via kontakt med rättsväsendet (Kort-Butler & Hartshorn, 2011). Donovan och Klahm 

(2015) fann motsatta resultat och menar att de som tittar på brottsdraman är mer benägna att tro 

att poliser lyckas sänka brottsnivån, att de endast använder våld då det är nödvändigt och att fel 

vid förhör sällan leder till falska erkännande. De menar att viss underhållningsmedia är oerhört 

viktiga för påverkan av attityder till brott och straffrättssystemet. Vidare hävdar de att tidigare 

forskning tyder på att allmänheten lär sig om brott och rättsväsendets hantering av detta via 

exponering för media och inte via personlig erfarenhet. Detta leder i många fall till att media 

formar allmänhetens bild av rättsväsendet. De som ofta tittade på brottsdraman var kvinnor och 

äldre. Yngre personer tittade minst. De som tittade på dessa serier var mer benägna än icke 

tittare att tro; att polisen är framgångsrik i kampen mot brottslighet, fel i förhör leder sällan till 

falska erkännande, poliser använder endast våld då de måste. Det som var gemensamt för tittare 

och icke tittare var hur ofta de upplevde att poliser använder våld (Donovan & Klahm, 2015). 

Resultatet från Kort-Butler och Hartshorn (2011) visade således att rädsla medierar 

sambandet mellan icke fiktionsprogram och avsaknad av förtroende för rättsväsendet. Att titta 

på brottsdraman var relaterat till att stödja dödsstraff men medierades inte av rädsla. 

Nyhetstittande var inte relaterat till vare sig rädsla eller attityder. Resultatet stödjer vidare att 

programtyp spelar roll för att förstå hur människors attityder och emotioner förhåller sig till 

rättsväsendet. Resultatet visar att det inte fanns någon åldersskillnad i att titta på brottsdraman 

eller icke fiktion brottsrelaterade program. Det fann dock ett signifikant resultat som visade att 

de med mer utbildning tittade oftare på icke fiktion brottsrelaterade program (Chi-square 

=28.78, p<.001). Att titta på brottsdraman var mer relaterat till att vara för dödsstraff (Kort-

Butler & Hartshorn, 2011). 

Donovan och Klahm (2015) gjorde först en innehållsanalys av tre populära brottsdraman 

i sin kvantitativa studie (The mentalist, NCIS och Criminal minds). Bland annat samlades 

sociodemografisk information in på brottsoffer, gärningsperson och polisens beteende bland 

annat. Det som var markant för dessa serier var att polisen aldrig felaktigt anklagade en oskyldig 

medborgare och att skildra polisen på detta sätt stärker tron på polisen och dess arbete menar 

Donovan och Klahm (2015). Denna innehållsanalys testades sedan mot en kvantitativ survey 
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på 2119 respondenter ur den amerikanska allmänheten 6–18 mars 2013. Svarsfrekvensen var 

58% och forskarna menar att respondenterna är representativa för amerikaner som helhet 

(Donovan & Klahm, 2015). 

Mycket av den forskning som är gjord kring medias påverkan är gjord i USA och det är 

därför svårt att översätta dessa resultat till svenska förhållande då rättssystemen länderna 

emellan är olika. Ingen av de nordiska länderna använder sig till exempel av jury förutom Norge 

(Granhag & Stridbeck, 2013). Ester Pollack (2016) menar att medier och brottslighet står i nära 

relation till varandra och även är den viktigaste kanalen för att föra offentliga samtal som berör 

rättsfrågor. Hon anser vidare att det är i media som många kriminalpolitiska slag avgörs men 

även att media skapar folkdomstolar. Granhag och Stridbeck (2013) anser att det finns tillfällen 

då media har påverkat utgången i nordiska rättsfall, bland annat i Thomas Quick-fallet. I detta 

ärende påverkade de gamla medierna (tidning och TV) först att Quick blev fälld genom att 

utmåla honom som en av de värsta seriemördarna i modern tid. Sedermera påverkade även de 

nya medierna (dokumentärer och poddar) Quicks frisläpp genom att belysa felaktigheter i 

förundersökningen, i förhör med poliser och psykolog. Granhag och Stidbeck menar att media 

hur som helst ”vinner” då de säljer mer tidningar, filmer eller/och får högre tittar/lyssnar siffror 

men att allmänhetens förtroende för rättsväsendet undergrävs (Granhag & Stridbeck, 2013). 

Människor har i alla tider hört och fascinerats av berättelse om mord, allt från vid 

lägerelden till tidningar, radio och Tv samt till poddar och dokumentärer. Dock har den nya 

teknologin större spridning än tidigare media och kan därför påverka på ett större sätt. Det finns 

både bra och dåliga aspekter med att media belyser de rättsfall som på ett eller annat sätt 

havererat. Det är bra att det kommer upp till ytan för då finns det chans att forska på ämnet och 

förbättra våra kunskaper för att undvika misstag i framtiden. Det kan också vara dåligt om 

endast felaktigheter lyfts fram och att förtroendet för polisen och övriga rättsväsendet urholkas.  

Enligt redovisat finns det tidigare studie som har fokuserat på hur nyhetsmedia kan 

påverka olika vittnen, jurys eller beslutsfattande personer i domstol, allmänheten och polis men 

inte på hur allmänhetens förtroende för rättsväsendet påverkas genom att exponeras för dess 

felaktigheter genom poddar och dokumentär. Ett lyckat utrett rättsfall utan felaktigheter leder 

sällan till samma intresse att det mynnar ut till en dokumentär eller podd så vidare inte 

mordfallet i sig är spektakulärt ur medias synvinkel. Detta är ett viktigt ämne att belysa för om 

förtroendet för rättsväsendet undermineras kan det påverka exempelvis i vilken utsträckning 

människor väljer att kontakta och lita på polisen, vilket är allvarligt. 
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Viktiga begrepp:  

Podd, dokumentär och rättsväsendet. 

En podd kan likställas med ett inspelat radioprogram, det går ibland att abonnera på 

dessa avsnitt. Vissa poddar kan vara faktainriktade medan andra är mer spekulativa. En del är 

satiriska och andra är allvarliga. Räknas som ett av de två ”nya medierna” som benämns 

genomgående i undersökningen (Parson, Reddy, Wood, & Senior, 2009). 

En dokumentär är en berättelse om någon eller något. Dokumentärer kan vara vinklade 

och bör inte ses som absolut fakta. Räknas som ett av de två ”nya medierna” som benämns 

genomgående i undersökningen (Hope Finnegan, 2018). 

Rättsväsendet innefattar bland annat polisen, BRÅ, Justitiedepartementet och 

rättsmedicinalverket med flera. De instanser som ansvarar för rättstryggheten och 

rättssäkerhet i Sverige (Domstolsverket, 2018). 

 

Syfte: 

Syftet med studien var att med kvalitativ forskningsmetod (intervjuer) undersöka vilka tankar 

och känslor allmänheten som brukar poddar och dokumentärer som behandlar mord- och 

rättegångar har kring själva tittar/lyssnarupplevelsen samt hur deras förtroende för 

rättsväsendet påverkas efter denna konsumtion. En annan avsikt var även att undersöka hur 

allmänheten och polisen påverkas av negativ media om rättsväsendet/polisen. 

 

 Avgränsningar:  

Denna studie fokuserade huvudsakligen på hur människor påverkades av mordpoddar och 

morddokumentärer där de framkom felaktigheter från rättsväsendet sida i avseendet gällande 

deras förtroende för rättsväsendet. Detta analyserades med hjälp av teorier och begrepp inom 

social- och kognitionspsykologi. 

 

Frågeställningar: 

Hur upplever människor förtroendet för rättsväsendet efter att ha lyssnat på poddar och 

dokumentär som behandlar mordfall? 

Hur upplever människor att poddar och dokumentärer som behandlar mordfall påverkar deras 

emotioner och tankar? 

Hur upplever människor att allmänheten och polisen påverkas av negativ media? 

 



   11  

Metod  

 

Deltagare  

Studiens deltagare bestod av 11 personer mellan 21 och 44 år (medelålder 32.55, 

standardavvikelsen 7.35) som lyssnade på olika mordpoddar eller såg på morddokumentär. Sju 

av dessa identifierade sig som kvinnor och fyra personer som män. De selekterades inte på 

någon variabel förutom att jämn könsfördelning eftersträvades samt att de lyssnade/såg på 

poddar och dokumentär om mord se tabell 1. Respondenterna fick inleda med att berätta om 

sin upplevelse gällande trygghet i samhället då detta ansågs vara en variabel som kunde spela 

roll för frågeställningen i studien. Urvalsförfarandet skedde dels genom handplockat urval 

vilket innebar att deltagarna fanns i forskarens närhet (Langemar, 2008). Då inte forskaren 

kunde uppbringa alla informanter genom närmsta bekantskapskrets skedde en efterlysning efter 

personer via social media eller genom att informanterna själva tipsade om andra personer, det 

vill säga genom snöbollsurval (Langemar, 2008). Informanterna kom geografiskt från främst 

södra Sverige (mellan Malmö och Stockholm) med ett undantag där en respondent var ifrån 

Umeå, de hade olika sysselsättningar och vara olika högt utbildade.  

 

Tabell 1. Respondentdata 

 

Respondentkön 

 

Ålder 

 

Användarfrekvens av 

poddar och 

dokumentärer som 

berör 

mordfall/rättegångar 

  

Upplevelse av 

trygghet i 

samhället 

     

Man (R) 

Kvinna (M) 

Man (J) 
Kvinna (L) 

Kvinna (A) 

Kvinna (S) 
Man (J) 

Man (M) 

Kvinna (J) 
Kvinna (M) 

Kvinna (J) 

 
 

4 Män 

7 Kvinnor 

38 

21 

44 
36 

31 

28 
30 

42 

29 
23 

36 

 
 

Medelålder 32,55 

Standardavvikelsen: 7,35 
Varians: 54,07 

 

 

Varje dag 

Varje dag 

Varje dag 
Flera gånger i veckan 

Flera gånger i veckan 

1 gång per vecka 
1 gång per vecka 

Varannan vecka 

Varannan vecka 
Någon gång i månaden 

Någon gång i månaden 

 
 

Ofta= (varje dag - 1 gång per 

vecka) 
Mindre ofta= (varannan vecka-

någon dag i månaden) 

 

 Ej tryggt 

Tryggt 

Ej tryggt 
Tryggt 

Ej tryggt 

Ej tryggt 
Tryggt 

Både tryggt och otryggt 

Tryggt 
Både tryggt och otryggt 

Ej tryggt 

 
 

5 Ej tryggt 

4 Tryggt 
2 Både och 

 

Notera. Jämförelsen är gjord mellan individer. 
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Instrument  

Studien skedde med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Anledningen till att intervjun var 

semistrukturerad var för att vissa ämnen kom att avhandlas med hjälp av information från 

tidigare forskning. Det fanns även utrymme för följdfrågor där informanten fick en chans att 

utveckla sina svar. Till den semistrukturerade intervjun användes en intervjuguide (bilaga II). 

  

Procedur  

Datainsamlingsmetod 

Den forskningsmetod som använts i studien är kvalitativ och datainsamlingsmetoden bestod av 

material från informanternas intervjuer. Totalt 425 minuter (7,08 timmar) intervjutid, 

medellängden för en intervju var 38,64 minuter. Den kortaste intervjun tog 23,08 minuter och 

den längsta intervjun tog 51,21 minuter. Informanterna informerades om syftet till studien innan 

de blev tillfrågade att ställa upp både muntligt och skriftligt och om de ville fick de möjlighet 

att titta på intervjuguiden innan intervjun vilket alla avböjde. Detta var för att öka transparensen 

mellan informant och intervjuare. Kvalitativ forskningsmetod riktar in sig på det språkliga, det 

som sägs och hur det sägs och olika typer av texter (Langemar, 2008).  

För att kunna få reda på människors upplevelse är det bästa sättet att fråga dem via till 

exempel intervjuer. Kvalitativa intervjuer utmärks av frågor med öppna svar och så var även 

fallet i den här studien. Datainsamlingen består av 11 stycken semistrukturerade intervjuer där 

vissa förbestämda frågor avhandlades men det fanns även plats för följdfrågor beroende på vad 

informanterna gav för svar (Langemar, 2008). En del av frågorna var inspirerade av tidigare 

forskning kring hur media påverkar allmänhet och polis. Intervjuguidens frågor avsåg att stå i 

nära relation till studiens frågeställning. Detta menar Langemar (2008) är viktigt.        

Då en del informater kunde uppfatta vissa frågeställningar som problematiska även om 

det inte var ämnade att det skulle uppfattas som sådana var det därför viktigt att intervjun skedde 

då det passade informaten bäst och denna kunde i lugn och ro svara på frågorna. Därför 

avtalades intervjutiden en och en halv vecka innan själva intervjun. Tre av intervjuerna skedde 

ansikte mot ansikte och åtta intervjuer skedde via telefon på grund av det geografiska avståndet. 

Deltagaren fick fritt välja tid och till de informanter som hade en telefonintervju skickades ett 

påminelsesms ut cirka en timme innan om vilket nummer forskaren skulle ringa ifrån. När 

intervjuerna skedde ansikte mot ansikte var det viktigt att detta skedde på ett lugnt ställe och 

att de som blev intervjuade upplevde att de blev mottagna på ett varmt och förtroendeingivande 

sätt. Detta var givetvis viktigt vid telefonintervjuerna också men det var något svårare att 
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påverka. Det var också essentiellt att alla informanter fick tala till punkt, kände sig respekterad 

och lyssnade på. Det var även viktigt att undvika värderande, ledande och komplicerade frågor 

och att avsluta intervjun på ett bra sätt för att underlätta intervjuupplevelsen (Langemar, 2008).  

De forskningsartiklar som samlades in till introduktionsavsnittet har framförallt sökts 

fram i databasen PsycInfo men även i databasen EBSCOhost. Ett fullständigt sökschema finns 

i bilaga I. 

 

Analys 

Den analysmetod som användes i studien var Tematisk analysmetod (TA), och metoden innebär 

att forskaren utgår från teman när datan (intervjumaterialet) ska struktureras. Inom kvalitativ 

metod sker det tre typer av analysprocesser vilka ofta sker parallellt: tolkning, strukturering och 

komprimering. Den tolkning som görs beror på forskarens förförståelse för de som undersöks. 

När forskaren har tolkat materialet sker en strukturering där materialet sorteras och ordnas efter 

de teman som uppstår. Efter att materialet är strukturerat sker komprimeringen som kan liknas 

vid en reducerad sammanfattning där likheter och skillnader belyses (Langemar, 2008).   

Då intervjuguiden är semistrukturerad användes både deduktiv tematisk analys vilken kan 

sägas vara styrd av teori och induktiv tematisk analys som är mer styrd av empirin. En 

utgångspunkt inom den tematiska analysmetoden är att det bör finnas en relativt fullkomligt 

frågeställning, en intervjuguide och att deltagarna har bestämts i förväg vilket stämde bra 

överens med denna studie. Något som är av största vikt genom hela analysprocessen är att tänka 

på att det är utifrån informanternas svar teman ska utforskas och inte utifrån själva 

intervjuguiden (Langemar, 2008). Burnard (1991) menar vidare att tematisk analys innebär att 

forskaren håller sig nära sig material, dock hävdar han att det samtidigt är viktigt att förhålla 

sig objektiv till materialet. Med objektivitet menar Burnard i likhet med Langemar att forskaren 

ska se på datan utifrån vad datan presenterar och inte hur forskarens livsvärld förhåller sig. 

För att anlysen skulle bli mer överskådligt gjordes först ett Excel-dokument som på ett 

mer överskådligt sätt kartlade informanternas olika inställningar till 23 beröringspunkter som 

framkommit genom transkriberingen. Till exempel huruvida informanterna anser att de lever i 

ett tryggt samhälle eller inte. Vissa av dessa beröringspunkter kunde sedan slås samman till de 

teman som framkom under själva analysen enligt nedan. 

Genom att använda tematisk analysmetod som själva analysmetod i denna studie innebar 

det att analysarbetet följde ett visst tillvägagångssätt som såg ut enligt följande: Efter det att 

intervjuerna med de 11 informanterna ägt rum transkriberades dessa till text i totalt 11 stycken 
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Word-dokument som sedan lästes igenom ett flertal gånger för att få en holistisk uppfattning 

för innehållet. Efter detta lästes dessa utskrifter ytterligare och det som var relevant till 

frågeställningen färgmarkerades och anteckningar skrevs till dessa markeringar. Syftet med att 

läsa igenom transkriberingen och göra anteckningar är för att fördjupa sig i datan, men även för 

att få en större förståelse för respondenternas livsvärld (Burnard, 1991).  

Olika citat som framkommit i analysen strukturerades efter kategori, underkategori samt 

kodades i ett Excelblad för att göra det enkelt och väldisponerat om vilka citat som tillhörde 

samma ämne. Detta kan ses i tabell 2. Detta följdes av ännu en granskning av samtliga koder 

för att fastställa vilka teman som var aktuella för materialet. När detta skett sorterades alla citat 

till rätt tema. Burnard (1991) menar att tematisk analys på ett sätt förutsätter att informanternas 

syn på världen är liknande eller på något sätt sammanlänkade. Vidare menar han att det är 

viktigt att vara vaksam på just detta då det kan ge upphov till fel när teman urskiljs. Slutligen 

summerades varje tema till en slutgiltig text med ett par ”särskilt talande citat” vilket finns att 

läsa i resultatdelen (Langemar, 2008, s. 128). 

Det fanns ett par förutbestämda teman enligt deduktiv ansats utifrån tidigare forskning. 

Dessa var; vilken makt har poddar och dokumentärer som media, tankar kring hur negativ 

media påverkar polisen och tankar kring hur negativ media påverkar allmänheten. Enligt 

Langemar (2008) är det extra viktigt att material sorteras in under korrekt tema under analysen 

då studien utgår från både induktiv och deduktiv ansats.  
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Tabell 2. Analysprocessen 

 

Meningsbärande enhet 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Underkategori 

                 

Kategori                 
 Jag har ingen personlig relation till 

rättsväsendet utan tittandet på dessa 
dokumentärer får mig att känna att 

alla är människor, alla kan göra fel. 

Alla kan upplevas fel, jag menar en 
domare kan ju bli egentligen 

manipuleras som vem som helst så 

länge den som manipulerar är 
duktig nog.  

Upplevelse av hur 

poddar och 
dokumentärer 

påverkar 

förtroendet för 
rättsväsendet 

Att få en större 

förståelse 

Förståelse Påverkan 

 

Förtroendet har sjunkit. Ja men det 
är väl när man lyssnar på dem här 

dokumentärerna som berör sådana 

ämnen som tex Kaj Linna som 
Anton Berg har gjort så inser man 

ju hur jävla lite polisen jobbade för 

att hitta den riktiga mördaren...så 
han satt i finkan i tretton år 

 

Just när jag lyssnar på dem väldigt 
mycket så mår jag ofta väldigt 

dåligt. Men det beror också vad 
man tittar på framställes det som 

underhållning så mår jag inte lika 

dåligt utan mer att det är 
spännande. 

 

Jag funderar mycket på de jag 

lyssnar på i efterhand och sedan 

kan jag också drömma om den och 

inte släppa det på flera dagar sedan. 
Jag analyserar sönder grejerna. 

 

 
 

Det är tragiskt men sedan samtidigt 

eftersom att jag tycker om 
mordpoddar och sådär att det är 

underhållande för att det är 

spännande. Det är lite som en 
deckare som har hänt i verkligheten 

 

 
Jag tänker att det kan skapa lite 

dålig stämning att man kanske inte 

vill jobba med det eller att man inte 
tycker att man gör ett bra jobb och 

att det skapar lite missämja 

samtidigt kan det ju också skapa 
liksom ett avstånd mot media. Om 

man känner att man aldrig 

porträtteras på ett riktigt sätt då vill 
man ju inte prata med som och då 

blir det inte att fakta kommer ut. De 

blir ett ”vi och dem tänk”. 
 

Jag tror att det förhindra det för att 

folk försöker själva göra saker 
istället för att lita på att polisen 

faktiskt ska göra sitt jobb. Och dem 

har ju väldigt lätt för att förstöra 

bevis för polisen om de själva ska 

gå in och göra en massa saker och 

inte lyssnar på polisen. 

 

Upplevelse av hur 
poddar och 

dokumentärer 

påverkar 
förtroendet för 

rättsväsendet 

 
 

 

Upplevelse av hur 
poddar och 

dokumentärer 
påverkar 

lyssnarens 

emotioner och 
tankar 

 

Upplevelse av hur 

poddar och 

dokumentärer 

påverkar 
lyssnarens 

emotioner och 

tankar 
 

Upplevelse av hur 

poddar och 
dokumentärer 

påverkar 

lyssnarens 
emotioner och 

tankar 

 
Tankar kring hur 

negativ media om 

polisen/rättsväsen
det påverkar 

polisen 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tankar kring hur 

negativ media om 
polisen/rättsväsen

det påverkar 

polisen 

 

Att tappa 
förtroendet 

 

 
 

 

 
 

 

Känslan av 
ambivalens 

 
 

 

 
 

 

Upplevelse av 

starkt medvetna 

och omedvetna 

tankar 
 

 

 
 

Underhållning 

genom tragedi 
 

 

 
 

 

 
Media skapar 

avstånd mellan  

rättsväsende och 
allmänheten 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Försvagad 

ställning 
  

 

Besvikelse 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ambivalens 
 

 
 

 

 
 

 

Omskakad 

 

 

 
 

 

 
 

Spänning 

 
 

 

 
 

 

 
Avstånd                              

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Svaghet 

 
 

                                  

 

Påverkan 
 

 

 
 

 

 
 

 

Användarupplevelse 
 

 
 

 

 
 

 

Användarupplevelse 

 

 

 
 

 

 
 

Användarupplevelse 

 
 

 

 
 

 

 
Polispåverkan  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Polispåverkan 

     

Notera. Jämförelsen är gjord mellan individer. 
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Tabell 2 forts. Analysprocessen 

 

Meningsbärande enhet 

 

Kondensering 

 

Kod 

 

Underkategori 

                 

Kategori                 
 Det blir nog lite att folk ska ta 

saken i egna händer och kanske inte 
är det bästa att folk känner att det 

kan göra ett bättre jobb…och 

liksom går in och sätter igång en 
massa saker…Det blir fullt med 

låtsaspoliser… 

Tankar kring hur 

negativ media om 
polisen/rättsväsen

det påverkar 

allmänheten 

Att ta saken i egna  

händer 

Otillräcklighet Allmänpåverkan 

 
Dåligt, det säger ju sig självt att 

svartmåla man någonting så blir det 

inte bra. Man kan ju inte hålla inne 
med information heller utan gör 

någon fel så ska ju det komma 

fram. Jag tror att folk tappar 
förtroendet för dem.  

 

Många gånger kan tex ett dåligt 
polisarbete lyftas eller att dålig 

förhörsteknik har använts i de som 

har fått mest uppmärksamhet på 
senare tid tex Kevin och Quick 

fallet. Men det har ju också en 
fascination för att polisen har gjort 

ett bra arbete också i många fall. 

Man får väl även en tillit att de kan 
lösa saker o ting också 

 

Amen typ förstå hur folk tänker och 

varför de gör sådana fruktansvärda 

saker. Så allmänbildning men även 

en viss fascination över det. Fast 
det låter hemskt när man säger det 

högt. 

 
Det är spännande att försöka förstå 

folks psyke och vad som ska hända. 

Det blir kittlande på något sätt. När 
hemska saker händer. Man blir 

nyfiken och får känslan av att man 

vill ha mer och mer. 
 

Det är ju lite mer djupgående med 

poddar och dokumentärer. Det ger 
en annan typ av förståelse för vad 

det är som har hänt. 

 
En podd, spår, nystade ju upp lite 

med Kaj Linna…dem hjälpte nog 

delvis till, det blev lite 
uppmärksammat. Men ganska 

sällan som det spelar någon roll. 

 
Känslan är väl ändå att jag ändå har 

en tro på att det är ganska okej 

rättssäkerhet här…jämfört med 
andra länder. 

 

Vi lägger säkert ganska jämt med 
dem skandinaviska länderna. Men 

jag har ju alltid trott att det är 

ganska svårt näst intill omöjligt att 

bli oskyldigt dömd i Sverige, det 

har ju inte visat sig vara helt sann 

om man ser till både Quick och 
Linna fallen. Fast jag tror att det 

ska väldigt mkt till för att det ska 

hända. 
 

  

 
Tankar kring hur 

negativ media om 

polisen/rättsväsen
det påverkar 

allmänheten 

 
 

 

Upplevelse av hur 
polisarbete 

fungerar utifrån 

poddar och 
dokumentärer 

 
 

 

 
 

Anledning till 

lyssnandet/tittande 

på poddar och 

dokumentärer 

 
 

 

 
Anledning till 

lyssnandet/tittande 

på poddar och 
dokumentärer 

 

 
 

Vilken makt har 

poddar och 
dokumentärer som 

media  

 
Vilken makt har 

poddar och 

dokumentärer som 
media 

 

 
Synen på 

rättssäkerhet 

genom poddar och 
dokumentärer 

 

Synen på 
rättssäkerhet 

genom poddar och 

dokumentärer 

 

 

 
 

 

 
  

 
Att sträva efter 

jämvikt mellan 

information och  
sensation . 

 

 
 

 

Presentation av 
både ris och ros 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Att vara medveten 

om sin egna 

fascination 

 
 

 

 
Att vilja få veta 

mer 

 
 

 

 
 

Känslan av en 

större förståelse  
 

 

 
Att bidra till ett 

frisläpp i enstaka 

fall 
 

 

 
Känslan av att vara 

bättre än andra 

 
 

 

Att vara medveten 
om att misstag kan 

ske 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 
Svartmålning 

 

 
 

 

 
 

 

Balans 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Fascination 

 

 

 
 

 

 
Omättlighet 

 

 
 

 

 
 

Fördjupning 

 
 

 

 
Tveksam hoppfullhet 

 

 
 

 

 
Tillit 

 

 
 

 

Realism 

 
Allmänpåverkan 

 

 
 

 

 
 

 

Polisarbete 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Anledning 

 

 

 
 

 

 
Anledning 

 

 
 

 

 
 

Makt 

 
 

 

 
Makt 

 

 
 

 

 
Rättssäkerhet 

 

 
 

 

Rättssäkerhet 
 

 

 

 

Notera. Jämförelsen är gjord mellan individer 
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Etik  

Studien ämnade att följa de två grundläggande principerna som Vetenskapsrådet fastslagit, 

vilka är att studien ämnar ge ny kunskap/förståelse som är viktig för samhället 

(forskningskravet) och studien utformas så att inga informanter utsätts för psykisk eller fysisk 

skada (individskyddskravet). Känsliga ämnen kom inte att behandlas i denna studie enligt de 

etiska riktlinjer som Linnéuniversitetet förordar. Informanterna blev informerade innan 

intervjun om vad studiens syfte var och vilken karaktär frågorna kommer att ha 

(informationskravet) samt att det är frivilligt att delta och att de när som helst har rätt att 

avbryta (samtyckeskravet). De blev även informerade att de skulle anonymiseras i den 

publicerade studien men att eventuell handledare eller opponent kommer att kunna ta del av 

den icke anonymiserade datan vilket informanterna tillfrågades att godkänna innan studien 

(konfidentialitetskravet). Informanterna blev även informerade om att de material som 

samlats in endast kommer att användas för forskning (nyttjandekravet). Langemar (2008) 

menar att de fyra sistnämnda kraven är av största betydelse och fastställda av 

Vetenskapsrådet.  

Forskaren till den här studien ämnade att leva upp till inomvetenskaplig etik genom att 

exempelvis inte tolka materialet på ett bias sätt eller på annat sätt fuska (Langemar, 2008). 

Studien avses därför att vara så transparant som möjligt. 

Respondenterna benämns med en bokstav, kön och ålder detta är för att förenkla för 

läsaren angående vem som sagt vad i relation till lyssnar/tittar frekvens och upplevd trygghet 

och anses inte kunna påverka anonymiteten. 
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Resultat  

Denna studie använde sig av tematisk analys och tabellerna kom således att bestå av 

deskriptiv statistik. Tabellen i resultatet består av: tema, kategori och underkategori och dessa 

genererades ur den data som framkom under analysen.   

Syftet med studien var att undersöka vilka tankar och känslor allmänheten som brukar 

poddar och dokumentärer som behandlar mord och rättegångar har kring själva 

tittar/lyssnarupplevelsen samt att undersöka hur deras förtroende för rättsväsendet påverkas 

efter denna konsumtion. En annan avsikt var även att undersöka hur allmänheten och polisen 

påverkas av negativ media om rättsväsendet/polisen. Elva personer intervjuades och deras 

intervjudata analyserades med hjälp av tematisk analys.   

Den tematiska analysen resulterade i åtta teman: Hur påverkar poddar och dokumentärer 

förtroendet för rättsväsendet, Hur påverkar poddar och dokumentärer lyssnarens emotioner 

och tankar, Allmänhetens tankar om hur negativ media om rättsväsendet/polisen påverkar 

polisen, Allmänhetens tankar om hur negativ media om rättsväsendet/polisen påverkar polisen, 

Hur allmänheten ser på Polisens arbete genom poddar och dokumentärer, Varför lyssnar/tittar 

människor på poddar och dokumentärer och Vilken makt har poddar och dokumentärer som 

media. Majoriteten av de tema som upptäckts hade en kategori med två till tre underkategorier.  

I tabell 3 redovisas alla funna teman, kategorier och underkategorier. Detta åtföljs sedan av en 

mer utförlig presentation av ovan presenterade tema samt tillhörande kategorier. 

 

Tabell 3. Identifierade teman, kategorier och underkategorier 

Tema Kategori Underkategori   
     
Hur påverkar poddar och dokumentärer 

förtroendet för rättsväsendet 

 

Hur påverkar poddar och dokumentärer 

lyssnarens emotioner och tankar 

 

Allmänhetens tankar om hur negativ 

media om rättsväsendet/polisen påverkar 

polisen 

 

Allmänhetens tankar om hur negativ 

media om rättsväsendet/polisen påverkar 

allmänheten 

 

Hur allmänheten ser på 

Polisens arbete genom poddar och 

dokumentärer 

 

Varför lyssnar/tittar människor på 

poddar och dokumentärer 

 

Vilken makt har poddar och 

dokumentärer som media 

 

Hur ser allmänheten på rättssäkerhet 

efter att ha konsumerat poddar och 

dokumentärer 

Påverkan 

 

 

Användarupplevelse 

 

 

Polispåverkan 

 

 

 

Allmänpåverkan 

 

 

 

Polisarbete 

 

 

 

Anledning 

 

 

Makt 

 

 

Rättssäkerhet 

 

 

 

Förståelse 

Besvikelse 

 

Ambivalens 

Omskakad 

Spänning 

 

Avstånd 

Svaghet 

 

Otillräcklighet 

Svartmålning 

 

 

Balans 

 

 

 

Fascination 

Omättlighet 

 

Fördjupning 

Tveksam hoppfullhet 

 

Tillit 

Realism 

 

  

Notera. Jämförelsen är gjord mellan individer. 
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Hur påverkar poddar och dokumentärer förtroendet för rättsväsendet 

Detta tema berörde de elva informanternas upplevelse kring hur deras förtroende för 

rättsväsendet har påverkats efter att de har lyssnat på poddar eller tittat på dokumentärer som 

behandlar mord eller rättegångar. Det här temat utmynnade i en kategori Påverkan samt två 

underkategorier Förståelse och Besvikelse. Det fanns olika tankar hos informanterna kring 

hur de påverkats.  

Påverkan 

En del menade att poddar och dokumentärer inte påverkat deras förtroende. Antingen på 

grund av att de menade att andra händelser påverkat dem istället, till exempel personlig 

kontakt med rättsväsendet eller att de menar att poddar och dokumentärer inte haft en stor 

påverkan på deras grund-tro för rättsväsendet. En del menade dock att poddar och 

dokumentärer har påverkat deras förtroende väsentligt. En man (J), 44år uttryckte sin 

besvikelse: ”Jag skulle säga att jag har tappat förtroendet för jag intalar mig själv att jag dumt 

nog skulle kunna gör jobbet bättre…”.  

En kvinna ansåg att hon var besviken på hela rättsväsendet, lagstiftningen och politikerna 

vilket påverkade hennes förtroende för rättsväsendet. Hon ansåg vidare att poddarna och 

dokumentärerna belyste hur dåligt polisen arbetade med vissa fall. 

Ett par stycken menade att olika poddar och dokumentärer påverkade olika och att det 

berodde på hur rättsväsendet porträtterades i dessa. Vissa av dem visar att polisen och 

rättsväsendet gör ett oklanderligt arbete medan vissa av dem visar hur polisen och 

rättsväsendet begått flera misstag. En kvinna (J), 29 år menade att poddar och dokumentärer 

visat en ny sida av rättsväsendet som hon inte var medveten om sedan tidigare:  

 

Alltså jag tycke att det påverkades ganska mycket av han, med den dokumentären som 

blev oskyldigt dömd väldigt länge (Kaj Linna). Då blir man fundersam, för jag tänker ju 

att sådant inte händer så det var väl lite av en sådan här ögonöppnare. 

 

 De dokumentärer och poddar som informanterna menade hade berört dem mest var fall 

med barn samt fall som Kevin-fallet, Kaj Linna-fallet och Thomas Quick-fallet. De tre senare 

fallen berör misstag från polisen eller rättsväsendets sida. Men det fanns även de som menade 

att brukandet av dessa medier ledde till mer förståelse för specifikt polisens arbete. Kvinna 

(M), 21 år:  
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Även om polisen vet vem som har mördat någon och det inte finns några bevis så förstår 

man att det är svårt…verkligheten är inte som fiktion. Jag har mer förståelse och respekt 

för att det inte går till så som det gör i filmer. 

 

En annan man (J), 30 år hade en liknande syn och ansåg: 

 

Som jag sa innan är en podd väldigt vinklad, som att polisen har haft fuffens för sig. Då 

kanske man kan känna efter den podden att man inte kan lita på någon, men visar dem att 

de griper en misstänkt i ett mordfall, så kan man ju tänka fan vad bra. 

 

Det fanns en förståelse för att allt inte är svart eller vitt samt att människors förtroende 

påverkas beroende på hur något har vinklats. Flera informanter menade dessutom att de har 

olika förtroende för polisen och rättsväsendet som helhet. Rättsväsendet kopplades främst 

samman till domstol och upprätthållande av lagen och här menade fem respondenter att de hade 

ett förtroende för rättsväsendet, 3 stycken hade en ambivalent inställning, två stycken hade inget 

förtroende alls och en person menade att inställningen var helt neutral. När det kom till 

inställningen angående om informanterna hade förtroende för polisen sa fyra personer att det 

inte hade något förtroende, tre personer hade en ambivalent inställning och fyra personer 

menade att det hade förtroende för polisen. Resultatet visar således att förtroendet för 

rättsväsendet kopplat till domstol är något högre än förtroendet för polisen. De som lyssnade 

eller tittade oftare på dokumentär och poddar som berör mord och rättegångar var mer negativt 

inställda till polisen än de som lyssnade mindre ofta. Detta mönster var inte lika lätt att se när 

det kom till förtroendet för rättsväsendet. 

 

Hur påverkar poddar och dokumentärer lyssnarens emotioner och tankar 

Temat Hur påverkar poddar och dokumentärer lyssnarens emotioner och tankar 

utmynnade i en kategori Användarupplevelse samt tre underkategorier Ambivalens, 

Omskakad och spänning. Detta tema berör informanternas tankar och känslor om hur poddar 

och dokumentärer som berör mord- och rättegångsfall påverkar dem.  

Användarupplevelse 

Det som var gemensamt för respondenterna var att de angav att dessa typer av medier 

påverkar dem emotionellt. Dock uppgav dem att det påverkar dem i olika stor grad samt på 

olika sätt. Informanterna uppgav följande emotioner; frustration, spänning, olust, irritation, 
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glädje, nedstämdhet, obehag, ledsamhet, besvikelse, skam, rädsla, äckel, själväckel, 

nyfikenhet uppgivenhet och avtrubbning. De kunde känna en ambivalens inför att lyssna och 

titta på medierna, till exempel kanske de upplevde en känsla av nyfikenhet men samtidigt 

själväckel och/eller skam inför att de lyssnade på något som kunde vara någon annans tragedi. 

En kvinna (M), 23 år uttryckte sina ambivalenta känslor så här: 

 

 Ja men alltså jag kan bli lite äcklad av mig själv, alltså om jag har kollat på en serie eller 

hört en dokumentär eller någonting och sen om jag sedan lyssnar på rättegångspodden om 

något mord så försöker jag ofta googla upp t.ex. en bild på personen som är mördad eller 

mördaren eller så och då kan jag känna själväckel eller så. Det är så jävla hemskt att det är 

någon som har dött, en hel familjs tragedi och här sitter jag och googlar på mördaren. Då 

kan jag bli äcklad av mig själv liksom. 

 

En del kunde känna frustration inför att polisen/rättsväsendet gjort ett dåligt jobb i en 

dokumentär och/eller podd men samtidigt glädje när polisen/rättsväsendet gjort ett bra jobb 

och lyckats ta fast den skyldige. En kvinna (L), 36 år beskriver sin ambivalenta inställning till 

detta enligt följande:  

 

Ibland kan man få lite dåligt samvete…för att man sitter och gottar sig i andras 

misär…samtidigt så tycker jag att det är sådan här samhällsinformation. Liksom hur 

funkar det och hur har det gått och vad har hänt. Jag vill ju inte riktigt se det som 

underhållning för det låter lite makabert...fast det är ju det på ett vis, fast det vill man ju 

inte riktigt låtsas som, för då är man ju en dålig människa om jag ser det som 

underhållning. Ser jag det som samhällsinformation så är jag en mycket bättre människa. 

 

Ett flertal uppgav att de såg det som just den 36-åriga kvinnan som samhällsinformation 

men menade samtidigt att det också var medvetna om att det kunde räknas som en typ av 

underhållning. Det verkade dock vara mer förenat med mer negativa känslor inför sitt egna 

brukande om poddarna och dokumentärerna sågs som underhållning. Ett par av 

respondenterna ansåg att dessa typer av medier främst gav dem spänning. En man (R), 38 år 

menade att det var ”som en deckare som hänt i verkligheten”. Att det var något som hänt på 

riktigt tyckte flera andra respondenter var det som just gav upphov till varför de ansåg att det 

var spännande. 
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Alla respondenter hävdade att de diskuterade poddarna/dokumentärerna med vänner, 

familj och/eller kollegor. Fyra av elva respondenter, samtliga kvinnor (L) 36 år, (A) 31 år, (J) 

29år, (M) 23 år menade att lyssnandet eller tittande påverkade deras vardag i form av att de 

kunde känna rädsla eller nedstämdhet efter konsumtion. De blev omskakade av vissa poddar 

och dokumentärer. En kvinna (A) 31 år menade att obehagskänslorna kunde dröja sig kvar i 

tex drömmar och att vissa ämnen som behandlades kunde leda till att inte våga gå ut när det är 

mörkt. Resterande informanter angav att konsumtionen inte påverkade deras vardag på något 

betydande sätt.  

 

Allmänhetens tankar om hur negativ media om rättsväsendet/polisen påverkar 

polisen  

Det här temat behandlar de elva informanternas tankar om hur negativ media om 

rättsväsendet/polisen påverkar själva rättsväsendet/polisen. Detta tema ledde till en kategori 

Polispåverkan samt två underkategorier Avstånd och Svaghet. Det fanns olika tankar 

förknippade med hur polisen påverkas. 

Polispåverkan 

Det som var gemensamt för samtliga informanter var att de angav att polisen kommer 

att påverkas ogynnsamt av negativ media om själva polisen. Samtliga respondenter menade 

att ju mer negativ media som presenterades mot polisen ju sämre jobb skulle de göra. Några 

informanter menade att det även kunde leda till ett avstånd mellan media och polis men även 

mellan polis och allmänhet, samt att poliser säger upp sig. En man (J), 44 år beskrev hur detta 

avstånd kunde skapas : 

 

I slutändan så tror jag att de gör ett sämre jobb för om media talar fult om rättsväsendet 

och polis och människor börjar tänka fult om polis och rättsväsendet så blir även 

agerandet fult i slutändan också. Det resulterar ju att människor kommer att misstro 

polisen… 

 

 Några andra menade att det berodde på den individuella polisens psyke hur mycket 

denna skulle påverkas. En respondent menade att negativ media mot polisen skulle kunna få 

vissa poliser att jobba ännu hårdare.  
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Flera informanter ansåg även att polisen/rättsväsendets ställning i samhället försvagas 

om de utsätts för en massa negativ media även om det samtidigt uppgav att det var viktigt att 

alla aspekter både bra och dåliga belystes.  En man (R), 38 år,  ansåg att det påverkade polisen 

i något mindre utsträckning än vad det påverkade allmänheten: 

 

Jag tror att det kan nog påverka, jag tror inte att de är lika lättpåverkade som ”Kalle 

Svensson”. Men jag tror att undermedvetet blir man påverkad av det man tar in, så enkelt 

är det. Det är svårt att veta till vilken grad. 

 

Att polisen ansågs som försvagade av negativ media hängde på ett sätt samman med det 

avstånd respondenterna ansåg kunde uppstå mellan polis och media och polis och allmänhet. 

Det som också var gemensamt för alla informanter var att det menade att negativ media mot 

polisen påverkade allmänheten mycket starkare och att det var detta som ledde till hinder i 

deras arbete. 

 

Allmänhetens tankar om hur negativ media om rättsväsendet/polisen påverkar 

allmänheten 

Temat Allmänhetens tankar om hur negativ media om rättsväsendet/polisen påverkar 

allmänheten behandlar informanternas tankar kring hur de ansåg att negativ media om 

polisen/rättsväsendet påverkar allmänheten. Temat resulterade i en kategori Allmänpåverkan 

samt två underkategorier Otillräcklighet och Svartmålning. Uppfattningen tycks vara hos alla 

informanter att det påverkar allmänheten mycket ogynnsamt. 

Allmänpåverkan 

Övervägande del av informanterna ansåg att negativ media om polis/rättsväsende 

påverkar allmänheten mycket negativ i form av att det leder till att allmänheten får den syn 

som media avser att presentera. En man (J) 30 år beskriver det enligt följande: 

 

Jag tror att polisen inom rättsväsendet är bättre på det här. Men en inte alltför intresserad 

allmänhet kanske väljer att tänka ”fy fan vad dåligt!” Utan att tänka på varför det blev 

dåligt. De får liksom en åsikt placerad i huvudet. 

 

 Detta leder i sin tur till att allmänheten tappar förtroende för polisen/rättsväsendet och 

en del menade även att det i sin tur leder till att människor inte tar polisen på allvar och att de 
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då börjar agera dåligt mot polisen/rättsväsendet. Ett par informanter nämnde även att 

svartmålning av poliser i media kan leda till att allmänheten tar saker i egna händer och att det 

skapas en massa ”låtsaspoliser”. Istället för att ringa polisen så agerar de själva poliser. 

Respondenterna ansåg även att det fick poliserna att verka otillräckliga. Att polisen ansågs 

otillräcklig verkar även vara kopplat till att negativ media ofta belyser att polisen saknar 

resurser vilket även alla respondenterna ansåg att polisen gjorde. Samtidigt var flera 

respondenter medvetna om att media som ställer polisen i dålig dager är viktig för att polisen 

ska kunna göra ett bättre jobb. Dock menade många av respondenterna att media och då 

syftade de på all media ofta har en negativ vinkling på det mesta. En respondent (kvinna (M), 

21 år, beskrev det så här: 

 

Jag skulle säga att det bara är så mycket skit konstant från alla medier, överallt så är det 

”det är det här som händer”, ”de här personerna dör”, ”den här katastrofen är det i det här 

landet” och ”den här blev våldtagen” och nu är det en massa bråk och skit om de och de.  

Man ser ju nästan aldrig något positivt i media nu för tiden känns det som. 

 

Hur allmänheten ser på polisens arbete genom poddar och dokumentärer 

Detta tema berör informanternas syn på hur polisarbetet är eller går till genom poddar 

och dokumentärer. Temat mynnade ut i en kategori Polisarbete samt en underkategorier 

Balans. Det tycks finnas en övergripande åsikt om att i vissa poddar och dokumentärer 

presenteras deras arbete på ett positivt sätt och i andra på ett negativt sätt. 

Polisarbete 

När samtliga informanter diskuterade polisens arbete gjorde det utifrån synen att polisen 

saknar resurser. Men även att det inte är polisens egna fel att så är fallet, utan att det saknas 

lagstöd för polisen att utföra sitt arbete på ett fullgott sätt. De informanter som lyssnade oftare 

på poddar och dokumentärer stod för dessa åsikter i större utsträckning än de som lyssnade 

mindre ofta. En kvinna (S) 28 år beskriver detta såhär: 

 

Sedan kan jag väl tycka att polisen borde ta ett större ansvar i att förklara för samhället 

varför vissa beslut är fattade. Att den delen oftast glöms bort och att polisen som oftast får 

ta skiten för hur lagen är skriven. Att polisen vill oftast göra mer än vad de faktiskt kan 

och får för att de saknar lagstöd. 
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De som lyssnade och/eller tittade oftare (varje dag) på poddar och dokumentärer ansåg 

sig ha bra kunskap kring hur polisarbete fungerar och roade sig ofta med att titta på 

fiktionserier som behandlar mord som tex CSI och Navy CSI för att kunna kritisera dessa 

serier då de inte ansåg att polisarbetet i dessa var verklighetstroget. Informanterna menade 

dock att det både fanns en fascination och en misstro beroende på vad som presenterats i 

podden eller dokumentären om polisen. Polisen kunde beskrivas som hjälte eller som 

inkompetent beroende på innehållet. En kvinna (L), 36 år, beskrev det så här: 

 

Om man ser på making a murder så blir man ju väldigt frustrerad…om man ska tro 

dokumentären, så handlar den ju mer om att han har fått sitt inne på grund av brott han 

inte har begått, och då undrar man ju, är de verkligen så inkompetenta eller hur jobbar 

dem egentligen (anm. polisen)…det blir ju en större misstro när man tittar på den typen av 

serier, hur dem jobbar. 

 

 Flera respondenter menade dock att det fanns en balans i hur polisen presenterades i 

dessa poddar och dokumentärer, ibland fick de ris och i andra fick det ros. Sedan var vissa 

respondenter mer negativa och andra var mer positiva inför polisens arbete överlag.  

 

Varför lyssnar/tittar människor på poddar och dokumentärer 

Temat Varför lyssnar/tittar människor på poddar och dokumentärer utmynnade i en 

kategori Anledning samt två underkategorier Fascination och Omättlighet. Detta tema berör 

informanternas tankar och upplevelser om varför de aktivt väljer att lyssna och/eller titta på 

poddar och dokumentärer som berör mord- och rättegångsfall. 

Anledning 

Gemensamt för de elva informanterna var att de uppgav att de lyssnade på dessa poddar 

eller tittade på dessa dokumentärer för att de sökte en slags förståelse för hur människan 

fungerar. Varför en person väljer att göra på ett visst sätt, många informanter uppgav att det 

hade ett stort intresse för det ”psykologiska”. Sex stycken av respondenterna nämnde just 

ordet fascination i samband med nyfikenhet. En beskrivning på detta ger kvinna (A) 31 år: 

 

Jag är bara allmänt nyfiken om hur det kan bli som det blir. Jag tycker att det är intressant 

att veta vad det är för människor som begår knäppa grejer. Hur dem blev så…och sedan 

att jag också har så svårt att förstå att folk faktiskt gör det. Jag kan inte fatta att man kan 
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vara så jävla ond som vissa människor är. Eller onda gärningar gör dem i alla fall. 

Fascination…jag kan inte fatta det liksom eller ja fascination eller så är det bara att jag har 

svårt att greppa… 

 

Fyra av respondenterna menade att de brukade dessa typer av media för att lära sig 

något om hur människor och samhället fungerar. Ett par av respondenterna menade att det var 

underhållning där de lärde sig något medan andra informanter hade mycket svårt att se dessa 

medier som underhållning utan ville hävda att det var samhällsinformation. En kvinna (M) 21 

år såg det som ett sätt att samla information och studera något, som ett sätt att bedriva en 

hobby: 

 

 Jag kollar ju på mord-dokumentärer från alla delar av världen så det är inte bara Sverige 

och USA, Europa då får man liksom se och hur reagerar folk på dem olika grejerna, vad 

är vanligt, den vanligaste anledningen till att dem gör det.  Vad finns det för tankegångar 

och man kan väldigt lätt se att dem här personerna reagerar på liknande sätt och utför 

mord på liknande sätt. Det får en att fundera på hur människor fungerar, hur samhället 

fungerar och liksom hur allting måste falla rätt för att någonting sådant här ska hända. 

    

Ett par av respondenterna menade även att den kittlande nyfikenhet som de upplevde att 

poddarna och dokumentärerna gav dem, gjorde att de ville ha mer information, de ville gräva 

djupare. Det verkade finnas en omättlighet när ett fall var tillräckligt intressant. Vissa 

respondenter menar att detta ledde till att de påbörjade egna undersökningar, vissa letade 

information på Flashback eller liknande sidor, en del läste även polisens 

förundersökningsprotokoll. En respondent (kvinna (S), 28 år sa följande: 

 

Jag har nog haft ett intresse för liksom drama och intriger så länge jag kan minnas liksom, 

Jag har alltid varit nyfiken på varför folk begår mord eller andra brott. Jag brukar även 

vara inne på Flashback och jag har även tagit ut vissa förundersökningsprotokoll hos 

polisen om fall och sådant. 

 

Denna fascination och omättlighet av att vilja veta mer, hade lett vissa respondenter till 

att ha mord och rättegångsfall som ett av sina största intressen. De ansåg att detta var en 

hobby. De gällde de respondenter som lyssnade ofta. 
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Vilken makt har poddar och dokumentärer som media 

Det här temat behandlar de elva informanternas tankar och upplevelse om vilken makt 

poddar och dokumentärer har som media i samhället. Detta tema ledde till en kategori Makt 

samt två underkategorier Fördjupning och Tveksam hoppfullhet. Det fanns olika tankar om på 

vilket sätt de påverkade men alla informanter var unisont överens om att dessa typer av media 

kan påverka samhället och människor. 

Makt 

Gemensamt för alla informanter var att det ansåg att medier som poddar och 

dokumentärer kunde påverka utgången i ett fall och då var det främst att de syftade på att 

dessa medier har förmåga att ta upp gamla fall på nytt som tex Kaj Linnafallet där en podd 

bidrog till att Kaj Linna släpptes fri. En kvinna (S), 28 år formulerade det så här om vilken 

makt poddar och dokumentärer har ”jag tror inte att det har så mycket makt att ändra 

utgången men jag tror att media har makt att till att ta upp fall som annars hade avskrivits”. 

Det fanns ett visst hopp om att kunna frikänna felaktigt dömda. Samtliga informanter menade 

även att dessa typer av medier inte hade makt att påverka i lika stor grad som klassisk media 

som tidningar eller TV. Det som skiljde informanterna åt var hur pass väl det ansåg att media 

haft makt att påverka deras förtroende negativt för rättsväsendet. Sex informanter menade att 

poddar och dokumentärer påverkat deras förtroende för rättsväsendet på ett negativt sätt, fyra 

informanter menade att det inte påverkat deras förtroende för rättsväsendet negativt men sa 

samtidigt att media oftast förmedlade en mer negativ än positiv bild av rättsväsendet. En 

informant menade att denna typ av media hade gett personen ett ökat förtroende för det 

svenska rättsväsendet men minskat för de amerikanska. Majoriteten av respondenterna ansåg 

även att media har för stor makt i samhället som att en podd eller dokumentär skulle kunna få 

ett helt samhälle att ändra synen på en person och även dennes familj. En informant, kvinna 

(M) 23 år uttryckte det så här: 

 

Det känns som att dokumentärer och sådant kommer ut efteråt och då är det avklarat men 

som i det Staircase så googlade jag ju upp och där är ju dokumentären en stor anledning 

till att han blev friad till slut. Där emot så tror jag att samhällets syn påverkas väldigt 

mycket utifrån denna media kring vad det tänker om en person. Det påverkar samhällets 

syn om vem som är skyldig eller inte liksom. 
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Sex av respondenterna menade att poddar och dokumentärer har fått dem att byta åsikt i 

ett fall om till exempel personen varit skyldig eller inte. Fem personer menar att det inte bytt 

åsikt och i många fall på grund av att det inte haft någon åsikt innan de börjat lyssna eller titta 

på ett fall. Unisont för alla respondenter var att det trodde att andra människor hade bytt åsikt 

efter påverkan från dessa medier. Endast en person menade att dessa typer av media var 

objektiva och att det inte var vinklade på ett felaktigt sätt. De som mer ofta brukade dessa 

typer av media ansåg att dessa medier inte var objektiva och uppgav även att dessa medier för 

de mesta var vinklade. De som nyttjade medierna mindre ofta menade att de ibland var 

objektiva och ibland vinklade. En av respondenterna, kvinna (A) 23 år beskriver det så här: 

 

I det fallet med han Kevin. Den kändes ganska vinklad. I vissa dokumentärer så lägger 

dem upp det på ett intressant sätt för ofta lägger dem upp de såhär att man tror att någon 

är skyldig och sedan lägger dem in en massa saker som gör att man blir osäker. Man kan 

ju vilseleda folk ganska mycket i dokumentärer ändå. 

 

Ett par av respondenterna menade även att poddar och dokumentärer kunde ge en 

djupare bild av ett fall än vad klassisk media gör. En man (M), 42 år menade: 

 

Jag tror kanske att man ibland kan få, om man läser något i tidningen så får man en kort 

bild på gärningspersonen och man får mer ingående inblick i brottet om man lyssnar på en 

dokumentär…Man får förståelse för händelseförloppet och situationen och ja allt. 

 

 

Hur ser allmänheten på rättssäkerhet efter att ha konsumerat poddar och 

dokumentärer 

Detta tema berörde de elva informanternas upplevelse kring hur deras syn på 

rättssäkerhet har påverkats efter att de har lyssnat på poddar eller tittat på dokumentärer som 

behandlar mord eller rättegångar. Det här temat utmynnade i en kategori Rättssäkerhet samt 

två underkategorier Tillit och Realism. Majoriteten ansåg att rättssäkerheten i Sverige är bra. 

Rättssäkerhet 

Endast två personer tycker att rättssäkerheten är dålig i Sverige. De andra nio 

personerna menade att rättssäkerheten är hög i Sverige. De kände tillit till att rättssäkerheten 

fungerar så som det är tänkt att den ska fungerar. De ansåg detta på grund av avsaknaden av 
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korruption i det svenska samhället.  Korruptionsnivån ansågs vara mycket högre i andra 

länder som benämndes som fattiga eller där polisen var lågavlönad som t.ex. Vietnam som 

nämndes. En kvinna (M), 21 år beskrev det enligt följande: 

 

Jag tror att vi är väldigt bra ändå. Det känns som att vi har väldigt låg korruptionsnivå i 

vårt rättsväsende och försöker göra det så bra som möjligt, medan det på andra ställen 

känns vinklat pga. religion, social status (anm. pratar om andra länders rättsväsende). Och 

det känns som att vi i Sverige har mindre av det där. Du får inte ett längre straff på grund 

av din hudfärg. Eller att du får ett längre straff för att du är kvinna. Det känns som att 

Sverige har bra koll på det. 

 

Alla respondenter som ansåg att Sverige har en bra rättssäkerhet ansåg även att den var 

bättre än andra länders rättssäkerhet. Dock ansågs de andra nordiska länderna hålla samma 

standard som Sverige. Det fanns en realism hos respondenterna där de ansåg att misstag 

kunde ske även om det i huvudsak uppgav att de kände tillit. En informant, man (J) 30 år 

beskriver det så här: 

 

Vi lägger säkert ganska jämt med dem skandinaviska länderna. Men jag har ju alltid trott 

att det är ganska svårt näst intill omöjligt att bli oskyldigt dömd i Sverige, det har ju inte 

visat sig vara helt sann om man ser till både Quick och Linna fallen. Fast jag tror att det 

ska väldigt mycket till för att det ska hända. Sen att bli dåligt behandlad av polisen tror jag 

är ganska vanligt men det beror nog på hur man behandlar polisen. Jag tror att många 

länder är sämre, utvecklingsländer framför allt. Där det finns en utbredd korruption och 

fattigdom. 

 

De respondenterna som inte ansåg att rättssäkerheten var god i Sverige menade att 

rättsväsendet har svårt att frihetsberöva och få rätt personer fällda. En kvinnlig informant (A) 

31 år uttryckte det så här: 

 

Det känns lite hårt…jag är lite uppgiven…nää men allting känns så meningslöst. Men typ 

jag vet inte riktigt. Det känns som att folk som gör dumma grejer kommer undan med det 

hela tiden. Jag tycker inte att vi har så mycket rättssäkerhet 
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Diskussion  

 

Huvudresultat 

Resultatet visar att människor som lyssnade och tittade på poddar och dokumentärer som 

handlar om mord och rättegångar kan ha vissa gemensamma beröringspunkter men samtidigt 

ha upplevelse, tankar och känslor som skiljer sig åt. Vidare visar resultatet att en del 

respondenter menar att poddar och dokumentärer påverkar deras förtroende för rättsväsendet, 

medan andra hävdar att andra faktorer har spelat större roll för vilket förtroende de har för 

rättsväsendet som t.ex. personlig kontakt med rättsväsendet. Donovan och Klahms resultat från 

2015 menar dock till skillnad från vissa respondenters svar i denna studie att allmänhetens syn 

på rättsväsendet inte påverkas i stort av personlig erfarenhet, utan de menar att media har en 

större påverkan (Donovan & Klahm, 2015). Respondenterna ansåg sig dock ha blivit starkast 

påverkade av de poddar och dokumentärer som skildrar polisen på ett negativt sätt som t.ex. 

Kevin-fallet, Thomas Quick-fallet, Making a murder och Kaj Linna-fallet. Det är möjligt att 

denna påverkan har lett till att vissa respondenter upplevde besvikelse för rättsväsendet. Det 

verkar även som att just dessa fall har varit ”ögonöppnare” för flera respondenter att 

rättsväsendet inte fungerar klanderfritt. 

Många av informanterna såg ofta polisen som skilt från rättsväsendet, de menade att 

rättsväsendet var mer kopplat till domstolarna och rättegångar. Vidare ansåg sig fler 

respondenter ha ett något högre förtroende för rättsväsendet än för polisen. Andra respondenter 

i denna studie ansåg även att denna typ av media kunde leda till en större förståelse för polisens 

arbete. De var medvetna om att alla fall inte var lika lätta att lösa som fiktions kriminalfall.  Det 

visade sig även att de som oftare lyssnade eller tittade på mord- och 

rättegångspoddar/dokumentärer var mer negativt inställda till polisen. Detta kan ha att göra 

med att de exponeras för mer negativ riktad media mot polisen. 

 Denna studie visar även att det som var gemensamt för informanterna var att de upplevde 

att poddar och dokumentärer som behandlar mord och rättegångar på något sätt påverkar dem 

emotionellt. Vissa upplevde att det var väldigt spännande att få ta del av denna typ av material 

då de var händelser som utspelat sig i verkligheten. En del kunde känna sig rädda och 

omskakade. Det fanns en ambivalens hos respondenterna, antingen fortsatte de lyssna trots att 

de upplevde obehag eller fortsatte de lyssna för att det var spännande även om det visste att 

deras spänning baserades på andras tragedi. De sistnämnda kan tyda på att respondenten har ett 

egoistiskt förhållningsätt till dessa typer av media där deras egna upplevelse är viktigare. De 
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respondenter som såg dessa dokumentärer och poddar som samhällsinformation snarare än som 

underhållningsmedia hade mindre negativa associationer och känslor inför sitt egna 

tittande/lyssnande.  

Fyra av sju kvinnor menar att tittandet/lyssnandet kunde leda till rädsla som kunde 

inverka på deras vardag. Kort-Butler och Hartshorn (2011) studie kom fram till att personer 

som tittade mycket på icke fiktionsprogram om brott var mer rädda för att utsättas för brott. Det 

är möjligt att vissa dokumentärer i denna studie kan liknas vid ”icke fiktionsprogram om brott”. 

Informanterna i denna studie som ansåg att de blev rädda och omskakade av att titta eller lyssna 

på poddar och dokumentärer nyttjade dessa medier olika mycket. Dock är ju alla respondenter 

i studien utvalda för att de använder dessa medier mer än gemene man vilket skulle kunna stödja 

Kort-Butler och Hartshorns resultat. Resterande respondenter menar att brukandet av dessa 

medier inte påverka deras vardag. 

Flera informanter nämnde att de främst upplevde negativa emotioner vid 

lyssnande/tittandet och då speciellt om de såg det som underhållning än som en slags 

samhällskunskap. Detta kan tyda på att de upplever det som skamfyllt och att de är medvetna 

om att det är kan anses vara fult att i sociala sammanhang att vara intresserade av denna typ av 

underhållning. Flera respondenter ägnade sig troligtvis därför åt ”kognitiv dissonans” som är 

en slags kognitiv bias människor använder sig av för att skydda sig själva från obehag. Genom 

att istället intala sig att nyttjandet av dessa medier är samhällskunskap slipper respondenterna 

obehagskänslorna som är förknippad med underhållningsreferensen (Christiansson & 

Montgomery, 2016 & Holt et al., 2015).  En del kvinnor upplevde även rädsla vilket skulle 

kunna ha att göra med ”tillgänglighetsbias” som innebär att människor har lättare att i minnet 

plocka fram händelser som psykologiskt finns närmre i tiden (Christiansson & Montgomery, 

2016). Har respondenten således nyligen lyssnat på en podd som upplevs obehaglig är det 

följaktligen lättare att känna sig rädd.  

Att det var just kvinnor som upplevde rädsla kan ha med flera faktorer att göra i samhället 

men det kan även ha att göra med att kvinnor tenderar att oftare porträtteras som offer och att 

det är fler män som mördar kvinnor än tvärtom vilket belyses i poddarna/dokumentärerna 

(Bartol & Bartol, 2014). Forskning har visat att negativa emotioner påverkar ett flertal kognitiva 

processer som t.ex. arbetsminnet som anses vara själva stommen i kognition. Bland annat har 

forskning visat att när information lagras i en negativ kontext så minns människor ofta detta 

bättre än om informationen lagras i ett mer neutralt sammanhang. Detta refereras som 

”flashbulb memory” (Weizhen & Weiwei , 2016). Emotioner är även relaterat till vårt sociala 
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beteende och kan påverka vårt beteende och kan vara anledning till varför vissa kvinnor 

upplevde rädsla för att gå hem själva efter att ha lyssnat/sett på något för dem obehagligt (Holt 

et al., 2015). 

Det som också var gemensamt för respondenterna var att de menade att polisen 

påverkades negativt av negativ media. De menade att ju mer negativ media desto sämre jobb 

skulle polisen göra. Det kunde även leda till att poliser valde att säga upp sig medan andra 

menade att de kunde få polisen att jobba hårdare. Negativ media om polisen gjorde även att 

respondenterna upplevde polisen som svaga och inte som en tydlig auktoritet. Detta resultat 

stödjs av tidigare forskning som menar att positiv media om polisen är viktig för att bevara sin 

ställning som samhällets beskyddare (Kääriäinen et al., 2016) Några respondenter ansåg även 

att det kunde leda till ett avstånd mellan polis och media. Utredarna/poliserna i Huey och Brolls 

studie från 2011 stödjer dessa resultat. Studier inom socialpsykologi har visat att människors 

beteende påverkas av hur de blir behandlade då relationer transaktionella. Det vill säga om 

personer ur allmänheten ser polisen som fientlig kommer personer ur allmänheten tolka 

polisens beteende som fientligt oavsett om polisen är fientlig eller ej. Detta gäller även motsatt 

således om polisen uppfattar allmänheten som fientlig. Detta fenomen refereras till som 

”självuppfyllande profetia” (Holt et al., 2015) 

Vidare hävdade informanterna unisont att allmänheten påverkades starkare av negativ 

media om polisen än vad polisen själva gjorde vilket stämmer överens med Nix och Picketts 

(2017) resultat. De ansåg även att allmänheten antar den bild av polisen som media presenterar, 

vilket stämmer överens med Kääriäinen, Isotalus och Thomassens (2016) forskning som menar 

att ca 80% av allmänhetens bild av polisen skapas av media. Media kan följaktligen via 

svartmålning av polisen påverka allmänheten till att tycka att polisen är otillräcklig, vilket 

skadar förtroendet mellan allmänheten och polis då allmänheten var mer benägna att ta saker i 

egna händer istället, så kallade ”låtsaspoliser” kunde uppstå menade informanterna. Även Huey 

och Brolls (2011) och Intravia, Wolf och Piqueros forskning stödjer detta. Det skulle även 

kunna tolkas som att respondenterna ansåg att allmänheten för det mesta antar den 

”dominerande ställningen” (de antar medias syn utan omsvep) eller den ”oppositionella 

positionen” (de gör en motsatt tolkning av medias bild) (Kääriäinen, Isotalus, & Thomassen, 

2016).  

Beroende på vad podden/dokumentären presenterade kunde synen på polisen varierar 

från misstro till fascination för deras arbete och organisation enligt respondenterna. De var 

antingen hjältar eller inkompetenta vilket stödjer Huey och Brolls (2011) forskning där 
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poliserna själva ansåg att de var på det viset de porträtterades. Det fanns sällan något mellanläge 

menade poliserna. När polisen porträtteras som hjältar och/eller idioter i media är det kanske 

för att media önskar att förstärka budskapet med hjälp av stereotyper. Inom socialpsykologin 

anses det att stereotyper får oss att tänka i gemensamma sociala konstruerade banor (Törestad, 

2016). Det anses även inom denna psykologiska teori att människor tillämpar scheman och 

script för att göra sin verklighet begriplig. Det innebär att tidigare intryck och erfarenheter 

sorteras in i mentala fack t.ex. bilden av hur en polis är. Omedvetet tar vi sedan fram dessa 

scheman/script för att tolka en situation. Stereotyper bidrar till att konstruera människors 

scheman/script (Törestad, 2016). Granhag och Ask (2016) anser att just sociala stereotyper 

bidrar till en bias i människors bedömningar av en person till exempel en polis.  

Gemensamt för respondenterna var även att de ansåg att polisen inte kunde göra sitt jobb 

ordentligt på grund av att Sveriges lagstiftning ansågs vara föråldrad. Detta var gemensamt för 

både de som uppgav att de hade förtroende för polisen och de som uppgav att de inte hade 

förtroende. Liknade resultat visade Kort-Butler och Hartshorns studie från 2011 där 

respondenterna uppgav att de inte hade förtroende för rättsväsendet men samtidigt efterfrågade 

en hårdare lagstiftning. 

Oansett upplevde de flesta respondenterna att det fanns en slags balans i hur polisen och 

deras arbete presenterades i de poddarna och dokumentärerna de lyssnade/tittade på. De var 

medvetna om att polisens arbete ibland var bra och ibland var dåligt och att det var just detta 

som lyftes i medierna.  

Trots de negativa emotionerna som brukandet av poddar och dokumentärer orsakade valde 

respondenterna att fortsätta använda medierna främst på grund av fascination och nyfikenhet. 

Anledningen till att respondenterna lyssnade eller tittade på dessa typer av media var för att de 

sökte förståelse för människor och deras handlande. Men även för att det angav att denna typ 

av poddar och dokumentärer var så pass spännande att de gav dem mersmak. Flera respondenter 

ville ofta gräva djupare i ett fall. Ungefär som att de gjorde en egen utredning av fallet. 

Majoriteten av respondenterna menade att dessa medier ledde dem vidare till andra medier som 

Flashback för att få mer detaljer. Men även Google och polisens förundersökningsprotokoll gav 

dem fler detaljer. Det verkade finnas en vilja av att få frossa i vissa fall, en omättlighet. Främst 

fanns denna åsikt hos den som lyssnade oftare. De valde även att kalla detta intresse för 

”hobby”.   

Alla respondenter menade att dessa typer av media påverkar människor och samhället i 

stort. De nya medierna ansågs inte ha samma påverkningskraft som de klassiska medierna men 
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ansågs ändå med en tveksam hoppfullhet kunna få människor frikända som i t.ex. Kaj Linna-

fallet. Respondenterna hävdade att samhällets bild av vem som är skyldig eller ej påverkas desto 

mer av dessa nya medier. Det är möjligt att det finns en koppling till det som Granhag och 

Stidbeck (2013) benämner som PTP (pre-trial publicity). Att ju mer media belyser ett fall desto 

mer kommer läsarna och/eller lyssnarna i samhället bedöma personen som skyldig. Ester 

Pollack (2016) menar även i likhet med respondenternas svar att media är en slags 

”folkdomstol” där samhället avgör vem som är skyldig. 

Resultatet visar vidare att de flesta informanterna bedömde att poddar och dokumentärer 

var vinklade på något sätt. De ansågs inte ha ett objektivt förhållningssätt förutom hos en 

informant. Trots att flera respondenter var medvetna om den frånvarande objektiviteten blev de 

osäkra på vad som stämde och vad som inte stämde. De tycktes vara medvetna om att de kunde 

bli vilseledda. Det är möjligt att den ”primingeffekt” som Granhag och Stridbeck (2013) 

beskriver har förekommit hos respondenten vid dessa tillfällen om de har upplevt att det inte 

har fått en logisk berättelse. Kääriäinen, Isotalus och Thomassen menade att högutbildade var 

bättre än lågutbildade på att vara källkritiska i media. Det är dock svårt att veta då denna studie 

inte undersökt utbildningsnivån på respondenterna.  

Resultatet visar vidare att respondenterna tyckte att poddar och dokumentärer gav dem 

en djupare förståelse för ett fall än klassisk media. Ungefär hälften av informanterna ansåg att 

de bytt åsikt om ett fallet efter att ha lyssnat och/eller tittat på poddar och/eller dokumentärer. 

Alla respondenter ansåg dock att andra lyssnare eller tittare hade bytt åsikt. Tidigare forskning 

av Nix och Pickett (2017) stödjer detta och det kan tolkas som att respondenterna i denna studie 

har antagit ett ”third-person perception” där de antar att andra personer än de själva påverkas 

starkare av media. Att respondenterna bytte åsikt efter att ha lyssnat och/eller tittat tyder även 

på att media psykologiskt lyckats med appliceringen av ”the story model” som nämns i 

introduktionen (Granhag & Stridbeck, 2013). 

Det som var gemensamt för de flesta respondenterna var även att de betraktade att 

rättssäkerheten i Sverige var hög och bättre än i andra länder på grund av att de menade att 

Sverige har låg korruptionsnivå och låg fattigdom. Majoriteten av respondenterna såg realistiskt 

på att fel kan förekomma i samhällets alla instanser, även inom det svenska rättsväsendet. De 

menade dock att de kände en hög tillit speciellt i jämförelse med andra länder. Det fanns även 

ett par stycken respondenter som menar att det inte hade tilltro till någon del av rättsväsendet. 

Slutsatsen är därför att allmänheten påverkas av att lyssna/titta på poddar och 

dokumentärer om mord och/eller rättegångar på ett eller annat sätt. En del menar att förtroendet 
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för rättsväsendet har sjunkit efter att konsumerat dessa medier medan andra menar att det inte 

har sjunkit eller att andra saker har inverkat på deras förtroende för rättsväsendet. Alla 

respondenterna ansåg att dessa typer av medier väckte känslor, dock var dessa känslor relativt 

individuella. Några kvinnor upplevde att de kunde påverka deras vardag då de ibland kände en 

rädsla efter att ha konsumerat dessa typer av poddar och dokumentärer. Alla respondenter sade 

sig ha ett behov av att vilja prata med familj, vänner eller kollegor om vad de lyssnat eller tittat 

på vilket skulle kunna förklaras som att dessa medier har gjort intryck på dem medvetet eller 

omedvetet och upptar deras tankeverksamhet. Respondenterna hade ganska liknande åsikter om 

hur polis och allmänheten påverkas av negativ media. De var överens om att de påverkar 

förtroendet för polisen och skadar deras arbete samt att allmänheten påverkas med negativt än 

vad polisen gör. Sammanfattningsvis ovannämnda teoretiska perspektiv tyder på att 

konsumtionen av poddar och dokumentärer som behandlar mord- och rättsfall kan spela en 

viktig roll för att forma individers attityd och uppfattningar om rättsväsendet. 

 

Praktiska implikationer 

Dessa forskningsresultat är viktiga dels för media som har ett stort ansvar i relationen 

mellan polis/rättsväsendet och allmänhet men även för polis/rättsväsendet och allmänheten. 

Media bör i största mån agera objektivt i relationen mellan polis och allmänhet. Det är dock 

viktigt att media även belyser felaktigheter inom rättsväsendet för att rättssäkerheten ska anses 

vara hög. Det är även viktigt att media hjälper till att stärka förtroendet för 

rättsväsendet/polisen. Alla utom en respondent menade att poddarna eller dokumentärerna på 

något sätt var vinklade vilket gör att dessa medier kan påverka relationen mellan polis och 

allmänhet. Om media påverkar allmänhetens förtroende negativt för polisen och rättsväsendet 

kan detta påverka allmänhetens anmälningsbenägenhet. Negativ media mot polisen kan även 

påverka kvalitén på polisens arbete men även allmänhetens agerande mot polisen. För att 

säkerheten ska fungera i samhället krävs det att allmänheten har ett förtroende för polisen.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts med hjälp av kvalitativ metod och intervju som 

datainsamlingsmetod. Inom kvalitativ forskning är subjektivitet av största vikt. Langemar 

(2008) menar att när en person tolkar vad en annan människa säger uppstår det en ” 

intersubjektiv förståelse” som hon anser är en viktig del i den ”sociala interaktionen” 

(Langemar, 2008, s. 40). Vidare hävdar Langemar att det är essentiellt att ha en förförståelse 
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för ämnet som studeras för att analysen ska bli korrekt. Detta anser forskaren att hon har som 

student av rättspsykologi och kriminologi samt brukare av denna typ av media (sporadiskt 

bruk).  

Samtidigt är det angeläget att inte ta något för givet i t.ex.  intervjusituationen eller vid 

tolkning av materialet vilket innebär att forskaren även måste ha distans till ämnet (Langemar, 

2008). Intervjusituationer är behäftade med vissa typer av bias t.ex. kan det vara så att 

respondenten inte säger sanningen utan istället säger det som respondenten tror att forskaren 

skulle önska som svar. För att minska denna bias i denna studie har forskaren bett informanten 

att utförligt svara på frågan men haft liknande andra frågor för att se att svaren är någorlunda 

kongruenta från informantens sida. Det är även viktigt vid en intervju att den som intervjuar 

intar en värderingsfri position så att respondenten upplever att den kan prata fritt och inte bli 

dömd (Langemar, 2008). Fördelen med telefonintervjuer, som i huvudsak användes i denna 

studie, är att respondenterna kan känna sig friare att uttrycka sina åsikter än om forskaren och 

respondenten befinner sig i samma rum, speciellt om vissa av frågorna kan anses något 

känsliga. Nackdelen är dock att forskaren inte har någon möjlighet att avläsa informantens 

kroppsspråk samt att vissa verbala ledtrådar kan gå förlorade över telefonen. Denna studie utgår 

efter tematisk analys och då är det främst vad de olika respondenterna säger sammanvägt som 

spelar roll och därför kan verbala ledtrådar i form av suckningar anses något mindre viktigt 

(Bryman, 2011 & Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) 

En kvalitativ studies styrka är att undersökningen kan skildra ett fenomen så noggrant 

som det är möjligt. När studiens syfte och frågeställningen ämnar vara undersökande, som i 

denna undersökning, och avser att ge en djupare förståelse i ämnet lämpar sig kvalitativ metod 

bäst. Det finns en del likheter mellan kvalitativ metod och kvantitativ metod även om 

kvantitativ metod är ute efter att finna mätbara data (oftast siffror). Båda metoderna kan 

användas till att upptäcka mönster och finna förklaringar till ett fenomen vilket denna studie 

avser göra. Då inte forskaren har lyckats finna någon tidigare forskning som berört just 

påverkan från poddar och dokumentärer fanns det inga tidigare genererade teorier på ämnet och 

därför är kvalitativ metod att föredra. Kvantitativ metod är mer lämpligt då en studie ämnar 

pröva existerande teorier (Langemar, 2008). Kvalitativa studier som denna har sällan tillräckligt 

många deltagare att resultatet kan säga något generellt om populationen. Langemar (2008) 

menar därför att validiteten i teoritestningen inte är särskilt hög. 

Det mest grundläggande vid urval till kvalitativa studier är inte som i kvantitativa studier 

antal respondenter som medverkar, utan att de respondenter som deltar ska kunna ge den 
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fylligaste datan för att analysen ska generera i den största förståelsen för frågeställningen.  

Denna studie aspirerar detta genom att i intervjuguiden utforma frågor som är av största 

betydelse för att ge svar på fenomenet som studeras samt att dessa frågor ställs till rätt urval 

(Langemar, 2008). Urvalet bestod av 11 respondenter. Att intervjua mindre än sex till åtta 

personer i en studie ger relativt låg trovärdighet och generaliserbarhet anser Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, (2015). Denna studie avsåg inte att göras mätbar utan att öka kunskapen 

för hur poddar och dokumentärer som berör mord- och rättsfall påverkar allmänheten och dess 

förtroende för rättsväsendet. 

Då kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod skiljer sig åt på grund av att de har olika 

utgångspunkter innebär det även att begrepp som validitet och reliabilitet fungerar olika för de 

olika forskningsmetoderna. Validitet och reliabilitet i kvantitativ bemärkelse och som är starkt 

relaterat till kvantitativ forskning går inte att applicera på kvalitativ forskning. Inom kvalitativ 

forskning finns det inte heller några generellt fastställda definieringar av begreppen. Langemar 

anser dock att kvalitativ validitet är uppbyggt av två grundläggande krav: ”dels de som gäller 

resultatets tillförlitlighet och empiriska förankring i fråga om analys, data och urval och dels 

de som är inriktade på resultatets meningsfullhet och användbarhet” (Langemar, 2008, s 119). 

Med empirisk förankring menar Langemar hur väl den information som respondenterna 

uppbringar kan appliceras till populationen och detta bestäms av hur väl forskaren har 

analyserat materialet. När det gäller användbarhet och meningsfullhet menar Langemar att det 

är betydelsefullt att studien ska vara användbar i praktiken och den kunskap som genereras ska 

komma till nytta. Vidare är det viktigt att studien i likhet med forskningsrådets principer ska 

generera ny kunskap (Langemar, 2008). Vilket studiens resultat avser att uppfylla. 

Det krävs även att forskaren har en god förankring i sin data för att validiteten ska anses 

vara bra i kvalitativa studier. Detta innebär att forskaren ska se och behandla datan utifrån dess 

innehåll och inte bortse från några väsentligheter eller att forskaren gör vaga spekulationer 

vilket forskaren till denna studie haft i åtanke under hela forskningsprocessen (Langemar, 

2008). Genom att i denna studie kombinera deduktiva och induktiva teman i analysen kan 

validiteten öka menar Langemar (2008). Guba och Lincoln anser precis som Langemar att andra 

mått bör appliceras för att bedöma tillförlitlighet och äkthet inom kvalitativ forskning. Dock 

har de utgått från den kvantitativa forskningens begrepp och försökt översätta dessa till att 

fungera på kvalitativ forskning. De hävdar att tillförlitlighet består av fyra olika kriterier; 

överförbarhet, pålitlighet, trovärdighet och konfimerbarhet. Överförbarhet innebär om 

forskningsresultaten blir detsamma på olika tidpunkter och i andra miljöer. Överförbarhet kan 
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liknas vid extern validitet inom kvantitativ forskningsmetod. Pålitlighet innebär att studien ska 

vara transparant och kan jämföras med den kvantitativa reliabiliteten. Att en studie har 

trovärdighet betyder att forskaren har handlat efter de existerande forskningsreglerna. Detta 

begrepp avser motsvara intern validitet inom kvantitativ forskning. När en kvalitativ forskning 

är konfimerbar innefattar det att forskaren ska vara införstådd med att objektivitet i kvantitativ 

bemärkelse är omöjligt samt att forskaren ska kunna styrka sin forskning. Guba och Lincoln 

menar att detta sista kriterium matchar mot den kvantitativa objektiviteten (Bryman, 2008). 

Det är tänkbart att det finns andra metoder inom det kvalitativa forskningsområdet som 

hade kunnat studera denna studies frågeställning. Inom hermeneutik är språket det viktigaste 

och det är detta som studeras utifrån ”den hermeneutiska cirkeln” vilket betyder att förståelsen 

som sådan är föränderlig och därför ser forskaren på ett fenomen utifrån separata delar men 

även som en helhet (Langemar, 2008, s.112). Hermeneutik hade kunnat användas som en 

alternativ metod om inte denna studie haft så många deltagare. Hermeneutik som ämnar till 

förståelse genom tolkning av ”innebörden och meningen i en text” passar bättre till fallstudier 

där det finns en till två deltagare (Langemar, 2008, s 122). I denna studie deltog 11 personer 

och det genererade väldigt mycket data och det kräver därför en analysmetod som har medel 

för att strukturera innehållet som tematisk analysmetod (Langemar, 2008).  

Även grundad teori hade kunnat vara ett möjligt alternativ för att analysera studiens data. 

Grundad teori har likheter med både fenomenologi och hermeneutik men det finns även en 

skillnad och det är att inom grundad teori undersöks även orsakssamband. Langemar (2008, 

s.132) menar att det som studeras är ”subjektiva upplevelser och objektiva beteende”.  Grundad 

teori anses vara något mer invecklad än vad tematisk analys men båda metoderna analysera 

texten utifrån alla kategorier och teman som uppstår vilket kallas för att metoderna tillämpar 

vågräta analyser. Tematisk analys härstammar från grundad teori menar Philip Burnard (1991). 

Fenomenologi och hermeneutik analyserar istället på individnivå vilket innebär att datan 

analyseras lodrät istället (Langemar, 2008). 

Om frågeställningen hade omvandlats till en mätbar frågeställning är det mycket möjligt 

att studien hade kunnat omarbetas till att anta kvantitativ forskningsmetod istället. Det hade 

dock funnits betydligt svårare hinder i form av att det inte finns någon tidigare teori på ämnet 

att testa och sedan hade denna studies syfte med att ge en djupare bild av fenomenet hur poddar 

och dokumentärer som behandlar mord- och rättsfall påverkar allmänhetens förtroende för 

rättsväsendet gått förlorad. 
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Begränsningar 

Det bör påpekas att denna studie har sina begränsningar. Det är t.ex. svårt att veta exakt att det 

är poddarna och dokumentärerna som har påverkat respondenternas inställning till vissa 

resultat. Det skulle kunna vara bakomliggande variabler som påverkar. Dessutom påverkas en 

individs verklighetssyn av biologiska, sociologiska och miljömässiga faktorer. Det är omöjligt 

att isolera respondenterna med endast poddar och dokumentärer som medium och därför kan 

andra medier har påverkat deras åsikter utan att de varit medvetna om det. Det är även 

problematiskt att direkt applicera tidigare forskningsresultat mot denna studies resultat då 

tidigare forskning inte undersöker just effekten av lyssnandet/tittandet av poddar och 

dokumentärer. Tidigare forskning berör dock liknande media. 

 

Avslutande reflektioner 

Det hade varit intressant att i framtida kvalitativa studier (framförallt svenska) undersöka hur 

poliser eller arbetande inom rättsväsendet upplever att poddar och dokumentärer som behandlar 

kriminalfall påverkar dem själva men även allmänheten för att få deras syn på fenomenet. Dock 

borde dessa studier tänka över sina begränsningar och upplägg. Kanske bör dessa mäta vissa 

sociodemografiska data, upplevelse av rädsla, trygghet, brottslighet, och politiska åsikter etc. 

innan de kvalitativa intervjuerna för att kunna göra en kombinerad kvantitativ och kvalitativ 

studie en så kallad triangulering. De är även möjligt att vissa teorier i denna studie skulle kunna 

prövas i en kvantitativ studie som kanske ger ett resultat som är mer lagbundet i populationen. 

Flera respondenter lyssnade på dessa medier när det skulle gå och lägga sig, vilket gjorde att 

de somnade och kanske till och med sov med ”mord i öronen”. Det hade varit intressant att veta 

hur just detta isolerat påverkar människor. Det hade även varit intressant att undersöka varför 

människor lyssnar/tittar på saker som ger dem starkt obehag. Är nyfikenhet och spänning en 

starkare känsla än rädsla? Tidigare forskning har främst fokuserat på hur klassisk media och 

underhållningsmedia samt social media påverkar allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Nu 

är det hög tid att forskning fokuserar på hur poddar och dokumentär påverkar människor för 

denna studiers resultat tyder på att de har effekt. 
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Bilaga I 

 

Sökschema för artiklar till introduktionen 

 

Databas: PsycINFO (Gäller alla sökningar förutom då annat anges) 

Kriterier: Peer revieved (Gäller alla sökningar) 

Eventuella övriga begränsningar står under respektive sökning. 

 

Datum: 2018-11-14 

Sökord: Media effect AND trust AND Police    6 resultat,  

2 av intresse: 

Third-person perceptions, hostile media effects, and policing: Developing a theoretical 

framework for assessing the Ferguson effect. Nix, Justin; Pickett, Justin T. Journal of Criminal 

Justice Vol. 51, (Jul 2017): 24-33.  

Does public criticism Erode trust in the police? The case of Jari Aarnio in the Finnish news 

media and its effects on the public’s attitudes towards the police. Kääriäinen, Juha; Isotalus, 

Pekka; Thomassen, Gunnar. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime 

Prevention Vol. 17, Iss. 1, (Jan 2016): 70-85.   

-- 

Datum 2018-11-14 

Sökord: Media effect AND trust AND justice   17 resultat 

Inget av intresse 

-- 

Datum 2018-12-19 

Sökord: Media AND attitudes AND police 155 resultat, ytterligare begränsning sattes för datum 

till mellan 2010–2018 vilket ledde till 75 resultat. 

4 av intresse: 

Investigating the effects of media consumption on attitudes toward police legitimacy  

Intravia, Jonathan; Wolff, Kevin T; Piquero, Alex R. Deviant Behavior Vol. 39, Iss. 8, (Aug 

2018): 963–980. 

   

‘All it takes is one TV show to ruin it’: A police perspective on police-media relations in the 

era of expanding prime time crime markets. Huey, Laura; Broll, Ryan. Policing & Society Vol. 

22, Iss. 4, (Dec 2012): 384–396.   

 

The role of entertainment media in perceptions of police use of force. Donovan, Kathleen M; 

Klahm, Charles F., IV. Criminal Justice and Behavior Vol. 42, Iss. 12, (Dec 2015): 1261-1281.   
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The scary world of online news? Internet news exposure and public attitudes toward crime and 

justice. Roche, Sean Patrick; Pickett, Justin T; Gertz, Marc. Journal of Quantitative 

Criminology Vol. 32, Iss. 2, (Jun 2016): 215-236.  

-- 

Datum 2018-12-19 

Sökord: Public perceptions AND media AND Criminal justice 64 resultat, ytterligare 

begränsning sattes för datum till mellan 2010–2018 vilket ledde till 42 resultat. 

1 av intresse: 

Watching the detectives: Crime programming, fear of crime, and attitudes about the criminal 

justice system. Kort‐Butler, Lisa A; Hartshorn, Kelley J. Sittner. The Sociological Quarterly 

Vol. 52, Iss. 1, (Jan 2011 - Mar 2011): 36-55.   

-- 

Datum 2018-12-19 

Sökord: Documentary AND Criminal justice 25 resultat,  

Inget av intresse 

-- 

Datum 2018-12-19 

Sökord: Popular culture AND Crime AND effect 25 resultat,  

Inget av intresse 

-- 

Databas: EBSCOhost  

Kriterier: Peer revieved (Gäller alla sökningar) 

Datum: 2018-12-20 

Sökord: Understanding a podcast    1 resultat,  

1 av intresse: 

Educating an iPod generation: undergraduate attitudes, experiences and understanding of 

vodcast and podcast use. By: Parson, Vanessa; Reddy, Peter; Wood, Jon; Senior, Carl. 

Learning, Media & Technology. Sep2009, Vol. 34 Issue 3, p215-228. 14p. 5 Charts, 2 Graphs. 

DOI: 10.1080/17439880903141497. 

 

 Datum 2018-12-20 

 Sökord: What is a documentary    122 resultat 

 1 av intresse: 

 

To See or Not to See: A Wittgensteinian Look at Abbas Kiarostami's Close-up.  

By: Hope Finnegan, Elizabeth. Film-Philosophy. Feb2018, Vol. 22 Issue 1, p21-38. 18p. DOI: 

10.3366/film.2018.0060. 
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Bilaga II 

 

Intervjuguide 

 

Tack för att du ville ställa upp! Jag är student på Linnéuniversitetet och ska göra en C-uppsats i 

psykologi. Studien syftar till att ge förståelse för hur dokumentärer och poddar som behandlar 

rättsfall och mord påverkar förtroendet för rättsväsendet. 

Du har rätt att avbryta när du vill och deltagandet är helt frivilligt. Jag skulle vilja spela in vår 

intervju om det är okej? Det inspelade materialet kommer att anonymiseras. Dock kan det vara så 

att handledare och eventuella opponenter kommer att ta del av det anonymiserade materialet. 

Ingen, kommer att kunna identifiera dig och vad du sagt. Det är bara jag som kommer att ta del av 

det avidentifierade materialet (Langemar, 2008). 

Namn:                                        Ort:                            Ålder:                  Yrke: 

 

Är du redo att vi börjar?  

Intervjun kommer att inledas med att jag förklara vad begreppet rättsväsendet, rättssäkerhet samt 

att när jag refererar till ”dessa medier” så är det mordpoddarna/mord-dokumentärerna jag syftar 

på. 

(Möjliga intervjufrågor, följdfrågor kommer att ställas efter informantens svar) 

• Hur skulle du säga att du upplever samhällsklimatet idag? 

• Du har ett intresse för morddokumentärer/poddar. Kan du ge exempel på vad du brukar 

lyssna/titta på?  

• Kan du berätta om när ditt intresse för detta började? 

• Vad är det som gör att du lyssnar/ser på dessa medier? 

• Kan du berätta om innehållet i dessa medier?  

• Kan du beskriva din känsla efter att ha konsumerat denna typ av media? 

• Kan du berätta om din syn på rättsväsendet i relation till dessa medier? 

• Kan du beskriva din syn på specifikt polisen i relation till dessa medier? 

• Hur är ditt förtroende för rättsväsendet i Sverige kontra andra länder sedan du börjat 

titta/lyssna på dessa typer av media?  

• Hur upplever du att rättsväsendet presenteras i dessa dokumentärer? 

• Hur ser du på objektivitet i dessa medier? 

• Kan du ge exempel på något ”fall/case” som påverkat dig extra mycket?  
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• Hur påverkar lyssnandet/tittandet på dessa medier din vardag? 

• Hur upplever du brottsligheten i Sverige? 

• Hur tror du Sverige står sig i rättssäkerhet jämfört med andra länder? Är något land sämre 

eller bättre? 

• Har du någon gång ändrat åsikt om ett rättsfall efter att du lyssnat/sett på de i dessa 

medier? 

• Vilken makt tror du att media har att ändra utgången i ett fall? 

• Hur ser du på den etiska aspekten med att göra mord och brott till en slags underhållning?  

------ 

Har du något mer du vill tillägga?      Hur kändes intervjun? 

---- 

 

Tack för att du deltagit och tveka inte att höra av dig om du har någon fråga, jag önskar dig en fin 

dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  


