
 1 

Linnéuniversitetet  
Samhällsvetenskapliga institutionen  
SO5073 ”Kriminologi G3” 
 
 
 
 

 
 
 
 

Teorin som omgärdar den "fula kriminologin" 
     
     – Cultural criminology, en introduktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Johanna Sundquist  
           C-uppsats om 15 hp 
           Kriminologi, HT 2009-10  
                Handledare: Roddy Nilsson 



 2 

ABSTRACT 
Titel: Teorin som omgärdar den fula kriminologin - Cultural criminology, en introduktion. 
Författare: Johanna Sundquist 
Nyckelord: Cultural criminology, world risk society, risksamhälle. 
 
Dagens medialandskap är grundad i det skriftbaserade samhället och har därför stora möjligheter 
till samhällskritik. Vi som mediakonsumenter har också idag större möjlighet att kritisera media 
men också att kritisera via media än tidigare. Dagens samhälle genomsyras också av en 
mediekonsumtion av aldrig tidigare sedda mått (Christie, 2004:69). Vi pumpas med information i 
TV, i radio, på Internet - via bloggar, twittrar, communities och forum. Aldrig förr har heller 
kriminalitet getts sådan uppmärksamhet i media (Jewkes, 2004:141). Inte bara information kring 
kriminalitet erbjuds via de olika mediekanalerna utan även ett nöjeskapande kring brottsligheten. 
Trots att människan alltid varit fascinerad av det normbrytande så har intresset för kriminalitet 
alternativt brottsbekämpning aldrig varit så populärt. Vår kultur absorberar kriminaliteten som 
underhållning. Samtidigt har vi heller aldrig varit så rädda för att utsättas för brottslighet. Cultural 
criminology utforskar de sätt som dagens kultur har kommit att internalisera kriminalitet och 
brottspreventiva medel. Cultural criminology pekar på den centrala roll som ugly criminology har 
i porträtteringen av brottslighet och det budskap som medföljer den porträtteringen. Den 
allmänna synen, som konstruerad av populärkulturen, på kriminalitet och brottsprevention, den 
gemensamma oron inför den konstruerade bilden av kriminalitet i samhället, uppfattningen av 
risken att bli utsatt för brott samt civila brottspreventiva åtgärder blir fokus i modern kultur.  
 
Uppsatsens är utförd i form av en litteraturstudie inom vilken en av författaren utförd mindre 
mediastudie också ges plats. Uppsatsens syfte är att avhandla vad som i de anglosaxiska länderna 
benämnts "cultural criminology". En ansats görs även att introducera begreppet cultural 
criminology i en svensk kontext. Ett övergripande syftet är även att driva den tes som talar för 
hur så kallade "ugly criminology" och ett vad jag väljer att kalla kulturgörande av kriminologi 
bidrar till framfarten för vad Beck benämner "risksamhället".  
 
Uppsatsen finner att kulturaliserandet av kriminalitet genom starkt ökad medial uppmärksamhet 
har gjort att vår vardag påverkas av ugly criminology; avhandlade av kriminalitet, i någon form. 
Även om vi inte aktivt söker den i form av information eller förströelse så når den oss via analog 
eller digital media. Den finner att kulturaliserande i form av ökad medieexponering också 
påverkar vår uppfattning av hot och risk i samhället. Vi ger mening till vår rädsla genom att läsa 
tidningen i vilken vi ser att rädslan är befogad. Det är genom den mediebefogade rädslan som 
vårt riskkalkylerande befästs och vår tro på det otrygga samhället lever vidare. Författaren hävdar 
att cultural criminology likt bland annat det mediala planet i samhället efterliknar den 
anglosaxiska modellen också är på stark frammarsch.   
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1 INLEDNING 

 

1.1 Inledning och bakgrund 

Cultural criminology är ett teoretiskt perspektiv av kriminologin som utforskar hur de många sätt 

som dagens kultur har kommit att internalisera kriminalitet och brottspreventiva medel. Cultural 

criminology pekar på den centrala roll som porträtteringen av brottslighet och budskapet i 

porträtteringen av brottslighet som ett socialt problem spelar. Sett ur den synvinkeln övergår 

kriminologins fokus från dess traditionella begrepp och orsakssamband till en populärt 

konstruerad bild av vad som är kriminellt beteende och hur rättsväsendet bör agera för att åtgärda 

det (Ferrell, 2008:2). Den allmänna synen, som konstruerad av populärkulturen, på kriminalitet 

och brottsprevention, den gemensamma oron inför den konstruerade bilden av kriminalitet i 

samhället, uppfattningen av risken att bli utsatt för brott samt civila brottspreventiva åtgärder blir 

fokus i modern kultur och bör därmed bli kriminologins utgångspunkt (Ferrell, 2008:2). 

Samhällets breddning av kulturellt fokus mot kriminalitet leder till att inte bara kriminologer och 

forskare utan även allmänheten involveras i kriminaliteten som mänsklig aktivitet och ger inte 

bara forskare och experter utan allmänheten en betydande roll i politiska beslut rörande 

kriminalpolitik och brottsprevention (Ferrell, 2008:3). Cultural criminology är en teori inom den 

kriminologiska vetenskapen som har att göra med en kulturförändring på en abstrakt nivå. För att 

se till den i verkligheten får man gå till Ferrells begrepp "ugly criminology"  (Arrigo&Williams, 

2006:258). Medias ökade upptäckning av samhällsvåld och brottslighet i tryckt som digital form 

är ett uttryck för ugly criminology. TV-serierna som avhandlar brottsplatsteknik, polisjakter och 

psykopater likväl som tidningarnas sommarbilagor med "Svenska mord"-tema är en del i den så 

kallade ugly criminology. Det är fenomenet ugly criminology som teorin cultural criminology 

handlar om.  Mitt intresse för cultural criminology har vuxit fram i samband med att jag fått upp 

ögonen för den utbredning som ugly criminology nått. Jag har tidigare studerat begreppet penal 

populism och sett hur de sociala strömningarna påverkat beslutsfattande i kriminalpolitiken. 

Steget var då inte långt att också se till media och dess påverkan på samhällets sociala 

strömningar i form av  risktänkande. 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem avsnitt där det första tjänar syftet att för läsaren framställa uppsatsens 

utgångspunkt, de ramar uppsatsen har och vad som ska avhandlas. Meningen är att läsaren i 

inledningen ska bli införstådd i termen "cultural criminology" samt ges en insyn i den tes som ska 

komma att drivas i relation till problem- samt frågeställningar. 

 

Metod-avsnittet går igenom undersökningssätt, tar upp källorna och idkar källkritik för att hitta 

eventuella brister i resonemangen ur "Teoretiska begrepp" i förhållande till uppsatsen, dess 

problemställning och tes. 

 

Det avsnitt jag valt att kalla "Teoretiska begrepp" ska avhandla de kriminologiska sociologiska 

och filosofiska verktyg som i uppsatsen ska användas att driva igenom dess bakomliggande tes. 

Verktygen utgörs av teorier och resonemang påvisade av erkända akademiker och teoretiker inom 

respektive vetenskap. 

 

Den teoretiska analysen sker i det fjärde avsnittet där jag sammanlänkar resonemangen ur 

"Teoretiska begrepp" med varandra. Jag framställer på vilka sätt teorierna är relevanta för tesen 

och diskuterar dem även i relation till den egna mindre media-studien. 

 

Slutsatser dras i det femte avsnittet där den sammanlänkade teorin ställs i direkt relation till 

uppsatsens problemställning och tes. Jag söker belägga tesen för dagens Sverige och föreslår 

vidare sätt att fortsätta forskning i kulturgörandet av kriminologin.  

 
 
1.3 Aktuellt forskningsläge 

Forskningsläget kring begreppet "cultural criminology" i en svensk kontext är i stort obefintlig. I 

det större perspektivet finns en relativt stor samling forskning och teoretiserande gjord kring 

termen, då främst i de anglosaxiska länderna. Vad som är viktigt att se till är det nya i 

sammankopplandet av begreppen “kultur”+”kriminologi” inom den kriminologiska vetenskapen.  

De tidigare vida skilda ämnena har kommit att gå in i varandra till den grad att de skapat en egen, 

gemensam, gren – cultural criminology. Termens tidigare officiella icke-existens inom svensk 



 7 

kriminologi har i stort rättfärdigats av att termen varit inaktuell för Sverige (och till viss grad 

Skandinavien) eftersom vi inte har ansetts varit drabbade av fenomenet ugly criminology i 

samma utsträckning. Därmed har cultural criminology setts som onödig. Jag hävdar dock det 

motsatta och vill därför introducera begreppet cultural criminology i svensk kontext. Dock är det 

viktigt att påpeka anknytningen mellan cultural criminology, som “outforskat” ämne i Sverige, 

och det vida utforskade cultural studies. Det är möjligt att säga att begreppet cultural criminology 

och dess själva kärna härrör ur cultural studies. Det senare är en i Sverige välutforskad vetenskap 

och möjligen går det att säga att kriminalitet och dess kringkonster forskats kring ur ett kulturellt 

perspektiv under en längre period, dock aldrig under parollen “cultural criminology” eller med 

kriminologisk utgångspunkt.  

 

 

1.4 Problemställning  

Dagens samhälle genomsyras av en mediekonsumtion av aldrig tidigare sedda mått (Christie, 

2004:69). Vi pumpas med information i TV, i radio, på Internet - via bloggar, twittrar, 

communities och forum. Medias ökade utbredning kan ses som en fortsatt utveckling av det 

skriftligt samhället (Björnsson&Lutherson, 1997:17). Björnsson och Luthersson menar att den 

historiska övergången från muntlighet till skriftlighet är grundvalen för hela vår civilisation och 

att systematisk kritik som vi känner den är också bara möjlig i ett skriftbaserat samhälle 

(Björnsson&Luthersson, 1997:17). Dagens medialandskap är grundad i det här skriftbaserade 

samhället och har därför stora möjligheter till samhällskritik. Vi som mediakonsumenter har 

också idag större möjlighet att kritisera media men också att kritisera via media. Precis som 

Christina Zedell från finansutskottet uttalade i en intervju; "Fri media är oerhört viktigt!" (Zedell, 

Expressen, 2007). Aldrig förr har dock kriminalitet getts sådan uppmärksamhet i alla former av 

media (Jewkes, 2004:141). Inte bara information kring kriminalitet erbjuds via de olika 

mediekanalerna utan även ett nöjeskapande kring brottsligheten. Trots att människan alltid varit 

fascinerad av det spännande, normbrytande, så har intresset för TV-program som "Cops", 

detektivserier i TV, radio och tidningar eller kriminalitet alternativt brottsbekämpning i dator- 

och TV-spelens värld aldrig varit så populärt. Medierna är politikens viktigaste arena, den som 

behärskar medierna dominerar också det politiska skeendet (Björnsson&Luthersson, 1997:41). 
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Vår kultur har kommit att absorberas av kriminaliteten som underhållning. Samtidigt har vi heller 

aldrig varit så rädda för att utsättas för brottslighet.  När Brottsförebyggande rådet gjorde sin 

nationella trygghetsundersökning svarade 77% av de tillfrågade att de faktisk var oroade över 

brottsligheten i samhället. Många uppgav att de oroade sig ganska eller mycket ofta (BRÅ:s 

nationella trygghetsundersökning, 2010:11). Häri ligger en tvetydighet. Med en sådan vardaglig 

kontakt med kriminalitet, där den till och med är ett verktyg för avslappning och förströelse, 

borde vi inte också ha en mer avslappnad syn på kriminalitet? Den här uppsatsen kommer driva 

tesen att ugly criminology (som ett kulturaliserande av kriminalitet) bidrar till en ökad (och i viss 

mån överdriven) oro för att bli utsatt för brottslighet, ett ökat allmänt moraliserande kring vad 

som är rätt och fel samt ett utbrett riskanalystänkande där varje situation analyseras och bedöms 

efter sannolikheten att utsättas för risk. Jag hävdar alltså att det är på grund av det mediala 

internaliserandet av kriminalitet som den ökade oron och risktänkandet sker. 

 

Det ökade medialandskapet med bland annat de nya IT-medierna leder till att 

mediekonsumtionen letar sig in i individens hela vardag och blir som en konstant ström av 

mediaintag. Bara mellan 2005 och 2008 ökade andelen internetanvändare dramatiskt från 35% till 

68% (Nordicoms mediebarometer, 2009:1). I hemmet finns radio, Tv, DVD-spelare, TV-

spelskonsoler, datorer. I brevlådan hamnar tidningar och under bilturen passerar föraren med stor 

säkerhet minst en löpsedel. Jag hävdar att media har blivit påflugen istället för aktivt uppsökt. 

Konsumtionen av den har i mångt och mycket blivit mer ofrivillig än frivillig och därmed också 

dess budskap. Budskapet idag handlar i betydande utsträckning om kriminalitet. 

 

1.4 Syfte 

Den här uppsatsen är skriven utifrån ett kriminologiskt perspektiv och handlar om ett allmänt 

kulturellt internaliserandet av kriminalitet. I den kontexten kommer uppsatsen att delvis avhandla 

den teori som i de anglosaxiska länderna benämnts "cultural criminology" och hur det används 

för att analysera fenomenet "ugly criminology". Jag kommer i uppsatsen göra en ansats att 

introducera begreppet cultural criminology i en svensk kontext. Det övergripande syftet för 

uppsatsarbetet är också att driva den tes som talar för hur så kallade "ugly criminology" och ett 

vad jag väljer att kalla kulturgörande av kriminologi bidrar till framfarten för vad Beck benämner 
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"risksamhället".  

 

 

 

1.6 Frågeställningar 

För att förstå hur viktig kulturaliseringen av kriminologi är för framväxten av ett risksamhälle 

krävs också en insikt i hur kriminalitet lyckats nässla sig in som en av huvudspelarna i vår 

vardag. Detta sker genom att se till media och vilka processer som gör att den ger rum att spegla 

kriminaliteten. 

 

För att få en överblick på det samhällstillstånd och dess olika begrepp som kommer att studeras 

utgår uppsatsen från tre analytiska frågor; 

 

– Vad är cultural criminology?  

– Hur kan ugly criminology ta så stor plats? 

– På vilket sätt driver ugly criminology fram en risksamhälle?  

 

Dessa tre frågor i samspel kommer att genomsyra uppsatsen när den går igenom de teoretiska 

begrepp som sedan kommer analysera problemställningen och nå uppsatsens syfte. De analytiska 

frågorna rör varsin avdelning av uppsatsens avsnitt två och vägleder läsaren i att förstå det 

resonemang som förs av respektive forskarkälla. 

 

1.7 Avgränsningar 

Uppsatsen är avgränsad till dess litteratur och forskningen som tas upp i den. Empirin är 

avgränsad till de efterforskningar som kan kallas en mindre mediestudie. Det är en mediastudie i 

vilken jag valt att se på vilket sätt kriminalitet avhandlas i det TV-sända programmet "Efterlyst" 

samt i tidningen "Misstänkt". De två mediaexemplen har valts för att de är dem i svenskt 

medialandskap som, i min åsikt, ligger närmast den anglosaxiska media som avhandlar ugly 

criminology.  För att peka på hur ugly criminology  också är befäst i Sverige (och därmed ger 

teorin cultural criminology en spelplan) har mediastudiens fokus lagts på de "Efterlyst" och 
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"Misstänkt". 

 

Uppsatsen använder inom kriminologisk och sociologisk forskning vedertagna  

teoretiska verktyg för att påvisa och i viss mån kartlägga en reell strukturförändring i vårt 

samhälle mot ett risksamhälle.  Då uppsatsen är kartläggande är dess ekologiska validitet 

avhängig källorna som tas upp. 

 

Ferrell och Presdee redogör för de uttryck cultural criminology tar sig och ges i samhället samt 

den påverkan den har på individ och grupp. Jag har valt att göra ett urval i deras resonemang för 

att förmedla en grundläggande bild av begreppet cultural criminology och dess betydelse. Det 

innebär att jag valt en inriktning mot begreppets framväxt och vad som skiljer det från klassisk 

konventionell kriminologi. Jag har också valt att i uppsatsen innefatta deras redogörelse för 

betydelsen av kulturen inom begreppet cultural criminology samt hur den förändrade 

samhällskulturen bidragit till att begreppets framväxt. 

 

Baudrillard beskriver betydelsen av media i samhället och olika gruppers uppfattning av vad som 

är verkligt och vad som innehar riktig mening samt vars mening är simulerad. I uppsatsen 

används framförallt hans beskrivning av hur media fungerar och hur individen blir meddragen i 

simuleringen av dess verklighet. Han pekar därmed på dubbelsidigheten i mediekonsumtion och 

verklighetsuppfattning. 

 

Ulrich Beck teoretiserar kring ett globalt risksamhälle. I uppsatsen har jag valt att ta upp Becks 

tre typer, eller lager, av risker. Utöver detta innefattar uppsatsen hans tankegångar kring 

konceptualiserandet av begreppet "risk".  Vad han benämner som politisk explosivitet väljer jag 

att kalla för sociala strömningar. Detta för att på ett mer Sverige-anpassat sätt kontextualisera 

Becks något abstrakta teori kring world risk society.  
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2 METOD 

 

 2.1 Val av metod 

I enlighet med Per Dannefjord väljer jag att se på begreppet metod med betydelsen "hur man löst 

problemet" (där problemet är de frågeställningar som tas upp alternativt problemformuleringen) i 

motsats till det annars konventionella sättet som är att se till metod med betydelsen "hur man 

samlat in data" (Dannefjord, 1999:5). Jag väljer därför att främst redovisa den metod som använts 

för att undersöka uppsatsens problemformulering och lösa dess frågeställningar men också att gå 

igenom de tekniker som använts under insamlandet av data. 

 

Denna uppsats är skriven i formen av en litterär studie. I början av arbetet med den här uppsatsen 

fanns tankar att genom en kvantitativ forskningsmetod, exempelvis en enkätstudie, göra en egen 

undersökning i 1) människors vardagliga oro att utsättas för brott och 2) i deras risktänkande. En 

övergripande empirisk studie skulle ge grund att diskutera uppsatsens problemformulering och 

tes. En sådan enkätundersökning skulle dock bli lite problematisk eftersom oro och risk är ytterst 

subjektiva företeelse. Två personer kan ha olika uppfattning om huruvida de är rädda att bli 

överfallna när de går på stan medan en tredje utomstående person kan mena att de båda lider av 

stor oro för risken att bli utsatt för brott. Att formulera enkätfrågor som fångar in alla individers 

uppfattning av vad som är oro och risk är omöjligt. Därför valdes den typen av empirisk metod 

som underlag bort för den här uppsatsen. Inte heller en kvalitativ studie på intervjubasis är 

idealisk, även om den kan framstå som mer användningsbar än enkätstudien. Också i en 

intervjusituation blir de begrepp som ska undersökas (oro och risk) väldigt subjektiva. Att fråga 

informanten om han eller hon upplever sin oro påverkad av media kan aldrig garantera ett riktigt 

svar. Individen kan sällan avgöra om han eller hon faktiskt är påverkad av media. Uppsatsen kom 

att bli en kvalitativ studie i litteraturundersökningsform. Uppsatsen utgår från vad Per Dannefjord 

väljer att kalla påståendesatser (Dannefjord, 1999:26). "Påståendesatserna säger något positivt om 

någonting specifikt i samhället, och syftar inte till att generalisera i första hand. Man vill studera 

hur en samhällsföreteelse ser ut vid en given tidpunkt, eller hur den har förändrats över tid" 

(Dannefjord, 1999:26-27). Formatet underlättar i att introducera cultural criminology och ugly 

criminology som begrepp och peka på dess framväxt i Sverige på ett sätt som exempelvis en 
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enkätstudie inte kunde ha gjort. Uppsatsen tar avstamp i ett antal sociologer och kriminologers 

forskning kring cultural criminology, mediastudier och studier som har att göra med 

risksamhället. Från deras forskning utgår jag sedan för att tjäna uppsatsens syfte, besvara dess 

frågeställningar och skipa ljus åt deras forskning i en svensk kontext. Jag gör vissa egna analyser 

och drar som avslutning några slutsatser. I huvudfokus ligger dock uppsatsens källor och hur 

deras forskning gällande uppsatsens tema och nyckelord kan skänka ljus åt uppsatsens 

problemformulering.  

 

Utöver detta tillkom en mindre empirisk studie i form av en mediaundersökning som senare ledde 

till en medieanalys. Betydelsen av att använda dokument (i den här uppsatsen i formen av en 

dokumentering av "Efterlyst" och "Misstänkt") i kombination med observationer (här som 

observationer av teorin cultural criminology och fenomenet ugly criminology) är en kombination 

som gör att man som samhällsforskare kan jämföra sina egna tolkningar av händelser med hur 

dessa eller närbesläktade händelser beskrivits i olika dokument (May, 1997:212). Jag väljer också 

att anamma Mays ståndpunkt i att dokument också kan vara studieobjekt i sig. De kan berätta för 

oss om hur händelsen konstruerades och skälen för att dokumentera dem (May, 1997:212). För 

uppsatsen innebär det medieanalysens studieobjekt ger möjlighet att visa på det fenomen som 

dem gett skäl att konstruera sin mediebild. Genom mediestudien observerar jag den typ av ugly 

criminology som media dras mot. 

 

Från den forskning som upptas i uppsatsen dras paralleller till den mindre medieanalysen. 

Medieanalysen bidrar då till att visa att vad Jeff Ferrell kallar ugly criminology nått Sverige och 

därmed också pekar på att teorierna kring begreppet cultural criminologys har nödvändiga i den 

konventionella kriminologin. Vi kan också använda mediaanalysens dokument som bas för 

fortsatt forskning och kartläggning (May, 1997:212). 

 

Det praktiska uppsatsarbetet inleddes med databassök i dåvarande Växjö universitets 

biblioteksdatabas samt i ELIN-databasen. Sökorden var: "cultural criminology", "world risk 

society", "crime+fear". En bred och övergripande genomgång av litteratur, vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar följde för att sedan kunna göra en mer specifik inriktning. Inriktningen skedde 
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mot Ferrell och Presdee och fortsatte sedan efter inrådan av handledare med Beck. För att fullt 

kunna koppla ihop Ferrell och Presdees teorier kring cultural criminology och Becks risksamhälle 

använde jag mig av Baudrillard. Hans teorier har fått fungera som en övergång mellan cultural 

criminology och hur den fått makt att inverka på oss till den grad att den varit med att driva fram 

ett risksamhälle. 

 

 

2.2 Källkritik 

"Källkritik, historievetenskaplig metod som syftar till att identifiera en källa, dess upphovsman 

och hans eller hennes avsikter med den, att avgöra om den är sann eller falsk, närheten i tid 

mellan källan och dess upphovsman samt källors beroende av varandra" (Nationalencyklopedin, 

"källkritik"). 

2.2.1 Baudrillard, Jean - Simulacra and simulation (1994) 

Jean Baudrillard var en fransk filosof och sociolog inom den poststrukturella skolan. Under sin 

sociologiskt aktiva forskningsperiod innehade Baudrillard en professur vid Nanterre-universitetet 

i Paris. Han har publicerat ett stort antal böcker såväl som vetenskapliga artiklar inom post-

strukturell sociologi. Det går att rikta kritik mot huruvida hans sociologiska teorier är 

applicerbara på kriminologiska begrepp och företeelser. Jag pekar dock på de båda ämnenas  

närliggande natur och menar att stora likheter finns mellan resonemang som förs av Baudrillard 

samt av andra kriminologer rörande medias roll i relation till kriminalitet (Sundquist, 2009:18). 

Baudrillard är också tydligt kritisk till media och en del hävdar att grunden till det ligger i att han 

ska ha en marxistisk utgångspunkt i sin forskning. Baudrillard vände sig dock bort från 

marxistisk teoribildning under 70-talet och för att gå mot poststrukturalismen. Jag hävdar att hans 

medieteorier är ett bevis för den övergången och typexempel på poststrukturalismens revolt mot 

möjligheten att nå en exakt och systematisk kunskap om den sociala verkligheten 

(Nationalencyklopedin, "poststrukturalism"). 

 

2.2.2 Beck, Ulrich - World Risk Society-teorin 

Ulrich Beck är professor i sociologi vid Ludwig-Maximilian universitetet i München samt vid 

London School of Economics. Beck har läst juridik, sociologi, filosofi, psykologi och political 
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science vid Münchenuniversitetet där han också 1979 kom att motta sin doktorsgrad i sociologi. 

Han har sedan dess mottagit ett antal hedersdoktorat från universitet runt om i Europa och är 

grundare och ledare för forskningscentret Sonderforschungsbereich - Reflexive Modernisation 

vid Münchenuniversitetet. 2005 blev han erbjuden en professur i sociologi vid Cambridge 

(http://www2.lse.ac.uk, 1 januari, 2010). Becks teori kring risksamhället är mycket djuplodande. 

Man kan hävda att Becks mycket komplexa teori reduceras för mycket i uppsatsen. Jag menar 

istället att en reduktion av hans teorier kring risksamhället är nödvändig för att läsaren ska kunna 

få en översikt av Becks teori i relation till de övriga forskarnas. Att djuplodande ge sig i kast att 

gå igenom hela risksamhälles-teorin vore att tappa läsaren på vägen. Därför har jag valt att endast 

använda de grundläggande delarna av vad Beck kallar "world risk society".  

 

 

2.2.3 Ferrell, Jeff - Cultural Criminology: An invitation (2008), del i: Philosophy, Crime and 

Criminology (2006). Presdee, Michael - Cultural Criminology and the Carnival of Crime 

(2000). 

 

Att ta upp Jeff Ferrell och Mike Presdee under samma underrubrik i källkritik-avsnittet är ett 

medvetet val från min sida då den kritik som kan framföras gällande dem är gemensam för de 

båda. 

 

Jeff Ferrell fick sin doktorsgrad vid University of Texas i Austin. Han innehar nu en professur i 

sociologi vid Texas Christian University samt en gästprofessur i kriminologi vid universitetet i 

Kent, Storbritannien. 1998 mottog Ferrell utmärkelsen Critical Criminologist of the Year från the 

American Society of Criminology. (http://www.indstate.edu, 1 januari, 2010). Ferrell är en av de 

mest framstående forskarna inom begreppet cultural criminology och att inte ta med hans teorier i 

en uppsats rörande samma ämne vore en omöjlighet. Mike Presdee var en huvudfigur inom 

nyutvecklandet av fältet "cultural criminology" (The Guardian, 20 augusti, 2009). Han innehade 

en docenttjänst vid institutionen för sociologi och social politik vid Sunderland University och 

var också djupt involverad i den sociologiska institutionen vid universitetet i Kent. Presdee 

tjänstgjorde även som befäl inom den brittiska marinen, han levde en tid utanför samhällets 
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skyddsnät som hemlös i Kanada och agerade rådgivare till ministrar i det brittiska kabinettet 

rörande frågor kring ungdomar och brottslighet. Presdee har både i sitt privata såväl som 

yrkesverksamma liv samlat på sig en kunskap som resulterat i forskning av oumbärlig vikt för 

kriminologin, icke minst för begreppet cultural criminology. 

 

Kritiker skulle hävda att Jeff Ferrell och Mike Presdees forskning är varandra närstående . De 

skulle också hävda att det faktum att de båda finns vid samma institution gör det svårt att se dem 

och deras forskning som oberoende varandra. Det stämmer att både Ferrell och Presdee delvis är 

aktiva inom samma område av cultural criminology. Jag menar att att Ferrell och Presdees teorier 

möjligtvis inte är oberoende av varandra men de är inte heller avhängiga varandra. Snarare än 

invaderar varandras forskningsområden så kompletterar de varandra med sina teorier. Därav har 

jag valt att ta med både Ferrell och Presdee som källor i den här uppsatsen. 

 

Det går också att diskutera huruvida det faktum att uppsatsens källor formulerat sina teorier på 

engelska och att jag sedan tolkat dem och skrivit ned dem i relation till den här uppsatsens 

problemställning. Varje litterär översättning är relativ, ingen översättning är den andra lik, medan 

originaltexten däremot är oföränderlig (Tegelberg, Svenska Dagbladet, 2009). För att källans 

egentliga mening inte ska gå förlorad i en tolkning och översättning krävs det av källans 

mottagare (uppsatsens författare) att ha tillräckliga kunskaper att tolka källan, både språkliga och 

i ämnet. Mottagaren bör ha bred ämneskunskap och en förförståelse för det källan tar upp. Det är 

dock idag erkänt att översättningsvetenskapen gått från att vara preskriptiv till att ha blivit 

deskriptiv och explikativ (Tegelberg, Svenska dagbladet, 2009). I allt större utsträckning ses 

målspråkstexten som en text i sin egen rätt och inte enbart relaterad till källspråkstexten. 

Källtextens egenskaper är inte längre helt avgörande för den vetenskapliga analysen av 

översättningsprocessen utan fokus ligger mer på målspråkskulturen och dess premisser. Det ses 

idag inte som en förlust av egentlig mening när översättarens fokus delvis gått ifrån den objektiva 

översättningen av  källspråkstexten utan som en vinst då den möjliggör ytterligare tolkning av 

ursprungstexten (Tegelberg, Svenska Dagbladet, 2009). Då ämnet som den här uppsatsen 

avhandlar är ett som jag har insikt i (efter ca elva månaders studier) såväl som det att jag har 

deltagit i en långvarig engelskspråkig utbildning menar jag dock att jag har en god förförståelse 
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för ämnet och det engelska språket. Jag har därför försökt att utgå från en så objektiv översättning 

och tolkning som möjligt, dock med viss hänvisning till det fokus som Tegelberg ger 

målspråkskulturen och dess premisser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

3 TEORETISKA BEGREPP 

 

3.1  Cultural criminology 

"Cultural criminology" som teori rör sig medvetet från de konventionella och sedan länge 

vedertagna teorierna inom sociologi och kriminologi. Den väljer att införliva aspekter av 

vetenskaper som media studies, existentiell filosofi, postmodern critical theory, antropologi, 

samhällsteori och i viss mån aspekter ur praktisk politik. Cultural criminology ämnar inte att fly 

undan kriminologin, dess historia är fast rotad i ett av den kriminologiska vetenskapens klassiska 

perspektiv - Birminghamskolan - men snarare att införliva ett flertal alternativa perspektiv och 

därigenom bredda studier i brottslighet till ett modernt perspektiv. (Ferrell, 2008:5-6) 
 

I begreppet "cultural criminology" har "kultur" innebörden; det kollektiva medvetandet och det 

kollektiva medvetendets identitet. Det är både på grund av det kollektiva medvetandet och med 

det som samhällets styrande krafterna kan angöra sin auktoritet. Ordet "kultur" kan förknippas 

med en sökan efter mening; det mänskliga begäret att ge sin omgivning mening. Där meningen 

inte finns skapas ny, egen, mening. Vad vi upplever idag är att vi i högre grad förlitar oss till 

media som meningsskapare (Christie, 2004:69). Meningsskapandet blir viktigt för uppfattningen 

av den individuella säkerheten och får betydelse för individens säkerhetsåtgärder. Det är kultur 

och meningsskapande som avgör vilken typ av mening en viss händelse, ett ting eller ett beteende 

får och därmed, i förlängningen, vad som är brottsligt. (Ferrell, 2008:2) 

 

Kultur är den symboliska miljö som vi alla finns i. Den formas efter social tillhörighet, etnicitet, 

och yrke men den existens inte bara på grund av de här faktorerna. Kulturens maktfaktor ligger i 

de block av kollektiv mening som omgärdar våra vardagliga problemen. Samtidigt som individen 

föreställer sig situationer i vilka en viss typ av händelse kan uppstå dyker också blocken av 

kollektiv mening upp och omgärdar risktänkandet, det talar om för individen om händelsen är en 

risk för individen eller bara ett normalt beteende. Exempelvis gör den kollektiva meningen att 

bandanan blir en gängsymbol (och en risk mot den egna säkerheten) på huvudet på en tatuerad 

ung man men en söt huvudbonad på den lilla flickan. (Ferrell, 2008:3) Men också 

meningsskapandet hos individen (i motsats till kollektivet) är en kulturel process som avgör vad 

som uppfattas som risk eller hot och inte. 
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 3.1.2  Kriminalitet är kulturgrundad 

Vi har ovan fastslagit att vi lever i ett samhälle där kriminaliteten kan vara kulturgrundad. Med 

det menar vi att den kriminaliserande process som avgör vilken typ av beteende som är abnormt 

och brottsligt, också är en kulturell process. Det är en del av en samhällelig kulturell process där 

makthavare definierar och formar de livsstilar som ska komma att socialt dominera i samhället. 

De avgör vilka livsstilar som är normala, vilket beteende som är i enlighet med lagar och normer 

och vilka livsstilar som inte är det. De makthavande har också möjlighet att styra inte bara över 

huruvida vi själva lever ett normföljande eller abnormt liv utan både hur och vad vi uppfattar som 

en normal social tillvaro. Det är de makthavande som, genom lagens processer, avgör vad som är 

acceptabelt beteende och vad som bör förbjudas. (Presdee, 2000:17) 

 

Vad som blir allt mer uppenbart är dock att de makthavande idag inte bara är politiker och att 

maktutövande inte bara avgränsas till att röra politiska arenor och dess beslut. Det vidgade 

begreppet makthavare inbegriper idag i mycket utbredd grad media och ”penal populism"; 

påtryckningsgrupper ur samhället bestående av individer som utövar påtryckningar i olika former 

(både öppna som lobbyistgrupper och dolt via press eller annan media så som t ex. bloggar). Efter 

politiseringen av svensk kriminalpolitik i mitten av 1980-talet blev kriminalpolitiken en viktig 

fråga att profilera sig på (Andersson&Nilsson, 2009:125). I samband med nedmonteringen av 

behandlingstanken inom kriminalvården och introducerandet av kontrollåtgärder gavs 

kriminologiska experter allt mindre plats i de politiska debatterna och folkets påtryckningar allt 

större. Media, påtryckningsgrupper, lobbyister och individer blev därmed till en formidabel 

maktgrupp och är om möjligt än mer så idag. Dessa som makthavare avgör, genom kulturella 

meningsskapande processer, vilken musik som bör klassas som farlig och kriminell, var och när 

den bör lyssnas till och inte, vart det är tillåtet och uttrycka sig kreativt och inte, de avgör vad 

som kan anses erotiskt och vad som anses perverst. (Presdee, 2000:15).  
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 3.1.3  "Ugly criminology" (Arrigo&Williams, 2006:258) 

I större mån än andra teman har kriminaliteten beretts plats i media som en förströelseaktivitet. 

På radio går deckarföljetonger, i TV går programserier inspirerade av FBI, säkerhetspolis, 

brottsplatsteknik och efterlysningar etcetera. Litteraturen genomsyras av skönlitterära styckmord, 

våldtäkter och rån. Så kallat verklighetsbaserade romaner avhandlar "sanna" brott ur svensk och 

omvärldshistoria (Arrigo&Williams, 2006:259). Den tryckta pressen informerar i större 

utsträckning om helgens misshandel och inbrottsförsök än den gör om de nybyggda lägenheterna 

under pågående bostadsbrist eller de nyskapade jobben. Varje medelstor stad kan i någon av sina 

tidningar oftast finna en rubrik benämnd "Polissirenen", "Hänt inatt" eller "Brottsportalen" där 

man ska "upptäck(a) brotten i ditt närområde" (Östra Smålands webbupplaga, 1 januari, 2010). 

 

Störst medialt genomslag i detta tema har kanske TV-programmet "Efterlyst" fått. Enligt 

tittarsiffror har "Efterlyst" bara ökat i popularitet och efter medias egen branschtidnings 

rapportering slog det tittarrekord för en kort tid sedan i samband med vad som blev känt som  

"Helikopterrånet" mot G4 Security (Dagens Media, 25 september, 2009). Efterlysts programidé 

är att just efterlysa uppgifter om brott som begåtts (http://www.tv3.se/efterlyst, 1 januari 2010). 

Programmet startade i TV3 1990 och har sedan dess alltså ökat i popularitet. Viktigt för TV3 är 

också att, för att öka dess trovärdighet, framföra att programmet är ett samarbete mellan kanalen 

och polisen. Jag har sett till programmet  "Efterlyst" för att särskåda de dramaturgiska verktyg 

som används för att förmedla bilden av brottsbekämparna och brottsverkarna i media. 

Programmet är mycket dramaturgiskt välupplagt när tittaren möts av den kraftfulla och trygga 

programledaren som i den vilda sjögången av brottslighet, övervakningsfilmer och smygtagna 

fotografier agerar som samhällets ankare. Till sin hjälp har han den jovialiske professorn som 

tillbakalutad i sin stol utför mindre analyser och ger kommentarer till efterlysningarna som visas. 

Bakom de två herrarna syns ett hav av blå poliser som inför tv-kameran representeras av en ung 

och söt kvinnlig polis som uppmanar tittaren att ringa in sina tips genast! Likt ljusets riddare 

avhandlar dessa tre; programledaren, professorn och polishavet, det krig mot kriminaliteten som 

de målar upp försigår i samhället. Programmet blir sinnebilden av det mediala intresse som finns 

för kriminalitet och det intresse tittarna har av att sluka medieproduktioner med sådan inriktning. 

Med stämningsskapande musik och känsloväckande klipp ur de kommande inslagen byggs 
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spänningen upp redan från första sekund och så snart som i programmets inledande vinjett 

uppmanas tittaren att, som en Garlands tredje säkerhetssektor i samhället, ”var med och lös 

kvällens fall i 'Efterlyst'". "Efterlyst"s genomslagskraft är så fastställd hos programledaren att han 

förklarar dess tonvikt för tittaren.  

 

Programledaren: "Ja, jag sa det redan förra veckan - de tre personer som misshandlade 19-åriga 

Mattias på T-centralen i Stockholm skulle åka fast. Och de trodde på mig i så hög grad att de 

själva anmälde sig till polisen efter sändningen." 

 

Genom detta uttalande fastställs programmets betydelse även för tittaren och denne övertygas än 

mer av innehållets vikt. Också språket i programmet är dramatiskt och skapar nästintill en 

hetsjakt på de kriminella som efterlyses. "Du kan hjälpa till att sätta dit dom.", ”massiv 

spaningsinsats", "mordet är fortfarande en gåta" och ord som "attacker" skapar känslan av den 

gemensamma jakten i TV-rutan på det som gör samhället och verkligheten otryggt. I enlighet 

med vad Andersson&Nilsson skriver verkar "Efterlyst på samma sätt;  

 

"Risktänkande producerar på samma sätt socialt värdefull kunskap, vi kan genom riskanalyser 

förhålla oss till vår omgivning. För det första genom utskiljandet av 'dem som begår brott', inte 

direkt och i specifika individer, utan i termer av dem som utgör hoten och riskerna. Det handlar 

då om dem som hör hemma i vårt område och inte gör det." (Andersson&Nilsson, 2009:122) 

I den tryckta median har en relativt ny tidning vars fokus också ligger på kriminalitet dykt upp. 

"Misstänkt" (Bonnier tidskrifter) marknadsför sig som "Sveriges enda kriminalmagasin" och 

åtföljs i Bonnier tidskrifters egen tidskriftsbeskrivning med orden; "Misstänkt är tidningen som 

tar läsaren med på en tur bakom gallren, avspärrningarna och kvällstidningsrubrikerna." 

(http://www.bonniertidsskrifter.se/varumarken/misstankt//index). Tidningen tar tydligt avstamp i 

ett moraliserande kring rätt och fel. Bland reklamannonserna återfinns "Nordisk 

Kriminalkrönika", en bok vars framsida pryds av bilder på den röda Saaben i vilken förövaren i 

det så kallade Engla-mordet färdades, en bild på Engla själv, ytterligare en på en skylt med 

ortsnamnet Rödeby - härrörande till Rödebymorden - samt en halvsidesbild på en piketklädd 

polis. Tidningen pryds av rubriker som; "Min son såg mig torteras", "Brottsplats Köpenhamn" 
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och "Misstänkt listar de mest efterlysta brottslingarna" (vilket de gör med namn och bild, 

information om senaste vistelseplats samt direktnummer till utredningschefen i det specifika 

fallet). Särskilt påfallande är ett utspel som chefredaktören gör som svar till en insändare som 

kritiserar eett tidigare nummers ledarsida. Titeln på insändaren är "Vem har rätt att döma?" och 

den är inskickad av en man som enligt egen utsago varit frihetsberövad under perioder de senaste 

tio åren. Mannen skriver; 

 

"Du (chefredaktören) har ingen aning om varför personen i fråga blev kriminell, varför det gick 

fel och om personen behöver hjälp. Att kränka människor är fel. Ta reda på fakta innan du 

uttalar dig." ("Misstänkt", nr 4, 2009) 

 

Det svar han får kan ses som ett typexempel av hur media axlar rollen som moraliserande 

sanningsledsagare; 

 

"...få saker kan motivera en människa att skada andra människor. Säkerligen finns det en uppsjö 

förklaringar till varför personer begår brott och skadar andra människor, få av dessa gör mig 

övertygad. Sist och slutligen är man ändå själv ansvarig för sina handlingar och bör stå för 

dem./.../har du begått ett brott tycker jag absolut att du ska avtjäna det straff du dömts till. Varför 

du begått brottet är mindre viktigt, det bryr jag mig inte om." ("Misstänkt", nr 4, 2009) 

 

 

3.2 Medias simulation av verkligheten 

”Vi lever i en värld med alltmer information och allt mindre mening” (Baudrillard, 1994:83). Det 

är ledorden till de teorier Baudrillard lägger fram om medias betydelse i relation till vad som är 

verkligt och verklighetens mening. Andemeningen i hans teorier utgörs av en förlust av verklig 

mening i dagens media. Massmedia upplöser verklig information genom att förvanska den. 

Samtidigt fortgår samhället i en oöverkomlig medieproduktion som resulterar i att  verkligheten 

blir dränkt av medias innehåll. I klarspråk menar Baudrillard att verkligheten dränks av en 

förvanskad medial verklighet som simuleras att vara mer verklig än den pågående reella 

verkligheten. Istället för att kommunicera mening uttömmer media sig självt genom att simulera 
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en mening som är mer eftertraktad. Genom att skapa en verklighet där mottagaren av media står i 

centrum inleds en cirkelrörelse i vilken mottagaren lockas att själv delta i simuleringen av verklig 

mening (vilken är medieproduktionen)(Baudrillard, 1994:79). På så sätt lockas individen till 

vidare konsumtion av media och bidrar till ett utökat informationssamhälle med minskad  

verklig mening. I och med detta vilseledande av individen hävdar Baudrillard att massmedia 

antar en falsk roll  när den tilldelar sig uppgiften som  moralbevakare;  

 

”the media make themselves into the vehicle of moral condemnation /.../ of the  

exploitation of fear for political ends, but simultaneously, in the most complete  

ambiguity /.../ they themselves march to the tune of seduction.” (Baudrillard, 1995:83) 

 

Baudrillard menar att individen på ett plan är medveten om att den information som mottages via 

media inte är en reflektion av det verkliga.Trots det pågår en intern simulation hos massan av 

individer som väljer att bortse från den insikten. Trots vetskapen om medias dubbelsidighet väljer 

man ändå att lyssna till den. (Baudrilard, 1994:85) 

 

Genom media blir individen påklistrad en bild av hur det samhällets ideal ser ut och hur hon 

därmed bör agera för att passa in som subjekt i detta samhälle (Baudrillard, 1994:85). Utifrån de 

via media förmedlade samhällsnormerna förväntas individen av sin omgivning så väl som sig 

själv att leva upp till dessa och förverkliga ett liv kring dem. På samma sätt fördöms hon om hon 

inte klarar att leva efter dessa på samma sätt som de vilka aldrig ens väljer att eftersträva idealen. 
 
 
 
3.3 Ulrich Becks risksamhälle 

Beck citerar Sokrates gåtfulla ord - "Det jag vet är att jag inget vet" och det som kanske stämmer 

bättre överens i det moderna samhället - "Jag vet inte vad det är jag inte vet" (Beck, Logos 

Journal, 2006). Han hävdar att det är denna senare mening som genomsyrar samhället och leder 

fram till en genomgripande oro, till ett risktänkande och framväxten av ett "world risk society". 

 

Risksamhället bygger på vad som av Beck identifieras som tre övergripande lager av faror eller 

risker. Det första är miljökriser, så som tsunamier, klimatkriser eller jordbävning. Det andra är 
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globala ekonomiska kriser, likt den vi lever i idag, och det tredje är faran i nationsövergripande 

terroristorganisationer (Beck, Logos Journal, 2002). Trots sina skillnader ger alla de tre 

övergripande riskerna ett liknande mönster i form av politiska möjligheter och samtidigt 

motstridigheter inom det globala risksamhället. Idag  är tron på en högre makt, klasstänkande, 

nationalkänsla och regeringen alltmer försvinnande. Istället blir det globala hot- och också 

risktänkandet det som gör den politiska världens konstanter till en formbar massa. Länder, 

samhällen och institutioner går ihop för att hitta försvar mot hoten. Men av dessa 

sammanfasningar skapas nya politiska möjligheter som leder till nya konflikter och konsekvenser 

som ifrågasätter den globala gemenskapen inom risksamhället (Beck, Logos Journal, 2002). Det 

blir som en cirkelrörelse. 

Ett konceptuellt tänkande kring "risk" är en modern företeelse. Det kräver att åtgärder ska 

kunnatas för att förmå de oförutsägbara konsekvenserna av våra vardagliga val att bli 

förutsägbara och kontrollerbara (Beck, Logos Journal, 2002). Ett exempel på det 

konceptualiserade risktänkandet är sannolikhetsteorin. Sannolikhetsteorin används ofta 

vardagligen för att räkna ut sannolikheten av att en viss handling sker eller att en särskild 

situation uppstår. Mer och mer har sannolikhetsteorin dock kommit att användas för att räkna ut 

"risken" istället för "sannolikheten" av att något ska ske. Genom att abstraktifiera hoten och 

riskerna tror man att dess konsekvenser kan förutspås och motarbetas. När man väljer att se en 

rökares risk att drabbas av cancer som X stor och risken för en kärnkraftskatastrof som Y 

sannolik så betyder det också att riskerna är undvikbara negativa konsekvenser av beslutet att 

börja röka eller att anlägga ett kärnkraftverk, det finns ju en Y chans att inte drabbas av cancer 

och en X sannolikhet att katastrofen aldrig bryter ut (Beck, Logos Journal, 2002). Det är även det 

som ger risksamhället sin dubbelsidighet; Det är våra ursprungliga beslut (t ex. beslutet att 

anlägga ett kärnkraftverk) som kan skapa de konsekvenser vi sedan räknar ut riskkalkyler för att 

undgå. Det som gör risksamhället så strömmingsstyrt är just detta. Kärnan i risksamhällets vara 

ligger hos massmedia, politiker och myndighet (det Beck kalla "beurocracy") - alltså inte hos det 

som skrämmer, det risk- eller hotfyllda, katastrofen eller cancern. Det är massmedia, politik och 

myndighet i inbördes ordning som får upp våra ögon för riskerna, motar riskerna med 

lagstiftningar och slutligen ser till att risken elimineras genom att det lagstiftade beslutet efterlevs 

(Beck, Logos Journal, 2002). Denna sociala strömning kan inte mätas genom riskspråkets termer 
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av sannolikhet(/risk), antal döda eller andra klara mätinstrument. Det är svårt för oss i vårt 

hotbildskontrollerande samhälle att acceptera och dessa institutioner går i kras av krav på ansvar, 

moralskipning, brist på legitimitet och rationaliseringskrav. Man vill se mätbara resultat för det 

enda som kan uppfattas värre än hotet, risken, sig självt är när institutioner vars legitimitet 

grundas i kampen mot hotet fallerar. (Beck, Economy and Society, 2001) 
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4 SLUTDISKUSSION 

 

En av de kulturella faktorerna i cultural criminology är alltså meningsskapandet i handlande och 

beteende. Det tidigare nämnda exemplet med bandanan visar hur ett företrädesvis objektivt ting 

kan få olika mening beroende på vem den tillhör. Meningsskapande kan ge bandanan en positiv 

eller en negativ framtoning. På samma sätt fungerar all typ av meningsskapande och det är däri 

dess maktfaktor ligger. Det som styr över meningsskapandet är också det som styr över 

risktänkandet, hotbild, trygghetsuppfattning och uppfattning av vilket beteende som är brottsligt. 

 

Det som förändrats i dagens samhälle är just hos vem den maktfaktorn ligger. Det enkla svaret 

torde vara hos dem som lagstiftar men idag är inte det enkla svaret helt rätt. Efter 1980-talet då 

politikerna insåg att opinionen var stor och betydelsefull gällande kriminalpolitiken valde man att 

bortse från experters inrådan och istället lyssna till vox populi. Det blev den som i stort avgjorde 

hur kriminalpolitiken skulle komma att se ut och den fortsätter föra en styrande hand, icke endast 

inom kriminalpolitiken, än idag. Liknande krafter som inom penal populismen; 

påtryckningsgrupper, lobbyister och idag i särskild utsträckning media är de som innehar den 

meningsskapande rollen och därmed de som dirigerar den pipa efter vilken individens 

risktänkande dansar. 

 

Lite som hönan och ägget är det dock svårt att urskilja till vilken grad individens risktänkande är 

avhängigt media och medias hotbildsbudskap är avhängigt individens risktänkande. I media 

används samma dramaturgiska verktyg som i vilken Hollywood-film som helst för att förmedla 

den glorifierade bilden av de framgångsrika brottsbekämparna och de avskyvärda kriminella. För 

att förstå medias och individens respektive inverkan på varandra väljer vi att se till Baudrillards 

resonemang. Han hävdar att deras relation till varandra är en av växelverkan. Media skapar en 

verklighet där individen och hennes risktänkande står i centrum och är det mot vilken den av 

media simulerade verkligheten riktar sin hotbild. Därmed lockas individen att själv deltaga i den 

verklighet som är simulerad av media genom att rätta sitt liv och sin riskuppfattning efter den 

verklighet som är förmedlad via media. På så vis inleds cirkelrörelsen som får media att simulera 

en verklighet som, på grund av medias utspriddhet överallt i vardagen, får en mer verklig 
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framtoning än verkligheten självt. 

 

Denna fullkomliga mediala dränkning av verklig mening har bidragit till etablerandet av ett 

risksamhälle där individens liv och livsstil avgörs efter riskkalkyler och känslan av hot. Åtgärder 

som abstraktifierandet av hot och risk förmår oförutsägbara konsekvenser av de vardagliga valen 

att bli kontrollerbara och blir därför en vanligt förekommande riskkalkyleringsmodell. Just 

abstraktifierandet av hot och risk är en bidragande orsak till att vikt läggs vid institutioner för 

kontroll, som t ex. polisen, socialtjänsten eller domstolen, av att den behåller sin legitimitet. Det 

är viktigt för individen att dessa institutioner visar upp tafasta resultat, siffror och statistik för att 

på så sätt hålla hotbilden i schack. 

 

 

5 SLUTSATSER 

 

5.1 Den drivna tesen relation till teori  

Kulturaliserandet av kriminalitet genom starkt ökad medial uppmärksamhet har gjort att vår 

vardag till mycket stor del upptas av avhandlade av kriminalitet i någon form. Även om vi inte 

aktivt söker den i form av information eller förströelse så når den oss via analog eller digital 

media. Att kulturaliserande i form av ökad medieexponering också påverkar vår uppfattning av 

hot och risk i samhället ter sig självklart. Då de medier som ska rapportera nyheter ur samhället i 

största mån rapporterar om kriminalitet blir också det den uppfattning vi har av vad som sker 

(Arrigo&Williams, 2006:259). Den andra typen av kulturaliserande som nämnts i uppsatsen är 

den av meningsskapande. Den pågår naturligtvis delvis i media där meningsskapande och 

moraliserande hänvisar oss till vad som är rätt och vad som är fel. Den pågår dock också inom 

påtryckningsgrupper i samhället och i oss själva. Vi ger mening till vår rädsla genom att läsa 

tidningen som bevisar att rädslan är befogad. Det är genom den mediebefogade rädslan som vårt 

riskkalkylerande befästs och vår tro på det otrygga samhället lever vidare. 

 

5.2 Belägg för tesen i dagens Sverige  
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Att cultural criminology är för anglosaxisk för svensk kultur och svensk kriminalkultur är en 

devis den gått under länge. Jag hävdar dock att den i takt med att vårt samhälle på flertalet plan, 

bland annat det mediala,  efterliknar den anglosaxiska modellen också är på stark frammarsch i 

samhället. 

 

Tydligt är att se hur svensk media, efter brittiskt och amerikanskt recept, upptagit kriminalitet 

som dess påläggskalv. Frågan man bör ställa sig är inte varför cultural criminology skulle vara 

aktuell för Sverige utan varför denna  kriminalinriktade  mediala uppmärksamhet inte skulle få 

samma utfall i Sverige som i de anglosaxiska länderna? Inte bara vår media utan även vår 

kriminalpolitik rör sig åt samma håll som det brittisk-amerikanska, något som ytterligare pekar på 

att vi mer har kommit att dela stora delar av deras kriminalmedia och -politik för att inte nämna 

deras risktänkande och riskkalkylering. 

 

5.3 Återknytan till uppsatsens syfte 

Genom att peka på meningsskapandet inom cultural criminology och beskriva det medialandskap 

som genomsyrar vår vardag, med hjälp av Ferrells och Presdees tankegångar gällande dagens 

egentliga makthavare, "ugly criminology" och kulturgörandet av kriminalitet samt i viss mån med 

hjälp av Baudrillards analys av mediasimulation harr uppsatsens syfte att beskriva det kulturella 

internaliserandet av kriminalitet och avhandla begreppet cultural criminology uppnåtts. Genom 

att, i den mindre mediaundersökningen, påvisa hur svensk media i praktiken har kommit att 

påverkas av internaliserandet av kriminalitet i kulturen har begreppet cultural criminology 

anpassats och introducerats till en svensk kontext. Också i slutsatsen väljer jag att hävda, och 

därmed väcka debatt kring, hur nödgat cultural criminology är att få en plats inom svensk 

kriminologi. Genom att pådriva en svensk existens för cultural criminology har uppsatsen även 

drivit den tes som uttalas i problemformuleringen.  
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5.4 Sammanfattning  

I denna uppsats om begreppet cultural criminology anser jag att en grundläggande introduktion 

av begreppet i svensk kontext har gjorts. Via teorier utformade av främst Jeff Ferrell, Mike 

Presdee, Jean Baudrillard och Ulrich Beck har skapats en bild av hur internaliserandet av 

kriminalitet i kulturen pådriver ett risksamhälles framkomst. Jag har utgått från tre analytiska 

frågor som jag uppfattar underlättar förståelsen av de teorier som uppsatsen avhandlat. Utöver 

detta har jag även utgått ifrån att introducera det undersökta begreppet i en svensk kontext för att 

på så sätt även legitimera uppsatsen och dess syfte. Uppsatsens innehåll har besvarat följande 

analytiska frågor: 

 

 – Vad är cultural criminology? (Presdee, Ferrell) 

Cultural criminology är en del av den kriminologiska vetenskapen men som väljer att röra sig 

från vetenskapens konventionella teorier. Den införlivar aspekter som bl a. media studier och 

samhällsteori. Ferrell och Presdee menar att de styrande krafterna i samhället angör sin auktoritet 

genom det kollektiva medvetandet. Det, tillsammans med ett meningsskapande (för att förstå sin 

omvärld), är vad en grundsten i kultur-delen av cultural criminology. Att kriminaliteten är 

kulturgrundad innebär att det kollektiva medvetandet styrs mycket av media och att media antagit 

rollen som opinionsbildare och på många sätt den av en indirekt makthavare. Det här har enligt 

Ferrell och Presdee främst skett genom ugly criminology; medias fascination för TV-kriminalare, 

deckare etc. Cultural criminology är det kriminologiskt teoretiska delen av fenomenet ugly 

criminology; kriminalgenomsyrade mediala verklighetsframställningen. 

 – Hur kan ugly criminology ta så stor plats? (Baudrillard) 

Baudrillard menar att individen påverkas av media som förmedlar en verklighetsbild som blir mer 

verklig än den reella verkligheten. När dagens kriminaljournalistik och anann förströelsemedia 

framställs så är det alltså  ugly criminology som blir den ovanstående verklighetsbilden. 

Individen är delvis medveten om medias information inte är en direkt reflektion av verkligheten.  

Trots det väljer massan av individer att bortse från detta och väljer ändå att lyssna till medias 

budskap istället för att protestera mot den. Media förmedlar en bild av hur samhällets ideal ser ut 

och blir därför till ett rättesnöre för individen att följa. Också det bidrar enligt Baudrillard till 



 29 

varför media (och cultural samt ugly criminology) tillåts ta så stor plats. 

 – På vilket sätt driver ugly criminology fram ett risksamhälle? (Beck) 

Den blir en bidragande faktor till risksamhället då kärnan i risksamhällets vara ligger hos 

massmedia, politiker och myndighet och inte hos det faktsiska risk- eller hotfyllda.  Nr 

massmedian då rapporterar ugly criminology bidrar den till ett risksamhälle. Risktänkande är ett 

modernt koncept. Det är ett koncept som kräver att åtgärder kan tas för att undvika risker och på 

så sätt få riskerna att bli kontroller- och förutsägbara. Det har lett till att sannolikhetsteorin 

kommit att användas vardagligen för att räkna ut sannolikheten att individen utsätts för en viss 

risk/hot. Dagligen vägs alltså sannolikheten att utsättas för risker/hot in i det normala beteendet. 

Det här, menar Beck, är ett bevis för hur risksamhället slagit läger. Sammanfört med Baudrillards 

teori kring den vikt media har i dagens samhälle samt Presdee och Ferrells tes om fenomenet ugly 

criminology:s plats media så ges en tydlig bild av ugly criminologys påverkan i att driva fram ett 

risksamhälle. 

 

5.5 Vidare forskning 

Vidare forskning bör onekligen bedrivas i detta ämne och i synnerhet dess påtagliga framväxt i 

Sverige. En jämförelse av uppfattningen av hot och risk i vårt samhälle med en kultur i vilken 

media ej har samma genomslag skulle tjäna syftet att påvisa medias starka påverkan på individ 

och säkerhetsuppfattning. Ytterligare medial forskning skulle kunna göras gällande den 

förändring i medieproduktion som lett till kriminalitetens så övergripande genomslagskraft hos 

produktions- och televisionsbolag. Utöver detta efterlyses än mer svensk forskning som belägger 

den självklara plats cultural criminology har i vårt samhälle.   
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