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1. Inledning 
Människan har i alla tider fascinerats av individer som handlar avvikande i sociala situationer. 

För hundra år sedan gick människor och tittade på offentliga avrättningar av brottslingar och i 

dagens samhälle finns det en utbredd fascination för brott och våld. I allt från filmer, 

nyhetsmedier, böcker och TV-serier skildras människor med avvikande socialt beteende som 

begår olika typer av brottsliga handlingar och det är gärna grova våldsbrott som lyfts fram. 

Nyheter som rör mord och våld på kvällstidningarnas löpsedlar säljer och film och serievåld 

är vardag på de flesta TV-kanaler efter klockan 21.00 på kvällarna. Det verkar finnas en 

bottenlös aptit hos den stora massan efter exponerande av kriminellt beteende och 

fiktionsvåld. Medierna och brott går hand i hand och relationen ser ut att vara starkare än 

någonsin. Som en följd av detta har det förts en intensiv diskussion kring relationen mellan 

medier och brottslighet bland kriminologer, sociologer och medieforskare. 

I vår uppsats har vi valt att titta på det omåttligt populära TV- programmet Efterlyst som i år 

är inne på sin 35:e säsong. Efterlyst är brottsbekämpning på bästa sändningstid, ett program 

där nyheter och fiktion vävs samman och resulterar i underhållnings-TV. Den enskilda 

samhällsmedborgaren, du och jag, kan plötsligt spela en avgörande roll i polisens utredning av 

brott och vi kan få en insyn i utredningar som vi aldrig haft möjlighet till annars.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att titta på hur man i tv programmet Efterlyst förhåller sig till de brott 

programmet tar upp och hur de människor som kopplas ihop med brotten framställs. Vi gör en 

ansats att genom en diskursanalytisk metod finna det väsentliga i hur människor framställs i 

Efterlyst. Vi är särskilt intresserade av att titta på hur brottslingar och offer med icke-svensk 

bakgrund framställs i programmet samt om det kan påvisas någon skillnad mellan hur dessa 

presenteras jämfört med de personer som har svensk bakgrund. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur framställs brotten och aktörerna kopplade till brotten i Efterlyst? 

• Hur skapar Efterlyst etnicitet? Hur kommer det till uttryck? 
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1.3 Urval 

Vi har valt att begränsa oss till fyra avsnitt av Efterlyst och valde att ta fyra avsnitt i följd, 

mellan den 15:e november och den 6:e december 2007. Vi anser att det är tillräckligt att titta 

på fyra programavsnitt för då vi främst är ute efter att undersöka hur man talar om och 

presenterar omvärlden i programmet och vi redan i förväg är införstådda med att varje avsnitt 

av Efterlyst följer samma fasta dramaturgi. Vi tycker även att det lämpar sig bra att välja fyra 

avsnitt efter varandra då redaktionen på Efterlyst brukar återkoppla till föregående program då 

de kan ha fått in tips under veckan som i bästa fall har lett till att ett brott klarats upp. Genom 

att öppna upp för denna möjlighet till återkoppling får vi ett sammanhang som vi menar kan 

vara givande för vår analys. Det ska dock tilläggas att vi som skrivit uppsatsen sedan tidigare 

följt Efterlyst och är väl insatta i hur avsnitten brukar se ut, vilket gör att vi går in med en viss 

förförståelse i analysen. 

 

2. Disposition 
Dispositionen av uppsatsen är som följer; först en presentation av syftet, frågeställningar och 

vårt urval av de avsnitten av tv programmet Efterlyst vi valt att analysera. Därefter följer teori 

och metod, där vårt teoretiska förhållningssätt förklaras och gås igenom. Vidare följer 

avsnittet vi valt att kalla bakgrund som innehåller rubrikerna; brottsjournalistik, representation 

av brott, brott och etnicitet, programmet Efterlyst, nyheter och media-nyhetsvärdering, media 

som institution, dramaturgi- scenskapandet, händelse och diskursplanet samt diegestiskt och 

ickediegestiskt ljud. 

Sedan presenteras själva analysen, uppdelad och organiserad efter kategorierna i avsnittet 

bakgrund och tillsist en slutdiskussion där vi tar ett steg tillbaka och tittar samt summerar det 

material och den analys vi kunnat konstatera.  
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3. Teori och metod 
Uppsatsen kommer att fokusera utifrån tesen om att diskurser rörande etnicitet skapas i 

kontexten programmet Efterlyst. Vårt intresse finns alltså i att se på vilka diskurser som 

skapas och behandlas i framställningen av de aktörer kopplade till de brott som tas upp i 

Efterlyst. 

 
3.1 Diskursanalys  

Vi kommer att utgå från Norman Faircloughs sätt att presentera den kritiska diskursanalysen, 

som ett ramverk innehållande både teori och metod. Hans ansats bygger på fokusering av 

språket och han använder sig av termen diskurs som en sammanfattning av språk, såväl 

skriftlig som talat.1 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips talar i boken 

Diskuranalys som teori och metod om diskurs som; ”/…/ ett bestämt sätt att tala om och förstå 

världen (eller ett utsnitt av den.)”2 och skriver vidare; 
 

De diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 
språkfilosofi, som hävdar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Med hjälp 
av språket skapar vi representationer av verkligheten, som aldrig bara är speglingar av en 
redan existerande verklighet – representationerna bidrar till att skapa den. Det betyder inte att 
verkligheten inte finns; betydelser och representationer är nog så verkliga. Den fysiska 
världen finns också, men den får bara betydelse genom diskurs.3 

 

Man kan till exempel tala om olika former av diskurser, två som för enkelhetens skulle kunna 

ställas emot varandra är en religiös och en naturvetenskaplig diskurs. Inom dessa diskurser 

ryms två olika sätt att se på och tala om världen, den ena innefattar religiösa övertygelser 

med en enad tro på att Gud eller någonting större skapat världen, därigenom skapas ett sätt 

att förhålla sig i sitt liv, en föreställning om verkligheten har skapats. Den vetenskapliga 

sidan däremot, exempelvis darwinister, lever i samma verklighet men har ett annat sätt att 

förhålla sig, nämligen genom att genom en naturvetenskaplig diskurs se på och tolka världen. 

Givetvis är ingen av dessa diskurser är mer rätt eller fel att ingå i, utan de är ett bra (om än 

förenklat) sätt att påvisa hur olika man kan se på verkligheten beroende av vilken diskurs 

man befinner sig i.  

 

Vi har valt att utgå från diskursanalys som både teori och metod då vi tror att det kan avslöja 

attityder kring- och framställningar av brottslingar i Efterlyst. Tillsammans med 

                                                 
1 Fairclough, Norman. Discourse and social change (Polity Press with Blackwell Publishers, 1992) s. 62f 
2 Winther Jørgensen M & Phillips L, Diskursanalys- som teori och metod, (Studentlitteratur 2000) s. 10 
3 Ibid, s. 15 
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diskursanalysen – och mer specifikt Norman Faircloughs kritiska diskursanalys – har vi valt 

att väva in ett etnicitetsperspektiv då vi är intresserade av att titta på om det finns något 

mönster i skildringen av invandrare som brottslingar. Vi är vidare intresserade av riskerna 

med att dela upp människor i olika grupper där ”invandrare” kan ses som en specifik diskurs.  

 

Vi anser att just den kritiska diskursanalysen lämpar sig särskilt bra för vår uppsats då denna 

ställer upp teoretiska förhållningssätt och metoder som gör att man kan problematisera och 

granska relationerna mellan den diskursiva praktiken och social och kulturell utveckling i 

olika sammanhang som innefattar social interaktion.4 Fairclough talar om diskursen som en 

form av representation såväl som just en form av interaktion mellan människor i sociala 

sammanhang. Vidare hävdar han att det råder ett dialektiskt förhållande mellan diskursen och 

den sociala strukturen och här kommer ett av Fairclough mest centrala resonemang in, 

nämligen att diskursen både är konstituerad och konstituerande. Mer specifikt innebär detta 

att diskursen å ena sidan formas av sociala strukturer men att den också reproducerar dessa 

och att budskapet i diskursen är föränderligt. Med andra ord så konstruerar all form av 

språkbruk alltid samtidigt sociala identiteter, sociala relationer och kunskap samt sätt att se 

på och förhålla sig till världen. På så vis hävdar Fairclough att diskursen är en mycket 

betydelsefull del i det sociala samspelet.5 Den kritiska diskuranalysen är kritisk så till vida att 

den kastar ljus över hur diskursen i samhället upprätthåller den sociala värld som innebär 

ojämlikhet och obalanserade maktförhållanden. Kritiska diskursanalytiker vill bidra till 

förändring i det sociala samspelet som skulle kunna leda till mer jämlikhet i samhället.6 

Begreppet diskurs rymmer som tidigare nämnts såväl talspråk som skriftspråk och även 

bilder och genom att titta på Efterlyst utifrån detta perspektiv tror vi oss kunna säga något om 

den maktbalans som råder då vi förutsätter att det ligger invävda maktrelationer i diskursen, 

även om de kan vara svåra att upptäcka och synliggöra. Winther Jørgensen och Phillips 

beskriver utifrån Fairclough hur det är ”delvis genom diskursiva praktiker i vardagen som 

social och kulturell reproduktion äger rum.”7 Vi menar att programmet Efterlyst är en diskurs 

för sig, som samverkar med samhällsordningen, den polisiära diskursen. Här får Efterlyst stå 

för den mediala makten och polisen för rättsväsendet. Dessa två, var och en för sig, innehar 

en maktposition i samhället som kan antas bli än större när de båda diskurserna samverkar. 

 
                                                 
4 Winther Jørgensen M & Phillips L, 2000;66 
5 Fairclough, Norman, Media discourse (Arnold, London, 1995) s. 55 
6 Ibid. 69 
7 Ibid. 67 
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Fairclough hävdar att alla olika typer av media både påverkar och hjälper till att skapa den 

vardagliga sociala verkligheten som vi lever i. Media har stor makt när det gäller urval av 

ämnen och hur de ska presenteras och förstås. I förlängningen leder detta till vad vi pratar om 

i fikarummen på våra raster, media har satt en ram för våra samtalsämnen och därmed vår 

sociala verklighet.8 Därmed kan man utgå från att medias innehåll hela tiden bidrar till att 

konstituera identiteter och skapa/reproducera sociala relationer mellan människor. Genom att 

media visar upp ett speciellt innehåll bidrar de hela tiden till att skapa, befästa och förändra 

maktrelationer inom samhället, medias diskurs med fördel kan granskas som ett område som 

problematiserar kultur och hegemoni.9 Här pekar Fairclough även på hur identiteter som har 

att göra med klass, kön och etnicitet kan beskrivas på olika sätt och därigenom skapa 

samhälliga effekter. Här spelar också framställningen av forskare och politiker en viktig 

roll.10 Här är det särskilt intressant att titta då vi utgår från att det finns en risk att rasistiska 

tankar reproduceras i samhället om media, i detta fall Efterlyst, medvetet, eller omedvetet, 

väljer att framställa gruppen invandrare som brottslingar. Om det är så är vi dock medvetna 

om att detta inte sägs direkt utan framställningen är av en mer indirekt karaktär. Fairclough 

menar att det är viktigt att fråga sig precis hur någonting skildras men också att gå bakom det 

uppenbara och fråga sig själv vad som exkluderas och vad som sägs indirekt.11 Här kan man 

gå vidare och diskutera kring vilka andra typer av identiteter och relationer som har 

konstruerats och hur man eventuellt kunde ha framställt dessa annorlunda. I Efterlysts 

rekonstruktioner av brott kan vi se att denna del blir särskilt relevant då det är en medietext 

som är helt konstruerad av media själva. Den vill å ena sidan återge en specifik händelse, 

men identiteter och attribut bestäms av dem som arbetar på Efterlysts redaktion, förutsatt att 

det inte finns starka signalement på gärningsmannen. Men även om så är fallet finns det ändå 

ett ganska stort spelrum för iscensättningen av en specifik händelse som är intressant att 

belysa och analysera eftersom det är viktigt att tänka på att det som visas hela tiden bygger 

på val från författarens sida. På samma sätt kan författaren välja att utesluta vissa saker som 

kanske egentligen borde ha varit med för att göra en skildring mer autentisk, kanske för att 

det inte ”passar sig” att visa i TV. Fairclough menar att den kanske till synes allra minsta 

beståndsdel i en text kan spela en avgörande roll för hur hela medieavsnittet kommer att läsas 

                                                 
8 Fairclough, Norman 1995;62ff 
9 Ibid, s. 67 
10 Ibid,  s. 12 
11 Ibid, s. 106 
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och tolkas och att man bör vara medveten om att urvalet påverkar oss mer eller mindre 

medvetet, i alla medier, hela tiden.12  

 

I Media discourse talar Fairclough om media som ett set av diskurser där det ligger olikheter 

i teknologi och medium men ändå finns betydelsefulla likheter. Dels finns media som en 

större diskurs men som sedan kan delas in i mer specifika diskurser såsom tidningar, radio 

och TV. Men Fairclough framhåller också att det inom de olika diskurserna också finns 

”underdiskurser”, exempelvis kan det råda en diskurs, ett sätt att se på världen, på en TV-

station i jämförelse med en annan.13 Ett exempel som vi kan se på detta är till exempel 

kanaler med en uttalad politisk ståndpunkt.  

 

3.2 Intertextualitet och interdiskursivitet 

Med intertextualitet som en del av de teorier kring den kritiska diskursanalysen menar 

Norman Fairclough den process som sker då en kommunikativ händelse bygger på en tidigare 

händelse, eller när vissa delar i en text inhaleras av element från andra texter. Det konkreta 

språkbruket kan, menar Fairclough, förändra de enskilda diskurserna och den sociala 

omvärlden genom sammanfogningen av olika element från olika texter. Studerandet av 

intertextualitet gör det alltså möjligt att betrakta såväl reproduktionen av diskurser som 

förändringen av dem genom nya sammansmältningar. 14  

Om flera diskursanordningar samsas i en och samma benämner Fairclough det som 

interdiskursivitet och ses som en annan form av intertextualitet.15 Interdiskursen handlar om 

hur flera olika diskurser rör sig över olika diskursanordningar. Man kan urskilja olika 

diskurser inom en och samma text.16 Fairclough menar vidare att hög interdiskursivitet - att 

flera diskurser förekommer i samma text- kan tyda på en social förändring, medan en låg 

interdiskursivitet tyder på en reproduktion av den bestående, att den dominerande 

diskursordningen reproduceras och upprätthålls.17   

 

 

 

 
                                                 
12 Ibid, s. 106ff 
13 Fairclough, Norman, 1995;67 
14 Fairclough, Norman, Discourse and social change, (Polity press, London, 1992) s. 102 
15 Ibid, s. 218 
16 Ibid, s.17 
17 Winther Jorgensen M & Phillips L 2000;77 
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4. Etnicitetsaspekten 
Erik Olsson skriver i Etnicitetens Gränser och mångfald hur termen etnicitet har en mycket 

omfattande innebörd. Grundläggande kan den dock förklaras som en uppdelning av ”vi” och 

”dem” som grundläggande är byggd på upplevda skillnader i fråga om kultur och härkomst. 

Etnicitet kan också förklaras som ett ständigt föränderligt socialt fenomen som hela tiden 

produceras och reproduceras. På grund av dessa skillnader har det dragits en form av gräns, 

en konstruktion såväl inom som utom gruppen.18 Det finns två huvudsakliga skiljelinjer inom 

den akademiska världen när det gäller uppfattningen om vad etnicitet är och hur den formas. 

Dessa två grupper betecknas som konstruktionister och primordialister.19 

Konstruktionisterna talar om etnicitet som någonting som är skapat av historiska processer 

och socialt konstruerat snarare än något kulturellt fenomen. De ser skapandet av etnicitet som 

en social process och därmed som någonting föränderligt. I och med detta är etnicitet i 

konstruktionisternas ögon något som formas när grupper av människor samspelar i sociala 

sammanhang. Primordialisterna å andra sidan ser identitet och kultur som någonting nära 

sammanlänkat och som viktiga delar av etnicitetens uppbyggnad. De lägger tonvikten på 

språk, tradition, religion och vilket land man kommer ifrån som en slags grund för etnisk 

tillhörighet och identitet.20 Vi kommer att anta ett mer konstruktionistiskt sätt att titta på 

etnicitetsaspekten då det konstruktionistiska synsättet ligger närmre den kritiska 

diskursanalysen som grundar sig i socialkonstruktivistiska tankar. 

 

Själva begreppet etnicitet förekommer hela tiden i samhällsdebatten och det är ett laddat ord 

som sannolikt alltid kommer med ett positivt eller negativt förtecken. Å ena sidan kan det 

kopplas till minoritetens rättigheter och en positiv kamp hos mindre folkgrupper som kämpar 

för att få fortsätta att förfoga över sin egen kultur. Å andra sidan kan ordet vara negativt 

laddat och föra tankarna till såväl förtryck, främlingsfientlighet och etnisk rensning.21 

Eftersom det finns en risk att det uppkommer missförstånd i samband med användningen av 

begreppet etnicitet vill vi poängtera att vi talar om etnicitet som någonting som är socialt 

konstruerat och föränderligt i den sociala processen.  

Aleksandra Ålund skriver i Eric Olssons Etnicitetens gränser och mångfald hur det offentliga 

samtalet i Sverige kännetecknas av en statisk syn på etnicitet. I massmedier är det vanligt att 

                                                 
18 Erik Olsson, red., Etnicitetens gränser och mångfald, (Bjärnum, Carlssons bokförlag AB, 2000) s. 7 
19 Ibid, s.31 
20 Ibid, s. 31f 
21 Ibid, s. 79 
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etnicitet förknippas med någonting främmande och ibland också skrämmande, en okänd 

invandrarkultur som står för ”de andra”. I det här fallet ses kulturen som ett oföränderligt 

bagage i form av kulturellt arv och just denna syn betecknas som ”rasialisering”. Detta sätt 

att reproducera rasialisering i samhället skapas när både ”vi” och ”de andra” uppfattas som 

biologiskt självproducerande kollektiv som har olika typer av särskiljande drag. Enligt detta 

sätt att se så är dessa drag nedärvda av naturen och på detta sätt skapas en gräns för vilka som 

är ”vi” och ”dom”. Samtidigt bildas begränsningar för vad ”den andre” kan bli. Detta synsätt 

skapar en grund för rasistiska synsätt då dessa ideologier bygger upp och förklarar olikheter 

som någonting statiskt och av naturen givet.22 

 

Anna Bredström har gjort en kritisk läsning av hur media presenterade den uppmärksammade 

Rissne-våldtäkten i januari 2000. Här reflekterar och analyserar hon kring hur bilden av 

invandrarkillar byggts upp i svensk media. Hon talar om hur debatten om händelsen kom att 

handla om föreställningar om kultur som någonting statiskt och oföränderligt eller om hur 

gäng byggts upp till en följd av misär och segregering.23 Vidare talar Bredström om hur 

bilden som visas upp av invandrarkillar i media i hög grad är kulturaliserad. I artiklarna som 

hon analyserat påvisas kultur i stor utsträckning som någonting statiskt, ett arv som vi alla 

bär på. ”Diskursivt upprätthålls bilden tillika genom att experter eller informanter styrker 

journalisternas påståenden.”24 Genom att experter kliver in på det här sättet får 

resonemangen mer trovärdighet och legitimitet. Vi tror att det, precis som Bredström och 

Ålund tar upp, är vanligt att etnicitet står för någonting avvikande, statiskt och lite 

skrämmande i mediedebatten och vill undersöka om vi kan urskilja några sådana tendenser 

även i programmet Efterlyst.  

                                                

 

4.1 Svenskhet som norm 

Att förklara ”svenskhet”, eller svenskhet som norm, är komplext och faller alltid inom ramen 

för tolkning. Samma sak gäller den historiska konstruktionen av ”invandraren” som social 

kategori. Det som vi väljer att fastställa som någonting främmande måste alltid stå i relation 

till någonting annat, det kända, och i det här fallet rör det sig om att svenskars kultur skiljer 

sig mot invandrares kultur.25 Här förutsätter man att svenskar är en homogen grupp med 

liknande värdegrunder. Det blir här problematiskt då man även lyfter fram ”invandrare” som 
 

22 Erik Olsson red. 2000;47 
23 De Los Reyes, Molina. Maktens (o)lika förklädnader (Stockholm, Atlas 2005) s. 187 
24 Ibid, s. 188 
25 Ibid, s. 37 
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en homogen grupp utan att ta hänsyn till att kultur och värdegrunder kan se mycket 

annorlunda beroende på var personen har invandrat från. 

Ylva Brune skriver om Invandrare i mediearkivets typgalleri i De Los Reyes I maktens olika 

förklädnader. Brune menar att begreppet invandrare varit etablerat i svenska medier sedan 

1970 och att det finns en stark tendens att måla upp en stereotyp bild av gruppen, och en 

särskild benägenhet att dela upp individer i ”invandrarflickor” och ”invandrarpojkar”.26 

Vidare menar Brune att dessa nyhetstexter nästan alltid besitter en mer eller mindre tydlig 

undertext som skapar gränser mellan vad som är goda och dåliga samhällsfenomen. Med 

andra ord skapar media någon form av idealisering av det egna samhället genom att framställa 

andra samhällen som sämre.27 Svenskhet har en tendens att konstrueras som modernitet, 

valfrihet och jämställdhet medan invandrare presenteras som religions- och kulturstyrda, 

bärare av patriarkaliska värdegrunder och därmed skapas direkt en känsla av ”vi” och 

”dom”.28 När vi talar om svenskhet, invandrare eller en person med utländsk bakgrund 

kommer det med andra ord alltid att ställas emot någonting annat, eftersom vi anser att man 

inte kan förklara vad någonting är om det inte finns någonting som definierar vad det inte är.  

 

4.2 Invandrare som begrepp 
Med termen invandrare syftar vi till en person som är folkbokförd i Sverige och som 

antingen är född utomlands eller har medborgarskap i ett annat land. Som andra 

generationens invandrare räknas en person som har minst en förälder som är född utomlands. 

Det finns ingen skarp gräns mellan personer som invandrat beroende på varför de kommit till 

Sverige alltså står begreppet invandrare för alla dessa människor som på ett eller annat sätt 

har sökt sig hit. Det finns givetvis många olika och varierande skäl till att människor har 

kommit hit, det kan gälla allt från att man fått arbete i landet till att man ska studera eller har 

flytt från krig och förföljelse.29 Själva begreppet invandrare är omdebatterat och 

problematiskt. Ofta likställs invandrare med ”problem”, då media övervägande rapporterat 

om negativa inträffanden i samband med invandrare. Socioekonomiska problem såsom 

arbetslöshet, sociala problem, brottslighet och boendesegregation förknippas ofta med just 

invandrargrupper och de framställs som en särskilt utsatt grupp. 

 

                                                 
26 De los Reyes, Paulina 2002;150f 
27 Ibid, s. 151 
28 Ibid, s. 168f 
29 Nationalencyklopedin: http://www.ne.se (2007-12-03)  
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5. Forskarens roll  
Winther Jørgensen och Phillips skriver om hur att förhålla sig diskursanalytiskt till studien 

menas att det inte handlar om att genomskåda vad människor verkligen menar när de säger 

vissa saker, eller att ”komma på” hur verkligheten bakom diskursen egentligen är.30 
 

Däremot ska man arbeta med det som faktiskt har sagts eller skrivits för att undersöka vilka 
mönster det finns i utsagorna – och vilka sociala konsekvenser som olika diskursiva 
framställningar av verkligheten får.31 
 

Resultatet blir egentligen en bild av verkligheten och världen vilket gör att andra studier visar 

andra representationer och andra verkligheter. En forskare står alltid i en position till det den 

undersöker och det resultat som sedan presenteras. Därför är det viktigt att forskaren ställer 

sig så främmande som möjligt till det material han eller hon väljer att studera, applicera en 

parantes kring sig själv och sin egen kunskap. Winther Jørgensen och Phillips skriver om de 

svårigheter som uppstår då forskaren står nära den kultur och det samhälle den beskriver; 

”Eftersom man som forskare ofta själv är en del av den kultur man undersöker, delar man 

många av de självklarheter som ligger i ens material- och det är just dessa självklarheter som 

man är ute efter att avslöja.”32 
 

Vi är medvetna om att vår position som vi går in i studien med, människor som verkar i det 

samhälle som Efterlyst gestaltar, kan göra att vi går i de fällor om ”hemtamhet” som 

ovanstående beskriver. Genom att se på programmet med en diskursanalytisk metod och ett 

etniskt perspektiv tror vi oss dock vilja påstå att vi kommer förbi ”hemtamhets-” problemet 

genom att vi ser på programmet som en enskild fristående diskurs. En diskurs som kanske 

mer skildrar snarare än visar upp en verklighet, vilket gör att tyngdpunkten ligger på vilket 

sätt den skildrar verkligheten och viken verklighet som skildras. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Winther Jørgensen M & Phillips L, 2000;18  
31 Ibid, s. 28 
32 Ibid. 

 
 

12



 

6. Bakgrund 
6.1 Brottsjournalistik 
Det finns flera olika synsätt som kan lyftas fram när det gäller brottsjournalistiken och dess 

roller. Dessa roller och funktioner har diskuterats kring ur flera perspektiv med fokus på makt. 

Pollack summerar kort några av dessa. Dels finns ett perspektiv som fokuserar på huruvida den 

journalistisk som behandlar brott är ett hot mot samhällets lag och ordning då de socialt 

avvikande brottsliga beteendena visas upp och kan glamoriseras och även inspirera. Det finns 

också en roll som handlar om hur nyhetsjournalistiken sprider maktens ordning och skapar en 

obefogad rädsla att drabbas av brott och på så sätt skapar en bild av hur samhällets olika 

myndigheter är viktiga för vår personliga säkerhet och trygghet. Ett tredje perspektiv fokuserar 

på hur brottjournalistiken ses som det som understödjer att makten kan granskas kritiskt och på 

så vis förhindra att makten missbrukas. Ytterligare ett perspektiv behandlas, det som handlar 

om att rapporteringen kring brott kan ses som en form av arena för kulturella konflikter.33 

 

6.2 Representation av brott 

I Efterlyst är det företrädelsevis våldsbrott och brott mot person som får mest plats i 

programmet. I de allra flesta fall rör sig huvudfallen i programmet om misshandel, mord, 

våldtäkt eller rån. De brott som rör exempelvis försäkringsbedrägerier, stöld eller 

egendomsbrott tas oftast upp som en typ av ”mellanfall” och ägnas ingen omfattande analys. 

Detta är intressant ur flera aspekter då Efterlyst tenderar att följa övrig medias mönster när det 

gäller representation av brott. Ester Pollack har i en avhandling tagit del av studier från flera 

olika länder som alla behandlar relationen mellan kriminaljournalistik och faktiskt 

brottstatistik. Dessa studier visar på ett enhälligt resultat som också står sig över tid. Mönstret 

visar att media har en benägenhet att överrepresentera våldsbrott i förhållande till den faktiska 

statistiken mellan våldsbrott och egendomsbrott. Här framhåller Pollack att nyhetsmedierna i 

sig inte behöver värdera brott utan själva kan göra ett urval oberoende av statistiska siffror och 

att de olika redaktionerna i stor utsträckning väljer att presentera det som är mest 

uppseendeväckande och dramatiskt.34 

 

 

 

 
                                                 
33 Pollack, Ester. En studie i medier och brott (Stockholms universitet 2001) s. 73 
34 Pollack, Ester 2001;75 
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6.3 Brott och etnicitet 

I svenska medier finns det åtskilliga studier som är gjorda i kriminologisk kontext som 

behandlar brott och etnicitet. Dessa kan påvisa att invandrare faktiskt är överrepresenterade i 

den faktiska brottsstatistiken, både när det gäller egendomsbrott och våldsbrott. Diskussionen 

kring invandrare och brott är en känslig fråga som länge varit föremål för en livlig debatt. 

Denna tog sin början 1978 då vänstertidskriften Pockettidningen R presenterade uppgifter som 

uppvisade att utländska medborgare var överrepresenterade i brottsstatistiken.35 Det var här 

som det blev berättigat att börja tala om utländska medborgare/invandrare och brott i 

offentlighetens ljus och media anklagade både forskare och myndigheter för att tidigare ha 

undanhållit information. Dessutom började journalister göra utsvävningar när det handlade om 

att rapportera kring brott som begåtts av invandrare.36 

 

Statistiska centralbyrån genomför varje år sedan 1978 levnadsnivåundersökningar i Sverige. I 

dessa ingår också brottsofferundersökningar och dessa kan uppvisa att det nästan inte finns 

någon skillnad i risken att bli utsatt för brott som gäller stöld eller skadegörelse beroende på 

vilken etnicitet man tillhör. Däremot anmäler fler invandrare att de blivit offer för våldsbrott än 

de som har helt svensk bakgrund. Invandrarkvinnor uppges löpa högre risk att drabbas av våld 

i hemmet än svenskor.37 Även Felipe Estrada, doktorand i kriminologi, presenterar i sin 

avhandling Den svenska ungdomsbrottsligheten hur invandrare i större mån riskerar att bli 

utsatta för i synnerhet grova våldsbrott. Det allvarliga och dödliga våldet utspelar sig dels 

mellan grupper av invandrare men också genom bråk mellan kriminella svenskar och 

kriminella invandrare.38 

 

Anledningen till att statistiken ser ut på det här viset kan vara många och det är någonting som 

vi kommer att återkomma till i analysen. Det finns också teorier som pekar mot att invandrare i 

själva verket inte gör sig skyldiga till fler brott än svenskarna utan att det är frågan om ren 

diskriminering från rättsväsendets sida. Om så är fallet skulle det betyda att invandrare i större 

utsträckning än svenskar blir anmälda, upptäckta och misstänkta och därmed 

överrepresenterade i statistiken. Denna teori är dock svår att bevisa då det inte finns någon 

grundlig undersökning som kan påvisa dessa hypoteser.39  

                                                 
35 von Hofer, Hanns. Brottsligheten i Europa (Studentlitteratur 1998) s.70f 
36 Ibid, s.71 
37 Ibid, s.73 
38 Estrada, Felipe. Den svenska ungdomsbrottsligheten (Studentlitteratur 2001) s. 189 
39 Ibid, s. 186 
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7. Dramaturgi 
7.1 Scenskapandet 

Händelser som hänger ihop med varandra utifrån vissa regler kallas för en scen. Man kan på 

ett förenklat sätt beskriva scenuppbyggnaden exempelvis i en film genom att dela upp den i 

tre delar. Första delen är ett anslag till scenen och presentationen, där introduceras de parter, 

karaktärer eller som i Efterlysts fall, själva konflikten eller händelsen som är på ingång i nästa 

del. Den andra delen är fördjupningen. Där får man fördjupa sig mer kring handlingen och 

konflikten och man får även se de olika parterna och det resultat som än så länge nåtts.  

Den sista delen är den så kallade upplösningen Där får man se efterspelet av det som hänt 

innan och resultatet av parternas agerande.40 I Efterlyst gestaltar sig denna del genom 

tillbakablickar på det gångna programmets fall, om någon ny information har tillkommit vill 

säga. 

 

7.2 Händelse och diskursplanet 

Man talar om två olika plan inom dramaturgin. Det ena är händelseplanet och det andra är 

diskursplanet. Händelseplanet är det plan där själva handlingen utspelar sig. Om två personer 

exempelvis rånar en bank så är banken det aktuella händelseplanet. Det är händelseförloppet 

som utspelar sig på händelseplanet. Diskursplanet handlar mer om kameravinklar, klippning 

och speakerröst. Om speakern exempelvis tolkar den utspelade handlingen och talar om vad 

som händer så sker detta på diskursplanet. Tolkningar, kommentarer och annat som inte sker i 

den gestaltade världen hör alltså till diskursplanet. 41 

 

8. Efterlyst 
Programmet Efterlyst har sänts i TV3 sedan 1990 och bygger på att man vänder sig till 

allmänheten för att efterlysa uppgifter om brott som har begåtts. Efterlyst direktsänds 

vanligtvis varje torsdagskväll 21.00 och varar i en timme inklusive reklampauser. Under 

denna timme får vi som tittare ta del av en noggrant formad dramaturgi där programledaren 

Hans Aro börjar med att adressera publiken genom att säga några kort ord om kvällens 

program följt av; ”det här är Efterlyst” och sedan visas kvällens huvudfall i form av ett anslag. 

Detta anslag innehåller i snitt cirka tre-fyra fall som kommer att tas upp närmare i 

programmet. Dessa huvudfall är ofta mycket brutala personbrott såsom mord, misshandel 

                                                 
40 Ibid. 152ff 
41 Granath Thomas, Manus & dramaturgi för film, Liber ekonomi, (Stockholm 2003) s. 9ff 
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eller våldtäkt. Det ska poängteras att man som tittare förväntas vara insatt i programmets 

struktur och syfte då själva programidén Efterlyst inte förklaras närmare i början av 

programmet. Efter anslaget följer den första dramatiseringen av ett specifikt fall där vi som 

tittare får ta del av flera olika personers uppfattningar kring vad som har inträffat. Några av de 

aktörer som förekommer är skådespelare som spelar förövare och offer, en voiceover som 

förklarar händelseförloppet samt ibland även en reporter som kan förkomma i bild. Vidare 

brukar vittnen, polisen och allmänheten även få komma till tals i dessa dramatiseringar för att 

försöka ge en så klar bild av vad som inträffat som möjlig, i hopp om att någon av TV-tittarna 

ska ringa in med information som kan leda till att den/de skyldiga grips. I Efterlysts studio 

finns flera andra aktörer. Dels har vi programledaren Hans Aro som leder själva programmet 

och lägger upp ramarna för vem som ska tala när, men här finns också ett 20-tal personer som 

tar emot allmänhetens tipssamtal. Dessa personer läser det sista året på polishögskolan i Solna 

och är således polisaspiranter.42 Under hela programmets gång ringer det i studion så att de 

som tittar kan höra, något som påvisar allmänhetens iver att hjälpa till och komma med tips. 

Med i studion finns också Leif GW Persson, kriminolog och författare, som står för 

expertutlåtanden. Under programmets gång uppmanas tittaren hela tiden att ringa in tips till 

Efterlyst, både genom retoriska uppmaningar samt genom rullande text med 

gärningsmannaprofiler samt telefonnummer.  

 

Det har gjorts flera undersökningar om huruvida de fall som visas i programmet klaras upp 

eller ej. Efterlyst skriver själva på sin hemsida att cirka 25 % av fallen klaras upp efter 

allmänhetens tips. Vidare berättas det att man varje kväll som Efterlyst direktsänds tar man 

emot mellan 150 och 200 samtal med tips, ett par av dessa är så relevanta att de kan leda till 

att ett fall klaras upp. Då Efterlyst är ett samarbete mellan polisen och TV3 så tar aldrig själva 

redaktionen på programmet del av de tips som kommer in utan de hamnar direkt hos 

rikskriminalen.43 

Efterlyst vill själva framställa sig som en slags upprätthållare av den demokratiska ordningen 

samt verka för brottsoffrens rättigheter. Hans Aro, Efterlysts programledare, förklarar på 

TV3’s hemsida varför de gör programmet; ”Vårt jobb är inte att sätta dit brottslingar. Vårt 

mål är att återupprätta offer.”44  

 

                                                 
42 TV3’s hemsida: www.tv3.se/efterlyst (2007-11-08) 
43 TV3’s hemsida: www.tv3.se/efterlyst (2007-11-08) 
44 TV3’s hemsida: www.tv3.se/efterlyst (2007-11-08) 
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Vidare skriver Aro direkt till tittarna och förklarar hur många som fallit offer för brott känner, 

både när det gäller sina egna personliga rättigheter men även det allvarliga i när förtroendet 

för samhället minskar;  
 

Offret får några av sina mest fundamentala rättigheter kränkta. Rätten att leva tryggt. 
Rätten att röra sig fritt. Rätten att själv påverka sitt liv. Rätten att slippa våld. För just 
denna person har demokratin misslyckats. Förtroendet för samhällets förmåga har 
fått sig en allvarlig knäck.45  
 

Det är alltså här som Efterlyst kommer in i bilden, för att hjälpa den lilla människan som 

blivit utsatt för brott, när polisen inte längre kommer någonstans i utredningen. Genom att 

brott klaras upp kan människor gå vidare med sina liv. Aro påpekar att det är tittarna som gör 

det möjligt att gripa gärningsmän och på så sätt skipa rättvisa. 

 

Efterlyst har som tidigare nämnts sänts sedan 1990 och är i år inne på sin 35:e säsong. Hans 

Aro är den ständige programledaren och 2005 och 2007 belönades han med TV-priser 

Kristallen för årets manliga programledare. Inget program har sänts i svensk kommersiell TV 

lika länge och med lika stor framgång som Efterlyst. Cirka en halv miljon tittare följer 

programmet vecka efter vecka.46 
 

 
8.1 Studiomiljön och aktörerna i den 
 

Studiomiljön för Efterlyst skulle man vid första ögonkastet kunna säga ter sig som bilden av 

en grävande journalistik nyhetsredaktion/poliskontor. Längst bak och därmed längst bort från 

kamerornas direkta blickfång finner man som ett antal skrivbord. Alla är placerade i par med 

borden mot varandra så att de som sitter på stolarna sitter med näsan mot varandra. Här i 

bakgrunden sitter polisaspiranterna eftersom Efterlyst är ett samarbete, en förlängning mellan 

polisen och programmet. Här tas också, vad vi har förstått, alla samtal/tips emot och 

bearbetas. Tipsen sammanställs och summeras också kortfattat i slutet av varje program av en 

polis och programledaren där man talar om tipsen kommer bidra till lösningen av de olika 

brotten. 

I förgrunden av studion (och närmast kamerorna) finns ett stort skrivbord/bord där 

programmets uttalade expert och programledaren sitter/står. Här ifrån sker samtal mellan de 

båda kring de inslag som just visats men härifrån sker också förmedlingen och lotsningen av 

programledaren till publiken mellan de olika inslagen om brotten. Miljön i studion är också 
                                                 
45 TV3’s hemsida: www.tv3.se/efterlyst (2007-11-08) 
46 Uppsala Nya Tidning: http://www2.unt.se/littleWin/0,2249,26218128,00.html (2007-11-09) 
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skapad efter kamerorna och vad som ska visas för publiken, den är mycket enkel 

dramaturgiskt uppbyggd som ger ett sken av trovärdighet och pålitlig samtidigt som 

placeringen av skrivborden och polisaspiranterna i bakgrunden ger sken av att trots kamerorna 

ständigt filmar råder stor diskretion. Miljön ger också en bild av hur det kan se ut på ett kontor 

hos polisen, i studion finns bland annat en glastavla där saker som olika klockslag och kartor 

med tänkbara flyktvägar har ritats ut men om detta är ett försök till att gestalta en mer polisiär 

miljö eller om det bara är för dekorations skull har vi svårt att ta ställning till. 

Vilka olika typer av aktörer kan man då finna i Efterlysts studio? Som ovan nämndes finns det 

fyra stycken nyckelaktörer; programledaren Hasse Aro, experten professor i kriminologi Leif 

GW Persson, polisaspiranterna, poliserna bestående av en man och en kvinna som redovisar 

alla tips som kommit in under sändningens gång samt fungerar som sekretessansvarig. Största 

fokus finner vi dock ligger på Leif GW Persson, han och programledaren Hasse Aro för 

samtal över vissa utvalda brott som tas upp. Brott som ofta innehållit en mer råare, tuffare 

eller som andra sätt skiljer sig innehållsmässigt gentemot andra inslag. 
 

8.2 Programmen och inslagens dramaturgi       
 

Varje program inleder med ”i Efterlyst ikväll” och en kortfattad summering av vad som 

kommer visas, en presentation som också fungerar som intresseväckande och som vi anser, 

har formen likt den som man kan mötas av på tidningarnas löpsedlar. Den är slagkraftig och 

kan se ungefär som ”i Efterlyst ikväll kan vi berätta att mannen som försökte våldta den 23 

åriga kvinnan i Örebro är fast”. Därefter följer vinjett och ytterligare en ”påa” om första 

inslagets handling. Efter inslagen följer samtal kring brottet innehållande en snabb 

gärningsmannaprofil och frågeställningar om detaljer kring brottet. 

Inslagen i programserien är upplagda efter liknande dramaturgi. Varje inslag börjar med att 

man som publik tas med i historien, ”den är den 12 oktober och 19 åriga Anna ska gå hem 

från sin kompis boende i Högdala centrum” och historien rullar på i takt med att 

rekonstruktionen av brottet parallellt visas. I inslaget om brotten innehåller också alltid en 

intervju med kommissarie eller förhörsledare på platsen där brottet utspelar sig, där det 

förklaras mer ingående kring detaljer så som kläder, flyktväg och gärningsmannaprofil.  

Därefter åter tillbaka till studio och eftersnack samt ny påa till nästa inslag. 

 

 
 

18



 

9. Nyheter och media 
9.1 Nyhetsvärdering  

Vad som gör en händelse till en nyhet är något som det ständigt diskuteras kring. Då tv 

programmet Efterlyst inte är ett ”rent” nyhetsprogram utan skiljer sig från dessa genom 

tillexempel större fokusering på enskilda fall, rekonstruktioner av brott och utlämnanden av 

identiteter så kräver också detta stycke en modifikation. Vi har därför valt att utgå ifrån ett 

antal teser om hur media värderar en händelse och tillskriver den egenskapen att vara en 

nyhet, för att sedan använda oss av detta som en utgångspunkt i vår analys. 

 

Den brittiske forskaren, Stuart Allan har arbetat fram en modell om vilka faktorer som är 

signifikanta när det gäller att värdera en händelse för att se om den är nyhetsmässig. För att en 

händelse ska kunna kännetecknas eller gå över till att bli en nyhet krävs: 

Konflikt – Varje story har två parter och när dessa parter står i konflikt mot varandra kan detta  

skapa en känsla av omedelbarhet som potentiellt kan bli intressant genom dramatisering.  

Relevans – Det ska finnas ett samband mellan händelsen och publikens liv och erfarenheter. 

Närhetsfaktorn i händelsen är mycket viktig för relevansen gentemot publiken.  

Läglighet – Nya händelser favoriseras, speciellt de som skett under det senaste dygnet 

eftersom de kan övervakas allt eftersom de utvecklas.  

Förenkling – Innebörden av händelsen ska vara relativt otvetydig. Mångfald av tolknings- 

möjligheter skall hållas ner till ett minimum. 

Personalisation – Tonvikt läggs på mänskliga aktörer.  

Oförutsägbarhet – En händelse som går ut över det vanliga är troligen ny och fräsch.  

Kontinuitet – En händelse skall passa in i en kontext. Publiken ska kunna känna igen ”typen”  

av händelser.  

Komposition – En blandning av olika typer av händelser måste behandlas varje dag/avsnitt.  

Kulturell specifikation – Händelser som överensstämmer med meningsbetydelser som delas  

av nyhetsmedarbetarna och deras publik får företräde.  

Negativitet – Dåliga nyheter har företräde framför goda nyheter.47 

 

Den norske statsvetaren Einar Östgaard menar annat i boken Nyhetsvärdering från 1985. Han 

skriver att man inte kan tala om specifika element en händelse måste innehålla för att den ska 

kunna bli en nyhet. Snarare är det så att det är det syftet som medierna tilldelar händelsen som 

                                                 
47 Allan Stuart, News Culture-sekond edition, Open media press, (New York 2004) s. 62ff 
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blir det primära och där analysen ska utgå ifrån. Han har själv arbetat fram tre stycken olika 

punkter/syften som en potentiell nyhet skall tänkas innehålla och uppfylla för att kunna 

betecknas som just en nyhet. Den ska vara informerande om saker och ting som sker i läsarens 

omvärld, vara uppfostrande genom att man genom nyheten vill väcka uppmärksamhet kring 

ett problem, men en nyhet ska kanske framförallt vara underhållande. 48 Håkan Hvitfelt, som 

forskat mycket kring nyheter och nyhetsvärdering inom masskommunikationsområdet här i 

Sverige, menar även han att det finns ett gemensamt syfte med att nyheter och dess status. De 

ska vara underhållande. 49 Att tillägga är att när Einar Östgaard och Håkan Hvitfelt talar om 

nyheters underhållningsvärde menar de främst de nyheter som behandlar ämnesområdena 

brott, olyckor, sport och kultur. De utgår också ifrån att en nyhets underhållningsvärde 

handlar det inte bara om huruvida en nyhet är rolig i sig utan mer om dess uppgift att dra till 

sig läsarens uppmärksamhet och intresse. 50 

Utgångspunkten i analysen av Efterlyst kommer att bottna i en föreställning om att brotten 

som tas upp i programmet har ett nyhetsvärde och i och med det också har ett 

underhållningsvärde för sina tittare.   

 

9.2 Hard och Spot News  

Att kategorisera nyheten är nästa steg i beskrivningen om nyhetsvärdering. Inom den 

journalistiska genren har Gaye Tuchman utformat i Dennis McQuails Mass communication 

theory en kategorisering som visar på hur nyheter förmedlas efter vilken kategori de tillhör. 

Då denna uppsats kretsar kring programmet Efterlyst har vi i valt att utgå från att de nyheter 

som presenteras i programmet hör till kategorin hard och spot news. De resterade kategorier 

är följande: Soft news (humanistiska nyheter), Developing news (nyheter som utvecklas) och 

Continuing news (nyheter som sker under en och samma tidsperiod.)   

Till hard news hör den kategorin av händelser som kan tolkas och analyseras samt att de 

innehåller presentationer av olika skeenden som kan bedömas som nyhetsmässiga. Exempel 

på detta kan vara naturkatastrofer, bankrån och mord. En underrubrik till hard news är eller 

kan vara spot news, vilket innebär händelser som är ”färska” och dagsaktuella och som sker i 

konflikt till fasta bestämmelser så som brottsbalken och rättsystemet.51 

                                                 
48 Östgaard Einar, Nyhetsvärdering-massmedia och nyhetsförmedling, Wahlström & Wikstrand, (Stockholm 1968) s. 26 
49 Hvitfelt Håkan, På första sedan-en studie i nyhetsvärdering, Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar,       
(Stockholm 1985) s. 34f 
50 Östgaard E. 1985:29 
51 Tuchman, Gaye, (2002) Making news, Time and typification In McQuail Dennis, ed. 2002 MaQuail’s Reader 
in Mass Communication Theory (SAGE,London 2002) 
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10. Media som institution 
 

Och här någonstans kommer Efterlyst in i bilden. Vi försöker lösa brott. Ge människor 

upprättelse. Varje gång ett brott klaras upp kan inte bara en, utan flera personer gå vidare.52  

 

 Jan Ekecrantz och Tom Olsson beskriver i Det redigerade samhället från 1994 den historiska 

process som bidragit till en institutionell utveckling av media och journalistiken. Ekecrantz 

och Olsson kommer fram till att journalistiken och media delar de ideologiska 

grundföreställningar (som opartiskhet, saklighet och objektivitet) med det ideal som även 

kännetecknas av stadsformen. Media bygger också sin legitimitet efter självklarhetsprincipen, 

den ger en självklar naturlig beskrivning genom att den ser på världen genom ett naturligt 

betraktande. Det är detta menar Ekecrantz och Olsson som gör att man kan tala om media som 

en institution. Becker, Ekecrantz och Olsson pratar också om i Picturing politics: visual and 

textual formations of modernity in the swedish press att media idag kan och också ska förstås 

som en social institution. En institution som behandlar verkligheten genom att man med 

innefattande språkbruket har ett stort inflytande över det moderna sociala livet. Ett inflytandet 

som har bidragit till att en stor del av den så kallade verkligheten utspelar sig idag ingen 

annanstans än just i medierna. Olika ekonomiska, kulturella och politiska aktiviteter har flyttat 

in och inkorporerats i den mediala diskursen.53 I boken förklaras det också att finns kriterier 

för att man ska kunna tala om media som en institution. Bland annat ska det mot institutionen 

riktas speciella förväntningar och hopp om resultat, institutionen ska beröra en större grupp av 

människor och tillsist att människorna och mediernas förväntningar kring samhällets 

uppbyggnad och syfte sammansmälta.54 De båda författarna menar också att medier och 

journalistiken säger sig stå utanför det ”allmänna” och är en, blir en ”allseende betraktare” där 

dess roll sträcker sig till att bli den som redovisar, redogör och reflekterar över vad det är som 

händer i vår omvärld.  

 

10.1 Media som tredje stadsmakt  

Vidare skriver också Jan Ekecrantz och Tom Olsson att medierna kan i vissa fall ses som en 

tredje stadsmakt, de kan tilldela sig makten genom dess ”produktions- och konsumtionssida.” 

Makten utvinns genom att media producerar, vilket i sin tur innebär att media också ges rätten 

                                                 
52 http://www.efterlyst.tv3.se/default.asp?menuItem=52, (07-11-27)  
53 Becker K, Ekecranz J och Olsson T Picturing politics: visual and textual formations of modernity in the 
Swedish press, (2000:100)  
54 Ekecrantz, J & Olsson, T, 1994:12 
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att producera bestämda föreställningar. Dessa föreställningars funktion och uppgifter, kan 

också tilläggas, regleras beroende på vilken kontext eller diskurs händelsen eller situationen 

behandlar.55 Media och journalistiken menar Ekecrantz upprättar en slags social 

”parallellvärld” som är lika verklig som alla andra världar, och som bidrar ”/.../ till att 

organisera både sociala och kunskapsmässiga förhållanden i samhället, utmejsla mänskliga 

och sociala relationer, definiera grupper och kategorier.”56 

 

I uppsatsen kring tv programmet Efterlyst har vi valt att se på programmet utifrån Jan 

Ekecrantz, Tom Olsson och Karin Beckers teorier kring media som institution och vi har 

utgått från tanken om att Efterlyst i detta fall intar rollen som tredje stadsmakt i den diskurs 

det verkar i och utgör.  

 

10.2 Den konstruerade bilden av brottslingen 

Den mediala utvecklingen, som på allvar fick sin start i början av förra århundradet, har 

bidragit till stor förändring av vårt sätt att se på vår omvärld och vårt deltagande i den. 

Begrepp så som ”tid” och ”rum” har allt mer kommit att kopplas isär och dess relation kan nu 

mer betecknas som en ”avrumslig samtidighet” - reodering of space and time - där 

samtidigheten inte längre är bunden kring en plats. John B Thompson som skrivit mycket i 

ämnet kring just utvecklingen av media menar vidare att denna avrumsliga samtidighet har 

förändrat vår uppfattning om hur tiden och rummet är beskaffade. Människans uppfattning av 

avståndets karaktär och den rumsliga barriären har idag reducerats från att få en historia 

muntlig presenterad för oss till att få den berättad när vi sitter i soffan framför tv:n. Via media 

kan vi idag helt enkelt ta del av den värld, bestående av både tid och rum, en värld som för oss 

samtidigt kan uppfattas som ännu större och mer komplex än tidigare i historien. Med 

utgångspunkt i ovan har John B Thompson arbetat fram en tes, mediated wordliness, vilket 

han menar att vår uppfattning av omvärlden, de skeenden, vår plats i omvärlden formas av 

medierna och budskap förmedlas via dessa.  
 

/…/ media products enables us in a certain  sense to experience events, observe others, in 

general, learn about a world that extends beyond the sfere of our day to day encounters57 
 

                                                 
55 Ekecrantz, J & Olsson, T, 1994:11 
56 Ekecrantz J, 1996: 297 
57 Thompson B John, The media and modernity, s.34  
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Viktigt att poängtera är, menar John B Thompson, att medierna inte formar våra tankar kring 

världen i ett vakuum. Vad vi väljer att uppfatta av det vi tilldelas genom media, utgår alltid 

från grunden om individuella uppfattningar om sig själv och sin omvärld.   

 

Esther Pollack tar avstamp utifrån likartad grund som Thompson tes om att figurer och dess 

miljöer skapas utifrån ett samarbete mellan media och individens personliga förhållningssätt 

till världen. Hon menar liksom i stycket ovan att media har en konstruktionsmakt och att 

människor har ett fritt val av medier, utbud och tolkningar. Detta gäller då såklart den bild av 

brottslighet vi har. Det är ”onekligen så att medierna för de flesta människor utgör den 

viktigaste källan till intryck och upplevelser av brottslighet” skriver Pollack i sin artikel 

Brottet som nyhet och menar att det i många fall är så att människor utan någon erfarenhet av 

brottslingar och brott skapar sig en genom media; 
 

Medborgarnas föreställningar om brottslingar och deras egenskaper, om brottsliga 

handlingars innebörd och konsekvenser, om påföljders art och verkningar skapas i stor 

utsträckning på grundval av deras mediekonsumtion. Det här förhållandet innebär också att 

medierna kan antas ha stor betydelse för de politiska beslut som fattas rörande brott och 

deras påföljder. […] Det betyder att de flesta uttryck för 'den allmänna opinionen' grundas 

på mediernas bild av brottsligheten, men också att politiker och andra beslutsfattare själva i 

hög grad är beroende av medierna för att bilda sig uppfattningar om brott och brottslingar.58 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
58 Pollack E. Brott som nyhet ( 2000)   
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11. Analys 
För att förenkla för läsaren kommer vi först kort gå igenom studiomiljön samt de olika 

aktörerna kring den, hur ett program dramaturgiskt är uppbyggt samt vilka olika delar ett 

inslag kan innehålla. Därefter följer en mer ingående analys kring hur Efterlyst värderar de 

olika händelser, hur de gör dem till nyheter och hur urvalet i de fyra avsnitt vi valt att följa ser 

ut. Vidare sker en fördjupning kring denna uppsats kärnpunkt, hur de aktörer kopplade till 

brotten framställs av Efterlyst och på vilket sätt.   

Under den tid vi valt att titta på de fyra avsnitten av programmet Efterlyst, från 16: e november 

till och med den 7 december 2007, har olika typer av brott och brottshandlingar tagits upp i 

programmet. För att förenkla för läsaren och för oss själva har vi valt att kategorisera och dela 

upp de olika brottspubliceringarna så som Efterlyst gör, då det skiljer sig hur programmet 

väljer att förhålla sig till dem. Kategorierna vi valt dela upp efter är följande: misshandel, rån, 

bedrägerier, olaga hot, stöld, mord, försvinnanden, våldtäkt och sexuella trakasserier. 

 

11.1 Brott och etnicitet 

Representation av brottslighet och etnicitet är mycket intressant att studera i ett program som 

Efterlyst. Då vi studerat de fyra programmen ingående har vi kunnat utläsa att det är en 

överrepresenterad grupp av gärningsmän som enligt programmets gärningsmannaprofiler 

”talar svenska med brytning”. Här är urvalet av brott som tas upp mycket intressant liksom de 

effekter som kan följa då invandrare gång efter gång målas upp som brottslingar. 

 

När statistik publiceras som uppvisar att invandrare är överrepresenterade i brottsregistret finns 

en uppenbar risk att det skapas ett allt större avstånd mellan ”dem” och ”oss”. Detta leder i sin 

tur till mindre förståelse och minskad tolerans mot dem som man väljer att kategorisera som 

”dom andra”.59 I Efterlyst kan detta bli ett stort problem eftersom brottslingarna aldrig kommer 

till tals utan enbart utmålas som ”de onda” som står emot allmänheten, ”de goda”. 

Smitherman-Donaldson och van Dijk skriver i Discourse and Discrimination om hur 

institutioner och de som tillhör den dominanta gruppen i samhället hela tiden riskerar att bidra 

till en reproducering av rasistiskt tänkande.60 Vidare talar de om hur språket och diskursen 

spelar en viktig roll i upprätthållandet av den dominanta, vita gruppen.61 Vi anser att det finns 

en uppenbar risk för rasistisk reproduktion i Efterlysts fall då det är så tydligt att invandrare 

                                                 
59 Pollack, Ester 2001;78 
60 A. van Dijk och G. Smitherman-Donaldson. Discourse and Discrimination (Wayne state university press, 1998) s. 11 
61 Ibid, s. 17 
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som begår brott är överrepresenterade i programmet. Här skapas en farlig grogrund för rasism 

och konflikter vilket skulle kunna undvikas om programmet valt att sätta in någon form av 

bakgrundsanalys och på så sätt placera fenomen i ett större perspektiv. Om publiken får en 

rimlig förklaring till varför det ser ut på det här sättet, att det finns ojämlikheter i strukturer i 

samhället som leder till att vissa grupper blir mer benägna att begå brott, skulle det kunna leda 

till ökad förståelse.62 Detta i sin tur skulle kunna leda till en rikare allmän debatt där fokus inte 

enbart behöver läggas på etnicitet och brott. 

 

För att söka en förklaring till denna statistik som enhälligt uppvisar att invandrare är 

överrepresenterade i brottsregistren måste man gå bakom fenomenet brott/etnicitet och istället 

fokusera på faktorer som gör att människor hamnar i kriminalitet. Estrada framhåller att man 

alltid bör ta hänsyn till rådande omständigheter såsom social klass, marginalisering, 

bostadssegregering och stigmatisering istället för att inrikta sig på att det är just etnicitet i sig 

självt som är förklaringen.63 Estrada presenterar också en hypotes som går ut på att den 

samtida debattens fokusering på vilken typ av människor det är som begår brott är på 

bekostnad av just vilket socialt sammanhang de kommer ifrån. Invandrare kommer i större 

utsträckning än svenskar från de lägre socioekonomiska grupperna i samhället och studier visar 

att dessa grupper i större utsträckning begår brott. Detta kan alltså vara en rimlig förklaring till 

varför invandrare begår procentuellt fler brott än svenskar.64 Orsakerna till att detta kan vara 

många, ett välkänt begrepp inom kriminologi är Mertons ”strainteori” som är väsentlig när man 

talar om marginalisering. Strain, eller spänning/press, handlar om att det finns mål i 

livet/förväntningar i samhället som kan vara svårare för invandrare att uppnå i jämförelse med 

den övriga befolkningen. Detta kan leda till att dessa grupper inte känner att de har möjlighet 

att uppnå dessa mål på ett socialt accepterat sätt och den frustration och stress som skapas till 

en följd av detta skapar en grund som kan ge upphov till brott. 

 

Det har gjorts flera ansatser till att försöka förklara invandrare och brott utifrån ett kulturellt 

perspektiv, men detta är inte helt oproblematiskt. Ett huvudsakligt problem är att olika 

invandrargrupper kan skilja sig mycket åt när det gäller etnicitet och kultur beroende på vilket 

land som de invandrat ifrån. Som exempel kan sägas att en norsk man eller kvinna räknas 

precis lika mycket som invandrare som en man eller kvinna som invandrat från Irak. I detta fall 

                                                 
62 Estrada, Felipe 2001;188 
63 Estrada, Felipe 2001;180 
64 Estrada, Felipe 2001;187 
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bör den norska invandrarens kultur vara mer lik svenskarnas än den person som ursprungligen 

kommer från Irak. Det är dock statistiskt bevisat att samtliga invandrargrupper är 

överrepresenterade i brottsregistret även om det skiljer sig lite i omfattning mellan de olika 

grupperna.65 Denna statistik talar för att det snarare är socioekonomisk tillhörighet som avgör 

huruvida en person är benägen att begå brottsliga handlingar snarare än kulturella mönster eller 

etnicitet. I den fortsatta analysdelen kommer vi att titta på några specifika fall som tagits upp i 

de fyra programmen som vi tittat på och mer specifikt peka på hur Efterlyst valt att framställa 

etnicitet.  

 

11.2 Svenska med brytning 
 

I programmet talar man överlag om de misstänkta förövarna som är invandrare som ”personer 

med utländsk bakgrund” eller som personer som ”talar med brytning”. Man säger alltså inte att 

personen är ”invandrare eller har invandrarbakgrund”. Detta kan tolkas som ett sätt att 

avdramatisera att personerna troligtvis har en annan etnicitet än den svenska på grund av att 

ordet invandrare blivit allt mer laddat att använda i dagens samhälle. 

I övrigt beskrivs dessa gärningsmän precis som personer med svensk härkomst, med ungefärlig 

längd, kroppsbyggnad och hårfärg i en ruta på TV-skärmen, som en gärningsmannaprofil. Det 

är också här som vi får veta om personen talar med brytning eller inte. Något som vi tycker är 

uppseendeväckande och intressant är att det aldrig beskrivs hur de svenska misstänkta talar. 

Det är till exempel ganska stor skillnad om en person talar norrländska, skånska eller dalmål. 

Även när det gäller ”personer med brytning” så får vi inte veta mer än så. Här hade det 

förmodligen varit relevant med någon form av nyansering då en persons uttal med finsk 

brytning skiljer sig markant från någon som talar med exempelvis turkisk brytning.  

Det som man dock måste vara medveten om när man talar om detta är att risken alltid finns att 

gärningsmannen på ett bra sätt har imiterat brytning eller att vittnet har hört fel/medvetet 

lämnar felaktiga uppgifter.  

 

11.3 Fallet med misshandlade Markus 
 

Det här inslaget66 börjar med att Markus (som är ett fingerat namn) pappa berättar för oss 

tittare vad det är som har hänt. Vi får veta att Markus har blivit nedslagen och misshandlad av 

                                                 
65 Estrada, Felipe 2001;184ff 
66 Efterlyst den 25/11 2007 
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tre killar efter ett biobesök och att han fått tillbringa sin 17-årsdag på sjukhuset. Reportaget 

som innehåller en intervju med Markus pappa är mycket känslomässigt laddat och personligt.  

Den faktiska informationen vi får om överfallet på Markus är att det är tre unga killar som har 

utfört dådet. Vi får också veta att det har skett någon form av incident på skolan där han 

studerar som kan ha lett till misshandeln. När voiceovern talar om detta får vi se miljöbilder 

från skolan. Kameran visar ett gäng ungdomar vilket ger oss som tittare intrycket av att dessa 

skulle likna de som begått brottet. Här är det mycket intressant att titta på viken ”typ” av 

ungdomar det är som visas. Först och främst står de tätt tillsammans och röker vilket kan 

tolkas som att de tillhör det ”tuffa” gänget. De bär liknande kläder och har bistra uppsyner. 

Gänget består av fem killar (enligt de autentiska uppgifterna ska det vara tre killar som begått 

brottet) som är i 16-17 årsåldern. Dittills ser vi inget spektakulärt i framställningen men om 

man börjar titta på vilken etnisk bakgrund dessa killar skulle kunna tänkas ha blir det genast 

alltmer intressant. Fyra av killarna har ett utseende som enligt den rådande diskursen skulle 

kunna tolkas som icke-svenskt. En av killarna är mörkhyad och ytterligare tre har mörka drag 

och ser ut att kunna komma från mellanöstern. Det är mycket tydligt att killarna framställs 

som ”skumma typer” och som kapabla att vara de som brutalt misshandlat Markus. Viktigt att 

komma ihåg är att vi aldrig har fått veta någonting alls om de faktiska personernas etniska 

bakgrund men redaktionen på Efterlyst har ändå valt att framställa en bild av gärningsmännen 

som personer med utländsk bakgrund. Detta är uppseendeväckande då det rent statistiskt är 

personer med svenskt ursprung som procentuellt begår flest brott.67 Här kan vi se att det, 

precis som Ylva Brune skriver, finns en tendens att måla ut gruppen ”invandrarpojkar” som 

stereotyp. Dessutom kan man i det här inslaget ana att undertexten är att det här är en tydlig 

uppdelning mellan ”oss” och ”dem”, vilket är direkt uppseendeväckande, särskilt med 

bakgrund av att vi inte vet att de som misshandlat Markus har utländsk bakgrund.68  

 

11.4 Våldtäktsförsök i Högdalens Centrum 
 

Detta inslag inleds med att vi får se offret för ett våldtäktsförsök, Karin. Karin är ett påhittat 

namn och hennes ansikte är skuggat men framställningen ger henne ändå en identitet som 

man som tittare kan relatera till. Karin berättar i början bara alldeles kort om händelsen och 

sedan tar ett reportage vid. Vi får via en speakerröst veta att brottet begåtts på 

Harpsundsvägen i Högdalens centrum, Stockholm, den 18 november 2007 omkring klockan 

01.30. Vidare berättar den kvinnliga speakern med inlevelse hur Sverige just har förlorat en 
                                                 
67 Pollack, Ester 2001;78 
68 De los Reyes, Paulina 2002;168f 
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viktig fotbollsmatch mot Spanien.69 Karin har varit hemma hos en kompis och har gått ner till 

tunnelbanan för att åka hem men missar tåget och måste vänta i centrum. Här kommer 

Söderortspolisen Matti Paavo in i bilden och berättar hur överfallet på Karin gått till. Det visar 

sig vara två män i 20-25 årsåldern som klivit ur en bil, där det satt ytterligare två män, och 

först frågat Karin om en cigarett men sedan överfallit och släpat iväg henne och försökt att 

våldta henne. De har dock inte lyckats genomföra brottet utan bilen med de andra killarna 

kom och på så vis avbröts angreppet. 

 

Männen beskrivs som cirka 180 cm långa och mörkhyade. Speakern lägger sedan in ett 

intressant och högst värdeladdat ord då hon säger att männen ”dessutom talade ett annat språk 

med varandra”.70 Dessutom kan i det här fallet tolkas som att det ”inte var nog med” att 

männen var mörkhyade utan att de dessutom talade ett annat språk än svenska. Vidare lägger 

speakern, genom sitt sätt att ladda orden när hon talar, stor vikt vid att Sverige just har förlorat 

en viktig fotbollsmatch mot Spanien, man får ett intryck av att det är detta som kan ha varit en 

bidragande orsak till männens illdåd även om det inte sägs rakt ut. Här kan man alltså tolka 

det som att en förlorad fotbollsmatch, enligt Efterlyst, skulle kunna få en grupp killar att totalt 

tappa huvudet och begå fruktansvärda våldsbrott. Det är svårt att säga om det här spelade in 

att killarna var mörkhyade, men det måste tas med i bakhuvudet när man talar om fallet. 

 

11.5 Grov misshandel i Vällingby 
 

Det här fallet rör en grov misshandel som inträffade lördagen den 11 augusti 2007 omkring 

klockan 02.00. Peter, 23 år, och hans vän befann sig i Vällingby centrum då de hamnar i en 

kort diskussion med två okända killar. De växlar bara några ord och går vidare. Sedan rör sig 

målsägande, Peter, över rälsen för pendeltågen och möter där en tredje kille som enligt Peter 

frågar varför de bråkat med hans kompis. Peter och hans vän hinner inte förklara att de inte 

alls bråkat med hans kompisar förrän den ensamma mannen plockar upp en sten och slår i 

Peters ansikte så att han tappar flera tänder i överkäken. Våldet ska ha varit lika grovt som 

oprovocerat. Peter och hans vän förekommer i bild och berättar om dådet, de visar dock inte 

sina ansikten, förutom Peters mun/tänder som vi får se i närbild. När det kommer till 

beskrivandet av gärningsmannen får vi reda på följande: Killen är cirka 18 år gammal, har en 

smal kroppsbyggnad, stor näsa, svart hår och talar svenska med brytning. Han bär något som 

skulle kunna vara en vit uppknäppt skjorta och Peter beskriver hans utseende som 
                                                 
69 Efterlyst den 6/12 2007, avsnitt 4 
70 Ibid. 
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”arabiskt”.71 Kompisarna ska vara i samma ålder som gärningsmannen och cirka 175- 

respektive 180 cm långa. Den ena killen beskrivs med orden ”indiskt utseende” och den andra 

”skandinaviskt utseende”. Här är det intressant att titta på hur Efterlyst utgår från att 

människor som ser programmet har en viss uppfattning om vad ett ”indiskt utseende” är. Här 

kan man tala om ett diskursivt upprättande, då det egentligen inte finns något som är ett 

”indiskt utseende” men det har konstruerats då tillräckligt många människor har samma 

uppfattning av hur en person som kommer från Indien rimligtvis bör se ut, vilka drag som är 

sannolika för denna grupp samt vilken hudfärg som är troligast att en person från Indien har.72 

Peter kan med lätthet beskriva mannens utseende som ”indiskt” då både han själv, polisen och 

Efterlyst genom att publicera dessa uppgifter, bedömer att allmänheten får en rimlig bild av 

killens yttre attribut genom att beskriva hans utseende som just indiskt. Här har vi alltså ett 

tydligt exempel på hur Efterlyst använder sig av den allmänna diskursen.  

Peter och hans vän målas upp som de ”goda” personerna i fallet. De får stor plats i reportaget 

och får berätta hur händelsen skedde ur sin synvinkel. Gärningsännen uppvisas som ”de 

andra” vilket vi anser förstärks då Peter börjar med att prata om mannen som hade ”arabiskt 

utseende”, stor näsa och talade svenska med brytning. I det här fallet är det uppenbart att 

gruppen med blandat etniskt ursprung står för någon form av hot, ett dåligt samhällsfenomen 

som inte passar in i det egna, som Brune talar om, ofta idealiserade samhället.73 

 
11.6 Brottsoffer och etnicitet 
 

När det gäller brottsoffer och etnicitet, i de program som vi har analyserat, ser vi en tydlig 

tendens till att Efterlyst faktiskt väljer att framställa dessa olika beroende på vilken etnicitet 

de drabbade har. Som exempel kan nämnas ett inslag som behandlar ett mord på en 

blomsterhandlare från Örnsköldsvik, Staffan Arnström.74 Brottsoffret presenteras mycket 

ingående med bilder på den avlidna varvat med sorglig musik och blommor. Vi får se 

närbilder på mannens ansikte vilket gör det lättare för oss tittare att känna in det fruktansvärda 

i brottet, det skapas en form av relation till mannen som har blivit brutalt mördad. Dessutom 

visas bilder med ljus och ett papper där det står ”pappa” vilket gör det hela ännu mer 

personligt och nära. Inte i något fall där en person med annan etnisk bakgrund än svensk blivit 

offer för brott framställs denne på ett sådant personifierat sätt. Ett exempel är en yngre kille 

                                                 
71 Efterlyst den 6/12 2007, avsnitt 4 
72 Fairclough, Norman, 1992; 62ff 
73 De los Reyes, Paulina 2002;151 
74 Efterlyst den 15/11 2007, avsnitt 1  

 
 

29



 

som blivit skjuten på öppen gata i Stockholm. Här får vi se en bild där killen avbildas rakt 

framifrån men med maskerade ögon. Det är tydligt att mannen inte har svensk bakgrund vilket 

också bekräftas med hans namn. I ett annat fall,75 där en man med irakiska rötter blivit 

styckmördad för över 20 år sedan fokuserar inslaget uteslutande på omständigheterna kring 

mordet, som har att göra med någon form av agentverksamhet. Mordet, som troligtvis ska ha 

begåtts av en landsman, målas upp som mystiskt och politiskt, något som är relativt 

främmande för den svenska kulturen.76 Vi får ingen personlig bild av offret, en man vid namn 

Majid Hussein, det enda vi får veta är att han kommit till Sverige då han inte ville utföra ett 

uppdrag för Saddam-regimen och att han gick till Säpo för att få asyl genom att lämna politisk 

information, men blev misstrodd. Det kan finnas olika orsaker till att vi inte får så mycket 

information om mannen, omständigheter som kan gälla huruvida man inte haft möjlighet att 

kontakta mannens familj för att få ett godkännande, men det är svårt att veta. Vad vi dock 

med säkerhet kan konstatera utifrån dessa fyra program är att ingen person med annan 

etnicitet än svensk får någon plats i programmet som överlevande offer för någon form av 

brott, som till exempel ”Markus pappa” eller Peter, som det görs personliga intervjuer med. 

Dessutom talar man om Majid Hussein genom att använda hans efternamn, Hussein eller hela 

hans namn. Detta gör att det inte blir lika personligt som om man valt att använda hans 

förnamn. Det är anmärkningsvärt att jämföra detta med ”Markus”, ”Staffan” eller ”Karin” 

som alla genomgående benämns med förnamn eller hela namnet. I några av dessa fall skulle 

detta dock kunna förklaras med att namnen är fingerade. När Majid Husseins fotografi visas 

spelas också en musik i bakgrunden som vi uppfattar som orientalisk, detta skapar en känsla 

av någonting som är annorlunda och mystiskt. När vi kommer tillbaka till studion efter 

inslaget om den mördade agenten finns Leif GW Persson på plats för att prata om fallet. Man 

talar om hur svårt det är att lösa ett så gammalt brott och sedan diskuteras hur man lättast får 

människor att erkänna ett mord. GW Persson säger då att det brukar räcka med häkte i ett par 

dagar men lägger sedan till; ”/…/men den här typen av människor brukar inte vara lika 

påverkbara”.77 Här särskiljer alltså professorn styckmordet på Majid Hussein från ”vanliga” 

fall eftersom det framstår som någonting annorlunda och att personen/personerna som utfört 

dådet antagligen inte tänker på samma sätt som de flesta andra gärningsmän. 

 

 

                                                 
75 Efterlyst den 22/11 2007, avsnitt 2 
76 De los Reyes, Paulina 2002;168f 
77 Efterlyst den 22/11 2007, avsnitt 2 
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12. Slutdiskussion 
Med utgångspunkt från den dramaturgiska synvinkeln kan man tydligt se att det finns en vilja 

hos programkonceptet om att samarbetet med polisen vara den drivande aktören och den som 

får saker gjort. ”Tack vare Efterlyst” är en fras som ständigt är återkommande och visar på att 

programserien gör nytta och klarar upp de brott där samhället tycks misslyckas. Mediernas 

genomslagskraft och kapacitet att nå ut till massorna gör i detta fall att det blir den avgörande 

faktor och gör att makten i denna diskurs tilldelas programmet Efterlyst och inte själva 

samarbetet mellan programmet och polisen. Detta gestaltas på många olika sätt, allt från att 

publiken redan vet händelseförloppet i ett inslag innan förundersökningsledaren intervjuas, till 

att de två framträdande personerna är programledaren och professorn som numer inte jobbar 

som polis i ordets rätta bemärkelse.  

 

Ur studiomiljön har vi också sett att det tycks finnas en schablonbild om hur kulisserna bakom 

polisfasaden ser ut, tittarna ska tas med i arbetet kring hur brott klaras upp. Det enda som 

egentligen står ivägen till fullständig insyn är lagen om sekretess, vi tror att om den inte 

funnits hade formatet med att man i direktsändning kan ringa in och tipsa om att misstänka 

människor i sin närhet skulle programidén leva ut till fullo. Vissa tendenser kring just ange 

personer kan ses i de avsnitt vi tittat på, i avsnitt 2 från 22/11, uppmanar programledaren med 

orden ”så har du någon i din närhet, där du ställt dig frågor kring dennes persons sätt att agera 

varit lite märkligt, och som du tror har kunnat befinna sig på platsen den 4 september- ring 

Efterlyst.” Media som en tredje drivande makt får god grogrund i citat likt detta och vi tycker 

också samarbetet mellan polisen och Efterlyst visar på att samhällsbilden håller på att ändras. 

Man inser mer och mer att det inte går att bortse från medias genomslagskraft, polisväsendet 

utövar och överlämnar i detta fall den makt de tilldelats till media. I Efterlysts och polisens 

samarbete kan man se att det finns två diskurser som på något sätt ställs mot varandra. Det 

som utgör ena diskursen är polisen och de tankar om förtroende, tillförlitlighet och sekretess 

som vi tycker oss kunna säga utgör själva grundpelarna för det polisiära. Diskursen utgörande 

Efterlyst och media i stort utgår kanske mer efter betoningar på det motsatta. Därför är tv 

programmet Efterlyst oerhört intressant på det sättet att det är en mix av båda och hur de 

motsättningar de diskurser det bägge parterna utgör sammanställs till en enda. Detta gör, 

tycker vi oss se, att en part får backa tillbaka och den andre kliver fram. I fallet med Efterlyst 

blir det polisen som får backa till förmån för programidén, det enda som egentligen gör att 
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man fortfarande kan tala om ett samarbete är lagen om sekretessen, skulle den försvinna tror 

vi att det inte skulle finnas någon anledning av programserien att fortsätta samarbetet. 

Även publikens deltagande är viktigt att notera i sammanhanget. Vad som blivit synligt i vår 

analys av de fyra avsnitten är att programmet inte bara har makt naturligt utan att den tilldelas 

genom tittarna. Utan tittare skulle det resultera i att inga brott heller skulle lösas och i 

slutändan skulle tron och hoppet om ett samhälle fritt från brott inte heller fungera. Vad vi 

tyckts oss se i förhållandet mellan programmet som utsändare och publiken som mottagare är 

även att båda drar nytta av varandra. Vi tittade på Efterlysts hemsida för att komplettera med 

uppgifter kring poliserna som redovisar tipsen och fick då informationen om att det under ett 

avsnitt av Efterlyst kommer in ca 150-200 tips. Därefter kunde vi också läsa hur urvalet av 

relevanta tips sker och fick samtidigt förklarat för oss att de flesta tips som kommer in 

kommer från andra personer med kriminell bakgrund som skyller på sina gamla kamrater. 

Denna information har vi som sagt inte kunnat se hur det skulle te sig i de avsnitt vi tittat på 

då sekretessen i samband med själva programmen är stor men vi tycker ändå att det är värt att 

nämnas vid diskussionen kring Efterlyst och dess mottagare. Det är också en viktig aspekt att 

ta med när man talar om hur programmet framställer den verklighet den själv utgör, i avsnittet 

som sändes den 15/11 2007 uppmanar programledaren genom att prata direkt till kameran och 

blir personig genom att han förkunnar att; ”och detta, detta tycker jag är oerhört fegt av dig, 

jag vill inte leva i samhälle där en kille som du ger sig på en tjej för att ta hennes jacka”. 

Uttalandet blir intressant i den bemärkelsen att programledaren uttrycker sin avsky mot vad 

som inträffat samtidigt som brottet är en del av den verklighet programmet utgör, och om man 

ska dra det till sin spets, är beroende av för att kunna existera.  

 

Över lag tycker vi oss kunna se tendenser till att personer med utländsk bakgrund framställs 

annorlunda än personer med svensk bakgrund i reportage och rekonstruktioner i Efterlyst. Det 

framgår dessutom tydligt att personer med svensk bakgrund som blivit utsatta för brott får 

mycket större utrymme och presenteras mer personligt än personer med utländsk bakgrund. 

Även när det gäller representanter för rättsväsendet är mönstret detsamma; poliserna i 

reportagen är uteslutande svenska med undantag för en kriminalinspektör som har finskt 

påbrå, vilket man kan höra på hans uttal och ana på hans namn. I studion kan vi inte se någon 

person som ser ut att komma från något annat land än Sverige (även om vi är medvetna om att 

det bygger på vår subjektiva förförståelse). Alla som intervjuas i studion har svenska namn 

såsom Svensson och Persson. 
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Om man går in på Efterlysts hemsida på TV3 finns en länk som leder till en sida där man som 

läsare kan få se bilder på efterlysta brottslingar och vad de är efterlysta för. Det är 

uppseendeväckande att gå igenom dessa bilder och namn. 12 av 13 personer på hemsidan har 

en annan bakgrund än svensk. På sidan finns också personer som man kan ta kontakt med om 

man vet någonting om männen (det är uteslutande män på denna sida). 12 av 13 av dessa 

ansvariga utredare har namn som med största sannolikhet innebär att de har Sverige som 

ursprungsland. Med bakgrund av att vi sett och analyserat fyra avsnitt av serien där vi ser 

tydliga tendenser till överrepresentation av personer med utländsk bakgrund som begår brott 

tycker vi oss kunna säga att publiceringen av dessa brottslingar på Efterlysts hemsida är 

relativt alarmerande, då vi också tror att det till viss del också avspeglar sig i programmet. Vi 

känner såhär i slutskedet av uppsatsen att det hade varit mycket värdefullt att träffa någon 

ansvarig på Efterlysts redaktion för att mer ingående få en inblick i hur de gör sitt urval när 

det gäller reportage och fall som tas upp i programmet. Det hade kunnat leda till att vi kunde 

ge mer direkta svar på frågeställningar kring representation och etnicitet, något som i nuläget 

är relativt svårt då vi inte med säkerhet vet hur processen kring urvalet har gått till.  
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