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Abstract 
 
The purpose of this thesis was to determine the tv-show Efterlyst’s (Wanted) 

effects on viewers when it comes to how crime, criminals and victims are portrayed 

in the show. In order to achieve the purpose of our the study, both  quantitative and  

qualitative approaches were used We compared the image Efterlyst gives of crime, 

criminals and victims to statistical information from The Swedish National Council 

for Crime Prevention and The Central Bureau of Statistiscs. By using focus-groups 

we also studied how Efterlyst portrays, in the season of 2009, and how it may have 

affected its viewers. Our conclusion was that there are important differences 

between how Efterlyst portrays crime and the image of crime the statistics gives. 

Our study also supports the idea that viewers can be affected by how Efterlyst 

reports about crime; they can get disorted understandings about crime and be 

influenced in such way that they feel unjustified  fear from watching Efterlyst – a 

substantial reduction in their quality of life. 

. 
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1.Inledning 
Med ett snitt på 641 000 tittare (Magnusson, 2010) var Efterlyst ett av TV3s populäraste 

program år 2009. (www.mynewsdesk.com) Förutom den dagliga nyhetsrapporteringen är 

Efterlyst även ett av få program i svensk teve som rapporterar om brott.  

 

Medier anses ha ett stort inflytande när det gäller vilka bilder vi skapar oss av kriminalitet. 

Studier har visat att de flesta av oss människor får sin uppfattning om brott från medier. 

Missvisande rapportering kan därför ge negativa effekter på människor och skapa en 

överdriven rädsla att bli utsatt för brott. (Prosise & Johnson, 2004, s. 75)  

 

Vår studie är en undersökning inom forskningsområdet ”Media and Crime”. Vi har en 

kvantitativ del där vi tittat på extramediala data som handlar om brott och jämfört denna med 

Efterlysts mediala rapportering. Vi har också en kvalitativ del där vi ställt oss frågan hur 

Efterlysts brottsrapportering påverkar tittarna.  

 

Vi är medvetna om att vår kvalitativa del, påverkan, är svår att studera. Vi har valt att fråga 

våra respondenter hur de upplever att de påverkas av Efterlyst. Det eftersom de omöjligt kan 

veta vart påverkan kommer ifrån. Antagligen skiljer det sig mellan hur respondenterna 

verkligen påverkas och hur de upplever att de påverkas av programmet. 

 

2.Syfte 
Syftet med den här studien är att synliggöra vilken bild Efterlyst förmedlade av brott under år 

2009 och jämföra den med brottstatistiken från samma år. Vi vill också belysa hur tittare kan 

uppfatta Efterlysts brottsrapportering och hur de upplever att de påverkas av programmet.  

 

3.Frågeställningar 
Vad rapporterade TV3:s Efterlyst om under år 2009?  

• Vilka brott rapporterar TV3s Efterlyst om, år 2009? 

• Hur ser brottrapporteringen ut i Efterlyst, år 2009, när det kommer till de misstänkta 

gärningsmännens och brottsoffrens kön, ålder och etnicitet? 

 

 

http://www.mynewsdesk.com/
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Vad visar brottsstatistiken från år 2009?  

• Vad visar brottsstatistiken om vilka brott som begicks år 2009? 

• Vad visar brottsstatistiken från år 2009 när det kommer till de misstänkta 

gärningsmännens och brottsoffrens kön, ålder och etnicitet? 

 

Hur upplever Efterlysts tittare programmet?  

• Hur upplever Efterlysts tittare rapporteringen om vilka brott som tas upp? 

• Hur upplever Efterlysts tittare rapporteringen om de misstänkta gärningsmännens och 

brottsoffrens kön, ålder och etnicitet? 

• Hur upplever Efterlysts tittare att de och andra påverkas av programmet? 

 

4.Problemdiskussion 
Vi har valt att stödja våra värderingar i den här studien på den sociala ansvarsteorin. Enligt 

den sociala ansvarsteorin har medierna ett ansvar att försöka att spegla verkligheten. Vi anser, 

liksom ansvarsteorin, att medierna bör sträva efter att ge en sann bild av samhället. Om 

medborgarna får en missvisande bild av samhället kan det leda till felaktiga bilder och 

fördomar, som i sin tur kan leda till exempelvis främlingsfientlighet. Medierna har dock inga 

regler eller lagar som säger att de måste spegla samhället. Formellt sett har medier samma 

ansvar som medborgare och organisationer. (McQuail, 2005, s. 162-163)  

 

Genom den här studien vill vi redogöra hur, och på vilket sätt Efterlyst påverkar människors 

uppfattningar kring brottsrapportering. Vi vill också belysa var fördomar och förförståelse kan 

komma ifrån och hur pass stor makt medierna har över våra åsikter.  

 

Efterlyst är ett program som sänds på en kommersiell kanal. En sådan kanal har mindre 

ansvar gentemot tittarna än vad en public service-kanal har, vilket gör programmet mer 

intressant för oss att studera. Vi har också hittat information som visar att TV3 är den kanal 

som tittarna har minst förtroende för. SVT däremot hamnade i toppen av förtroendeskalan 

(www.resume.se). Även om det inte är Efterlysts syfte att ge en representativ bild av brott 

tycker vi att det är relevant att undersöka hur Efterlyst rapportering ser ut i relation till 

brottstatistiken i Sverige. På grund av att det finns ett stort mörkertal när det gäller brott är vi 



 

 

  8 (71) 
 

medvetna om att Brå:s och Statistiska centralbyråns statistik inte kan ses som representativ 

med alla brott som begås i Sverige.  

 

Vi hade en tanke om att det kunde vara så att Efterlyst förmedlar en snedvriden bild av 

verkligheten. Vi ville ta reda på vad denna bild i så fall kan få för konsekvenser för tittarna. 

Efterlyst har ingen skriven programpolicy och därmed inga kriterier för vilka brott som skall 

tas upp i programmet. De undviker dock att ta upp brott där de misstänker att minderåriga 

begått brottet. Likaså gäller för ringa brott, eftersom straffet att synas i teve kan vara hårdare 

än det rättsliga. (Ekman, 2010)  

 

5.Bakgrund   
5.1 TV3 
TV3 är en kommersiell tevekanal som grundades av Jan Stenbeck 1987. Samma år började 

man sända från London till Skandinavien. Kanalen ingår i MTG-konsernen, som är en del av 

Viasat Broadcasting. År 1990-91 blev kanalen tre kanaler, en dansk, en norsk och en svensk. 

TV3 var den första reklamfinansierade kanalen som sände till Sverige. Eftersom kanalen är en 

satellitkanal kunde den endast tas emot via kabel eller satellitplattform. När det svenska 

tevenätet digitaliserades blev TV3 tillgängligt i marknätet.  

Kanalen väckte tidigt uppståndelse genom att satsa på annorlunda och utmanande program 

och skaffa sig ensamrätt till attraktiva sportsevenemang. Uppmärksamheten blev inte mindre 

när de rekryterade populära programledare från andra kanaler. År 2006 var utbudet på TV3 

till 80 procent producerat i USA och 13 procent var svenskproducerat. MTG har även lanserat 

TV3 i länder utanför Norden. År 1997 etablerades kanalen i Litauen och Estland och senare 

även i Lettland, Ungern och Ryssland. (1,www.ne.se) TV3 har en målgrupp som innefattar 

kvinnor mellan 14-39 år, eftersom det är den mest attraktiva målgruppen för reklam. (Ekman, 

2010) 

5.2 Efterlyst 
Efterlyst är ett samhällsprogram som samverkar med polisen för att klara upp brott i Sverige. 

Det första programmet av Efterlyst började sändas år 1990. Det första året ledde 

länsåklagaren Brynolf Wendt programmet, men redan 1991 tog Hasse Aro över och har sedan 

dess figurerat som programledare.  
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Enligt Mikael Ekman, chef för polisens hatbrottsjour och medverkande i Efterlyst, har 

programmet ingen skriven programpolicy när det gäller vilka brott som tas upp. Han säger att 

han har svårt att se Efterlyst som ett underhållningsprogram men tror att en del tittare ser på 

programmet för att det är spännande.  

 

Med i studion, under inspelningen, finns ett 20-tal poliser som tar emot tips som kommer in 

från tittare och med finns också en expertkommentator.  Efterlyst har ingen klar målgrupp 

eftersom de vill rikta sig till en så stor publik som möjligt. (Ekman, 2010) 

 

5.3 Brottsförebyggande rådet 
Brå är en myndighet under justitiedepartementet som arbetar på uppdrag av regeringen. Brå:s 

huvuduppgifter är att bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet samt sammanställa, 

publicera och utveckla Sveriges officiella kriminalstatistik. Brå ska också ge stöd till lokalt 

brottsförebyggande arbete. Brå har dessutom som uppgift att hjälpa regeringen och 

myndigheterna i kriminalpolitiska frågor.(1, www.bra.se)  

5.4 Statistiska centralbyrån 
Statistiska centralbyrån, SCB, är en förvaltningsmyndighet. Deras främsta uppgift är att förse 

kunder med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning. SCB tar sig främst an uppdrag 

från regeringen och olika myndigheter. De har dessutom kunder inom det privata näringslivet 

och bland forskare.  (1, www.scb.se) 

 

6.Teoretisk referensram  
6.1 Teorier  
Våra frågeställningar har varit utgångspunkter för de teorier vi har valt att studera. Teorierna 

innefattar alla på olika sätt medieeffekter och påverkan.   

 

Vi har använt oss av både en kvantitativ och en kvalitativ metodansats. Den kvalitativa på så 

sätt att vi genom fokusgrupper försökt att ta reda på hur Efterlyst tittare upplever 

brottsrapporteringen. Att studera påverkan är något som är näst intill omöjligt. Vi har ändå 
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valt att göra ett försök eftersom påverkan är något som intresserar oss. Vi är medvetna om att 

våra fokusgrupper inte speglar hela Sverige och att våra resultat inte kan ses som någon 

faktisk sanning. Vi har dock fått reda på hur ett antal människor, som följer på programmet, 

tror sig har påverkats av Efterlyst brottsrapportering. (För begrepp se bilaga 5.) 

 

När vi har studerat hur våra respondenter upplever att de påverkas har vi tagit hjälp av 

kultivationsteorin och dagordningsteorin. Dessa teorier handlar om vad som tas upp i 

medierna och hur det kan påverka människor. Just detta har vi studerat. Vi har också valt att 

luta vår studie mot encoding-decoding-teorin eftersom människor är olika och därför tolkar 

budskap på olika sätt. Den här teorin kändes relevant att ha i åtanke när vi arbetade med 

fokusgrupperna. 

 

6.1.1 Den sociala ansvarsteorin 

Av de olika normativa teorierna har vi vägletts av den sociala ansvarsteorin. Den tar bland 

annat upp att medierna ska ha en objektiv inverkan på samhället samtidigt som de ska ha ett 

socialt ansvar. Allmänt så bygger de normativa teorierna på antaganden om vad medierna bör 

göra istället för vad de egentligen gör. De kallas de normativa teorierna eftersom de uppger 

speciella kriterier för vad som är bra eller dåligt. De appliceras sedan på mediernas agerande, 

för att få fram vad allmänheten förväntar sig av mediernas prestationer, uppförande och 

struktur. McQuail skriver att den centrala svårigheten är att medierna oftast inte har några 

skyldigheter i ett fritt samhälle (McQuail 2005, s. 186). De behöver inte gå via regeringen för 

att fatta beslut och de arbetar inte för samhället. Deras ansvar skulle kunna liknas vid en 

medborgares - eller en organisations ansvar i ett samhälle. Medierna får inte göra någon 

skada, förutom det, har de fritt fram att välja eller välja bort information (ibid, s. 162). Det 

finns dock överenskommelser om vad medierna inte får göra, till exempel sprida fel 

information eller ge upphov till kränkning eller våld. (ibid, s. 186) 

 

Av huvudpunkterna i den normativa, sociala ansvarsteorin har vi valt ut dessa två punkter 

eftersom de passar vår problemformulering. 

 

-  Mångfald av information, åsikter och kultur 

Det finns en strävan att medierna ska skapa en så representativ bild av samhällets 

mångfaldsområden som möjligt. Till exempel när det gäller region, politik, religion, 
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etnicitet och kultur. Eftersom vi ska titta på hur representativt Efterlyst är jämfört med den 

statistiska bilden, passar den här punkten bra. Programmet har inga krav som säger att det 

ska vara representativt gentemot samhällets utformning. (ibid, s. 166) 

 

- Skada för samhället 

Det som publiceras i medierna påverkar befolkningen. Rädsla är ett vanligt uttryck när de 

pratas om långsiktiga effekter på samhället. Barn eller andra sårbara grupper kan ta till sig 

informationen på fel sätt. De kan tolka den som en uppmuntran till att begå brott, vara 

våldsam, börja dricka eller ta droger. Vi har tittat på hur några av Efterlysts tittare 

påverkas av programmet. (ibid, s. 167) 

 

6.1.2 Kultivationsteorin 

Kultivationsteorin, som utvecklades av George Gerbner, handlar om hur teve påverkar våra 

uppfattningar. I USA, där mycket av forskningen inom kultivationsteorin testats, är 

tevetittandet mycket mer utbrett än i Sverige. Till skillnad från svenskarnas i snitt två timmars 

tevetittande, spenderar amerikanarna över tre timmar framför teven varje dag. Vad forskare 

frågar sig är vad detta intensiva och dagliga tevetittande får för konsekvenser. Gerbner och 

hans kollegor menar att det är från teven, snarare än från föräldrar, lärare eller kompisar som 

människor socialiseras in i samhället. Han hävdar också att det egentligen inte spelar så stor 

roll vilken tevekanal man tittar på. Eftersom de flesta kanaler, av kommersiella skäl, vill ha så 

många tittare som möjligt är de flesta programmen strukturellt likartade. För att nå så många 

tittare som möjligt måste producenterna anpassa programmen så att alla kan ta till sig av 

informationen på något sätt.  Gerbner menar att det idag är viktigare för produktionsbolagen 

att få så många tittare som möjligt än att till exempel förmedla ett budskap. Han menar också 

att vår verklighet är heterogen men att teven har ett relativt homogent innehåll.  De som tittar 

mycket på teve (heavy wievers) har mer honomgena uppfattningar än de som tittar mindre på 

teve (light wievers).  

 

Kultivationsforskare har genom åren kommit fram till en del intressanta resultat. Bland annat 

att de som tittar mycket på teve överskattar risken att bli utsatt för brott och menar att man 

aldrig kan vara nog försiktig. (Strömbäck, 2000, s. 244-250) 
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”The most general hypotheises of cultivation analysis is that those who spend more time 

”living” in the world of the television are more likely to see the ”real world” in terms of the 

images, values, portrayals, and ideologies that emerge through the lens of television.”  

(Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli & Shanahan, 2002, s. 47) 

 

 Gerbner menar också att heterogena grupper som tittar mycket på teve har väldigt likartade 

uppfattningar. Teven har makt över våra uppfattningar, men det finns också andra faktorer 

som påverkar våra tankar. Familjeförhållanden och egna erfarenheter kan till exempel spela 

roll. 

  

Kritik som riktas mot kultivationsteorin handlar ofta om att teorin brister i att undersöka 

alternativa förklaringar till varför människor uppfattar verkligheten som de gör. I dagens 

mångdimensionella medielandskap (med ett stort urval av kanaler, program etc.) kan man 

fråga sig hur väl teorin kan gälla. Forskare har också ifrågasatt att tittarna skulle vara så 

passiva i sitt tevetittande som kultivationsteorin ofta utgår från. Många menar att relationen 

mellan teve och andra medier behöver studeras mer. Annan kritik som riktats mot 

kultivationsforskningen är att de flesta kultivationsstudier är gjorda i USA. Man kan fråga sig 

om forskningen i USA går att överföra till Sverige och svenska förhållanden. (Strömbäck, 

2000, s. 244-250) 

 

6.1.3 Dagordningsteorin 

Eftersom vi ville titta på vilka brott Efterlyst väljer att ta upp och hur tittarna upplever att det 

påverkar dem, ansåg vi dagordningsteorin som central i vår forskning. Teorin handlar om att 

medier påverkar vad människor ska tycka om saker och vad de ska ha åsikter om. Walter 

Lippman, forskare inom området, menar att det finns en verklighet, en bild av verkligheten 

och att det finns handlingar och reaktioner till följd av våra bilder av verkligheten. Ensidig 

rapportering om en händelse kan få medborgarna att uppfatta händelsen på ett visst sätt eller 

se den som en mycket större händelse än vad den egentligen är. (Strömbäck, 2008, s 153) 

 

I medieforskningen är det framför allt medieinnehållet som undersöks, det vill säga hur 

mycket plats en viss fråga får. Man gör kvantitativa studier för att ta reda på vilka händelser 

som ligger högst på mediernas dagordning. (ibid, s. 155) Håkan Hvitfelt, professor i 
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journalistik, har sammanfattat en nyhetsvärderingsformel för de egenskaper som är avgörande 

för vad som blir toppnyheter. (ibid, s. 165)  

 

Flera faktorer påverkar mediers dagordning, en av dessa är den så kallade 

gatekeeperfunktionen. Förr fanns det en person, en telegramredaktör, som bestämde vilka 

telegram som skulle gå i tryck. Idag finns ingen sådan person på nyhetsredaktionerna utan nu 

är det istället redaktionen tillsammans som bestämmer vilka nyheter som ska tas upp (det 

finns dock en ansvarig utgivare som måste stå för det som publiceras). Vad journalisterna 

betraktar som en nyhet beror på en mängd olika faktorer, till exempel vad som ligger i deras 

intresse, redaktionens policy och vad som säljer. (ibid, s. 165) 

 

Medieforskare har studerat hur valet av medium påverkar dagordningens utformning.  Om 

man jämför tevemediet med tidningar är teven mycket mer slagkraftig för stunden. Teven har 

fler informationskällor med både bild och ljud, men till skillnad från tidningar har man inte 

möjlighet att gå tillbaka och läsa eller titta igenom informationsflödet. (ibid, s. 166) 

Vi tror att dagordningsteorin kan vara väsentlig i vår forskning eftersom den handlar om det 

som avgör vad som tas upp i programmet och om vad människor registrerar som viktiga 

frågor i samhället.  

 

6.1.4 Encoding-Decoding-teorin 

Stuart Hall, som utvecklat Encoding-Decoding-teorin, beskriver en modell som visar hur 

människor tolkar mediernas budskap. Encoding-Decoding-teorin går ut på att mottagaren inte 

bara passivt tar emot information utan också tolkar den. När medier sänder ut ett meddelande 

sker kommunikationen som en process i flera steg. Encoding är själva skapandet av 

informationen som präglas av den kulturella ideologin. Den del när tevetittarna tar emot 

informationen kallar han decoding. (McQuail, 2005, s. 73) 

 

Stuart Hall beskriver tre sätt som man kan tolka informationen på; förhandlande, dominerande 

och oppositionell. De som gör en oppositionell tolkning tar till sig informationen men kan i 

viss mån ifrågasätta den, till skillnad från de som gör en dominerande tolkning, de förstår 

informationen men ifrågasätter inte innehållet. De som gör en förhandlande tolkning 

accepterar budskapet som sändaren förmedlar men inte tolkningen av det. (Ekström & 

Larsson, 2010, s 307) 



 

 

  14 (71) 
 

Med hjälp av Stuart Halls teori tänkte vi att vi kunde diskutera och dela in 

fokusgruppsrespondenterna i de olika tolkningssätten. Alla respondenter svarade förstås inte 

lika och det beror på att de tolkar informationen på olika sätt.  

7. Tidigare forskning 
Studier har visat att felaktig eller skev brottsrapportering kan leda till en rad tänkbara effekter. 

En effekt kan vara rädsla för brott och därmed en försämrad livskvalité som beror på 

anpassning. Att människor börjar anpassa sig kan leda till att exempelvis äldre människor inte 

vågar gå ut om kvällarna, eller att myndigheter börjar anpassa lag och ordning efter 

orosmoment som det inte finns belägg för. Ester Pollack konstaterar i boken ”En studie i 

medier och brott” (2001) att flera olika studier inom området brott och medier visar liknande 

mönster när det kommer till hur väl brottstatistik och brottsrapportering stämmer överens. 

Exempelvis är våldsbrott mot person överrepresenterade i medier och egendomsbrott 

underrepresenterade. Brittiska studier från 1990-talet visar även att sexbrott är 

överrepresenterade i media.  

 

7.1 Brott i medier utomlands 
1970-talet beskrivs som en brytpunkt för forskningen om brott och medier. Forskningen 

producerade under denna tidsperiod ett flertal studier som kom att bli epokgörande, framför 

allt när det gällde brittisk kriminologi. Det som författades var teorier om mediernas makt att 

stärka rädsla för brott och social oordning. Ämnet blev så stort att det så småningom fick ett 

eget forskningsområde. (Pollack, 2001, s. 30)  

David Kidd-Hewitt lämnade en översiktsbild av det han uppfattade som forskningsfältet 

”Crime and the Media” från 1970-talet och framåt. Några av de områden som blev centrala 

för forskningen var:  

1.) Den troliga inverkan som mediernas (främst tevemediets) avbildningar av brottslighet har 

på människors kriminella beteende. 

2.) Mediernas (främst pressens) konstruktioner av verkligheten och deras användande av 

stereotypiseringar av vissa grupper och individer. Samt mediernas relationer till sina källor, 

olika aktörer och makthavare i samhället. 
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3.) Frågor om mediers effekter på människors rädsla som följd av till exempel 

överrapportering av brott.  

4.) Publikens uppfattningar av verklig brottslighet och fiktionens brottslighet (som framförallt 

förmedlas genom elektroniska medier). 

5.) En mediegenererad rädsla för brott och våld. (ibid, s. 30-31)  

 

Masskommunikationsforskaren George Gerbner och hans forskarlag påbörjade i slutet av 

1960-talet undersökningar om vilka effekter medierapporteringen har när det gäller 

människors uppfattningar om våld och brott. Men också hur de upplevde att deras rädsla 

påverkades. Projektet har haft stort inflytande både inom och utom forskarvärlden. Det var här 

som kultivationsteorin föddes. Den säger bland annat att teves missrepresentation av brott och 

våld skapar överdrivna och felaktiga bilder. För att testa teorin gjorde man årliga 

innehållsanalyser av en veckas teveutbud, inriktad på fiktionsutbudet för riktstäckande 

tevenätverk. Innehållet jämförde man sedan med brottsstatistik. Vad man kom fram till var att 

medierna ger en felaktig bild av brottsutveckling och risken att blir utsatt för brott. Man kom 

också fram till att ju högre tevekonsumtion människor har, desto närmare ligger deras bild om 

våld och brott tevevärldens (van-) föreställningar. I debatten om brott och våld i medierna, 

som inspirerats av Gerbners kultivationsanalyser, menar en del att rädslan för brott är ett lika 

stort problem som brottsligheten i sig. (ibid, s. 50-51) 

 

Många forskare menar att medier ger en felaktig bild av brott på så sätt att de (enligt 

exempelvis Gerbners studie 1980, Marschs studie 1991, Chermaks studie 1995 och Maguires 

studie 1997) porträtterar till exempel gärningsmän på fel sätt. I medierna är gärningsmän 

generellt sätt äldre och har högre status än statistikens gärningsmän. (ibid, s. 75-79) 

 

7.2 Brott i medier i Sverige 
Svensk forskning visar, liksom många utländska studier, att brott missrepresenteras i 

medierna. Ett exempel är medieforskaren Peter Dahlgrens undersökning av tidningar från 

1980-talet. Han kom fram till att ungefär 15 procent av de brotten som det skrevs om i 

tidningarna, var brott mot person, fast dessa brott bara utgjorde två procent av de registrerade 

brotten i statistiken.  
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Forskaren Håkan Hvitfeldt slog fast att tevenyheter ägnar brott mot person tolv gånger mer 

programutrymme än brott mot allmänheten, samtidigt som statistiken visade att det förekom 

dubbelt så många brott mot allmänheten. Hvitfeldt poängterar dock i sin studie, att det inte 

finns något som säger att nyhetsmedierna ska värdera brott efter brottstatistik. Han menar att 

den redaktionella friheten gör att redaktionerna kan bortse från brottsstatistiken och istället 

rapportera om udda, dramatiska och spännande brott. (ibid, s. 79)  

 

Forskaren Sven Åke Lindgren kom fram till att just våldsbrott utgjorde 30 procent av 

tidningsmaterialet han studerade. Endast sex procent handlade om ekonomisk brottslighet och 

knappt några artiklar tog upp narkotikabrott. Ester Pollack (2001) menar att tevemediets 

rapportering av brott liknar pressens rapportering. 

 

När det handlar om representation av etnicitet finns inga entydiga resultat inom forskningen. 

Bland annat Hultén och Thurén menar dock att invandrare är överrepresenterade i 

brottstatistiken. Samstämmiga reslutat finns däremot när det gäller gärningsmäns kön. I både 

brottsstatistiken och medierna är det oftast män som utför kriminella handlingar. När man 

talar om brottsoffer har man kommit fram till att risken att bli utsatt för ett brott är högst för 

icke-färgade vuxna med hög status. (ibid, s. 75-79)  

 

7.3 Studier om effekter av våld på teve 
Vi har en förförståelse om att människor påverkas av det de ser på teve och det innebär att de 

också påverkas av våld som visas i teveprogram. Rapporten ”Viewing of Crime Drama and 

Authoritarian aggression: An Investigation of the Relationship Between Crime Viewing, Fear 

and Aggression”(Reith, 1999) belyser förhållandet mellan att titta på brott på teve och den 

rädsla och aggression tevetittandet kan leda till.  

 

I rapporten tar forskarna upp tre teorier om effekterna av våld på teve, bland annat 

kultivationsteorin. Teorin handlar om hur tevemedier påverkar tittarens bild av samhället. I 

rapporten menar man till exempel att när tevetittare ser polisens insatser på teve ökar 

förtroendet för myndigheterna i samhället. Om poliserna gör en god insats tror befolkningen 

att det är så polisen handlar i verkligheten. (ibid, s. 211) 

I rapporten testade forskarna kultivationstesen genom att bland annat fråga respondenterna: 

”Har du gjort något av följande för att skydda dig själv mot brott?” Alternativen var bland 
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annat: köpt en hund, köpt ett larm och satt lås på fönstren. Respondenterna fick svara ”ja” 

eller ”nej”.  Därefter undersökte forskarna om svaren var tillräckliga för att styrka Gerbners 

teori, att rädsla är ett reslutat av att man tittar på kriminella handlingar på teve.  (ibid, 1999, s. 

215) 

 

Resultatet visar att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan män som tittar på 

kriminalitet på teve och en mer respekterad syn på myndigheter och poliser som upprätthåller 

lag och ordning i samhället. Rapporten kan inte styrka varför sambandet finns för just manliga 

tittare, men menar att rädslan för att de ska utsättas för brott får en effekt som gör att de har 

mer respekt för myndigheter som upprätthåller lag och ordning. (Reith, 1999, s. 217) Den här 

studien är gjord i USA och inte i Sverige men vi har ändå valt att relatera till den. Rapporten 

visar att det finns ett samband mellan att titta på brott på teve och rädsla att utsättas för brott. 

(ibid, s. 216).  

 

7.4 Studier om porträttering och dess effekter 
 Mastro, Lapinski, Kopacz, Behm- Morawitz, har studerat hur nyheter i teve framställer 

brottslingar med utländsk bakgrund och tittarnas verklighetsuppfattningar när det handlar om 

etnicitet. Tidigare analyser som gjorts visar att mörkhyade män är överrepresenterade som 

förövare och underrepresenterade som brottsoffer i teve. 

I rapporten presenteras ett antal hypoteser som forskarna testat i undersökningar. 

Respondenterna fick titta på ett nyhetsinslag som innehöll ett fall av sexuellt ofredande. De 

fick sedan reflektera över förövarens kön och etnicitet. Rapporten presenterar en rad olika 

svar beroende på om respondenten och gärningsmannen eller brottsoffret var man, kvinna etc. 

Vad man kom fram till, i stort, var att beroende på om den som tittade var man eller kvinna 

samt beroende på vilken etnicitet gärningsmannen tycktes ha, gjorde tittaren tillskrivningar 

om gärningsmannen. I studien kom man även fram till att gärningsmannens etnicitet har en 

signifikant effekt på attityder mot olika etniciteter i samhället, sett utanför mediekontexten.  

Målet med studien var att belysa vilken inverkan teve har när det handlar om etnicitet och 

brott, särskilt när det gäller våldtäkter. (Mastro, Lapinski, Kopacz, Behm- Morawitz, 2009, s. 

631-632) 
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En annan rapport tittade på porträttering av polis och misstänkta i de verklighetsbaserade 

programmen Cops och World’s Wildest Police Videos. (Prosise & Johnson, 2004, s. 72) 

Eftersom vi har undersökt porträtteringen av de misstänkta i ett annat verklighetsbaserat 

program, Efterlyst (som i och för sig har en annan programform) så är rapporten relevant för 

vår studie.  

 

Både Cops och WWPV lägger fokus på när poliserna arresterar de misstänkta. Det resulterar, 

enligt rapporten, i att polisernas arbete framställs som farligt och konstant spännande, när 

majoriteten av brottsfallen egentligen är ganska simpla. Cops ger en bild av att kriminalitet är 

en kamp mellan vita poliser och mörka våldsamma gärningsmän. Programmet visar också att 

polisen lyckas arrestera gärningsmannen i 75 procent av fallen.  (ibid s. 76) Brottsbaserade 

program ger en missvisande bild av den faktiska brottsligheten i samhället, främst genom att 

överdriva omfattningen av våldsbrott.  

 

Studier från USA har visat att vita är överrepresenterade som poliser i medier och 

afroamerikaner är underrepresenterade. I medier blir afroamerikaner och latinamerikaner 

oftare fysiskt attackerade av polisen. Programmen kan uppmuntra till överdriven rädsla för 

våldsbrott. (ibid s, 75) Dessa program motiverar också underförstått till rasprofilering. Studier 

som bygger på offrets vittnesmål, polisregister och domböcker avslöjar mönster av just 

rasprofilering. Fyra av tio mörkhyade sade att de upplevt att de stoppats av polisen endast på 

grund av sin hundfärg. (ibid s.85) 

 

Sådana här brottsbaserade teveprogram är delvis produkter, av ett samarbete mellan medier 

och polisen.  (ibid s. 76) Poliserna i Cops och WWPV ger bilden av ett det är en tunn linje 

mellan vansinniga brottslingar och vanliga laglydiga medborgare. (ibid s. 82) Programmen 

framställer också att polisens misstanke alltid stämmer och är legitim, deras arbete är ett 

resultat av väl genomfört polissamarbete som gör samhället säkrare. (ibid s. 85)  

 

En annan rapport visar hur gärningsmän och brottsoffer porträtterades i program som sändes 

mellan 22-29 februari 1972 på New York Television. Viktigt att tillägga är att endast 

teveprogram av en dramatisk och/eller komisk karaktär var med i studien. I rapporten 

jämfördes sedan porträtteringen med FBI:s extramediala data. (Dominik, 1973, s. 241-250) En 

av utgångspunkterna i studien var att mycket påverkar människors bild av brott och att denna 
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bild/attityd formas av skola, vänner, syskon osv. (ibid, s. 242) I studien har Dominik bland 

annat utgått från kultivationsteoretikern Gerbners idéer. Gerbner menar bland annat att 

kvinnor löper större risk att bli porträtterade som brottsoffer i teve jämfört med män. (ibid, s. 

242-243)   

 

Vår studie kan på många sätt relateras till Dominiks forskning eftersom vi tittar på liknande 

variabler. Dominik studerar profiler (gärningsmansprofiler och brottsofferprofiler) i teve och 

jämför dessa med FBI:s statistiska profilbilder. Vad som är en markant skillnad är att vi, i vår 

studie, undersöker ett verklighetsbaserat program, Efterlyst, och inte ett stort urval av olika 

program som kan vara fiktion.  

 

Dominik kom fram till följande då han jämförde sitt material från teve med FBI:s 

extramediala material: 

 

1.) Teve överrepresenterar våldsamma brott som är riktade mot individer och 

underrepresenterar de som är riktade mot egendom. 

2.) Kriminella i teverutan har lite gemensamt med statistiken. Mörkhyade, unga människor 

och lägre klassens medborgare är nästan alltid underrepresenterade i tevevärlden.   

3.) Brott i teve lönar sig inte. Tevebrottslingar blir nästan alltid tagna av polisen. I 

verkligheten är rättsväsendet och polisen inte lika effektiva. 

4.) De mindre synbara delarna av rättsväsendet visas sällan i teve. De flesta händelser från det 

att gärningsmannen anhålls tills rättegången blir ignorerade i teve.  

5.) Icke-vita är underrepresenterade som mordoffer i teve. 

6.) Brott mellan familjemedlemmar är underrepresenterade i teve. (ibid, s. 249) 

 

8. Kvantitativ del 
8.1 Programstudie  
Vi har tittat på de 27 program av Efterlyst som sändes under säsong 38 och 39 år 2009. 

Eftersom vi ville att programmen ska ligga så nära i tiden som möjligt valde vi år 2009:s 

program. När vi gjorde vår studie hade inte alla avsnitt för år 2010 sänts och det fanns ingen 

statistik som var färdigställd. 
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Programmen har vi streamat direkt från TV3:s hemsida (www.tv3.se) Vi valde att dela upp 

programmen i säsong 38 och 39 mellan oss. Vi har tittat på nio avsnitt var och det blir cirka 

sju timmars material som var och en av oss har granskat. För att veta hur lång tid det skulle ta 

att granska ett program gjorde vi en pilotstudie och kom fram till att det tog mellan 55 och 65 

minuter. Varje program var mellan 44 och 45 minuter (det fanns ett undantag med ett 

extralångt 60-minuters program) och innehöll mellan tre och sex reklampauser som varade i 

en till fem minuter.  

 

Vi har använt oss av kvantitativ innehållsanalys som metod eftersom det är en effektiv metod 

när man vill analysera mindre delar inom ett stort område. (Nilsson, 2009, s. 199) Det vi valde 

att analysera i programmet är den information som är relevant för vår studie.   

 

I varje program har vi undersökt följande:  

• Vilka brott Efterlyst rapporterar om och hur ofta.  

• Gärningsmannens profil: kön, ålder och etnicitet. 

• Brottsoffrets profil: kön, ålder och etnicitet. 

 

8.2 Kodschema 
Eftersom vi var ute efter att genomföra en systematisk analys av Efterlysts program ansåg vi 

den kvantitativa innehållsanalysen lämplig. Att analysera vårt material med ett kodschema 

kändes relevant eftersom vi ville få en överblick över vilka brott, vilka gärningsmän och vilka 

brottsoffer som visades i Efterlyst under den valda perioden (sett till kön, ålder och etnicitet). 

Ett kodschema är ett sätt att strukturera upp material genom att dela in data i olika kategorier 

med hjälp av till exempel färger, symboler och olika tecken. (ibid s. 144)   

 

8.2.1 Tillvägagångssätt 

Med hjälp av ett kodschema delade vi upp brotten i koder i kategorier från 1- 39. 

Gärningsmannens och brottsoffrets kön, ålder, etnicitet kodade vi med bokstäver.  

Till en början gjorde vi ett kodschema i form av en tabell där variabel y var brotten (nummer 

1-39) och variabel x var brottsoffrens och gärningsmännens kön, ålder och etnicitet. När vi 

tittade på ett program av Efterlyst insåg vi dock att det skulle bli mycket svårt att räkna antalet 
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streck eftersom strecken blev många. Själva sammanställningen skulle också bli tidskrävande 

med detta tillvägagångssätt. 

 

Vi frågade oss också hur vi skulle gå till väga när det handlade om exempelvis flera brott som 

var utförda av en och samma gärningsman. Då insåg vi att det skulle bli betydligt lättare att 

skriva ner koderna var för sig, (se bilaga 1 & 2). 

 

8.2.2 Brottsrubriceringar 

Vi utgick från Brå:s hemsida (2,www.bra.se) när vi bestämde oss för vilka brottsrubriceringar 

vi skulle ha i vårt material. Vi valde att ta med de mest övergripande brottskategorierna. Vi 

resonerade att det skulle bli för ingående att ta med alla typer av brottsrubriceringar. (Till 

exempel fullbordat mord eller dråp utan skjutvapen mot kvinna.) Dessutom är Efterlyst inte 

särskilt specificerade när de rapporterar om brotten. Det beror många gånger på att 

gärningsmännen endast är misstänkta för brottet. Det kan också bero på att man helt enkelt 

inte vet den fullständiga rubriceringen vid rapporteringen.  

 

Efter att vi tittat på några program insåg vi att vi behövde lägga till och ändra i 

brottrubriceringarna. Vi saknade vissa brott vårt kodschema som Efterlyst rapporterade om.  

Efterhand som vi kodade kom det upp en del frågetecken som vi tillsammans diskuterade. Det 

kunde gälla till exempel att någon var osäker på hur ett brott skulle rubriceras. Vi är medvetna 

om att vi är individer och kan ha tolkat gärningsmän, brottsoffer eller brott på olika sätt. 

Några problem vi stötte på angående brottsrubriceringar tog vi upp till diskussion. Vi kom 

fram till följande: 

 

• I vissa program har det varit svårt att avgöra vilken typ av brottsrubricering det rört sig 

om. I dessa fall har vi kodat efter vad programledaren rubricerat brottet som. Det har 

vi gjort eftersom det är vad tittarna får för uppfattning om brottet som är viktig för oss 

och vi antar att tittarna ofta tar till sig det programledaren säger. I fall där det ändå 

varit oklart gällande brottsrubriceringen har vi enats om den lämpligaste rubriceringen.   

 

• Har det varit omöjligt att placerat brottet i någon kategori har det hamnat under övriga 

brott. Anstiftan till mord, gisslantagande och stöld av ett barnlik var tre brott som vi 

inte hittade någon kategori åt och därför hamnade dessa under övriga brott. Det 

http://www.bra.se/
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sistnämnda brottet, stöld av barnlik, kändes absurt att sätta under stöld och att kalla det 

för ett hot- kränknings- och frihetsbrott, ansåg vi vara en för mild brottsrubricering. 

Efterlyst rapporterade också om en utländsk man som inte visste vem han var eller vad 

han gjorde i Sverige. Incidenten kan egentligen inte ses som ett brott, men polisen 

ville ha hjälp från allmänheten för att kunna identifiera mannen, så därför tog vi med 

händelsen och placerade den under övriga brott. Efterlyst rapporterade också om ett 

brott där en mamma tvingade sin dotter att stjäla en teve. Eftersom barnet endast var 

fem år gammalt räknade vi mamman som gärningsman och vi betraktade brottet som 

stöld och snatteri. 

 
• Ett brott som vi tog upp till diskussion var vapenbrott. Det brottet har vi endast tagit 

med i kodningen om det varit vapenbrottet som varit huvudfokus i rapporteringen. Vi 

har till exempel inte räknat vapenbrott när det skett ett mord med ett vapen eftersom 

mordet då varit det centrala brottet. Vi valde att göra på det här sättet eftersom det är 

tittarnas uppfattningar vi ville utgå från. Vi tror inte att tittarna reflekterar särskilt 

mycket över vapenbrottet när ett mord inträffat. Likadant gäller exempelvis vid ett 

inbrott. Vi har inte räknat med eventuell skadegörelse i de fall där inbrottet varit det 

centrala.  

 

8.2.3 Borträknade brott 

När vi sammanställde vår statistik insåg vi att det fanns en del brott som gjorde vår statistik 

skev. Vi diskuterade och kom fram till att utesluta dessa brott eftersom det rört sig om väldigt 

många brottsoffer eller gärningsmän vid samma brottstillfälle. En del av dessa brott nämndes 

också flera gånger under ett och samma program eller togs upp i flera olika program. De brott 

som vi uteslutit från vår sammanställda statistik är följande: 

 

• 80 huliganer hade trängt sig förbi vakterna under en fotbollsmatch. Programmet 

rapporterade inget om gärningsmännen, kanske eftersom de var så många. Vi ansåg att 

kategorierna okänd ålder, okänt kön och okänd etnicitet skulle bli överrepresenterade 

om vi tog med detta. 

 

• En misstänkt gärningsman hade utfört sexuella övergrepp mot barn och våldtäkter 

cirka 400 gånger. Eftersom det endast rörde sig om en gärningsman som utfört många 
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brott ansåg vi att våldtäkter och sexuella övergrepp skulle bli överrepresenterade i vår 

statistik om vi skulle ta med detta. Dessutom skulle brottsoffrenas okända ålder och 

etnicitet bli överrepresenterade. 

• Det sista fallet som vi valde att utesluta tog Efterlyst upp i tre olika program. Det 

handlade om en gärningsman som knackade dörr och erbjöd sex. Brottet rubricerades 

som sexuellt ofredande och det handlade om cirka 40 kvinnor som han ofredat. Totalt 

skulle bara den här rapporteringen bli sexuellt ofredande upp emot 120 gånger, 

eftersom brottet togs upp tre gånger. 

 

8.2.4 Riktlinjer kring brott, kön och ålder 

För att minimera risken för att vi skulle tolka materialet för olika satte vi upp några riktlinjer: 

 

• När vi tittat på programmen har vi kodat så att man kan läsa av vilken typ av misstänkt 

gärningsman (sett till kön, ålder, etnicitet) som begått vilket brott. Vi vill betona att det 

inte var vårt syfte med studien. Vårt syfte var att ta reda på hur den typiske misstänkte 

gärningsmannen, brottet och brottsoffret ser ut över lag. Vi har alltså inte studerat hur 

gärningsmannaprofiler ser ut i relation till något specifikt brott. Att vi ändå har kodat 

så här beror på att vi skulle kunna gå tillbaka och dubbelkolla våra kodningar. 

 

• När vi kodat gärningsmännen är de endast misstänkta. Att man är misstänkt behöver 

inte betyda att man gjort brottet. 

 

• Vi har räknat varje brottstillfälle, är det en person som misstänks ha utfört flera brott 

vid samma tillfälle ingår det i samma kod. Vi skrev då koderna för båda brotten. Är 

det samma gärningsman som vid olika tillfällen utfört samma slags eller något annat 

brott, räknade vi det i olika koder.  Det eftersom det kunde handla om exempelvis 

olika brottsoffer.  

 

• Vissa program har inletts med att följa upp brott som det rapporterats om i tidigare 

avsnitt. Antingen för att polisen behövt mer hjälp från tittarna eller för att man vill 

rapportera att brottet klarats upp. Vid de här tillfällena har vi diskuterat om vi skulle 

räkna den rapporteringen en gång till eller inte. Eftersom vi ville ta reda på hur 
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respondenterna upplever att de påverkas av Efterlyst räknade vi alla brott, oavsett om 

de rapporterats om tidigare eller inte. Vi resonerade att det kan vara så att flera 

rapporteringar av samma brott kan få effekter på människor. Det kan också vara så att 

tittare inte sett föregående program och ser rapporteringen som den första. Vi är 

medvetna om att jämförelsen med statistiken från Brå och Statistiska centralbyrån då 

kan ses som aningen skev. Vi vill dock poängtera att vi endast använder oss av 

brottstatistiken för att ha någon konkret bild att jämföra Efterlysts brottsrapportering 

med. 

 

• Ibland rapporteras det om brott där det inte fanns någon tydlig misstänkt gärningsman 

eller där det rörde sig om många misstänkta. Då har vi använt oss av koden IKG- 

ingen känd gärningsman. Det kunde handla om en misstänkt gärningsman, flera 

misstänkta gärningsmän eller att det inte fanns någon gärningsman. Det kunde gälla 

försvinnanden då offret till exempel försvunnit på eget initiativ. 

 

• Liknande gäller kategorin IB- inget tydligt brottsoffer. Då det rapporterades om 

exempelvis en brand i en allmän lokal eller på ett företag har vi ansett att det inte 

funnits något tydligt brottsoffer. (Så vida inte Efterlyst rapporterat om någon som 

exempelvis blivit skadad i samband med incidenten.) Koden IB förekommer ofta i vår 

kodning när det handlar om rån mot banker eller butiker. Är det ingen som tydligt 

kommit till skada på något sätt har vi använt oss av koden IB. 

 

• När vi använt oss av koderna IB – inget tydligt brottsoffer och IKG- ingen känd 

gärningsman har vi inte kodat för ålder, kön eller etnicitet eftersom koderna då inte 

fyllt någon funktion.  

 

• Vi diskuterade vart vi skulle dra gränsen för ung och äldre när vi skulle koda för 

brottsoffrens och gärningsmännens ålder och kom fram till 30 år skulle utgöra en bra 

gräns. Det eftersom vi tror att 30 utgör en lämplig medelålder när det handlar om brott 

och utsatthet för brott. Vi tänker att de under 30 räknas till relativt unga och de över 30 

räknas till den äldre gruppen. 
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8.2.5 Riktlinjer kring etnicitet 

Vi stötte på en del problem när vi skulle definiera och koda de misstänkta gärningsmännens 

och brottsoffrens etnicitet. Dels eftersom det är väldigt svårt att avgöra om någon har en 

annan etnisk bakgrund baserat på namn eller utseende och dels för att etnicitet inte alltid 

tydligt framgick i programmet. Vid vissa brott beskrevs den misstänkta gärningsmannen eller 

brottsoffret med mörk hy, mörkt hår eller ljus hy och ljust hår. I andra brott beskriver 

programledaren den misstänkta gärningsmannen eller brottsoffret med orden ”talade svenska” 

eller ”talade svenska med brytning”. Men vad kan man egentligen utläsa av det? Eftersom vi 

har en uppfattning om att tittare ofta tolkar etniciteten hos brottsoffer och gärningsman i 

Efterlyst efter skiftande grad av stereotypa bilder har vi utgått från sådana typiska bilder när vi 

kodat. Exempel på dessa bilder kan vara att svenskar är blåögda och blonda och att personer 

av annan etnicitet har mörka drag. Vi vill betona att verkligheten inte ser ut på detta vis. Man 

kan vara svenskfödd med mörka drag osv. 

 

Vi har valt att koda efter kategorierna caucasian och icke-caucasian när det kommer till 

etnicitet. Anledningen till att vi inte använt oss av de vanligt förekommande termerna 

invandrare, utlandsfödd eller utländsk är att dessa ord kan betyda olika för olika individer. Det 

finns ingen motsvarande benämning av det engelska ordet caucasian på svenska.  

 

Vi har definierat termen både visuellt och verbalt. När programledaren eller speakerrösten inte 

verbalt uppfyllt någon punkt som vi satt upp för att kategorisera en person som caucasian har 

vi undersökt om någon punkt under den visuella kategoriseringen kan uppfyllas. Om så är 

fallet har vi benämnt personen som caucasian. Det omvända gäller för icke-caucasian. Om 

inga punkter kan uppfyllas benämner vi personen som okänd etnicitet. Vi vill poängtera att 

våra nedanstående mallar bygger på visuella och verbala intryck. Där de verbala intrycken 

utger de signalement som tittaren får ta del av i programmet. Ibland ges inte fullständiga 

signalement ut. De visuella intrycken utgörs av det vi sett med våra egna ögon. 

 

8.2.6 Caucasian 

Vi har kodat en misstänkt gärningsman eller ett brottsoffer som caucasian då denna uppfyllt 

något av nedanstående krav (gärna flera): 

 

Verbal karakterisering 
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• Den misstänkta gärningsmannen eller brottsoffret presenterades som svensk av Efterlyst 

• Den misstänkta gärningsmannen eller brottsoffret talade ren svenska 

• Den misstänkta gärningsmannen eller brottsoffret hade ett svenskt namn (då namnen var 

fingerade uteslöt vi denna punkt).  

 

Visuell karakterisering 

• Den misstänkta gärningsmannen eller brottsoffret hade ett typiskt “svenskt utseende”. 

Exempelvis ljushyad, blå ögon, blont hår. 

 

8.2.7 Icke-caucasian 

Vi har kodat en misstänkt gärningsman som icke-caucasian då denna uppfyllt något av 

nedanstående krav: (gärna flera) 

 

Verbal karakterisering 

• Den misstänkta gärningsmannen eller brottsoffret presenterades som 

invandrare/utlandsfödd/ av utländsk härkomst eller utländsk av Efterlyst 

• Den misstänkta gärningsmannen eller brottsoffret talade svenska med märkvärd brytning 

• Den misstänkta gärningsmannen eller brottsoffret hade ett utländskt namn (då namnen var 

fingerade uteslöt vi denna punkt).  

• Den misstänkta gärningsmannen eller brottsoffret talade på något annat språk än svenska 

 

Visuell karakterisering 

• Den misstänkta gärningsmannen eller brottsoffret hade starkt icke-caucasiska drag. Till 

exempel mörkhyad, mörkt hår och mörka ögon. 

 

8.2.8 Okänd etnicitet 

Då den misstänkta gärningsmannen eller brottsoffret inte uppfyllde några punkter i 

föregående mallar placerade vi den under de här kategorierna. (GOE- Gärningsman med 

okänd etnicitet, eller BOE- Brottsoffer med okänd etnicitet). Vi hade principen: var vi osäkra 

gällande etniciteten använde vi den här kategorin. 
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8.2.9 Avslutande reflektion 

Vi är medvetna om att våra avgränsningar och våra tolkningar spelar stor roll för vårt resultat 

och att våra uppfattningar inte kan ses som korrekta. Vi är också medvetna om att vi är 

individer (med olika erfarenheter, synsätt osv.) och att detta faktum kan påverka resultatet.  

 

8.3 Brottsstatistik 
För att jämföra vårt kvantitativa material från programstudien tog vi hjälp av statistik Brå:s 

och Statistiska centralbyråns brottsstatistik.  

 

När vi har jämfört Efterlysts brottsrapportering med 2009 års brottsstatisk har vi endast tittat 

på de anmälda brotten eftersom det bara är dessa det finns statistik om. Vi är medvetna om att 

mörkertalet är stort när det gäller anmälda brott. För att kunna jämföra vårt material från 

Efterlyst med statistiken har vi räknat resultaten från de båda källorna i procent. Vi har sedan 

analyserat resultaten och gjort en jämförelse. Vissa kategorier har liknat varandra men inte 

varit jämförbara, då har vi istället redogjort för brottsrapporteringen i Efterlyst och sedan för 

Brå:s respektive SCB:s statistiska bild. Allt statistiskt material som vi använt oss av är inte 

aktuellt från år 2009. Vi har använt oss av den senast uppdaterade statisk som funnits 

tillgänglig. 

 
9. Kvalitativ del 
Vi anser att mediers påverkan på människor är en så pass viktig fråga att vi inte kunde 

utesluta denna del. En bakomliggande fråga till vår studie var; kan Efterlysts 

brottsrapportering skapa felaktiga bilder hos tittarna och/eller påverka deras (exempelvis) 

rädsla för att utsättas för brott?    

 

9.1 Fokusgrupper  
”Fokusgruppsmetoden ger det djup och den kontext som forskaren behöver för att fördjupa 

sin förståelse av vad som ligger bakom människors tankar och erfarenheter.” (Wibeck, 2010, 

s. 149)  

 

För att komplettera vårt kvantitativa material använde vi oss av fokusgrupper. Eftersom 

tevemediet oftast är en aktivitet som sker i grupp ansåg vi att intervjuer i grupp istället för 
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enskilda intervjuer kunde vara en bra metod. Att intervjua flera respondenter på samma gång 

trodde vi kunde fånga tevemediets sociala dimension.  

 

Fokusgrupper är en del av receptionsanalysen, som används för att forska om relationen av 

det som förekommer i medier och våra tolkningar av det. Metoden studerar alltså det 

meningsskapande som äger rum i mötet mellan text och publik. (Eriksson & Östman, 2010, s. 

305-306)  

 

Receptionsanalysen betraktar publiken som en del i själva kommunikationsprocessen. Det 

innebär att människan gör medvetna och aktiva val i enlighet med vissa preferenser som 

svarar till hans eller hennes psykologiska behov. I receptionsanalysen frågar man sig vad, 

alltså vilken mening, publiken skapar sig då de tar del av medier. (ibid, s. 305-306) 

 

9.2 För-och nackdelar med fokusgrupper 
Något vi är fullt medvetna om är att en receptionsanalys ofta studerar ett litet och ett icke-

representativt urval och att det därför inte går att göra empiriska generaliseringar. (ibid, s. 

310-312) Vi ville ge en bild av hur det kan vara, inte hur det nödvändigtvis är.  

 

Fördelen med intervjuer, framför andra metoder, är att man som forskare har chans att styra in 

samtalet på vad som är relevant. (ibid, s. 310) Något som vi tänkte på var validiteten när det 

gällde vår studie. (Wibeck, 2010, s. 144) Det är därför viktigt att beakta att det finns både för- 

och nackdelar med intervjumetoden. Vid gruppintervjuer eller fokusgrupper, som vi använde 

oss av, kan det till exempel snabbt utvecklas dynamik mellan deltagarna så att de positionerar 

sig i förhållande till varandra. Det finns en risk att någon i gruppen tar på sig ledarrollen och 

att avvikande åsikter inte kommer fram på grund av grupptryck. Här har den individuella 

intervjun en fördel. I en fokusgruppsintervju kan det sociala samspelet leda till att 

respondenterna glider in på något annat ämne. Det finns också risk för att respondenterna kan 

framstå som mer ifrågasättande än vad respondenterna skulle gjort enskilt, på grund av 

gruppdynamiken. (Eriksson & Östman, 2010, s. 310-312). Det kan också vara så att 

respondenterna överdriver för att skapa ett intryck eller övertyga de andra deltagarna. Ibland 

kan det vara så att deltagarna bara säger sådant som de tror är socialt accepterat och undviker 

information som inte är socialt önskvärd. (Wibeck, 2010 s.144) 
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Vi anser att det är omöjligt att komma runt alla problem med fokusgruppsintervjuer men vi 

tror att det faktum att vi uppmärksammade svårigheterna var till hjälp när vi skulle analysera 

vårt resultat. Under fokusgruppsintervjuerna var vi ytterst uppmärksamma på tendenser som 

grupptryck, ledarroller och liknande. 

 

9.3 Syfte med fokusgrupperna 
Vi valde att använda oss av fokusgruppsintervjuer för att få en diskussion om vad våra 

respondenter hade för åsikter, attityder och uppfattningar om Efterlyst, dess innehåll samt hur 

de upplever att de påverkas av programmet. (Larsson, 2010, s. 80) Vårt syfte med 

fokusgruppsintervjuerna var att ta reda på hur respondenterna upplever att de påverkas av 

Efterlyst. Eftersom det här är en kvalitativ undersökning var vi väldigt försiktiga med att 

generalisera, men vi ville ändå urskilja olika synsätt och aspekter. Vad vi hade i åtanke vid 

intervjuerna var att samtliga respondenter bär på olika förförståelse och egna erfarenheter om 

ämnet. (Eriksson & Östman, 2010) Vi vill poängtera att vi anser påverkan vara ett väldigt 

svårtstuderat ämne, just på grund av att man inte vet varifrån respondenternas åsikter kommer 

ifrån. 

 

9.4 Tillvägagångssätt 
Vid en fokusgruppsintervju kan man använda sig av en ostrukturerad eller strukturerad 

intervju. Vid en ostrukturerad intervju ställer den som intervjuar ett par övergripande frågor 

som sedan respondenterna fritt får diskutera kring. Väljer man en strukturerad intervju styr 

den som intervjuar både frågorna och gruppdynamiken. På så sätt undviker man att 

diskussionen blir rörig men det finns en risk för att den som leder intervjun blir påverkad av 

gruppen. (Larsson, 2010, s. 80)  

Vi valde att använda oss av en strukturerad intervju, eftersom vi ansåg att vi behövde 

specifika frågor för att kunna få ut så mycket som möjligt av våra fokusgruppsintervjuer. 

(Wibeck, 2010, 83)  

 

9.5 Urval 
Vi kom fram till att snöbollsurvalet var den bästa urvalsmetoden för oss. Denna typ av urval 

ansåg vi skulle göra det möjligt för oss att få tag på respondenter fort. Ett snöbollsurval går till 
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på så sätt att man väljer ut passande personer till sin studie utifrån sina egna kontakter. De 

utvalda personerna kontaktar sedan lämpliga personer utifrån sina kontaktnät. (Jokela, 2010) 

 

9.6 Deltagarna 
För att locka deltagare till diskussionsmötena bjöd vi på fika och valde en tid vi trodde skulle 

passa många, efter klockan fyra. Vi valde att använda oss av totalt åtta deltagare i två olika 

grupper, fördelade efter kön. Vi utgick från att två fokusgrupper skulle vara tillräckligt för att 

få fram relevant information. Med fler fokusgrupper skulle vi antagligen nått en teoretisk 

mättnad. Det innebär att för varje ny grupp som studeras kommer mindre och mindre ny 

information fram. (Wibeck, 2010, s. 61)  

 

Vi valde fyra personer per grupp eftersom för stora fokusgrupper gör det svårt att behålla allas 

uppmärksamhet. Med en mindre grupp ansåg vi att alla skulle få en chans att få ordet och 

risken för att deltagarna skulle prata i munnen på varandra bli mindre. Vi kom fram till att vi 

ville ha en grupp med män och en grupp med kvinnor för att göra någon slags uppdelning. 

Dessutom tyckte vi det var intressant att se om det fanns skillnader mellan könen. För att delta 

krävdes att man följde på programmet eller hade tittat på det några gånger. När vi valde 

respondenter ville vi utgå från Efterlysts målgrupp eftersom vi ansåg det vara intressant att 

studera de personer som programmet riktar sig till. Dock har Efterlyst ingen direkt målgrupp 

och vi fick därför utgå från TV3:s relativa unga målgrupp (14-39 år). Vi har valt att låta våra 

respondenter vara anonyma eftersom vi berör känsliga ämnen som etnicitet.  

 

Valet av miljö för intervjun är viktig. (ibid, s 142) Vi ansåg att universitetsbiblioteket i 

Kalmar kunde ha en lugnande inverkan på respondenterna samtidigt som det är en naturlig 

mötesplats för människor. Biblioteket ligger centralt och det är lätt att ta sig dit. Vi tänkte att 

fler personer skulle ställa upp om vi valde en plats de flesta visste om och har vistats på. Det 

är viktigt att tänka på validitet, om deltagarna inte känner igen platsen eller inte känner sig 

hemma så kan det påverka själva intervjun. (ibid, s. 144) 

 

9.7 Dokumentering och transkription 
Vi bestämde oss för att vi alla tre skulle medverka under fokusgruppsintervjuerna. Dock 

beslutade vi oss för att en av oss skulle ställa frågorna medan de andra antecknade, 

observerade och hjälpte till med följdfrågor. 
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Vi valde att dokumentera samtalen med hjälp av ljudinspelning, för att sedan kunna 

transkribera. Med ljudinspelning kan det vara svårt att avgöra vem som pratar, speciellt om 

gruppen är enkönad. Då kan man välja att spela in hela diskussionen med kamera. Vi trodde 

dock att en kamera skulle göra deltagarna mer nervösa än vad en liten diktafon skulle göra. 

Nervositet tänkte vi kunde leda till att respondenterna utrycker sig annorlunda. (ibid, s. 91-92)  

 

Transkriptionen gick ut på att vi skrev ner viktiga citat och sådant som var relevant för vår 

studie. Vi skrev alltså inte ner allt som sades, och har därför inte gjort en fullständig 

transkription. Inspelningen hade vi som underlag för att kunna ta ut citat och liknande och för 

att ha möjligheten att gå tillbaka och höra vad som sagts. Vi kompletterade inspelningen med 

systematiska anteckningar som vi förde under fokusgruppsintervjun. (ibid, s. 97)  

 

Vi skrev ner transkriptionen i skriftspråk och inte talspråk för att underlätta själva 

transkriptionsprocessen. (ibid, s. 93) Talspråk ansåg vi skulle bli överflödigt när vi ändå inte 

ville undersöka på vilket sätt deltagarna uttryckt sig. När vi transkriberat vårt material 

analyserade vi kontexter och mönster utifrån intervjuerna och till sist tolkade vi dessa och 

drog slutsatser. (Larsson, 2010, s. 82-84)  

 
9.8 Frågorna 
9.8.1 Utformning av frågorna 

Vårt första utkast av fokusgruppsfrågorna finns i bilaga 3. För att få så bra 

fokusgruppsintervjuer som möjligt utarbetade vi frågor utifrån vårt forskningssyfte och våra 

frågeställningar. Vi ville, genom våra fokusgruppsintervjuer, få en bild av hur Efterlyst tittare 

upplever att de påverkas av programmet. (För att läsa fokusgruppsfrågorna se bilaga 6.) 

 

Vi valde att inleda fokusgruppsintervjuerna med öppna frågor för att fånga in spontana 

tolkningar, därefter kopplade vi diskussionen till vårt specifika problem. Eftersom 

öppningsfrågorna bör ge snabba och enkla svar valde vi att fråga om ren fakta. Vi ville att 

respondenterna, med hjälp av frågorna, skulle känna gemenskap och uppmuntras till att prata.  

Därefter kom vår introduktionsfråga där deltagarna fick chansen att reflektera om 

sig själva och andra i relation till Efterlyst. Vi hade inga övergångsfrågor i vår intervju 

eftersom vi inte ansåg att de behövdes. Mellan övergången från introduktionsfrågan till 



 

 

  32 (71) 
 

nyckelfrågorna lät vi respondenterna svara på några uppskattningsfrågor. Vi var nyfikna på 

om respondenterna hade en skev bild av brott i samhället. Vi bad dem uppskatta hur många 

procent av alla brott som är mord, våldtäkt och stöld. Dessa brott togs frekvent upp i Efterlyst. 

  

De viktigaste, nyckelfrågorna, var de som vi ansåg vara mest relevanta för vår studie. Våra 

nyckelfrågor handlade om påverkan och upplevelser av programmet. Efter nyckelfrågorna 

ställde vi en sammanfattande reflektionsfråga, då deltagarna fick chans att reflektera över vad 

som sagts. Till sist berättade vi syftet med studien och därefter frågade vi om någon ville 

komplettera med något.  

 

Under hela intervjun var vi noga med att uppmuntra deltagarna att uttrycka sig, men att inte 

hålla med eller uttrycka våra åsikter i olika frågor. Vi är medvetna om att det kan finnas andra 

faktorer än Efterlyst som påverkar respondenternas uppfattningar om brott. Till exempel deras 

egna erfarenheter. Därför ställde vi frågor med orden ”tror ni” eller ”upplever ni”. (Wibeck, s. 

73-74) 

 

9.8.2 Pilotstudie 

För att testa vårt första utkast av fokusgruppsfrågorna gjorde vi en pilotstudie där vi kom fram 

till en del ändringar (se bilaga 4). Vårt syfte med pilotstudien var att undersöka hur pass 

relevanta svar vi kunde få på de frågor vi formulerat, samt att se om respondenterna 

uppfattade frågorna så som vi hade tänkt. I pilotstudien ingick fyra personer som alla tittat på 

programmet Efterlyst. I studien ställde vi frågor som respondenterna fick besvara. Efter varje 

fråga fick de också komma med synpunkter. Vi ställde oss då följande frågor; Hur uppfattar 

respondenterna frågan? Känns den tydlig? Känns den relevant? Upplever de att det är en fråga 

som går att besvara?  
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10. Resultat och analys av programstudien och statistiken 
 
Vi har valt att dela upp vårt reslutat och vår analys i två delar för att göra vår studie så 

översiktlig och tydlig som möjligt. En del består av programstudien av Efterlyst samt 

statistiken från Brottsförebyggande rådet och Statistiska centralbyrån. Efter den delen följer 

avsnittet med resultat och analys av fokusgrupperna. Därefter följer en slutdiskussion där vi 

berör båda delarna. 
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10.1 Reslutat, brott 
10.1.1 Enligt Efterlyst 

Av alla de brott som förekom (450 stycken) i programmet Efterlyst år 2009 utgjordes 16,9 

procent av dödligt våld, 16,2 procent var rån och 15,6 procent tillgrepp av fordon. Stöld 

(summan av rubriceringarna stöld och snatteri, inbrottsstöld, stöld ur och från fordon samt 

tillgrepp av fordon) utgjorde 21 procent av alla rapporterade brott i programmet. Ovanstående 

rubriceringar är de vanligaste rapporterade brotten i programmets sändningar från 

kalenderåret 2009. 9,1 procent av brotten som rapporterades var våldtäktsfall och 7,3 procent 

försök till våldtäkt. Misshandel och försvinnanden rapporterades det ganska frekvent om i 

sändningarna (7,1 och 6,9 procent). 2,9 procent av brotten som visades i Efterlyst år 2009 var 

skadegörelsebrott. Det fanns en hel del brott som Efterlyst inte rapporterade om alls. Dessa 

var till exempel stöld av skjutvapen och våld mot tjänsteman. 

 

10.1.2 Enligt Brå 

Statistiken över anmälda brott under kalenderåret 2009 grundar sig på uppgifter som 

registrerats hos polis och åklagare. (3, www.bra.se) Antalet anmälda brott i Sverige år 2009 

var sammanlagt cirka 1 410 000. Av dessa var ca 39 procent så kallade stöld och 

tillgreppsbrott. Skadegörelsebrott utgjorde ungefär 14 procent av den anmälda brottsligheten. 

Dödligt våld utgjorde endast 0,02 procent av samtliga brott och våldtäkt 0,42 procent.   

 

Brå har i sin rapport (ibid s.1-25) nämnt en rad punkter att tänka på då man tolkar deras 

statistiska material. Dessa punkter tycker vi är högst relevanta att uppmärksamma:  

“-  statistiken visar antal anmälda brott och inte det totala antalet faktiskt begångna brott. Hur 

stor andel av de faktiska brotten som anmäls varierar beroende på brottstyp. 

-  det faktiska antalet brott oftast är högre än det antal brott som redovisas i statistiken. Ett 

undantag är anmälda fall av dödligt våld, där det faktiska antalet är lägre än vad 

anmälningsstatistiken visar. Det beror på att dessa anmälningar främst visar antalet händelser 

med dödlig utgång som behöver utredas för att bedöma om ett mord eller dråp har begåtts 

eller inte. 

-  benägenheten att anmäla brott kan förändras över tid, till exempel på grund av ändrade 

attityder i samhället eller ändrade försäkringsvillkor. Detta gör det svårare att avgöra om 

brotten faktiskt ökar eller minskar. 

-  för vissa brottstyper, som narkotikabrott och trafikbrott, beror antalet anmälda brott till stor 
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del på polisens och andra myndigheters kontroll- och spaningsinsatser. Om insatserna 

förändras påverkar det oftast antalet anmälda brott. 

- utvecklingen av de anmälda brotten kan påverkas av förändringar i lagstiftningen. 

- brott registrerade i Sverige, kan vara gjorda utomlands. 

- statistiken kan också innehålla brister, framför allt i form av dubbletter, det vill säga att fler 

än en polisanmälan har upprättats för ett och samma misstänkta fall av dödligt våld.” 

(ibid, s. 3 & 9-10) 

 

10.1.3 Analys av brott 

Vad vi kan konstatera är att dödligt våld, stöld (tillgrepp av fordon) samt rån var de vanligaste 

brottsrubriceringarna i programmet Efterlyst under år 2009. Återkommande i varje program 

medverkar en särskild polis som berättar och fordonsstölder. Därför är det naturligt att 

brottsrubriceringen tillgrepp av fordon är vanligt förekommande i programmet. Att dödligt 

våld och rån är vanligt figurerade brott i programmet beror säkerligen på att polisen har för 

lite information om gärningsmannen och behöver tittarnas hjälp. Vi tror att en anledning till 

att just dödligt våld och rån är vanliga rubriceringar i programmet är att de har ett 

spänningsvärde och kan ”locka” tittare. TV3 är en kommersiell kanal som vill ha största 

möjliga antal tittare. Vår erfarenhet, som journaliststudenter, talar för att ett mord har ett 

större nyhetsvärde än exempelvis en skadegörelse. Vi menar att det faktum att det visas 

många fall av dödligt våld i programmet kan påverka tittarna och få dem att tro att dödligt 

våld i samhället är vanligare än vad det faktiskt är. Det finns en hel del brott som Efterlyst inte 

rapporterat om överhuvudtaget i 2009 års avsnitt. En del är förståliga, som till exempel 

trafikbrott. Trafikbrott sker hela tiden och har inget nyhetsvärde i sig.  

 

Enligt Brå:s statistik faller de flesta anmälda brotten (39 procent) under kategorin stöld och 

tillgreppsbrott. Även i Efterlyst rapporteras det mest om just stöld och tillgreppsbrott (21 

procent av brotten föll under denna kategori). Denna procentsats fick vi fram genom att 

addera de brotten vi kodade som föll under stöld och tillgreppsbrott. (Alltså stöld och snatteri, 

inbrottsstöld, stöld ur och från fordon samt tillgrepp av fordon). Vikigt att uppmärksamma är 

att Efterlyst gav en bild av att det begicks färre stöld- och tillgreppsbrott än Brå.   

 

Skadegörelsebrott utgjorde 14 procent av brottsligheten enligt Brå:s statistik för 2009. I vår 

studie av Efterlyst var skadegörelsebrott i jämförelse kraftigt underrepresenterat, 2,9 procent 
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av brotten som visades i Efterlyst år 2009 var skadegörelsebrott. Viktigt att tillägga är att vi 

inte rubricerade brottet som skadegörelse i de fall där ett annat brott var det centrala. Här kan 

alltså antas att siffran 2,9 procent egentligen kan vara något större.  

 

Dödligt våld utgjorde endast 0,02 procent av samtliga brott i Brå:s statistik för år 2009. Vad 

som är nämnvärt är att hela 16,9 procent av brotten som visats under 2009 i Efterlyst varit av 

karaktären dödligt våld. Denna skillnad tror vi beror på att dödligt våld, som exempelvis 

mord, är av en dramatisk karaktär och kan locka tittare. Vi tror också att polisen känner ett 

större tryck att klara upp sådana här allvarliga brott och vill få in tips genom att visa brottet i 

Efterlyst.  

 

Våldtäkter är ett relativt vanligt förekommande brott i Efterlyst. 9,1 procent av alla brott i 

Efterlyst under 2009 års avsnitt var våldtäkter. Enligt Brå utgjorde våldtäkterna 0,42 procent 

av alla anmälda brott år 2009. Vi undrar hur det faktum att våldtäkter överrepresenteras i 

Efterlyst påverkar tittarna. Tror de, efter att ha tittat på Efterlyst, att våldtäkter är vanligare än 

vad Brå:s statistik visar? Vi vill dock poängtera att Brå inte sitter inne med något slags 

verklighetstroget svar. Många brott anmäls inte så mörkertalet är stort.  

 

Efterlysts program från år 2009 visade en något snedvriden bild av brotten i Sverige, om man 

utgår från brottsstatistiken. De största skillnaderna låg i att Efterlyst rapporterade förhållande 

vis mycket om de brott som statistiskt sett är oerhört ovanliga, till exempel mord och rån. 

Forskarna Peter Dahlgen och Håkan Hvitfeldt har kommit fram till resultat liknande våra. 

Deras studier menar att brott mot person är vanligast i medias rapportering men att brott mot 

egendom är vanligast statistiskt sett. 

 

Forskaren Sven-Åke Lindgrens studie om brott i medier visade att våldsbrott utgjorde nästan 

30 procent av hans studerade material. Endast en liten andel av hans material gällde 

ekonomisk brottslighet. Även dessa observationer liknar det vi kom fram till i vår studie. 

(Pollack, 2001, s. 79)  En annan rapport tar också upp att brottsbaserade program ger en 

missvisande bild av den faktiska brottsligheten i samhället, främst genom att överdriva 

omfattningen av våldsbrott (Prosise & Johnson, 2004, s.73) 
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10.2 Reslutat, misstänkt gärningsman, kön 
 

10.2.1 Enligt Efterlyst 

När vi tittade på Efterlysts program från 2009 var män mest förekommande som misstänkta 

gärningsmän. 64,6 procent var män och 5,3 procent av de misstänkta var kvinnor. Det var 4,4 

procent som tillhörde kategorin okänt kön och i 25,7 procent av fallen fanns det ingen känd 

gärningsman. 

10.2.2 Enligt Brå  

Statistiken visar att 79 procent män misstänktes för brott år 2009. I 20,6 procent av fallen var 

kvinnor misstänkta och i 0,4 procent av brotten visste man inte den misstänktes kön. (4, 

www.bra.se) 

 

10.2.3 Analys av misstänkt gärningsman, kön 

Brå:s statistik visar att 79 procent av de misstänkta var män och i vår studie av Efterlyst var 

64, 6 procent män. Siffrorna är höga och skiljer sig inte speciellt mycket och därmed är 

Efterlysts bild av gärningsmannens kön ganska lik Brå:s bild. I 20, 6 procent av fallen var 

kvinnor gärningsmän, enligt Brå. I Efterlyst var bara 5,3 procent av gärningsmännen kvinnor. 

Här skiljer sig procentsatserna ganska mycket, men bilden är ändå densamma, fler män än 

kvinnor begår brott. Alla de rapporter vi har tagit del av visar samma resultat, att det är män 

som i störst utsträckning begår brott. 

  

I Efterlyst så var det 4,4 procent av gärningsmännen som har okänt kön och i 25,7 procent av 

fallen så fanns det ingen tydlig gärningsman. Man visste helt enkelt inte om det fanns någon 

gärningsman överhuvudtaget eller om det var en eller flera gärningsmän. Brå:s statistik visar 

att man i 0,4 procent av fallen inte visste vilket kön gärningsmannen hade. Det resulterar i att 

Efterlyst, enligt vår studie, gav en bild av att man i ganska stor utsträckning inte visste vem 

gärningsmannen var. Brå:s bild visade tvärtemot att det var väldigt ovanligt att man inte visste 

gärningsmannens kön. Dock är de här siffrorna inte jämförbara. När det gäller de misstänkta 

gärningsmännen som tas upp i Brå:s statistik är könet oftast fastställt.  

http://www.bra.se/
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10.3 Resultat, misstänkt gärningsman, ålder 
10.3.1 Enligt Efterlyst 

Av de misstänkta gärningsmännen som visades i Efterlyst visste man, i de flesta fallen, inte 

vilken åldersgrupp de tillhörde (49,9 procent). Det var dock vanligare att yngre gärningsmän, 

de under 30 år, syntes i programmet (34,7 procent). Den äldre målgruppen, över 30 år, 

utgjorde bara 15,4 procent.  

 

10.3.2 Enligt Brå 

Det totala antalet misstänkta år 2009 var enligt Brå:s statistik 124 852 personer Av dessa var 

antalet misstänkta i åldern 15-29 år 60 804 (48,7 procent) och i åldersgruppen 30 och uppåt 63 

485 (50,8  procent). Förutom dessa tillkom 563 personer som Brå inte hade åldersuppgifter 

för (0, 5  procent). (Sporre, 2010) 

 

10.3.3 Analys av misstänkt gärningsman, ålder 

Brå:s statistik visar att det var aningen vanligare att personer över 30 år begick brott än 

personer under 30, år 2009. Procentsatsen för personer över 30 år låg på 50,8 procent medan 

personer mellan 15 och 29 år utgjorde 48,7 procent.  

 

Vår studie av Efterlyst visade tvärtom att det i 34,7 procent av fallen var unga mellan 15 och 

29 år som begått brott. I drygt 15 procent av fallen så var det personer över 30 år som begått 

brott och i 49,9 procent av fallen så visste man inte åldern på gärningsmannen. Detta 

resulterade i att Brå:s bild av den misstänkte gärningsmannens ålder skiljer sig från Efterlysts 

bild. Det var en marginell skillnad mellan yngre brottslingar och äldre brottslingar enligt Brå:s 

statistik.  I Efterlyst så visste man, i många fall, inte vem gärningsmannen var eftersom det i 

drygt 50 procent av fallen inte fanns någon uppgift om ålder.  

 

10.4 Resultat, misstänkt gärningsman, etnicitet 
10.4.1 Enligt Efterlyst  

I vår studie av Efterlyst kom vi fram till att det var vanligast att man inte fick någon 

uppfattning om den misstänkte gärningsmannens etnicitet (57,7 procent). Då man fick mer 

information var den misstänkte gärningsmannen i 29,3 procent av fallen icke-caucasian. I bara 

13 procent av fallen var de misstänkta gärningsmännen caucasian.  
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10.4.2 Enligt Brå   

I Brå:s rapport ”Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet” har man endast 

tagit upp anmälda brott där det finns en person som skäligen kan misstänkas för brott. 

(Martens, Holmberg, 2005, s. 22) Syftet med studien var att, med vetenskapliga 

analysmetoder, undersöka hur svensk och utländsk bakgrund samt andra sociala faktorer 

spelar in när det kommer till vem som blir registrerad misstänkt för ett brott. (ibid, s. 5). Vi 

ansåg denna studie vara relevant för oss, trots att den inte är aktuell för år 2009.  

 

Vi vill dock uppmärksamma att det kan finnas en risk med studier i detta tema, risken att 

studien kan göra mer skada än nytta. Kritiker mot Brå:s rapporter i temat har betonat att nya 

resultat kan blåsas upp, ryckas ur sitt sammanhang och misstolkas, vilket kan leda till att 

förstärka ett vi- och dom- tänkande. (ibid, s. 14) Vi har diskuterat mycket kring detta problem. 

Etnicitet är ett känsligt ämne som det i vårt fall inte finns mycket statistik om. Vi gjorde dock 

en bedömning liknande Brå:s. Vi tror att ”en kunskapsbaserad bild av svenskars och 

invandrares brottslighet är bättre än en bild som är grundad på gissningar och personliga 

uppfattningar”. (Martens, 1998, s. 5) 

 

Idag visar de flesta undersökningar, där registrerad brottslighet studerats, att utlandsfödda 

tenderar att registreras för brott i större utsträckning än personer födda i Sverige. Det finns 

dock forskare som kritiserar denna typ av forskning, eftersom resultaten inte tagit hänsyn till 

att utrikesfödda kan skilja sig från inrikesfödda vad gäller kön, ålder, boende och 

socioekonomisk status. Dessa faktorer kan innebära att resultaten ger en överdriven bild av 

skillnaderna mellan utrikes- och inrikesfödda när det gäller den registrerade brottsligheten. 

(ibid, s. 20) Flera studier från USA och England visar att polisen väljer ut vilka personer de 

ska kontrollera utifrån deras etniska tillhörighet. En undersökning som gjordes i Danmark år 

2003 visade hur den danska polisen konsekvent valde ut unga män med ”invandrarutseende” 

till olika typer av kontroller, speciellt när det gällde narkotikainnehav. (ibid, s. 23) Andra 

studier visar att brottsutredningar mot personer från Mellanöstern, Nordafrika och Afrika 

(söder om Sahara) läggs ner något oftare än utredningar mot personer med svensk eller Nord- 

och Västeuropeisk bakgrund. Det innebär att utrikesfödda personer oftare misstänks för brott. 

Men misstankarna visar sig oftare sakna grund. (ibid, s. 23)  
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Sammanfattningsvis visar Brå:s studie att utrikesfödda löper 2,5 gånger större risk att 

registreras för misstanke om brott än de med svenskfödda föräldrar. För de som är födda i 

Sverige och har två utrikesfödda föräldrar är risken två gånger större. De med en svenskfödd 

och en utrikesfödd förälder löper 1,4 gånger större risk. (ibid, s. 34)  

 

Den registrerade brottsligheten varierade mellan grupper födda i olika länder. Till exempel 

tenderade personer med ursprung i Nordafrika att bli misstänka för brott nästan fyra gånger 

mer än vad de ”borde” med utgångspunkt från deras andel av befolkningen. Brå:s statistik 

visar dock att de som dominerar bland de utlandsfödda misstänkta var nordbor (och då särskilt 

personer från Finland).  

 

Vad man kan konstatera, utifrån studien, är att utrikesfödda hade högre registrerad brottslighet 

(i förhållande till sin population) än de med två svenskfödda föräldrar. Ju allvarligare ett brott 

är desto högre är sannolikheten att utrikesfödda är registrerade som misstänkta. (ibid, s. 21)  

 

Sammantaget så visar rapporten att nästan 60 procent av brotten var registrerade på en person 

med två svenskfödda föräldrar. Närmare en fjärdedel av brotten visade sig vara registrerade 

på utrikesfödda personer och cirka en femtedel av brotten var registrerade på personer födda i 

Sverige men med två utrikesfödda föräldrar.  

 

10.4.3 Analys av misstänkt gärningsman, etnicitet  

Brå:s rapport visar att i nästan 60 procent av fallen var gärningsmannen svensk, med 

svenskfödda föräldrar. I vår studie av Efterlyst var det 13 procent av gärningsmännen som var 

av svenskt ursprung eller såg svenska ut. Det är stor skillnad mellan de båda bilderna. Brå:s 

bild är det närmaste verkligheten vi kan komma i vår studie. Man skulle därför kunna säga att 

Efterlyst ger en snedvriden bild när det gäller gärningsmäns etnicitet. Brå:s statistik visar att 

det var flest svenskar som begått brott medan Efterlyst gav en bild av att det är fler icke-

caucasians än svenskar som begått brott. 

  

Statistiken visar att närmare 25 procent av gärningsmännen var utlandsfödda och ungefär 20 

procent var födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar. I Efterlyst var 29 procent av 

gärningsmännen icke-caucasians och i närmare 58 procent av fallen kunde inte etniciteten 

fastställas. 
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Eftersom våra kategorier inte alltid stämmer överens med statikens kategorier går det att tolka 

statistiken på flera sätt. Procentsatserna för både Brå och Efterlyst är nästan likvärdiga om 

bara räknar de utlandsfödda i statistiken. Man skulle kunna säga att Efterlyst bild stämmer 

ganska bra överens med hur många utlandsfödda som begår brott. Brå har dock en kategori 

med personer som är födda i Sverige med två utländska föräldrar. Skulle man räkna ihop 

denna kategori med kategorin utlandsfödd så skulle Efterlysts bild och Brå:s bild inte vara 

överensstämmande.  

 

Det faktum att man i 58 procent av fallen som visades i Efterlyst inte visste vem som var 

gärningsman beror på att Efterlyst är ett program som hjälper polisen att lösa brott. På så sätt 

är det ganska logiskt varför det är så stort antal som inte kan definieras utifrån etnicitet.  

 

En rapport, som vi tidigare tagit upp, visar att programmet Cops ger en bild av att kriminalitet 

är en kamp mellan vita poliser och mörka våldsamma gärningsmän. Studien visar också att 

afroamerikanska och latinamerikanska personer oftare blev fysiskt attackerade av polisen i 

medias brottsrapportering och att många brottsprogram underförstått motiverar till 

rasprofilering. (Prosise &Johnson, 2004, s. 76)  

 

Även forskarna Hultén och Thurén menar att invandrare är överrepresenterade i media. 

(Pollack, 2001, s. 75-79) En annan rapport visar att svarta, unga människor och lägre klassens 

medborgare nästan alltid underrepresenterade i tevevärlden.(Dominik, 1973, s. 241-250) 

Dessa fakta är inte överensstämmande med det vi kom fram till. Vår studie pekar på att unga, 

icke-caucasians är överrepresenterade i Efterlysts rapportering. (ibid, s. 249) 

 

10.5 Resultat, brottsoffer, kön  
10.5.1 Enligt Efterlyst  

När vi analyserade programmen från år 2009 var 29 procent av brottsoffren män och 33,5 

procent kvinnor. 1,2 procent benämndes okänt kön och vid 36,3 procent av fallen fanns det 

inget tydligt brottsoffer.  

 

10.5.2 Enligt Statistiska centralbyrån  

Vi har utgått från kapitlet ”Offer för våld eller hotelser” (2, www.scb.se) då vi tittat på 

http://www.scb.se/
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statistik om vilket kön brottsoffer har. Studien grundar sig på 165 000 intervjuer från perioden 

1978-2002.  (Vi vill poängtera att vi studerat brottsoffer när det gäller alla typer av brott i vår 

egen studie. Den här studien studerar dock endast personer som råkat ut för våldsbrott och 

hotelser. Den här studien var trots detta den mest relevanta vi kunde finna.) 

 

Enligt studien var män, under 1978 till 2001, betydligt mer drabbade av våld och hotelser än 

kvinnor. Under året 2002 skedde det dock en förändring, som man inte vet orsaken till. I 

åldersintervallet 16-74 år hade nästan åtta procent av männen, men nio procent av kvinnorna 

uppgett att de blivit utsatta för våld och hotelser. Bland de yngsta och de äldsta var det 

fortfarande störst andel män drabbade. (ibid, s. 43) 

 

10.5.3 Analys av brottsoffer, kön  

Om man bortser från de brottsoffer vi kategoriserade okänt kön eller inget tydligt brottsoffer 

var de flesta brottsoffer kvinnor, enligt Efterlyst. (33,5 procent var kvinnor och 29 procent 

män.) Enligt Statistiska centralbyråns siffror var det dock flest män som blev utsatta för brott. 

Det finns dock ett intressant år, 2002, där kvinnor i åldersintervallet 16-74 blev utsatta för 

brott mer än män i samma ålderskategori. (ibid, s. 43) Denna siffra är intressant men eftersom 

siffrorna bara gällde för ett år så vill vi inte lägga för stor vikt vid dessa fakta. Generellt sätt, 

över en tidsperiod, visar statistiken att flest män drabbas av våld och hotelser.  

 

10.6 Resultat, brottsoffer, ålder 
10.6.1 Enligt Efterlyst 

I programmet var det vanligast att yngre, de under 30, figurerade som brottsoffer (41,5 

procent). Den äldre gruppen, över 30 år utgjorde 33,6 procent. I 29, 4 procent av fallen kunde 

vi inte säkerställa någon ålder. 

  

10.6.2 Enligt Statistiska centralbyrån 

Statistiska centralbyråns rapport ”Offer för våld eller hotelser” (2, www.scb.se) ligger till 

grund för vårt statistiska material gällande brottsoffrens ålder. Studien grundar sig på 165 000 

intervjuer från perioden 1978-2002. Vi vill åter igen poängtera att vi studerat brottsoffer när 

det gäller alla typer av brott i vår egen studie. Den här rapporten visar dock endast personer 

som råkat ut för våldsbrott och hotelser.  

http://www.scb.se/
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I studien framgår det att risken att bli utsatt för våld eller hot är störst i den yngre 

åldersgruppen. Risken minskar med stigande ålder. Bland 16-24- åringarna utsattes drygt 17 

procent för någon form av våld eller hot under en ettårsperiod (2000–2001). Det är en nio 

gånger högre siffra om man jämför med 65-75-åringarna. Bland yngre var upprepad utsatthet 

för våld eller hot betydligt vanligare än bland äldre. Dessa siffror var representativa för hela 

perioden 1978–2002. (ibid, s.41) Värt att poängtera är att orden hot och våld varit något 

respondenterna i Statistiska centralbyråns undersökning, fått tolka fritt vid intervjuerna. (ibid, 

s.34) I rapporten menar man att avsaknaden av kriterium för orden kan inneburit att vissa 

grupper, exempelvis svaga personer, äldre, handikappade etc. haft en lägre toleransnivå när 

det gäller vad som uppfattats som våld eller hot. 

 

10.6.3 Analys av brottsoffer, ålder 

Om man räknar bort de brottsoffer där man inte fått någon uppfattning om åldern, var det flest 

personer under 30 år som blev utsatta för brott i Efterlyst. De under 30 år figurerade som 

brottsoffer i 41,5 procent av fallen och de över 30 år i 33,6 procent av fallen. Statistiska 

centralbyråns statistik visar överrensstämmande att risken att bli utsatt för hot eller våld var 

störst bland de yngsta åldersgrupperna. Som exempel utsattes drygt 17 procent av 

16-24-åringarna för våld eller hot under en ettårsperiod. (ibid, s.41) 

  

10.7 Resultat brottsoffer, etnicitet 
10.7.1 Enligt Efterlyst  

I Efterlyst var 25,6 procent av de brottsoffer som togs upp i programmet tillhörande kategorin 

caucasians. Ungefär 16 procent porträtterades däremot som icke-caucasians. I cirka 38 

procent av fallen fick man som tittare ingen uppfattning om brottsoffrets etnicitet. 

  

10.7.2 Enligt Brå 

Den mest aktuella rapporten om utsatthet för brott bland utlandsfödda och svenskar som vi 

fann var PM:et ”Brottslighet och utsatthet för brott bland personer födda i Sverige och i 

utlandet” (Martens, 1998). Huvudsyftet med rapporten var att få en bild av svenskföddas och 

utrikesföddas inställning till varandra. I PM:et finns ingen direkt jämförbar statisk men vi 

valde ut de fakta vi ansåg relevanta för vår studie. Vad som bör uppmärksammas är att 
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statistiken är gammal och att mycket kan ha förändrats över tid. Händelser som till exempel 

den ekonomiska krisen kan ha påverkat statistiken. Dessutom innehåller rapporten endast 

intervjuundersökningar med svenskfödda och utlandsfödda från ett begränsat antal länder; 

Chile, Polen, Finland och Iran (ibid, s. 5) Vi tror trots detta att vi kan få en övergripande bild 

om hur utsattheten för brott skiljer sig mellan svenskfödda och utlandsfödda i Sverige. 

 

Undersökningen visar, bland annat, att utlandsfödda personer är utsatta för våld och hot i 

större utsträckning än svenskfödda. Vad som bör tilläggas är att det inte är särskilt vanligt att 

bli utsatt för våld eller hot. Uppskattningsvis har ungefär 3,7 procent av befolkningen någon 

gång blivit utsatta för våld eller hot under en ettårsperiod. I undersökningen tittade man också 

på vad bakgrundsfaktorer som kön, formell utbildning och boende, kunde ha för samband 

med utsatthet för brott. Man kom fram till att dessa bakgrundsfaktorer var väsentliga för 

sambandet. Ett exempel är att arbetslösa utlandsfödda löper större risk att bli utsatta för 

allvarliga hotelser än arbetande utlandsfödda. 

  

I rapporten menar man att utomeuropeiska utlandsfödda i högre utsträckning blev utsatta för 

allvarliga hotelser jämfört med europeiska utlandsfödda. Dessa hotelser handlade i de flesta 

fall om utseende, härkomst och språk. Människor från Chilen och Iran löpte större risk än 

svenskar att bli utsatta för allvarliga hot. När det gällde stöldbrott var skillnaden mellan de 

etniska grupperna inte särskilt stor. Undersökningen visar dock att utlandsfödda med högre 

utbildning löper större risk att utsättas för stöldbrott än utlandsfödda med lägre utbildning. 

Detta gällde i synnerhet utlandsfödda från Iran. (ibid, s. 73) När det gällde utsatthet för 

skadegörelsebrott skiljde det sig inte mycket mellan de etniska grupperna. En bakgrundsfaktor 

som hade ett samband med den här typen av utsatthet var bostadsorten. Både svenskfödda och 

utlandsfödda som bor i storstäder löper större risk att utsättas för skadegörelse än personer på 

andra orter. 

  

Det som tydligt framgick i undersökningen och som vi anser vara relevant för vår studie 

sammanfattas i följande citat: ”Naturaliserade svenskar däremot löper 50 procent större risk 

än infödda svenskar och invandrares barn födda i Sverige (andra generationens invandrare) 30 

procent större risk ” att bli utsatta för brott. (ibid, s. 42). Neutraliserade svenskar innebär 

utrikesfödda med svenskt medborgarskap. 
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10.7.3 Analys av brottsoffer, etnicitet 

Vad som framkom av Efterlysts program om brottsoffers etnicitet var att brottsoffer vi 

definierat caucasian var vanligare förekommande (45,6 procent) än brottsoffer som vi 

definierat icke-caucasian (16,1 procent). (38,3 procent definierade vi okänd etnicitet) Om man 

utgår från Brå:s rapport från 1998 löper naturaliserade svenskar (personer som är utrikesfödda 

men har svenskt medborgarskap) hela 50 procent större risk att utsättas för våld eller hot. Den 

här undersökningen visar alltså motsatsen av den bild Efterlyst presenterar i sina program. 

Pollack menar, precis som vi kommit fram till i programstudien, att risken för att bli utsatt för 

brott är störst hos icke-färgade vuxna. (Pollack, 2001, s.75-79) 

 

Efterlyst visade en bild av att det var flest personer vi definierat caucasian som utsattes för 

brott, samtidigt som de som begick brotten oftast var icke-caucasians. Detta skulle kunna 

bidra till en fördom vi tror många bär på om hur den typiske gärningsmannen och brottsoffret 

ser ut, som kan leda till ett ”vi- och dom-tänk”.  
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11. Resultat och analys av fokusgrupper 
 
Nedan har vi valt ut de citat som vi anser mest relevanta för vår studie och resonerat kring 
dessa. 
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11.1 Respondenternas uppfattningar om brott 

De flesta i den kvinnliga fokusgruppen gissade att dödligt våld i Sverige utgjorde cirka fem 

procent av det totala antalet anmälda brott år 2009. Någon var dock av en annan åsikt. 

 

” Jag tror mindre. Det måste begås så mycket brott dagligen” - Kvinna 23 år 

 

De manliga fokusgruppsdeltagarna gissade att dödligt våld utgjorde två procent eller mindre 

av alla anmälda brott under år 2009. 

 

Enligt Brå:s statistik låg cirka 0,02 procent av samtliga brott under kategorin dödligt våld. 

Respondenternas gissningar låg alltså en bra bit från statistiken. 

 

När det gällde stölder gissade de kvinnliga fokusgruppsdeltagarna att drygt 8-20 procent av 

alla brott utgjordes av stöldbrott. De manliga respondenterna gissningar skiljde nämnvärt, de 

trodde att antalet stöldbrott var 50-70 procent av alla brott. Brå:s statistik visade att drygt 39 

procent av alla anmälda brott var stöldbrott under 2009. 

 

När det handlade om våldtäkt gissade den kvinnliga gruppen att 0,5 -1 procent var 

våldtäktsbrott. Männen trodde att våldtäkter var ovanligare än så. 0,42 % av samtliga anmälda 

brott var våldtäktsbrott enligt Brå:s statistik för år 2009.  
 

Från det här resultatet skulle man kunna dra en parallell till kultivationsteorin. Att 

respondenterna upplevde att de blivit påverkade skulle kunna ha sitt ursprung i olika mediers 

brottsrapportering.  

  

11.2 Respondenternas uppfattningar om gärningsmännens kön 
Både de kvinnliga och de manliga respondenterna trodde att de är flest män som begår brott. 

De gissade att Efterlyst också visade denna bild. 

  

”Jag tycker aldrig att de tar upp någon kvinna som är misstänkt.”- Respondent, kvinna, 22 år. 

  

Både Brå och Efterlyst gav en bild av att det är flest män som begår brott. I Efterlyst var det 

dock lite vanligare att kvinnor porträtterades som gärningsmän än vad statistiken visar. 
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Respondenternas uppfattning om gärningsmannens kön visade samma bild som både Brå och 

Efterlyst. 

  

11.3 Respondenternas uppfattningar om gärningsmännens ålder  

Både de kvinnliga och manliga respondenterna trodde att den typiska gärningsmannen, enligt 

statistiken, är mellan 20 och 30 år. 

  

”Det beror nog på vilken typ av brott. Grövre är nog mer 20-30 år. Småbrott är det nog runt 

15 och uppåt” -Respondent, man, 20 år. 

  

I Efterlyst upplevde de kvinnliga deltagarna att gärningsmännen är mellan 15 och 30 år 

medan de manliga deltagarna trodde att åldern ligger mellan 20 och 35 år. Brå:s statistik visar 

att det var lite vanligare att personer över 30 år misstänktes för brott. Respondenternas 

uppfattningar liknar mer Efterlyst bild, att det är personer under 30 år som begår brott. 

  

11.4 Respondenternas uppfattningar om gärningsmännens etnicitet  

De manliga respondenterna upplevde att det i Efterlyst är fler misstänkta gärningsmän som 

stämmer in på kategorin icke-caucasian än caucasian. De trodde dock att statistiken visar på 

det motsatta.  

 

”Det framstås ju som att majoriteten begås av invandrare, men fortfarande så är väl 

majoriteten svenskar skulle jag tro.”- Respondent, man, 21 år 

  

De kvinnliga respondenterna upplevde att det är flest icke-caucasians som porträtteras som 

gärningsmän i Efterlyst. Statistiskt sätt trodde de dock att det är flest caucasians som begår 

brott. 

  

”Det är klart i Sverige är det svenskar som begår mest brott men det är också flest svenskar i 

Sverige. Jag tror man får den bilden för man tycker att procentuellt sett till hur många etniska 

svenskar och icke etniska svenskar så känns det som det är ungefär lika många brott genom 

medierna. Men så tycker vi att fan det är så liten del av befolkningen som är icke etniska 

svenskar så känns det som de gör så himla mycket brott. Men jag tror det är handlar nog mer 
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om samhällsklass än om etnicitet.”- Respondent, kvinna, 23 år 

  

I vår analys av Efterlyst så var det fler personer som var icke-caucasians som begick brott än 

caucasians. Enligt Brå:s statistik visade det sig vara flest svenskfödda som misstänktes för 

brott. 

  

11.5 Respondenternas uppfattningar om brottsoffers kön 

De kvinnliga respondenterna upplevde att män oftast är de som blir utsatta för brott. Däremot 

trodde de att könsfördelningen, när det kommer till utsatthet av brott, är mer jämn i Efterlyst 

och att det beror på vilken typ av brott man talar om. Den manliga gruppen hade liknande 

tankebanor. 

  

” Det är ju mycket våldtäkter i programmet, så det är ju ganska mycket kvinnor så.” – Man 

22 år. 

  

”..man reagerar mer när kvinnor blir utsatta och på det sättet tror att det är mer. Men jag 

tror att majoriteten är män.” – Man 24 år. 

  

I Efterlyst porträtterades flest män som brottsoffer även om fördelningen mellan män och 

kvinnor var ganska jämn. Den statisk som vi studerat från Statistiska centralbyrån visar bilden 

av män som det vanligaste brottsoffret. 

  

11.6 Respondenternas uppfattningar om brottsoffers ålder 

När vi frågade vilken ålder respondenterna trodde var vanligast hos brottsoffren statistiskt sett 

resonerade de kvinnliga respondenterna olika. Vissa trodde att den vanligaste åldern var 

mellan 15-30 år medan andra trodde de var äldre. 

   

”Jag tänker att det är äldre. Äldre människor som blir rånade, inbrott.”- Kvinna 22 år. 

  

De manliga deltagarna hade svårt att svara på vilken åldersgrupp de trodde blir mest utsatta 

för brott i Efterlysts rapportering. 

  

”Just av programmet uppfattar jag inte någon speciell åldersgrupp, men sen om man tänker 
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utanför så är det nog unga män som blir utsatta.” -Man 24 år. 

  

Det som framkom under diskussionen var att respondenterna inte lägger så mycket vikt kring 

just brottsoffret när de tittar på programmet. Det är oftast gärningsmannen som man vill ha 

hjälp med att identifiera och därför tyckte respondenterna att det var naturligt att det är just 

gärningsmannen de lägger märke till. När vi studerade brottsoffrens ålder i Efterlyst kom vi 

fram till att flest tillhörde en åldersgrupp såg ut att vara eller var under 30 år. Vår analys av 

Efterlyst, Statistiska centralbyråns statisk och respondenternas svar är relativt 

överensstämmande. 

  

11.7 Respondenternas uppfattningar om brottsoffers etnicitet 

Det vi uppmärksammade när vi frågade fokusgrupperna om brottsoffers etnicitet i Efterlyst 

var att respondenter från båda grupperna inte hade någon uppfattning om detta. En respondent 

menade att man inte lägger så stor uppmärksamhet kring brottsoffret. Respondenter i både 

den manliga och kvinnliga gruppen svarade ändå att de tror att flest caucasians utsätts för 

brott enligt statistiken. I vår analys av Efterlyst var också caucasians de vanligaste 

brottsoffren. Enligt Brå:s statisk blev däremot utlandsfödda i större utsträckning utsatta för 

våld och hot än svenskfödda. 

  

11.8 Respondenternas uppfattningar kring Efterlysts representativitet 

De kvinnliga fokusgruppsdeltagarna verkade ha en bild av att Efterlysts brottsrapportering 

inte är representativ med alla anmälda brott i Sverige. 

  

”Vissa brott är säkert mycket lättare att klara upp och då kommer dem aldrig dit liksom och 

därför så blir det ju en snedfördelning, de tar till exempel inte upp fortkörning eller snatteri.” 

- Kvinna, 23 år 

  

”Ja de här brotten är väl mer intressanta för publiken.”- Kvinna, 22 år 

  

I den manliga fokusgruppen tyckte man liknande. En av respondenterna menade att han såg 

en fara i att endast hålla sig till Efterlysts brottsrapportering. 

  

”Efterlyst är ju bara en kanal som sänder ut information. Håller man sig uppdaterad och 
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läser tidningar och så, då tror jag inte att det är någon fara. Men är man väldigt inne i 

Efterlyst och bara håller sig till det och bara får deras bild så kan det bli lite så.”- Man, 24 år 

 

En respondent menade att man kanske lite undermedvetet får en snedvriden bild av vilka brott 

som är vanligast.  

 

”.. men sitter man och tänker igenom logiskt, tror jag att de flesta förstår att det är rätt 

mycket sensationer. Eller att man har valt ut det smaskiga.”- Man 24 år 

  

11.9 Respondenternas upplevelser om hur Efterlyst påverkar 

Både de manliga och de kvinnliga respondenterna var överens om att de eller/och andra blir 

påverkade av Efterlysts brottsrapportering. Många ansåg dock att de själva var medvetna om 

den snedvridna bilden av brott Efterlyst förmedlar men att andra kan vara omedvetna om 

bilden. Särskilt de kvinnliga respondenterna förklarade att de upplever att de påverkas på så 

sätt att de blir rädda för att vistas ute själv om nätterna, som följd av att ha sett programmet. 

Kultivationstesen menar att teves missrepresentation av brott kan leda till exempelvis en 

onödigt stor rädsla för att själv utsättas för brott. (Strömbäck, 50-61). Den här rädslan märkte 

vi av under våra fokusgruppsintervjuer, speciellt bland de kvinnliga respondenterna. 

 

Vi upplevde dock att våra kvinnliga fokusgruppdeltagare överlag var medvetna om att 

Efterlyst inte ger en representativ bild av brott i samhället. Trots denna medvetenhet kände vi 

ändå att de upplevde att de blev påverkade av programmet på något sätt, exempelvis genom 

rädsla eller oro. 

  

Reiths rapport (1999) visade överensstämmande att det finns ett samband mellan att titta på 

teve och rädsla att utsättas för brott. 

  

”Det tror jag absolut, om man är väldigt inne i det. Jag tror att många sitter och kollar på det 

som något slags substitut till nyheterna. Då får man ju bara höra om väldigt grova grejer och 

får den uppfattningen om att det är så det ser ut.” - Respondent, man, 24 år 

  

En annan respondent menade att programmet kan få folk att tro att det sker fler brott än vad 
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det egentligen gör. Någon sa också att det faktum att programmet framställs som ett 

nyhetsprogram kan ge människor fel uppfattningar.  

  

”Jag tror att man får en alltså, lite felaktig uppfattning om vilka brott som är mest vanliga 

och sådär. Typ i Efterlyst och sådär när det handlar typ om att de ska ta fast en våldtäktsman 

eller så, så rapporterar de alltid nästan alltid om att det varit en gruppvåldtäkt, att det skett 

utomhus i någon park och att offer och gärningsman inte känner varandra och sådär, som om 

det är det vanligaste medan det vanligaste är att offer och gärningsman känner varandra och 

att det sker liksom i hemmet och sådär”.. Men de våldtäkterna rapporterar de ju typ aldrig 

om i programmet och sådär. ”- Respondent, kvinna, 22 år 

  

”Det påverkar, alltså jag är en väldigt lättskrämd människa, rädd för mörker och sånt, och 

det kan påverka om jag sett någonting eller hört någonting man blir på något sätt så jävla 

medveten om att man går själv någonstans kan det hända en någonting. Jag är så himla 

inriktad på att det kommer hända mig någonting, och varje gång det inte gör det så har jag 

tur. Det är kanske hemskt att tänka så…”- Respondent, kvinna, 22 år 

  

Det faktum att de kvinnliga respondenterna upplevde rädsla efter att ha tittat på Efterlyst gav 

direkta konsekvenser för deras vardagsliv. På grund av skrämmande rapportering beskrev de 

att de till exempel kunde ta en omväg hem om de ansåg den vägen säkrare. 

  

”...Precis som när det var nytt med videokameror på bussar och så då när man klev på var 

det, där är kameran och jag sätter mig i den här vinkeln, så att jag är med på film, sådana 

saker sätter sig. Det kan jag säga det kommer direkt från Efterlyst där man sett de här 

filmerna där de faktiskt fångat gärningsmannen och då tänker man; händer det mig 

någonting då kommer han i alla fall åka dit för då sitter jag precis i kameravinkeln. ”  

- Respondent, kvinna, 23 år 

  

De manliga deltagarna kände sig däremot enbart påverkade för stunden och menade att oron 

släpper lika fort igen. 

  

”Man kan få sig en tankeställare, men den försvinner ganska fort. Man tänker så; ja man 

kanske borde ta det lite försiktigt nästa gång man är ute”. - Respondent, man, 20 år. 
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De manliga respondenterna förklarade att de tänker mer på att någon i deras närhet kan 

drabbas än att de själva skulle bli drabbade, även om de tillhör den största riskgruppen. 

  

”Tjejer, känner jag, just med våldtäkter och så finns en stor rädsla kring. Jag tror unga män 

är de som har störst sannolikhet att bli utsatta för våld och så, men jag går liksom inte runt 

och tänker på det för det. På samma sätt som jag tror kvinnor tänker på våldtäkter.” - 

Respondent, man, 24 år 

 

De manliga respondenterna trodde att de själva kunde ta avstånd från programmet och förstå 

att Efterlyst har en tendens att ta upp sensationella fall. Däremot trodde de att andra som 

kanske inte tänker på eller förstår att Efterlyst inte bara är ett informationsprogram utan också 

ett underhållningsprogram, kan få fel uppfattningar om vilka brott som är vanligast. De 

manliga respondenterna menade till exempel att många kanske tror att det sker fler 

bortrövanden än vad det verkligen gör. Deras resonemang kunde vi sätta i samband med 

dagordningsteorin som innebär att ensidig rapportering kan få människan att uppfatta en 

händelse på ett visst sätt och se den som mycket större än vad den egentligen är. Om Efterlyst 

rapporterar mycket om exempelvis våldtäkter kan det vara så att tittarna får en bild av att det 

sker många våldtäkter under just den tiden. I själva verket utgör våldtäkter endast en väldigt 

liten del av alla anmälda brott. 

 

Vi uppmärksammade att olika fokusgruppsdeltagare tog till sig Efterlysts information på olika 

sätt. Vi har analyserat svaren utifrån Stuart Halls Encoding- Decoding-teori. En del deltagare 

gjorde en så kallad oppositionell tolkning, de ifrågasatte informationen som Efterlyst sände ut. 

Exempelvis var det en del deltagare som ifrågasatte om våldtäkter verkligen var så vanligt 

som Efterlyst visat. En del fokusgruppsdeltagare hade en mer förhandlande tolkning, de 

accepterade vad Efterlyst ville ha sagt men inte tolkningen av det. Vi tror även att det finns en 

del tittare som gör en dominerande tolkning och tar till sig informationen rakt av. Om 

Efterlyst visar mycket våldtäkter och mord tror de som gör en dominerande tolkning att det är 

just de brotten som är vanligast. Som vi skrivit innan är dessa brott ytterst ovanliga enligt 

statistiken. 

  



 

 

  54 (71) 
 

12. Besvarade frågeställningar och diskussion  

I nedanstående diskussion redogör vi för svaren på våra frågeställningar samt diskuterar kring 

dessa. Vi tar också upp egna reflektioner i det här kapitlet. Vi återknyter till frågeställningarna 

genom att upprepa dem (se fet stil). Efter respektive fråga kommer svaret på frågan och sedan 

reflektioner kring svaret. Allra sist i vår diskussionsdel resonerar vi kring det som vi anser 

varit mest intressant och relevant i vår studie. Vi ger slutligen förslag på vidare forskning 

inom området.  

  

Vad rapporterade TV3:s Efterlyst om under år 2009? 

- Vilka brott rapporterade Efterlyst om år 2009? 

Vår studie visade att Efterlyst rapporterade om dödligt våld, rån och stöld flest gånger. Innan 

vår studie hade vi en tanke om att dessa brott skulle ligga högt. Vi tror att sensationsvärdet i 

sådana brott är större och lockar fler tittare. Eftersom TV3 är en kommersiell kanal vill de 

såklart ha så många tittare som möjligt. Vi tror också att de här brotten är svåra att klara upp 

och att de tas upp i programmet för att tips behövs. Vi undrar om Efterlysts snedvridna 

överdrivna bild av till exempel mord och rån kan skapa rädsla hos tittarna. 

 

- Hur ser brottrapporteringen ut i Efterlyst, år 2009, när det kommer till 

gärningsmannens  kön, ålder och etnicitet? 

När vi studerat Efterlyst har det visat sig att män varit starkt överrepresenterade i 

rapporteringen om gärningsmän. Det här är inte särskilt förvånande, eftersom statistik 

historiskt sett allt som oftast har visat att män begår brott i större utsträckning än 

kvinnor. Speciellt när det rör sig om våldsbrott, som är en vanligt förkommande brottskategori 

i Efterlyst. Som exempel begås våldtäkter nästan alltid av män och våldtäkter är vanligt 

förekommande i Efterlyst. 

  

Vår studie av Efterlyst visar att de som begår brott i programmet oftare är under 30 än över 30 

år. Det kan bero på att det är mer sensationellt när yngre begår grova brott. Yngre 

gärningsmän har alltså rimligen ett större nyhetsvärde och kan locka fler tittare. Ett exempel 

var då en 16-årig kille dödade en jämnårig flicka på grund av ett kärleksdrama. Det här brottet 

togs upp många gånger i Efterlyst. 
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Flera av de misstänkta gärningsmännen i Efterlyst gick inte att placera i någon ålderskategori. 

Det hade kanske sin grund i att inte tillräckligt med fakta kommit på bordet för att kunna 

föreslå en ålder på gärningsmannen. 

  

Etniciteten gällande gärningsmännen i programmet var i de flesta fall okänd. De gärningsmän 

vi valde att definiera som icke-caucasians förkom oftare än de som vi definierat caucasians. 

Vi har en tanke om att medierna (och Efterlyst) medvetet eller omedvetet oftast visar bilden 

av att det är icke-causians som begår brott. Kanske är det också så att vi reagerar mer när 

icke-caucasians begår brott. Att Efterlyst visar många personer som är icke-caucasians och 

begår brott kan bero på att utlandsfödda personer misstänks för brott i större utsträckning. Just 

varför det är så är en intressant fråga. 

  

- Hur ser brottrapporteringen ut i Efterlyst, år 2009, när det kommer till brottsoffers 

kön, ålder och etnicitet? 

När vi studerade Efterlyst visade det sig att något fler kvinnor än män blev porträtterade som 

brottsoffer. Det kan bland annat bero på att Efterlyst tar upp många våldtäktsfall. När det 

gäller våldtäkt är brottsoffret i de allra flesta fall en kvinna. Vi har diskuterat kring om det kan 

vara så att en kvinna oftast ses som mer utsatt, att det är en gammal norm som hänger kvar än 

idag. Den bild Efterlyst ger stämmer inte med den statistiska bilden, då män är de som löper 

störst risk att bli utsatta för brott. 

  

Vår studie visade att brottsoffer i de flesta fallen tillhörde kategorin caucasian. Den här bilden 

tror vi kan förstärka fördomar. Vi undrar vad det faktum att Efterlyst visar en bild av 

gärningsmän av annan etnicitet och brottsoffer som caucasians får för konsekvenser. I vår 

studie av Efterlyst visade det sig att det var vanligast att brottsoffren var under 30 år.  

 

Vad visar brottsstatistiken under 2009? 

-Vad visar brottsstatiken om vilka brott som begicks år 2009? 

Enligt statisk från år 2009 var det vanligaste brottet stöld. Om statistiken hade inkluderat det 

stora mörkertalet våldtäktsbrott tror vi dock att statistiken skulle vara avsevärt högre när det 

gäller sådana brott. Vi trodde att exempelvis mord var vanligare än vad det statistiskt sätt var, 

det kan bero på att Efterlyst och andra medier har påverkat oss i våra uppfattningar. 
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- Vad visar brottsstatistiken när det kommer till gärningsmäns kön, ålder och etnicitet, 

år 2009? 

Brottstatistiken som vi granskat visar att de som begått brott oftast var över 30 år. Samtidigt är 

det viktigt att poängtera att det bara skiljde någon procent mellan de över och de under 30 år. 

Vi anser att man inte kan se åldern som någon central faktor när det kommer till vem som 

begår brott. Vi tror att brottsbenägenhet mer har att göra med exempelvis samhällsklass, 

uppväxt, utanförskap och psykisk ohälsa. Att Efterlyst ofta visar unga som begår brott kan ge 

människor en lite missvisande bild.  

 

Enligt statistiken begår flest personer av svensk härkomst brott men procentuellt är människor 

av annan etnicitet överrepresenterade som gärningsmän. Vi tror att andra faktorer än 

etniciteten ger detta resultat. Till exempel kan människor av annan etnicitet ha svårare att 

få jobb, bli behandlade på ett negativt sätt osv. Det, tror vi, i sin tur kan leda till ilska och 

frustration. Innan vi fick ta del av statistiken hade vi en bild av att det var flest svenskar som 

begår brott och att inte människor av annan etnicitet var överrepresenterade. Vi tror att 

anledningen till att vi hade den här uppfattningen grundar sig i att vi läser journalistik och att 

vi har lärt oss att vara kritiska till medias rapporteringar. Statistiken visade att en klar 

majoritet män begår brott.  

  

-Vad visar brottsstatistiken när det kommer till brottsoffers kön, ålder och etnicitet, år 

2009? 

Enligt Statistiska centralbyrån löper 16-24–åringar störst risk att bli utsatta för brott. Det 

skulle kunna bero på att de flesta ungdomar vistas ute i mer potentiellt farliga miljöer (krogen 

etc.) och att de kanske är mindre försiktiga än äldre. 

 

Enligt statistiken löper utlandsfödda störst risk att bli utsatta för allvarliga hotelser. Varför 

utlandsfödda i störst utsträckning blivit utsatta för hotelsebrott är svårt att svara på. Det skulle 

kunna bero på en viss grad av främlingsfientlighet som många bär på. Enligt Statistiska 

centralbyrån drabbas män oftare av våld och hotelser än kvinnor. Vi trodde, tvärtom, att det 

var kvinnor som oftast var brottsoffret i en brottssituation. Kanske på grund av att det finns en 

gammaldags medial bild av att kvinnan porträtteras som ett offer. 
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 Hur upplever Efterlysts tittare programmet? 

-Hur upplever Efterlyst tittare rapporteringen om gärningsmäns kön, ålder och 

etnicitet? 

Våra kvinnliga och manliga respondenter i fokusgrupperna trodde att det var män som, i de 

flesta fall, var gärningsmän i Efterlyst. De kvinnliga respondenterna upplevde att 

gärningsmännen i Efterlyst är mellan 15 och 30 år medan de manliga deltagarna trodde att 

åldern ligger mellan 20 och 35 år. De manliga och kvinnliga respondenterna upplevde att det 

är fler utlandsfödda som begår brott än svenskar. 

  

-Hur upplever Efterlyst tittare rapporteringen om brottsoffrets kön, ålder och etnicitet? 

Fokusgruppsdeltagarna trodde att det är en ganska jämn könsfördelning mellan brottsoffren i 

Efterlyst. Båda fokusgrupperna trodde att det är yngre personer som är brottsoffer i Efterlyst. 

 

Respondenterna hade ingen direkt uppfattning om vad som var vanligast, att caucasians eller 

icke-caucasians utgör brottsoffret. De gissade ändå att det är caucasians som oftast blir utsatta 

för brott i Efterlyst. 

  

-Hur upplever Efterlyst tittare rapporteringen om vilka brott som tas upp? 

Respondenterna trodde inte att Efterlysts rapportering är representativ utan att programmet 

rapporterar om de brott som är mest sensationella. Respondenterna trodde också att våldtäkter 

och mord är mycket vanligare i Sverige än vad det är statistiskt sett.. 

 

Hur upplever Efterlysts tittare att de och andra påverkas av programmet? 

Det vi uppfattade under intervjuerna var att den kvinnliga gruppen generellt sätt uttryckte att 

de blev rädda av att titta på programmet. Anledningen tror vi kan vara det höga antalet 

våldtäktsfall i programmet. Våldtäktsfall utsätts främst kvinnor för och vi upplevde att det i 

gruppen fanns en allmän rädsla för att utsättas för våldtäkt. Just våldtäkter 

uppmärksammades, diskuterades och exemplifierades det mycket kring i den kvinnliga 

fokusgruppen. Den kvinnliga gruppen berättade till exempel att de gått omvägar eller tagit 

sällskap av en kompis när Efterlyst rapporterat om ett våldtäktsfall i deras bostadsområde. 
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Den manliga gruppen pratade mer om att de fick en tillfällig tankeställare som sedan snabbt 

försvann. En av respondenterna menade till exempel att han, efter att ha sett ett avsnitt av 

Efterlyst, tänkte att han skulle vara försiktig ute på krogen. När han väl var ute på krogen hade 

han glömt bort det. 

De manliga respondenterna pratade också om att de ibland känner en större oro för kvinnliga 

närstående än för sig själva. Just de här tankebanorna tror vi handlar mycket om den manliga 

och kvinnliga jargongen. Män vill kanske känna sig beskyddande. Det kan också vara så att 

män inte vågar erkänna att de är oroliga i en manlig grupp. 
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i förstår att Efterlyst tar upp sensationella fall för att locka så många tevetittare som möjligt 

 

.1 Våra upplevelser 

änslor förändrades när vi tittade på och kodade programmen. Två 

 kvällen 

.2 Svårigheter med uppsatsen 
varit att komma så nära en sann bild av 

undersökt 

e 

 

13. Slutdiskussion 
Efterlyst har, som nämnts, inte något ansvar eller skyldighet att visa en representativ bild av 

brott. Däremot är vi som journaliststudenter präglade av den sociala ansvarsteorin, som 

bygger på antaganden om vad medier bör göra istället för vad de egentligen gör. (McQuail, 

2005, s. 186) Vi tycker att Efterlyst är ett program med en bra och viktig funktion i samhället. 

Programmet hjälper till att klara upp svårlösta fall med hjälp av tevetittare. Vi är medvetna 

om att många fall inte hade kunnat lösas utan Efterlyst. Eftersom vi är präglade av 

den sociala ansvarsteorin tycker vi att Efterlyst kunde ta ett större ansvar över vilken bild de 

ger tevetittarna. En av våra fokusgruppsdeltagare menade till exempel att hon alltid tänker på 

att befinna sig i övervakningskamerornas blickfång på grund av rädsla som hon relaterade 

direkt till programmet. 
 
V

och för att ha en större chans att klara upp fall. Vi tycker dock att Efterlyst borde göra tittarna 

medvetna om hur vanliga eller ovanliga brotten de tar upp är. Det är bra att göra allmänheten 

medvetna om att det begås en del hemska brott, men till vilket pris? I vår fokusgruppsintervju 

relaterade vissa respondenter sin rädsla för att gå ute själv om nätterna direkt till programmet. 

Det här tror vi kan bli en effekt som kan leda till isolering och en överskattning av risken att 

själv bli utsatt. Programledaren Hasse Aro kan ibland uttrycka sig om att vem som helst kan 

utsättas för brott. Detta ser vi, även om det stämmer, som ett onödigt inslag i programmet som

kan bygga på rädslan att utsättas för brott. 

  

13
Vi själva upplevde att våra k

av tre gruppmedlemmar kände direkt rädsla av att ta del av en så koncentrerad 

brottsrapportering under en så pass kort tid. De kände rädsla för att vistas ute på

själva. 

  

13
 Den största svårigheten i vårt arbete har 

brottsligheten i Sverige som möjligt. Eftersom vi ville jämföra olika bilder har vi 

tre delar; Efterlysts brottsrapportering, brottstatistiken samt hur några Efterlysttittare upplevd
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t 

Vi ville 

i vill, med denna uppsats, bidra till forskningen med en bild av hur det kan se ut. Vi är 

ar 

.3 Förslag till vidare forskning 

 mediers påverkan i Sverige. Det hade varit 

t de 

rn 

r upp flera 

4. Referenser 

att de påverkas av programmet. På grund av den stora omfattningen av material har det varit 

svårt att fälla några definitiva omdömen om vår studies trovärdighet. Vi ser dock vår studie 

som en bild av en ”verklighet”. Det finns med all sannolikhet studier som visar andra resulta

än våra och hade vi bara fokuserat på en del hade vi kanske fått andra svar. Att vi valde att 

göra en mer omfattande studie beror på att vi tycker att alla delar känns relevanta och 

beroende av varandra och att uppsatsen utan de tre delarna skulle kännas ofullständig. 

få en studie med ett mångfasetterat svar. Dessutom är vi tre personer som har arbetat med 

studien.  

  

V

medvetna om att det kan finnas andra uppsatser som kommer fram till andra resultat. Vi h

dock kunnat stödja vårt resultat på andra forskningsstudier. 

  

13
Vi hade gärna sett att det forskades mer om

intressant att göra mer ingående fokusgruppsintervjuer om hur respondenter upplever at

påverkas av brottsrapportering. Vi tycker också att det skulle vara intressant att studera ett 

nykommet program som heter Veckans brott med den före detta Efterlystexpertkommentato

Leif GW Persson. Efterlyst och Veckans brott liknar varandra men har inte samma 

programformat. Veckans brott fokuserar på ett brott per program medan Efterlyst ta

brott. Programmet sänds i SVT som är en public service-kanal. Det hade varit intressant att 

undersöka hur en icke-kommersiell kanal speglar brott i jämförelse med en kommersiell 

kanal. 
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ilaga 2 – Kodschema brott 

 
 
 

 

KATEGORIER EFTERLYST KOD ANTAL PROCENT TOTALT
GÄRNINGSMAN – MAN GM 339 64,6 %  
GÄRNINGSMAN – KVINNA GK 28 5,3 %  
FINNS INGEN KÄND GÄRNINGSMAN IKG 135 25,7 %  
GÄRNINGSMAN – OKÄNT KÖN GOK 23 4,4 % 100 % 
GÄRNINGSMAN- CAUCASIAN UTSEENDE GN 49 13,0 %  
GÄRNINGSMAN- ICKE-CAUCASIAN 
UTSEENDE 

GU 110 29,3 %  

GÄRNINGSMAN – OKÄND ETNICITET GOE 217 57,7 % 100 % 
GÄRNINGSMAN – UNDER 30 ÅR GU30 128 34,7 %  
GÄRNINGSMAN – ÖVER 30 ÅR GÖ30 57 15,4 %  
GÄRNINGSMAN – OKÄND ÅLDER GOÅ 184 49,9 % 100 % 
BROTTSOFFER – MAN BM 115 29,0 %  
BROTTSOFFER – KVINNA BK 133 33,5 %  
BROTTSOFFER – OKÄNT KÖN BOK 5 1,2  
FINNS INGET TYDLIGT BROTTSOFFER 
ELLER FLERA OKÄNDA BROTTSOFFER 

IB 144 36,3 % 100 % 

BROTTSOFFER – CAUCASIAN UTSEENDE BN 105 45,6 %  
BROTTSOFFER – ICKE-CAUCASIAN 
UTSEENDE 

BU 37 16,1 %  

BROTTSOFFER - OKÄND ETNICITET BOE 88 38,3 % 100 % 
BROTTSOFFER – UNDER 30 ÅR BU30 100 41,5 %  
BROTTSOFFER – ÖVER 30 ÅR BÖ30 81 33,6 %  
BROTTSOFFER –  OKÄND ÅLDER BOÅ 60 24,9 % 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B

KOD BROTT ANTAL PROCENT 
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76 16,9 % 1, Dödligt våld, mord 
2, Försök till mord eller dråp 6 1,3 % 
3, Misshandel inkl. grov 32 7,1 % 
4,  Våldtäckt inkl. grov 41 9,1 % 
5, Grov kvinnofridskränkning 0   

6, Grov fridskränkning 0  
7, Våld mot tjänsteman 0  
8, Rån inkl. grovt 73 16,2 %  
9, Sexualtvång 0  
10, blottning) ,6 % Sexuellt ofredande(ej 7 1

11, arn för sexuell   Utnyttjande a
posering inkl.

v b
 grov 

0  

12 Försvinnande 31 6,9 % 

13, Blottning 0  
14, Koppleri inkl. grovt 4 0,8 % 
15 Förförelse av ungdom 0  
16, Barnpornografibrott inkl. grovt ,2 % 1 0

17 Sexköpsbrott 1 0,2 % 
18 Människohandel för sexuella änd

(trafficking)            
amål 0  

19, Sexuellt utnyttjande av barn under 18 år 2 0,4 % 

20, Sexuellt övergrepp mot barn under 18 
år 

2 0,4 % 

21 Kontakt med barn under 15 år i sexuellt 
syfte 

2 0,4 % 

22 Hot- kränknings- och frihetsbrott 3 0,6 % 

23 Vårdslöshet och vållandebrott 0  

24 Våldtäktsförsök 33 7,3 % 
25 Stöld tillgrepp av fordon 70 5,6 % 1
26 Stöld ur och från fordon 0  
27 Inbrottsstöld 5 1,1 % 
28 Stöld och snatteri 20 4,4 % 
29 Stöld av skjutvapen, ammunition och 

sprängämnen 
0   
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. mordbrand) 30 Skadegörelse (inkl 13 2,9 %  
 
 31 Trafikbrott 0  
 32 Alkohol- och narkotikabrott 1 0,2 % 

33 Smuggling -

 
 

 och tullbrott 0   
34 Vapenbrott 1 0,2 % 

 
 
 35 Bedrägeri- och förfalskningsbrott 17 3,8 % 
 
 

36 Ekonomisk Brottslighet 0  
37 Miljöbrott (djur och natur) 2 0,4 % 

38 Övriga brott 4 0

 
 
 
 ,9 % 

39 Kidnappning 3 0,7 %  
 

 TOTALT 450   
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Bilaga 3 – Fokusgruppsfrågor, första utkastet 
Fokusgruppsfrågor  
ÖVERGRIPANDE FRÅGOR: 
1: a) Tror du att du, på något sätt, blir påverkad när du tittar på Efterlyst?  
2: b) Tror du att andra, på något sätt, blir påverkade när de tittar på Efterlyst? 
 
3: a) Hur uppfattar du att de som begår brott i vårt samhälle är:  
-  män eller kvinnor? 
- under 30 eller över 30? 
-  svenskar eller personer av utländsk härkomst? (0m du får generalisera!!) 
3: b) Tror du att andra upplever att de som begår brott i vårt samhälle är:  
-  män eller kvinnor? 
- under 30 eller över 30? 
-  svenskar eller personer av utländsk härkomst? (0m du får generalisera!!) 
3: c) När du tittar på Efterlyst; 
- Upplever du att det är flest män eller kvinnor som begår brott 
- Upplever du att det är flest personer över 30 eller under 30 som begår brott? 
-  Upplever du att det är flest svenskar eller människor med utländsk härkomst som begår 
brott?(Om du får generalisera!) 
 
4: a) Hur uppfattar du att de som blir utsatta för brott i vårt samhälle är: 
-  män eller kvinnor? 
- under 30 eller över 30? 
-  svenskar eller personer av utländsk härkomst? (0m du får generalisera!!) 
 
4: b) Hur tror du att andra uppfattar att de som blir utsatta för brott i vårt samhälle är: 
-  män eller kvinnor? 
- under 30 eller över 30? 
-  svenskar eller personer av utländsk härkomst? (0m du får generalisera!!) 
 
 
5: a) Upplever du att de flesta brott i samhället begås i hemmet eller utanför hemmet? 
5: b) Upplever du att andra tror att de flesta brott begås i hemmet eller utanför hemmet? 
 
6: a) Tror du att ditt Efterlysttittande påverkar din upplevelse av: 
- Vilka brott som begås i samhället?  
- Vem som begår brotten etc. 
6: b) Tror du att andras Efterlysttittande påverkar deras upplevelse av: 
- Vilka brott som begås?  
- Vem som begår brotten etc. 
 
 
7: a) Upplever du några särskilda känslor efter att ha tittat på Efterlyst? (Rädsla, aggression, 
lugn etc.) (FÖLDFRÅGA: Varför tror du att du känner så?) 
7: b) Tror du att andra upplever några särskilda känslor efter att ha tittat på Efterlyst? (Rädsla, 
aggression, lugn etc.) 
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8: a) Tror du att Efterlysts rapportering speglar verkligheten? 
8: b) Upplever du att andra tror att Efterlysts rapportering speglar verkligheten? 
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Bilaga 4 – Pilotstudieresultat 
*När vi genomförde pilotstudien reagerade vi på att intervjun öppnades med för svåra frågor. 

Därför bestämde vi oss för att ha några uppvärmningsfrågor i början av intervjun. 

*Första frågan borde göras mer konkret. Respondenterna var osäkra på vad påverkan 

egentligen innebär i detta sammanhang, men eftersom vi ändå ville att respondenterna skulle 

tolka fritt behöll vi ordet påverkan. 

* Respondenterna hade ett förslag om att slå ihop ”vad du tror” och vad ”andra tror” till folk 

(i allmänhet). De menade att frågan då blev tydligare och uttryckte också att svaret antagligen 

kommer bli detsamma på frågan ”vad tror du” och frågan ”vad upplever du att andra tror”. 

*”Upplever” tyckte respondenterna att vi skulle formulera om till ”tror”. De menade att vi 

måste fråga rakt för att få relevanta svar. De poängterade också att enklare ord är lättare att 

förstå.  

* Respondenterna tyckte att det var svårt att svara på frågan gällande ”Om de upplever att 

gärningsmän är under eller över 30 år”. Respondenterna och vi kom tillsammans fram till att 

vi ska fråga om åldersgrupp istället. Vi kan själv göra åldersindelningen efter 

fokusgruppsintervjun. En av respondenterna till pilotstudien menade att hon uppfattade att vi 

satt inne på ett svar då vi ställde frågan och att frågan kändes som ett förhör.  

* Frågan om etnicitet uppmärksammade respondenterna. De ansåg att vi ska formulera oss 

noga när det gäller just detta och ha själva känsligheten i åtanke.  

* Respondenterna menade också att samtliga frågor skulle tjäna på att vara lite mer öppna. I 

frågan om vad respondenterna får för känslor av programmet tyckte respondenterna inte att vi 

skulle ge exempel på känslor eftersom det kan styra svaren. 

* Generellt sätt, tyckte respondenterna, att frågorna bör formuleras ännu rakare och tydligare 

för att undvika missuppfattningar.  

* Sista frågorna; ”8: a) Tror du att Efterlysts rapportering speglar verkligheten?” Och ”8: b) 

Upplever du att andra tror att Efterlysts rapportering speglar verkligheten?” tyckte också 

respondenterna behövdes tydliggöras. Vad innebär egentligen ordet speglar? I gruppen kom vi 

fram till att; Hur representativ tror du Efterlyst brottsrapportering är med brott som begås i 

samhället i stort?” är en mer konkret och tydlig fråga. 
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Bilaga 5 -Begrepp 
Brott: gärningar som bryter mot den svenska lagstiftningen. 

Brottsoffer: en person som tagit fysisk, psykisk, känslomässig eller ekonomisk skada av ett 

brott. 

Gärningsman: den som begått en brottslig handling eller som på grund av sin starka 

delaktighet anses medverkande i brottet. Kan vara en man eller en kvinna.  

Urvalskriterier: olika krav som måste uppfyllas för vad som väljs ut. 

Medborgare: individer och konsumenter, en mångdimensionell varelse som är med i 

utformningen och skapandet av samhället. 

Socialt ansvar: idén att alla medborgare bär på ett ansvar för att skapa ett välfungerande 

samhälle. 

Caucasian: se s. 28 för vår definition av ordet. 

Icke-caucasian: se s. 28 för vår definition av ordet. 

Nyhetsvärdering: innebär bedömningen av vilka inkommande nyheter som är värda att 

förmedla samt vilket utrymme och vilken placering de ska få i rapporteringen. Avgörande kan 

vara närhet i tid, rum och kultur, samt hur ovanlig och oväntad nyheten är. (2,www.ne.se) 

Skäligen misstänkt: den lägre graden av misstanke.  Här ska det finnas konkreta 

omständigheter som med viss styrka talar för att personen har begått brottet. (www.polisen.se) 

Stöld: innebär att någon olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna 

sig det. Rymmer flera rubriceringar så som stöld av fordon, snatteri etc. (1,www.alden.se) 

Rån: innebär att någon stjäl och använder sig av våld eller hot som gör att de eller den hotade 

känner fara. (2, www.alden.se) 

Skadegörelse: innebär att någon förstör eller skadar egendom, som inte tillhör personen 

själv.(3, www.alden.se)  

Dödligt våld: våld som avsiktligen eller oavsiktliges leder till någons död. Det kan handla om 

mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång. (4, www.alden.se) 

Våldtäkt: innebär att någon, genom våld eller hot (som innebär eller upplevs som trängande 

fara) tvingar någon annan till samlag eller annat sexuellt umgänge.  (5,www.alden.se)  

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Brott
http://www.ne.se/
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Bilaga 6- Fokusgruppsfrågorna  
• Varför tittar ni på Efterlyst? 

• Vad tycker ni om programmet? (Varför?) 

• Hur länge har ni följt det?  

• Hur ofta tittar ni? 

1) Tror ni att folk upplever att de blir påverkade av Efterlysts rapportering av brott? 

(På vilket sätt?) 

2) Vilken uppfattning tror ni folk har när det gäller 

-  Begår män eller kvinnor flest brott i Sverige? 

- Vilken åldersgrupp begår flest brott i Sverige? 

-  Begår svenskar eller utlandsfödda flest brott i Sverige?  (Vad tror du andra tror?) 

-  Blir flest män eller kvinnor utsatta för brott i Sverige? 

-  Vilken åldersgrupp blir oftast utsatta för brott i Sverige?  

-  Blir flest svenskar eller utlandsfödda utsatta för brott i Sverige?  

3) Uppskatta ungefär hur många av brotten som var… år 2009? 

- Dödligt våld 

- Våldtäkt 

- Stöld 

4) När ni tittar på Efterlyst upplever ni att det är flest män eller kvinnor som begår 

brott? 

- När ni tittar på Efterlyst vilken åldersgrupp  upplever ni begår flest brott? 

-  När ni tittar på Efterlyst upplever ni att flest svenskar eller utlandsfödda begår  brott? 

-  När ni tittar på Efterlyst upplever ni att flest män eller kvinnor blir utsatta för brott? 

- När ni tittar på Efterlyst vilken åldersgrupp upplever ni oftast utsatt för brott? 

-  När ni tittar på Efterlyst upplever ni att brottsoffren är utlandsfödda eller svenskar? 

5) Tror ni att människor upplever att de påverkas av Efterlyst när det gäller vilket man 

tror är det vanligaste brottet och den vanligaste typen av gärningsman? 

6) Vilka känslor får ni av att titta på Efterlyst? (Vad tror ni andra får för känslor av att 

titta på Efterlyst?) 

7) Hur representativ bild tror ni att Efterlyst ger när det handlar om brott? (Hur tror ni 

att andra resonerar?) 

8) Är det något mer ni vill säga? 
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	11.1 Respondenternas uppfattningar om brott
	De flesta i den kvinnliga fokusgruppen gissade att dödligt våld i Sverige utgjorde cirka fem procent av det totala antalet anmälda brott år 2009. Någon var dock av en annan åsikt.
	” Jag tror mindre. Det måste begås så mycket brott dagligen” - Kvinna 23 år
	De manliga fokusgruppsdeltagarna gissade att dödligt våld utgjorde två procent eller mindre av alla anmälda brott under år 2009.
	Enligt Brå:s statistik låg cirka 0,02 procent av samtliga brott under kategorin dödligt våld. Respondenternas gissningar låg alltså en bra bit från statistiken.
	När det gällde stölder gissade de kvinnliga fokusgruppsdeltagarna att drygt 8-20 procent av alla brott utgjordes av stöldbrott. De manliga respondenterna gissningar skiljde nämnvärt, de trodde att antalet stöldbrott var 50-70 procent av alla brott. Brå:s statistik visade att drygt 39 procent av alla anmälda brott var stöldbrott under 2009.
	När det handlade om våldtäkt gissade den kvinnliga gruppen att 0,5 -1 procent var våldtäktsbrott. Männen trodde att våldtäkter var ovanligare än så. 0,42 % av samtliga anmälda brott var våldtäktsbrott enligt Brå:s statistik för år 2009. 
	Från det här resultatet skulle man kunna dra en parallell till kultivationsteorin. Att respondenterna upplevde att de blivit påverkade skulle kunna ha sitt ursprung i olika mediers brottsrapportering. 

	11.2 Respondenternas uppfattningar om gärningsmännens kön

	13. Slutdiskussion
	Efterlyst har, som nämnts, inte något ansvar eller skyldighet att visa en representativ bild av brott. Däremot är vi som journaliststudenter präglade av den sociala ansvarsteorin, som bygger på antaganden om vad medier bör göra istället för vad de egentligen gör. (McQuail, 2005, s. 186) Vi tycker att Efterlyst är ett program med en bra och viktig funktion i samhället. Programmet hjälper till att klara upp svårlösta fall med hjälp av tevetittare. Vi är medvetna om att många fall inte hade kunnat lösas utan Efterlyst. Eftersom vi är präglade avden sociala ansvarsteorin tycker vi att Efterlyst kunde ta ett större ansvar över vilken bild de ger tevetittarna. En av våra fokusgruppsdeltagare menade till exempel att hon alltid tänker på att befinna sig i övervakningskamerornas blickfång på grund av rädsla som hon relaterade direkt till programmet.
	Vi förstår att Efterlyst tar upp sensationella fall för att locka så många tevetittare som möjligt och för att ha en större chans att klara upp fall. Vi tycker dock att Efterlyst borde göra tittarna medvetna om hur vanliga eller ovanliga brotten de tar upp är. Det är bra att göra allmänheten medvetna om att det begås en del hemska brott, men till vilket pris? I vår fokusgruppsintervju relaterade vissa respondenter sin rädsla för att gå ute själv om nätterna direkt till programmet.Det här tror vi kan bli en effekt som kan leda till isolering och en överskattning av risken att själv bli utsatt. Programledaren Hasse Aro kan ibland uttrycka sig om att vem som helst kan utsättas för brott. Detta ser vi, även om det stämmer, som ett onödigt inslag i programmet som kan bygga på rädslan att utsättas för brott. 
	13.1 Våra upplevelserVi själva upplevde att våra känslor förändrades när vi tittade på och kodade programmen. Två av tre gruppmedlemmar kände direkt rädsla av att ta del av en så koncentrerad brottsrapportering under en så pass kort tid. De kände rädsla för att vistas ute på kvällen själva. 13.2 Svårigheter med uppsatsen Den största svårigheten i vårt arbete har varit att komma så nära en sann bild av brottsligheten i Sverige som möjligt. Eftersom vi ville jämföra olika bilder har vi undersökt tre delar; Efterlysts brottsrapportering, brottstatistiken samt hur några Efterlysttittare upplevde att de påverkas av programmet. På grund av den stora omfattningen av material har det varit svårt att fälla några definitiva omdömen om vår studies trovärdighet. Vi ser dock vår studie som en bild av en ”verklighet”. Det finns med all sannolikhet studier som visar andra resultat än våra och hade vi bara fokuserat på en del hade vi kanske fått andra svar. Att vi valde att göra en mer omfattande studie beror på att vi tycker att alla delar känns relevanta och beroende av varandra och att uppsatsen utan de tre delarna skulle kännas ofullständig. Vi ville få en studie med ett mångfasetterat svar. Dessutom är vi tre personer som har arbetat med studien.  Vi vill, med denna uppsats, bidra till forskningen med en bild av hur det kan se ut. Vi är medvetna om att det kan finnas andra uppsatser som kommer fram till andra resultat. Vi har dock kunnat stödja vårt resultat på andra forskningsstudier. 13.3 Förslag till vidare forskningVi hade gärna sett att det forskades mer om mediers påverkan i Sverige. Det hade varit intressant att göra mer ingående fokusgruppsintervjuer om hur respondenter upplever att de påverkas av brottsrapportering. Vi tycker också att det skulle vara intressant att studera ett nykommet program som heter Veckans brott med den före detta Efterlystexpertkommentatorn Leif GW Persson. Efterlyst och Veckans brott liknar varandra men har inte samma programformat. Veckans brott fokuserar på ett brott per program medan Efterlyst tar upp flera brott. Programmet sänds i SVT som är en public service-kanal. Det hade varit intressant att undersöka hur en icke-kommersiell kanal speglar brott i jämförelse med en kommersiell kanal.  
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