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Titel  

Medias rapportering om brott – En diskursteoretisk analys av nyhetsrapporteringen kring Riccardo Campogianis död 
Alternative title 

Crime report in media –  A discourse theoretical analysis of the Media report on the Riccardo Campogiani case 

Sammanfattning 

Natten mellan den 5 och 6 oktober 2007 misshandlas Riccardo Campogiani så allvarligt i Stockholm att han senare 
avlider. Detta fall kom att få en enormt stor massmedial uppmärksamhet. Uppsatsens fokus ligger på hur denna 
rapportering om händelsen kom att gestaltas i Aftonbladet och i Expressen. Uppsatsen belyser hur tidningarna 
gestaltade och benämnde de inblandade aktörerna samt hur allmänhetens reaktioner på det inträffade kom att 
framställas. Fokus ligger även på vilka individer som fick komma till tals i den massmediala debatten. Den 
metodologiska utgångspunkten är diskursanalys där diskursteori använts som metod. 
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Förord 
Jag vill ta tillfället i akt att tacka min handledare Janicke Andersson som har bidragit med tankar 

och idéer som har fört studien framåt. Tack! 



Innehåll 

INLEDNING 1 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 2 

EMPIRISKT MATERIAL 2 

SAMMANFATTNING AV FALLET RICCARDO CAMPOGIANI 3 

METOD OCH TEORI 3 

BEGREPPET DISKURS 4 

NODALPUNKTER OCH FLYTANDE SIGNIFIKANTER 5 

STUDIENS NODALPUNKTER OCH DESS PLACERING I STUDIEN 6 

MASSMEDIALA BUDSKAPS FÖRSTÅELSEGRUNDER 7 

MEDIA – SÅ BYGGER DE UPP SIN RAPPORTERING 8 

STUDIER OM BROTT I MASSMEDIA – EN KORT SAMMANFATTNING 9 

ANALYS 11 

MEDIAS ORD- OCH BEGREPPSVAL 11 

UNGDOM – POJKE, MAN ELLER GÄRNINGSMAN 13 

ALLMÄNHETENS REAKTION 15 

MORALPANIK OCH ANSVAR 15 

VEM ÄR ANSVARIG? 18 

MEDIAS BILD OCH MÅL 20 

STATUS, INFLYTANDE OCH TILLHÖRIGHET 21 

FORMAR SOCIALA SKILLNADER RAPPORTERINGEN? 22 

AVSLUTANDE DISKUSSION 26 

REFERENSLITTERATUR 30 

ELEKTRONISKA KÄLLOR 30 



 1 

Inledning  

Att tidningar rapporterar om brott är inget nytt under solen, och det har säkerligen att göra med 

en mängd orsaker och anledningar. En utav dessa anledningar är, enligt Ester Pollack, att brott 

och brottslighet stämmer väl överens med vad som kan uppfattas som nyhetsmaterial.  

 

Det som avviker och bryter mot rådande normer och värderingar, det som är annorlunda och 
exceptionellt blir ofta uppmärksammat som nyheter. Brottslighet uppfyller den typen av 
nyhetskriterier särdeles väl.1  

 

Tidningsläsare drivs av en vilja att läsa om och försöka förstå sådant som ligger utanför deras 

normala tankevärld och att exempelvis en ung människa mister livet på grund av sparkar och slag 

ligger utanför det normala för de allra flesta medborgarna i samhället. I och med den stora 

massmediala uppmärksamhet som en sådan här händelse får inverkar det ibland på själva 

rättskippningsprocessen då alla inblandade påverkas av det som massmedia skriver och visar. 

Författaren till Media och brott (Ester Pollack) hänvisar till Surrette som i sina studier kommit fram 

till att media varit delaktig i skapandet av en ny slags dom. En dom som innebär att de misttänkta 

blir friade av rättssystemet men att de ändå betraktas som skyldiga av den sociala omgivningen.2 

Massmedia är en viktig förmedlare av nyheter och händelser men man får inte glömma bort att 

läsaren även påverkas och berörs av det som denne tar del av. 

Den 6 oktober 2007 misshandlades Riccardo Campogiani på Kungsholmen i 

Stockholm och skadorna han tillfogades var så allvarliga att han avled dagen därpå. Denna 

händelse fick enormt mycket uppmärksamhet i media. Allmänheten kunde läsa om upprinnelsen 

till händelsen och själva händelseförloppet. Människor förfasades över denna brutala händelse 

och massmedia var snabba på att rapportera allt som kunde tänkas höra ihop med händelsen. 

Överallt ifrån blev allmänheten matade med vad som sagts, gjorts och vad som troligtvis skulle 

komma att hända med de inblandade i framtiden. Med anledning av händelsen anordnades 

demonstrationer mot våldet och det skapades diskussionsforum på Internet där chockade och 

upprörda människor gavs tillfälle att diskutera det som hänt. Det anordnades till exempel en stor 

manifestation mot våldet i Kungsträdgården i Stockholm och protestlistor mot våldet etablerades 

via websajten Facebook. Händelsen blev en följetong inom massmedia och man bevakade minsta 

del av de efterföljande rättsliga processerna som kom att utspela sig under flera månader efter 

misshandeln.  

  

 

                                                 
1 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Studentlitteratur, 

Pollack, kapitel Medierade brott, s 61 

2 Pollack (2001) En studie i medier och brott, Stockholms universitet, Institutionen för journalistik, medier och 

kommunikation s 13 f 
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Syfte och frågeställningar 

Jag vill med denna studie försöka belysa och studera hur massmedia, kvällstidningar i detta fall, 

skriver och rapporterar om ungdomsvåld. Jag har valt rikta in studien mot de händelser kring 

Riccardo Campogianis död som skedde på Kungsholmen natten mellan fredagen den 5 och 

lördagen den 6 oktober 2007. Hur beskrivs de inblandade aktörerna av Expressen och 

Aftonbladet? Hur rapporterar tidningarna om samhällets attityder gentemot det inträffade? Vilka 

är det som får utrymme att komma till tals och vad är det som sägs? 

 

Empiriskt material 

Mitt empiriska material kommer att bestå av tidningsartiklar om Riccardo Campogianis tragiska 

öde från våra två största kvällstidningar, Expressen och Aftonbladet. Genom att välja artiklar från 

dessa två tidningar hoppas jag kunna fånga upp en rad olika åsiktsyttringar och förhållningssätt 

till händelsen. Tidningarna har självfallet en rad likheter men även en rad skillnader. Aftonbladet 

och Expressen har få prenumeranter utan de får sina intäkter ifrån att sälja lösnummer, vilket kan 

inverka på deras sätt att rapportera nyheter. Läsaren måste lockas av rubriker och layout för att 

köpa tidningen. Vikten av att vara ”först” med en nyhet är även viktig. Läsaren kan välja den 

tidning som har de senaste och mest intressanta nyheterna. Jag har valt att använda mig av både 

Aftonbladet och Expressen då dessa två ständigt konkurrerar om läsare och min förhoppning är 

att detta ska bidra till en vidare tolkning av de händelser som utspelades på Kungsholmen och i 

dess kölvatten.  Jag har valt att enbart använda mig av artiklar som är skrivna under den första 

månaden efter Riccardo Campogianis död. Artiklarna är således skrivna mellan den 6 oktober och 

den 6 november 2007 . Denna tidsavgränsning valde jag att göra då jag anser att de artiklar som 

skrevs under denna tid är tillräckligt många för att uppfylla studiens syfte. Att jag valde att enbart 

inrikta mig på den första månadens rapportering har att göra med att jag anser att det som skrivs i 

början efter en sådan här händelse är med och påverkar det som skrivs senare. I inledningsfasen 

råder förvirring om rent faktamässiga aspekter men även en viss förvirring om hur tidningarna 

ska förhålla sig till inträffade. De begrepp och begreppens tillskrivna betydelse som etableras i 

början av en rapportering anser jag användas genom hela processen.  

Tidningsartiklarna har jag tagit del av via Mediearkivet och Presstext.3 Detta 

medförde att jag var tvungen att använda mig av sökord för att finna artiklarna. Jag valde att 

använda mig av Riccardo Campogiani som ett av två sökord. Jag använde mig även av sökordet 

misshandel då jag inte ville gå miste om de eventuella artiklar som skrevs i händelsernas tidsmässiga 

närhet, då inga inblandade ännu var namngivna. Med hjälp av dessa två sökord kom jag att finna 

34 stycken artiklar i Aftonbladet och 18 stycken i Expressen. 

 

                                                 
3 Mediearkivet och Presstext via länk från www.liu.se 
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Sammanfattning av fallet Riccardo Campogiani 

Kvällen och natten mellan den 5 och 6 oktober befinner sig några ungdomar vid en festlokal på 

Kungsholms hamnplan i Stockholm. Bråk uppstod mellan festdeltagare och en nyanländ skara 

ungdomar. En av ungdomarna, Riccardo Campogiani, blir jagad nedför gatan och tillslut 

upphunnen av ett flertal andra. Riccardo Campogiani misshandlas så svårt att han några dagar 

senare avlider. Ett flertal ungdomar tas in på förhör av polisen och tre stycken misstänkta grips. 

Under de följande dagarna ökar antalet misstänkta ungdomar till fem stycken, fyra av dem begärs 

häktade medan den femte släpps ur polisens förvar. Samtliga misstänkta är födda 1991. Hela 

rättsprocessen försvårades av de inblandades relationer till varandra vilket medförde att en del 

vittnesmål fick avföras.  Den 10/10 blir tre av de misstänkta häktade. De två ungdomar som inte 

blir häktade släpps på fri fot men de är fortfarande misstänkta. Den 24/10 blir de tre stycken 16 

åringarna omhäktade då det föreligger en risk för att de ska kunna försvåra utredningen om de 

släpps. Misstankarna gäller vållande till annans död och grov misshandel. Den 6 november kan vi 

läsa i Expressen att två av de häktade 16 åringarna släpps ur häktet och istället omhändertas av 

socialtjänsten. Den tredje 16 åring begärs omhäktad. När det väl är dags för rättegång den 7 

december står fem 16 åringar åtalade för mord av, och för misshandel på, Riccardo Campogiani. 

Under rättegången riktas det dödshot mot de åtalade och de åtalades familjer sätts på ”hemlig 

ort”. Fyra av de fem 16 åringarna åtalas för mord medan den femte blir åtalad för misshandel. En 

av ungdomarna frias helt av tingsrätten och ytterligare en blir dömd till 6 månaders insatser från 

en kvalificerad kontaktperson. Den 16 åring som frias av tingsrätten får ta emot en rad hot mot 

sig och sin familj och tvingas ständigt att byta uppehållsställe. De tre ungdomar som döms av 

tingsrätten döms till tre års sluten ungdomsvård. Domen överklagas och tas upp i hovrätten där 

åklagaren vill döma fyra av de fem 16 åringarna till fyra års sluten ungdomsvård för mord. 

Hovrätten sänker straffet för de tre 16 åringarna från tre år till 1 års sluten ungdomsvård för grov 

misshandel och vållande till annans död.4  

 

Metod och Teori 

Jag har i denna studie valt att använda mig av diskursteori som metod, vilket är en gren inom 

diskuranalysen. Användningsområdet för diskursanalys är väldigt brett och det går att applicera 

inom många områden. Det är dock viktigt att ha i åtanke att diskursanalys inte går att införliva 

inom vilka teoretiska resonemang som helst, och att metod och teori inom diskursanalysen går 

hand i hand. Jørgensen och Phillips förklarar närmare:  

 

                                                 
4 Sammanfattning utav rapporteringen kring fallet från AFTONBLADET och EXPRESSEN 
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I diskursanalysen är teori och metod alltså sammanlänkade, och man måste acceptera de 
grundläggande filosofiska premisserna för att kunna använda diskursanalys som metod i 
empiriska undersökningar.5 

Diskursanalysen kan, som många andra moderna teorier om samhälle och kultur, inordnas inom 

socialkonstruktionismen. Socialkonstruktionismen är ett brett samlingsnamn för en mängd olika 

forskningsansatser, men det finns enligt Vivien Burr fyra grundtankar som genomsyrar samtliga 

av dessa. Burr poängterar vikten av att inneha en kritisk inställning till kunskap, kunskap kan inte 

ses som en objektiv sanning och våra intryck av företeelser är inte exakta återgivningar utav det 

som sker utan enbart en skapelse som härstammar från vårt sätt att benämna världen. Burr 

påpekar även att vi är kulturella och historiska varelser och att detta medför att vår kunskap 

ständigt påverkas av detta. Genom vår integration med andra människor bidrar vi gemensamt till 

att skapa och bibehålla vår världsuppfattning. Slutligen menar Burr att i den världsbild som vi 

tillsammans har skapat kommer vissa handlingar att ses som accepterade medan andra kommer 

att ses som avvikande. Vår geografiska och sociala bakgrund leder således till att vi har olika 

uppfattningar om sanning och kunskap.6   

 Vi människor tolkar och reflekterar över tidningsartiklar på olika sätt. När vi läser 

om dödsmisshandeln på Kungsholmen tolkar vi texten på olika sätt beroende på våra sociala och 

historiska bakgrunder. Detta medför även att författarna till tidningsartiklarna skiljer sig från 

varandra och detta medför skillnader i ordval och språkbruk. Genom att genomföra en anlys 

utifrån metoden diskursteori hoppas jag på ett uttömmande och adekvat sätt kunna finna det som 

döljer sig inom just denna diskurs. Inom diskursen finn en rad identitetsskapande principer, man 

läser till exempel i tidningsartiklar om unga våldsverkare och detta bidrar sedan till ens 

uppfattning om hur en sådan är men även de unga våldsverkarna accepterar i viss mån de 

egenskaper som de tillskrivs. Det är även viktigt att ha Foucaults teorier om makt i tankarna när 

man använder sig av diskursanalys som ett textanalytiskt verktyg. Vem äger rätten att uttala sig i 

tidningsartiklarna och vad är det som får sägas? 7  

 

Begreppet diskurs 

Begreppet diskurs är inte alldeles enkelt att förklara. Jörgensen och Phillips menar att det kan 

liknas vid en uteslutning av betydelser. Genom att utesluta alla innebörder som ett begrepp kan 

ha utanför diskursen blir allt som är kvar likvärdigt, man skapar en likhet.8 Vissa menar att 

diskursen enbart innefattar språkbruk, medan andra vill vidga begreppet till att även innefatta 

sociala handlingar. För mig innefattas mänskliga relationer inte enbart av språk utan även av 

fysiska handlingar och materiella omständigheter och jag väljer därför att använda mig av det 

vidare begreppet. Inom vissa miljöer och i vissa sammanhang använder vi människor oss av 

                                                 
5 Winter Jørgensen & Phillips (2000) Diskursanalys som metod, Studentlitteratur, s 10 

6 Ibid 11 f 

7 Bergström & Boréus (2005) Textens mening och makt, Studentlitteratur, s 335 f 

8 Winter Jørgensen & Phillips (2000) s 34 
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specifika begrepp och handlingsmönster. Dessa begrepp och handlingsmönster kan även 

benämnas som sociala praktiker. Inom dessa sociala praktiker är människor införstådda med det 

språkbruk och de aktiviteter som vi förväntas använda oss av.9 Vi väljer således ut de innebörder 

av ord och begrepp som vi i den specifika diskursen väljer oss att använda oss utav, och på så sätt 

skapas och vidmakthålls diskursen av våra sociala praktiker. De olika betydelser och innebörder 

som inte passar in utesluts och förpassas till något som Laclau och Mouffe valt att benämna det 

diskursiva fältet.10 Här samlas alla de innebörder av ett begrepp som inte anses passa in i just denna 

diskurs, de är dock fullt användbara och giltiga i övriga diskurser. Diskursen skapas och bibehålls 

genom att vi avskiljer det från, och ställer det mot, allt som inte ingår i diskursen. För att citera 

Winter Jørgensen & Phillips är ”[e]n diskurs är således en reducering av möjligheter”11. 

 

Nodalpunkter och flytande signifikanter 

I vårt språk använder vi oss av ord, fraser och uttryck för att göra oss förstådda. Dessa ord och 

uttryck kan ha olika betydelse och olika vikt i olika sammanhang. Språket kan således ses som 

olika tecken, tecken som har olika förhållanden och olika positioner till varandra beroende på 

vilken diskurs som råder. Enligt Jørgensen & Phillips hävdar Laclau & Mouffe att man inom 

diskursteori försöker bestämma dessa teckens positioner i förhållande till varandra. Man strävar 

efter att söka en slutgiltig position och betydelse för vart och ett av dessa tecken, en position som 

är möjlig att finna men inte avgörande. Själva försöket till en slutgiltig fixering av tecknen är det 

som leder till en påbörjan av själva analysen.12 Alla tecken inom den rådande diskursen tilldelas 

således en specifik betydelse och innebörd, dessa betydelser och innebörder kan dock ändras om 

diskursens struktur förändras. Jørgensen & Phillips skriver att:  

 

Det finns alltid andra betydelse möjligheter som – aktualiserade i konkreta artikulationer – kan 
ifrågasätta och förändra diskursens struktur. Diskursen är således en tillfällig tillslutning; den 
fixerar betydelsen på ett bestämt sätt, men den bestämmer inte att betydelsen ska vara fixerad 
på just det sättet i all framtid.13  

 

Artikulationer är Laclau & Mouffes begrepp för de förändringar mellan element som leder till att 

deras betydelse och innebörd förändras. Denna kamp leder till att vissa tecken i en diskurs kan 

tillskrivas ett större värde än övriga tecken. Dessa tecken kan ses som diskursens mittpunkt och 

ligger till grund för de övriga tecknens inbördes förhållande.14 En diskurs är, som tidigare nämnt, 

uppbyggt av språkliga tecken. Vissa av dessa tecken är viktigare än andra när vi ska försöka förstå 

                                                 
9 Bergström & Boréus (2005) s 17 

10 Winter Jørgensen & Phillips (2000) s 34 

11 Ibid s 33 - 34 

12 Ibid s 33 

13 Ibid s 36 

14 Nilsson (2008) Våra äldre, Linköpings universitet, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, s 46 
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och tolka innehållet i en diskurs. Det är dessa ”upphöjda” tecken som kallas för nodalpunkter 

och från vilka de andra tecknen inordnas och tillskrivs sin innebörd.15   

Enligt Magnus Nilsson söker man som forskare inom diskursen efter 

överensstämmelser mellan de olika tecknen, vilket innebär att avvikande betydelser åsidosätts för 

att lämna plats till något som kan uppfattas som en allmän övergripande identitetsuppfattning 

inom diskursen. Detta innebär att diskursen byggs upp av tecken som enligt en gemensam 

förståelsegrund hänger samman med varandra. Detta kallar Laclau & Mouffe för ekvivalenskedjor. 

Magnus Nilsson skriver att detta begrepp medför att det blir möjligt att ”se hur termer associeras 

till varandra och tillsammans bildar självrefererande system”. 16 Ekvivalenskedjor kan sägas 

förklara hur diskursens inre sammansättning hänger ihop, hur de olika begreppen är kopplade till 

varandra.17 

 Inom diskursen råder det således en omarbetning av tecknens betydelse. Vissa av 

dessa tecken har en större förmåga att inneha olika innebörder än andra tecken, dessa kallas för 

flytande signifikanter. De olika diskurserna slåss om att försöka tillskriva de flytande signifikanterna 

just den innebörd som de anser att de ska inneha.18    

 

Studiens nodalpunkter och dess placering i studien 

I de artiklar jag har valt att studera har jag lyckats urskilja tre för mig intressanta och givande 

diskurser. Genom att studera och analysera Aftonbladets och Expressen artiklar om fallet 

Riccardo Campogiani har jag sett hur en diskurs med begreppet ungdom som nodalpunkt, begrepp 

med upphöjd betydelse, har växt fram. Utifrån begreppet ungdom inordnas och värdebestämms 

de övriga begreppen i ungdomsdiskursen såsom exempelvis yngling och pojke. Hur media väljer 

att benämna de olika aktörerna och hur dessa begrepp hänger samman kommer jag att behandla 

under rubriken Ungdom – pojke, man eller gärningsman. Under rubriken Allmänhetens 

reaktioner kommer jag att använda mig av en ansvarsdiskurs och den fokuserar på allmänhetens 

reaktion på de händelser som utspelades på Kungsholms hamnplan. Det begrepp som kommit att 

genomsyra och fungera som avgränsande och värdetillskrivande i denna diskurs är begreppet 

ansvar. Detta begrepp är även det vad Laclue & Mouffe kallar för en nodalpunkt och det är 

utifrån denna som jag har byggt mina ekvivalenskedjor. Den tredje och avslutande diskurs som 

jag har valt att behandla tar jag upp under rubriken Status, inflytande och tillhörighet, och den 

innefattar den betydelse som de inblandades sociala status har fått i massmedias rapportering. Det 

begrepp som jag använt som avgränsare och betydelsetillskrivare är begreppet förmögen och 

välbeställda.  

 

                                                 
15 Winter Jørgensen & Phillips (2000) s 33 

16 Nilsson (2008) s 47 

17 Ibid s 55 

18 Winter Jørgensen & Phillips (2000) s 35 
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Massmediala budskaps förståelsegrunder 

Den som skriver något vill nå ut med ett budskap, för att få ut detta budskap använder media sig 

av det skrivna ordet. Det språk vi använder oss av idag har utvecklats och förfinats under lång tid. 

Medier kan göra språkliga hänvisningar, och bygga på, tankar och idéer som växt fram genom 

historien. Författarna till boken Medier och kultur sammanfattar på ett kärnfullt sätt hur dagens 

medier varvar gammalt och nytt när de skriver att ”[m]edierna berättar gamla historier under nya 

historiska och sociala omständigheter”.19 För att tillfullo kunna ta till sig och förstå en text måste 

man även vara införstådd med den rådande diskursen. Som läsare måste man till viss mån dela/ 

förstå den världsbild och den sociala kontext som författaren är en del av för att kunna 

tillgodogöra sig texten. Det finns en rad olika användningsområden och användningsformer av 

media. Makthavare kan använda sig av media för att påverka en befolkning i specifika frågor och 

vissa företag använder sig av den för att påverka oss att välja just deras produkt. Men vi använder 

även media för att få kunskap och en ökad förståelse om platser som ligger bortom vår 

omedelbara eller direkta närhet.  

 

Medierna är både ett kulturellt redskap för människors strävan att uttrycka och förstå sig själva 
och varandra, och ett politiskt och ekonomiskt redskap, som kan kontrollera människor och 
begränsa deras förståelse av omvärlden.20  

 

Genom av det som massmedia förmedlar till oss skapar vi till viss del vår uppfattning om 

världen. Detta gör massmedia till något oerhört kraftfullt och inflytelserikt. Ester Pollack hävdar 

att journalistiken, i kamp med andra maktorganisationer och inflytelserika faktorer, idag har 

tillskansat sig ett växande territorium. Journalistiken kan idag ses som en social institution som 

utgör en tankemässig värderingsgrund vilken med sin tolkning av omvärlden och sitt språkbruk 

fått en allt mer central roll i vårt dagliga liv. Pollack anser det till och med ha gått så långt som att 

”[e]n stor del av den så kallade verkligheten utspelas idag ingen annanstans än i medierna”.21

 I Medier och brott går det att läsa om Baraks teorier om att massmedia som 

rapporterar väldigt intensivt om ett visst brott, eller en viss typ av brott, till och med kan bidra till 

att frekvensen för just den typen av brott ökar. Det blir en ond spiral. Massmedias rapportering 

av våld och brott kan även anses ha en förmildrande inverkan på allmänhetens uppfattning om 

dessa fenomen. I och med att allmänheten ständigt matas med uppgifter om att våldshandlingar 

och våldsbrott begås blir detta avvikande beteende sakta men säkert allt mer normaliserat. 22 

 I de tidningsartiklar som jag har valt att studera förekommer det en rad olika 

intervjuer. Diverse samhällsaktörer får genom dessa intervjuer komma till tals och ge sin bild av 

det som har skett. Dessa personliga berättelser är av nödvändig art då media vill lyfta fram ett 

                                                 
19 Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schröder (2000) Media och kulturer, Studentlitteratur, s 20  

20 Ibid s 19 

21 Pollack (2001) s 59 f 

22 Pollack (2001) s 35 
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socialt problem i en artikel. De behöver ”omgivningens samarbete”. När läsaren väl fått en 

personlig kommentar till händelsen kan andra aktörer lyftas fram i den mediala debatten, aktörer 

som tar en roll som experter.23 Dessa experter är i de artiklar jag har analyserat bland annat 

forskare, läkare, politiker och poliser. 

Inom media forskning används ofta begreppen sändare och mottagare. Media 

såsom TV, tidningar och radio består av en rad journalister som fungerar som sändare, de sänder 

iväg ett budskap eller en uppfattning till allmänheten. Allmänheten fungerar i detta sammanhang 

som en mottagare. Mottagaren absorberar det sändaren skickat iväg och använder innehållet till 

att bygga upp och formge sin veklighetsuppfattning. I boken Medier, brott och den aktiva publiken tas 

det även upp hur forskningen bidragit till att ge denna förenklade bild ett vidare perspektiv. 

Boken belyser att det även är viktigt att ha i åtanke att de journalister (sändare) som arbetar på de 

aktuella medierna även de fungerar som mottagare, mottagare av den rådande diskursen. Likadant 

ser det ut för mottagarna (allmänheten), även de har en dubbel uppgift då de förutom att ta in 

vad sändarna delger dem även kan vara med och påverka mediernas utbud.24 

 

Media – så bygger de upp sin rapportering 

För att läsaren ska få en ökad förståelse för hur massmedia arbetar nyhetsval och utformning av 

rapporteringen kommer jag nedan att ge en kort beskrivning av detta. Jag väljer att göra detta då 

både Aftonbladet och Expressens är två tidningar som överlever genom att sälja lösnummer och 

de blir därför beroende av att människor lockas till just deras tidning på något sätt. Det som 

tidningarna väljer att skriva om, det som de anser vara av nyhetsvärde följer enligt Strömbäck en 

del riktlinjer. Medierna väljer ut de händelser ”som passar mediernas format, dess organisation, 

interna arbetsvillkor, normer och behov av uppmärksamhet”.25 Händelserna kring Riccardo 

Campogianis öde passar tidningsmedierna väl. Tidningarna ges ut varje dag och de kan med 

enkelhet skapa en följetång av de rättsprocesser och återgivningsförsök som kom i kölvattnet av 

händelserna vid Kungsholms hamnplan. Pollack sammanfattar detta på en tydligt och konkret 

sätt när hon skriver att: 

  

”Upptäckten av ett brott är ofta bara början på en lång process där samma historia kan 
återanvändas och byggas på under processens olika faser.26  

 

                                                 
23 Åkerström (red) (2008) Medier, brott och den aktiva publiken, Bokbox förlag, Åkerström kapitel Opinionsbildningens 

spiraler, utspel och tabun s 19 

24 Åkerström (red) (2008) Medier, brott och den aktiva publiken s 8 

25 Strömbäck (2000) Makt och medier, Studentlitteratur, s 157 

26 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Pollack, kapitel 

Medierade brott, s 59 - 60 
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Medierna använder sig även av en viss grundteknik i hur de väljer att framställa nyheter. 

Strömbäck lyfter fram ett par punkter som används flitigt för att få nyheten att framstå som 

intressant. Tillspetsning används för att på det relativt begränsade utrymme som ges få möjligt att 

fånga in det väsentliga i händelsen. Genom att förenkla minskas omfånget på händelsen och 

medierna strävar efter en polarisering av debatten. Oeniga debattörer ställs mot varandra för att 

bibehålla allmänhetens intresse vilket leder till att nyanserade uttalanden som inte tar en klar 

ställning lätt förbises. Genom personifiering ger tidningarna oss en mänsklig bild av det som skett. 

Allmänheten får ett ansikte att koppla till den ena eller den andra åsikten. Slutligen använder sig 

media av en viss stereotypisering för att förenkla för läsaren och bringa ordnig och reda i det 

nyhetsflöde som denne möter. Stereotypifiering av de inblandade i en nyhetsartikel förser läsaren 

med åsikter och förhållningssätt som bygger på fördomar.27 

Tidningarna arbetar för att ”fånga” läsaren, det gäller att de första raderna i en 

artikel är så pass intressanta att läsaren vill veta mer om händelsen. Tidningarna väljer då att lägga 

fram nyheten på det sätt som passar nyheten bäst. Detta innebär ofta att man lyfter fram det 

ovanliga i händelsen och belyser de mest bisarra inslagen. John Boman skriver i Media och 

människan att detta dock har sina problematiska inslag. 

 

Problemet är att det absurda endast är absurt en kort tid. Varje ”enskilt” föremål blir stött och 
blött innan det får träda åt sidan för andra färskare absurditeter. I mediaverkligheten försöker 
man (journalisterna t.ex.) ständigt överträffa gårdagens nyheter.28 

 

När man tar del av nyhetsflödet som media levererar är det av vikt att man som läsare har dessa 

tankar i bakhuvudet. Det kan ha en dämpande effekt på medias sensationslystnad som kan bidra 

till att läsaren får en mer verklighetstrogen nyhetsbild.  

 

Studier om brott i massmedia – en kort sammanfattning 

I Eamonn Carrabines bok Crime, culture and the media går det att läsa om hur medeltida sånger och 

dikter om ädla rövare, såsom exempelvis Robin Hood, kom att fylla en viss del av dagens 

tidningars funktion. Genom att göra människor uppmärksammade på de orättvisor som rådde i 

samhället ville sångernas och dikternas framförare få till en förändring.29 Genom årens gång har 

medias rapportering om brott och kriminalitet kommit att förändras. Detta hänger ihop med den 

tekniska utvecklingen vilken har bidragit till att medias möjligheter till spridning över större 

områden eskalerat. Det går även betydligt snabbare att ”få nys” om nyheter idag än det gjorde för 

trehundra år sedan. Carrabines tar upp hur boktryckarkonstens spridning kommit att förändra 

förhållandet mellan medier och brott där brottslingar i ett tidigt stadium nästan betraktades som 

                                                 
27 Strömbäck (2000) s 158-160 

28 Boman (1997) Media och människan, Linköpings universitet, Institutionen för tema, avdelningen för sociologi, s 45 

29 Carrabine (2008) Crime, culture and the media, Polity press, s 83 
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hjältar.30 Brottsrapportering kom att bli en form av nationell underhållning, och bidrog till 

framväxten av skönlitterära brott i form av ”deckare”. 31   

 Kring 1900 talets början fanns de väldigt starka kopplingar mellan det 

samhällsvetenskapliga och det journalistiska angreppssättenn när det gäller forskning kring sociala 

problem, kriminalitet och utsatthet. Många av de forskare som tillhörde ”Chicago skolan” var 

tidigare aktiva som journalister med sociala problematiker som specialiteter. De två områdena 

samhällsvetenskap och journalistik kom sedermera att dela på sig, detta på grund av en allt mer 

uppdelande och specialiserande forskningsvärld. Detta bidrog till möjligheter för 

samhällsvetenskapliga forskare att studera journalistikens påverkan på samhället.32  

Det var på 1970 talet som medievetenskaplig och sociologisk – kriminologisk 

forskning på allvar började intressera sig för de relationer som kan tänkas finnas mellan 

brottslighet, avvikande beteendemönster och media. Pollack skriver att forskningsområdets rötter 

sträcker sig längre tillbaka i tiden men att 1970 talets studier kom att revolutionera forskningen 

inom området. Under detta årtionde producerades en rad rapporter och undersökningar som 

kom att bli oerhört inflytelserika. Forskningen kom att inriktas mot bland annat den makt som 

medierna besitter i fråga om att kunna påverka människors rädslor för brott och avvikande socialt 

beteende. Flera av studierna tar upp medias roll i spridning och skapandet utav gemene mans 

uppfattning om kriminalitetens utveckling och bild av kriminella. Genom att studera medias 

rapportering om kriminalitet lyckades studierna på ett förtjänstfullt sätt belysa medias 

påverkansfaktor utav allmänheten, när det gäller dennes inställning till invandrare, fördomar och 

liknande.33  

 Stanley Cohen kom 1972 ut med sin bok Folk Devils and moral panics, och begreppet 

moral panik såg världens ljus för första gången. Genom att studera hur ungdomsgäng som 

”mods” och ”rockers” kom att gestaltas och beskrivas i media ville Cohen belysa medias roll i 

skapandet och återskapandet av social avvikelse. Cohen skriver att ”mods” och ”rockers” 

introducerades för allmänheten som nya sociala varelser och grupper men även som deltagare i 

episoder av kollektivt beteende.34I min analys kommer jag att använda mig av begreppet 

moralpanik för att belysa samspelet mellan massmedia och allmänheten. Begreppet kommer 

således förklaras mer ingående i min analys under rubriken Moralpanik.  

En svensk forskare som tagit efter Cohens tankar om begreppet moralpanik är 

Ester Pollack. I sin avhandling En studie i medier och brott (2001) tar hon upp sambanden och 

relationerna mellan medier och brott. I sin avhandling har Pollack studerat hur medias 

rapportering av brott har utvecklats och då kommit fram till att vilken typ av brott som får mest 

                                                 
30 Carrabine (2008) s 79 

31 Ibid s 103 - 104 

32 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, kapitel Medier och 

samhällsvetenskap s 11 - 12 

33 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Pollack, kapitel 

Medierade brott, s 62 

34 Cohen (1980) Folk devils & moral panics, Basil Blackwell Ltd, s 19 
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massmedial uppmärksamhet varierar över åren. Pollack menar på att denna variation inte enbart 

kan tillskrivas den förändrade brottsutvecklingen.35 

I kapitlet Medierade brott, i boken Sociala problem i och socialpolitik i massmedier, tar 

Pollack även upp hur en del brott har kommit att utvecklas till rena mediespektakel. Pollack tar 

upp hur en individ som varit misstänkt för Palme mordet får en stor summa pengar för att 

genomgå ett lögndetektortest i TV efter det att rättegångarna avslutats, vilket ledde till en på nytt 

född massmedial debatt om skuldfrågan.36  

 

Analys 

Som inledning till analysdelen i denna studie vill jag påvisa de samband mellan de massmediala 

tekniker jag tidigare beskrev och den rapportering som följde efter misshandeln av Riccardo 

Campogiani. Genom att titta på de två kvällstidningarnas första artiklar om händelsen går det att 

tydligt urskilja hur de båda tidningarna arbetar med att lyfta fram det absurda i händelsen och 

ställa det hela på sin spets. Expressen använder sig av en rubrik som lyder ”BRUTALT 

ÖVERFALL I CITY INATT”37, i Aftonbladet lyder den första rubriken ”Slogs ned – hjärtat 

stannade”38. Det är kortfattade och beskrivande rubriker som inte lämnar någon tvekan eller 

otydlighet om vad som skett. Dessa två rubriker visar på hur tidningarna genom en förenklad bild 

av händelsen snabbt vill ”kasta” in läsaren i historien. Både Aftonbladet och Expressen är 

medvetna om att de händelser som har ägt rum har potential till att bli en ”följetång” i medierna 

enligt det system som Pollack beskrivit som att händelserna är en process och kan utvecklas 

under processens gång. Tidningarna behöver därför inte till en början gå igenom hela 

händelseförloppet utan de kan istället välja att förenkla och spetsa till rubrikerna för att i 

efterhand fylla på med mer fakta.  

 

Medias ord- och begreppsval 

Den åldersdiskurs som jag lyckats urskilja i artiklarna kretsar självklart kring de inblandades ålder. 

Denna ”ungdomsdiskurs” är relativt stark igenom hela rapporteringen. Genom att följa de 

ekvivalenskedjor som sträcker sig från begreppet ungdom har jag fått en uppfattning om just denna 

diskurs inflytande på rapporteringen. Begreppet ungdom blir vad Laclau & Mouffe kallar för en 

nodalpunkt. Genom begreppet ungdom får de övriga begreppen i diskursen sin innebörd. Begrepp 

som vuxen och ung man relateras till ungdomsbegreppet och därmed utesluts dessa begrepps 

avvikande betydelser och de kommer att tillskrivas en innebörd som stämmer överens med 

begreppet ungdom. Inom diskursen råder det en ständig kamp om de flytande signifikantas 

                                                 
35 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Pollack, kapitel 

Medierade brott s 82 

36 Ibid s 59 

37 EXPRESSEN (071006) s 12 

38 AFTONBLADET (071006) s 33 
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innebörd, i detta fall vuxen, yngling etc., dessa begrepp har nämligen en stor möjlighet att inneha 

flera betydelser. I och med att begreppet ungdom fungerar som en nodalpunkt minimeras de 

flytande signifikanternas möjligheter till olika betydelser, vilket medför att begrepp som vuxen 

och yngling inte kan komma att stå för allt för stora ålderskillnader.  

När tidningarna i artiklarna ska beskriva vad som hänt och vilka som är inblandade 

varierar deras benämningar på de inblandade stort. Det rör sig hela tiden om samma individer 

men om dessa individer är män, pojkar, ungdomar eller unga män varierar stort. I dessa begrepp 

finns det en rad olika inneboende föreställningar om just den kategori som kan sägas ingå i 

begreppet. Genom att använda sig av dessa olika begrepp kan artikelförfattarna i viss mån välja 

hur vi som läsare kommer att uppfatta och tolka artikeln. Vilken fysisk ålder som hör ihop med 

vilket begrepp är inte helt glasklart. En pojke kan vara allt ifrån några månader gammal till en 17 

åring. En man kan på liknande sätt variera i ålder från 18 år upp till vilken ålder som helst.  Det 

handlar således om en tolkning av begrepp som läsaren av artikeln måste göra.  

I boken Medier, oro och medborgarskap skriver författarna att nyhetsartiklar och 

nyhetsinslag innehåller mer än själva fakta informationen. De flesta tidningsartiklar följer ett visst 

mönster när det gäller själva textens utformning. En tidningsartikel om ungdomsvåld, exempelvis 

fallet Riccardo Campogiani, kommer att framställas på liknande sätt som övriga våldshandlingar 

mellan ungdomar har skildrats. Att media använder sig av dessa ”ramar” för att leverera nyheter 

medför att läsaren inte behöver känna till just den specifika händelse som är upprinnelsen till 

nyhetsartikeln för att kunna förstå och tolka artikeln.39 Dahlgren & Höijer skriver att: 

 

[i]nslaget kan upplevas som begripligt genom att det bygger på bekanta element och 
berättelsemönster…[ ]förståelsen är schematisk och holistisk och bottnar i igenkännandet av 
upprepade mönster i berättandet, vanliga aktörer och händelser, platser, konfliktyper, o s v, 
understruket av språk och bildbruket.40   

 

När läsaren då läser en tidningsartikel som tar upp vad som hänt och skett på Kungsholms 

hamnplan så bidrar alla de andra artiklar man eventuellt tidigare har läst om våld bland unga till 

ens förståelse av händelsen. Vidare skriver Dahlgren & Höijer att de ”ramar” som omger och 

formger nyhetsartiklar även kan följa vissa känslomässiga riktlinjer. Medier som arbetar och 

strävar efter sensationsjournalistik, dit Aftonbladet och Expressen kan sägas tillhöra, lägger enligt 

Dahlgren & Höijer stor vikt vid det känslomässiga. Genom att använda sig av välkända 

känsloanspelningar vill dessa medier försätta läsaren i ett visst emotionellt tillstånd. Att 

författarna till de artiklar som jag har valt att studera då använder sig av olika begrepp för de 

inblandade ter sig då logiskt. De olika begrepp som de använder, yngling, ung, man och liknande, 

kan således vara en del av ett större ”ramverk” och behöver inte vara specifikt valda för just detta 

                                                 
39 Dahlgren och Höijer (1997) Medier, oro och medborgarskap, Styrelsen för psykologiskt försvar, s 7 

40 Ibid s 7 
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fall. Tidningsartiklarna använder sig av de begrepp som finns tillhands inom detta journalistiska 

område.  

 

Ungdom – pojke, man eller gärningsman 

I Expressens första artikel41 om händelsen på Kungsholms hamnplan skriver artikelförfattarna 

om en tonårsfest som urartat. På en tonårsfest finns det tonåringar och begreppet står för en 

avskiljning av deltagarnas ålder. Tonåring är man om man åldersmässigt befinner sig någonstans 

mellan 13 och 19 år i ålder. Efter att ha klargjort att det inträffade har utspelats sig på och 

omkring en tonårsfest skrivs det om en yngling som svävar mellan liv och död. Hur gammal en 

yngling är kan variera kraftigt, men då man som läsare redan fått bekräftat för sig att händelserna 

utspelats på en tonårsfest kan man dra slutsatsen att ynglingen troligtvis befunnit sig någonstans i 

tonåren åldersmässigt. När artikelförfattarna sedan ska beskriva vad som hänt lite mer ingående 

använder de begreppet ung pojke om den misshandelsutsatte individen. En ung pojke, som man 

som läsare vet befinner sig på en tonårsfest, är dock väldigt svårbedömd vad det gäller ålder. Det 

skulle kunna röra sig om en utav festdeltagarnas 9 årige lillebror likväl som det skulle kunna vara 

en person i övre tonåren. Begreppet är svårplacerat på ålderskalan. Varför väljer då 

artikelförfattarna att använda sig av detta begrepp? Valet av begrepp kan ha en djupare betydelse 

än den av att enbart placera individer på en ålderskala. Genom att använda begreppet ung pojke vill 

författarna lyfta fram och betona det främmande och skrämmande som hänt. Detta ordval spelar 

på våra känslor på ett helt annat sätt än exempelvis begreppen man eller ung man. Detta följer 

Dahlgren och Höijers teori om att vissa begrepp spelar på våra känslor på ett sätt som andra inte 

gör. Dahlgren och Höijer skriver att allt berättande i viss mån måste spela på känslor, men att 

viktfördelningen av känslor och fakta kan variera.42 Genom att välja begrepp som spelar mer på 

känslor än fakta kan artikelförfattaren öka artikelns sensationsnivå. För att ytterligare visa på att 

olika begrepp används för att uppnå vissa känslomässiga anspelningar använder jag mig av 

ytterliggare ett citat ur denna den första artikeln i Expressen:  

 

Ett gräl uppstod mellan tre tonåringar och en ung pojke inne i lokalen och fortsatte därefter 
ute på gatan där bråket eskalerade.43  

 

I artikeln framgår det att det är detta bråk mellan tre stycken tonåringar och en ung pojke som 

resulterar i den misshandel som sedan inträffar. De tonåringar som häktades för 

dödsmisshandeln är samtliga födda 1991 och är således 16 år gamla när den äger rum. Riccardo 

Campogiani var även han 16 år gammal. De inblandade är således i stort sett lika gamla men får 

ändå olika benämningar i den massmediala debatten. Detta kan härledas till de inneboende 

                                                 
41 EXPRESSEN (071006) s 12 

42 Dahlgren och Höijer (1997) s 7 

43 EXPRESSEN (071006) s 12 
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föreställningar som finns i de av samhället etablerade begreppen. För att kommunikation mellan 

människor, eller mellan massmedia och människor, ska kunna bli begriplig måste vi använda oss 

av tecken/ begrepp för att beskriva det vi vill ha sagt. Mats Ekström skriver i Mediernas språk att 

det är av högsta vikt att individer i ett samhälle använder sig av ett gemensamt system för dessa 

tecken. När så är fallet tillskrivs olika tecken olika innebörder vilket medför att vi kan förstå det 

som sägs och skrivs.44 När tidningarna väljer att använda ett visst begrepp hänvisar de således till 

ett redan av samhället överenskommet innebördssystem för respektive begrepp.    

 I Aftonbladets första artikel45 om händelserna får man som läsare en något 

annorlunda uppfattningen om vad som skett. I artikeln går det att läsa hur en ung man som 

befunnit sig på en fest blivit utsatt för en misshandel. Detta skiljer sig från Expressens 

rapportering om en tonårsfest och en misshandelsdrabbad yngling. Vidare skriver Aftonbladet om 

hur ungdomarna befunnit sig på fest och om den misshandlade mannens tillstånd. Aftonbladets val 

av begreppen man och ung man gör att det vid första anblicken blir svårt för läsaren att inse att det 

rör sig om samma händelser som i Expressen beskrivits med begreppen yngling och ung pojke. Att 

de båda tidningarna skiljer sig åt i denna den tidiga rapporteringen av händelserna kan ha många 

olika förklaringar. I detta tidiga skede av rapporteringen av händelserna bör man ha i åtanke att 

artikelförfattarna saknar tillförlitliga personuppgifter på de inblandade. De använder sig därför av 

olika begrepp istället för att beskriva åldern på de individer som figurerar i händelsernas centrum 

denna natt.  De ordval som tidningarna väljer att göra bygger på samhällets tolkning av just dessa 

ord. I Mediernas språk skriver Ekström & Moberg om att ”[o]rd, liksom bilder, är mångtydiga 

och antydande och kan användas för att nå ut med ett budskap”.46 Att Aftonbladet och 

Expressen väljer olika begrepp för att beskriva vad som skett kan således förklaras med att de har 

två skilda budskap som de vill leverera.  

Tidningsartiklarnas benämningar på de inblandade varierar även utifrån när de är 

skrivna. I det tidiga stadiet, direkt efter händelserna, använder sig både Expressen och 

Aftonbladet av skilda begrepp för att beskriva offret och de misstänkta gärningsmännen. 

Inledningsvis vet inte skribenterna de inblandades ålder och de kan då använda de begrepp som 

de tycker passar bäst in i sin artikel. Detta medför att vissa av de ordval som görs enbart görs för 

att man vill locka läsare. När de inblandades ålder sedan har blivit allmän kännedom spelar 

begreppssvalen mindre roll, då läsaren redan har bildat sig en uppfattning om fallet. Under 

rapporteringens gång kommer artiklarna att börja använda sig av namn och ålder på offret. De 

kan av naturliga skäl inte gå ut med de misstänktas identiteter så de får nöja sig med att referera 

till dem med hjälp av åldersbenämnigar. Under de sista dagarna av den månad som jag har valt att 

hämta artiklarna ifrån flyter även benämningarna mellan offer och gärningsmän ihop. Detta kan 

ha att göra med att det, vid detta laget, bildats en samhällsdebatt om de vuxnas ansvar över 

                                                 
44 Ekström (red) (2008) Mediernas språk, Liber, Ekström kapitel Introduktion, s 14 

45 AFTONBLADET (071006) s 33 

46 Ekström (red) (2008)Ekström och Moberg kapitel Semiotik, s 24 
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samhällets ungdomar. Att massmedia då trycker på de inblandades låga ålder kan ses som ett 

försök att fortsätta hålla liv i denna debatt för att på så sätt kunna ”spinna vidare” på detta tema.  

De olika benämningar på de inblandade som förekommer i rapporteringen om 

fallet kan även kopplas till Strömbäcks teori om tillspetsning och stereotypifiering.47 Genom att 

använda ett begrepp för Riccardo Campogiani och andra begrepp för de misstänkta 

gärningsmännen ställs hela historien på sin spets. På bara några få rader utav en artikel får läsaren 

en förenklad och sammanfattad bild av vad som skett. De olika begreppen spelar även på 

allmänhetens stereotypa uppfattningar om respektive begrepp vilket medför att artiklarna inte 

behöver beskriva allt som skett, allmänheten använder sig av sin stereotypa förkunskap för att 

även göra sig en bild av det som inte bokstavligen står i artikeln.  

I de artiklar jag har valt att studera har artikelförfattarna använt sig av olika 

benämningar på de inblandade. Dessa benämningar har blivit en del utav en kamp där de olika 

benämningarna ställs mot varandra för att utröna de begrepp som slutligen accepteras. Detta kan 

liknas vid den kamp som utspelar sig inom ungdomsdiskursen när man använder sig av 

diskursteori. I diskursen finns det tecken och begrepp som anses kunna inneha flera olika 

betydelser. Dessa flytande signifikanter kommer att utsättas för omvandlingsförsök och 

innebörds tillskrivning av den rådande diskursen. Detta pågår tills det att betydelsen för de 

flytande signifikanta är fastslagen och accepterade.  

 

 

Allmänhetens reaktion 

I Aftonbladets och Expressens artiklar om händelserna vid Kungsholms hamnplan går det även 

att urskilja en diskurs som rör ansvarsfrågan till det inträffade. Begreppet ansvar kom att verka 

som betydelsetillskrivande på övriga begrepp i diskursen. Begrepp som manifestation och engagemang 

kom att få sin tillskrivna betydelse utifrån ett ansvarperspektiv. Dessa begrepp kan tänkas ha ett 

flertal olika innebörder men blir ”fastlåsta” i betydelser som stämmer överens med nodalpunkten 

ansvar. Genom ekvivalenskedjor från nodalpunkten ansvar blir manifestationer något som hålls för 

att visa att delar av allmänheten nu tar sitt ansvar och säger ifrån. Engagemang bland vuxna och 

samhälle i ungdomarnas liv blir på samma sätt något som tyder på ett ansvarstagande.   

Moralpanik och ansvar 

I samband med fallet Riccardo Campogiani kom den mediala debatten att lyfta fram den (enligt 

tidningarna) allt mer ökande våldsanvändningen bland dagens ungdomar. Nyligen begångna brott 

blandades med återberättelser om brott som skedde för flera år sedan. Alla ville vara med i 

debatten. Gärningsmän som ändrat beteende, misshandelsoffer och en rad mer eller mindre 

kända svenskar var med i tidningarnas intervjuer och insändare. En våg av arga, ledsna och 

upprörda röster hördes över landet. Detta faller inom ramarna för vad som kan anses vara en 

sorts moralisk panik. Pollack hänvisar till Cohen som menar att moralpanik enkelt sätt kan sägas 

                                                 
47 Strömbäck (2000) s 158 - 160 
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stå för överdrivna protester och krav på åtgärder från olika delar av samhället och de riktas mot 

reella eller uppdiktade problem. Cohen förklarar att denna moraliska panik ofta kan utvecklas 

efter tre stycken huvudpunkter. I det första stadiet befäster media den bild av verkligheten som 

de själva har varit en bidragande orsak till att måla upp. I detta stadium överdrivs bilden av hur 

det verkligen ser ut och nyhetsinslag kan helt sakna kopplingar till någon verklig händelse. 

Allmänheten ställer nu in sig på att det kommer att ske en ökning av problemen. I det andra 

stadiet engagerar sig allmänheten i organisationer och protestgrupper och problemet lyfts upp på 

den nationella arenan. Avståndet till den faktiska händelsen spelar stor roll. När avståndet till 

händelsen ökar, ökar även acceptansen för att tolka mediernas rapportering som den enda 

sanningen. I det tredje och avslutande stadiet ebbar debatten ut. En del insatser verkställs och det 

hela börjar mattas av.48 

 Om vi sätter dessa tre punkter i förhållande till händelsen på Kungsholmen kan vi 

se ett visst samband. Media rapporterade väldigt utförligt om vad som skett och de gav utrymme 

till olika samhällsaktörer att få säga sin åsikt om problemet. Gamla och nya brott blandades med 

varandra och fick till följd att allmänheten uppfattade det som att det skett en markant ökning av 

våldsbrott, helt i linje med Cohens första stadium i utvecklingen av en moralisk panik. Det som 

sedan följde var att allmänheten började engagera sig. (Cohens andra stadium.)Från höger och 

vänster krävdes det åtgärder och ungdomars föräldrar uppmanades i starka ordalag att ta sitt 

föräldraansvar. Grupper bildades och manifestationer genomfördes över hela landet. I Stockholm 

samlades den 12 oktober cirka 12 000 människor i Kungsträdgården för att demonstrera mot 

våldet. På Internet kunde man tända elektroniska ljus för att hedra de individer som drabbats av 

det oförsonliga våldet.  

Att det i kölvattnet av misshandeln av Riccardo Campogiani kom att blossa upp en 

landsomfattande moralpanik finns det fler exempel på i artiklarna jag har analyserat. 

Artikelförfattarna väver in det som hänt Riccardo Campogiani med andra våldsamheter som skett 

tidigare. Detta för att öka allmänhetens ”medvetenhet” om vad det är som pågår i samhället. I 

citatet nedan väljer artikelförfattaren att väva in två helt skilda typer av brott i sin artikel.  

 

På Kungholmen i Stockholm förföljer fem-sex tonåringar en kille i samma ålder. Någon eller 
några sparkar honom tills hjärtat stannar. Någon minut är han död. Läkarna lyckas få igång 
honom igen men hjärnan är skadad - fylld med blod - och efter drygt ett dygn dör han på 
riktigt....Nästan samtidigt kommer ett gäng ungdomar till en gård i Blekinge. Får jag tro 
rapporterna har de hotat folk som bor i huset till livet. Nu kommer mannen ut med 
hagelgeväret och skjuter ihjäl en; en annan svävar mellan liv och död när detta skrivs, men det 
viktigaste är följande: Man ringde polisen. Men polisen hade inte tid. 
Hade inte tid! Vad i helvete är det som pågår här? Varje dag, bokstavligen varje dag, läser och 
hör jag rapporter om rån, skottlossning, dråp, misshandel . Har polisen slutat fungera? Håller 
samhället på att falla sönder?49 

 

                                                 
48 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Pollack, kapitel 

Medierade brott, s 64-65 

49 AFTONBLADET (071009) s 33 
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Detta är ett tydligt exempel på en artikel som följer Cohens teorier om moralpanik. Genom att 

använda sig av två vitt skilda fall befäster artikelförfattaren bilden av att hot och våld är en del av 

vardagen och förbereder i viss mån allmänheten på att det kommer att ske fler liknande 

incidenter. Pollack förklarar Cohens begrepp moralpanik som något som illustrerar en ökad oro 

inför samhällets förändringar.  

 

De uppstår typiskt i perioder av social förändring och därmed förknippad oro över att 
samhällets moraliska värderingar och normer är oklara.50 

 

Artikeln från Expressen tydliggör en oro inför samhällets framtid. Vad är det som sker och vad är 

det som kommer att ske? Artiklar av detta slag bidrar till att förmedla en känsla av moralpanik till 

allmänheten. Det förekommer även en slags genomgång av tidigare våldsbrott i tidningarna. I 

exempelvis Aftonbladet från den 29 oktober 200751 går det att läsa om ett antal tidigare inträffade 

våldsbrott som inträffat från år 2005 och framåt. Även detta leder till en uppfattning att det skett 

en markant ökning av antalet våldsbrott vilket i sin tur leder till en ökad risk för en samhällelig 

moralpanik. 

Vissa samhällsmedborgare ansåg att manifestationer och liknande inte var tillräckligt för 

att markera mot de inträffade. Det gick till slut så pass långt att vissa individer hotade med att ta 

lagen i egna händer.   

 

Det har varit rena dödshot, både mot honom och familjen. Han har hängts ut med namn, bild 
och adress. Ni ska dö , Vi ska stycka honom , Vi ska skära honom och sådana saker har det 
stått. Det är fruktansvärt obehagligt, säger Björn Törnell.52  

 

Dessa hot från allmänheten inkom under rättegångarna mot de misstänkta, de var således inte 

dömda för något ännu. Indragna i den allt häftigare media debatten fanns det individer som helt 

enkelt inte orkade eller ville vänta på att rättvisan fick ha sin gång. I Cohens tredje stadium av 

moralpanik börjar man se en tillbaka gång till det normala. Manifestationerna har genomförts 

men det är oklart vad de har bidragit till. Jag har inriktat studien på den första månadens 

rapportering och har därför i mitt empiriska material inte kunnat urskilja denna slutgiltiga 

återställelse av ordningen.  

 

                                                 
50 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Pollack, kapitel 

Medierade brott s 64 

51 AFTONBLADET (071029) s 7 

52 AFTONBLADET (071010) s 8#9 
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Vem är ansvarig? 

Begreppet moralpanik används för att beskriva det fenomen som kan svepa över hela nationer när 

något tragiskt och skrämmande inträffar. I efterdyningarna av händelserna vid Kungsholms 

hamnplan som ledde till Riccardo Campogianis bortgång höjdes flera upprörda och chockade 

röster över Sverige. Vem skulle hållas ansvarig för det inträffade? Varför fanns det inga vakter på 

festen?  När ska föräldrar ta sitt ansvar och bli engagerade i sina tonåringars förehavanden? 

Frågorna var många och svaren var få. Massmedias rapportering under dessa dagar var fyllda med 

intervjuer av brottsoffer och reportage om den nya våldsamma ungdomskulturen som växt fram.  

En utav de människor som fick komma till tals i debatten var justitieminister Beatrice Ask. 

Beatrice Ask uttrycker sin bestörtning över det som skett och hon belyser även en viktig aspekt 

av ansvarsfrågan i ett sådant här fall. På frågan vilket ansvar politiker och samhället har för att 

förhindra sådana här tragiska händelser svarar hon på ett sätt som sammanfattar komplexiteten i 

fallet.  

 

När man gör någon annan illa så måste man självklart ta ansvar för det. Men när det gäller så 
här unga människor, så visar det hur viktigt det är att vuxna finns i närheten där ungdomar 
samlas.53 

 

 I efterspelet av några unga människors handlande kommer frågor och ansvarskrav på samhällets 

handlande. Alex Newsbury tar i sin artikel Youth crime: Whose responsibility? upp det problematiska 

med att försöka fastslå vem eller vilka som kan hållas ansvariga när något sådant här inträffar. 

Newsbury skriver att samhället ur en synvinkel skyller det inträffade på de unga gärningsmännen 

och anser att de får stå till svars för det som de har gjort. Ur en annan synvinkel menar Newsbury 

att ett i välfärdssamhälle ska samhället och myndigheterna ta ansvar över sina ungdomars 

agerande som kan ha sin upprinnelse ur undermåliga levnadsförhållanden, bristande utbildning 

eller bristande samhälleligt stöd.54 Beatrice Asks uttalande i media följer Newsburys tankegångar. 

Ask säger att ansvaret ligger hos både förövarna och de vuxna i samhället. I och med uttalandet 

delar Ask upp ansvaret på både individ och samhälle. Detta är ett sätt ”hålla alla dörrar öppna”. 

Som politiker är Ask beroende av samhällets förtroende och detta återspeglas i hennes uttalande 

som är väldigt diplomatiskt. Att media väljer at lyfta fram Beatrice Ask åsikter i sin rapportering 

och att hon får svara på frågor som rör ansvarsfrågan ter sig naturlig om man har begreppet 

moralpanik i åtanke. Genom att ställa frågor om vem som är ansvarig för det inträffade förmedlar 

Aftonbladet en bild till läsarna om att något inte är som det ska i dagens samhälle. I och med 

Beatrice Asks uttalanden om att både individ och samhället bär en del av ansvaret ökar 

allmänhetens uppfattning om att samhällets moraliska ställningstaganden måste förändras.  

                                                 
53 AFTONBLADET (071009) s 2#3 

54 Newsbury (2008) Youth crime: Whose responsibility?, Cardiff university law school, s 133 
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Riccardo Campogianis far uttrycker även han åsikter om hur ansvarfrågan bör behandlas 

och vem eller vilka som kan hållas för ansvariga. Han riktar en del av sin uppgivenhet och 

bestörtning mot samhället och dess politiker.  

 

- Man kan inte ta bort poliser från stan och samtidigt stänga massa fritidsgårdar. Nu måste 
politikerna vakna och förstå, säger "Dado".55 

 

Uttalandet riktar kritik mot de nedskärningar och omfördelningar av resurser som skett i 

samhället. Samhällsbyggarna, vuxna och politiker, måste ta sitt ansvar. Även detta uttalande från 

en artikel i Expressen bidrar till en ökad oro över samhällets ställningstaganden. Genom att 

Expressen väljer att ha med Riccardo Campogianis far i denna ansvarsdebatt bidrar även detta 

uttalande till en känsla av panik i samhället. Bilden som förmedlas blir att samhället måste 

förändras och nya moraliska värderingar och ansvarstaganden måste komma till skott.    

Att Beatrice Ask som är Sveriges justitieminister ombeds att uttala sig i tidningarna om 

det inträffade ter sig inte särdeles märkligt. Som minister med ansvar för vårt rättsväsende är det 

logiskt att hon får uttala sig i ansvarsfrågan. Detta gäller även Riccardo Campogianis far som är 

direkt drabbad av det inträffade.  

En person som däremot inte har någonting med rättsväsendet, och inte heller besitter 

några specifika expertkunskaper i ämnet, men som ändå kommer till tals i massmedia om 

ansvarsfrågan är kronprinsessan Victoria. På frågan varför hon valt att medverka vid en 

minnesstund svarade hon följande: 

 

Jag vill markera, självklart, mot det onödiga våldet. De unga borde inse vilka konsekvenser 
våldet får, säger kronprinsessan.56 

 

Uttalandet skiljer sig från det uttalande som Beatrice Ask gjorde. Kronprinsessan Victoria väljer 

att enbart nämna behovet av ungdomarnas eget ansvarstagande medan Beatrice Ask även 

indikerar att hon anser att de vuxna bör ta ett större ansvar. I de artiklar som jag har analyserat 

förekommer det uttalanden, som dessa, ifrån människor med inblandning i det politiska spelet.  

Det återkopplas även till tidigare politiker som velat vissa på sin handlingsförmåga i liknande 

fall.57 I stunder som denna, då samhällsmedborgarna skriker efter ansvar och åtgärder, får de 

politiker och andra samhällsaktörer som uttrycker sig i debatten en stor möjlighet att vissa att de 

inte bara pratar, de kan dessutom agera. Estrada skriver att den rädsla som vi idag hyser inför 

brott av olika slag egentligen härstammar från något annat.  

 

                                                 
55 EXPRESSEN (071013) s 18 

56 AFTONBLADET (071008) s 6#7  

57 Se exempelvis EXPRESSEN (071019) s 2  
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Politiker från såväl höger som vänster får utrymme att framstå som handlingskraftiga när vår 
tids osäkerhet görs till en rädsla för brott istället för en förlust av grundläggande social 
trygghet.58  

 

Genom att uttala sig i media framstår dessa individer som ställningstagande och engagerade. 

Dessa uttalanden kan även, enligt citatet ovan, leda till att de slipper uttala sig om de företeelser 

som i själva verket ligger bakom de reella problemen.  

 

Medias bild och mål 

Genom rapporteringen av Riccardo Campogianis öde och tidigare inträffade liknande fall matas 

allmänheten med bilder av det allt mer ökande våldet. Som jag tidigare berört behöver den bild 

som massmedia målar upp inte stämma med verkligheten. Den tilltänkta publiken uppmanas att 

känna rädsla och att uppleva ett visst mått av panik inför det som sker i samhället. Pollack 

förklarar hur medierna samarbetar med vissa aktörer för att lyfta fram den uppfattning som de 

vill leverera.  

 

I samspel med aktörer utanför medierna kommer också denna föreställning att bekräftas och 
medierna att åstadkomma den verklighet de beskriver.59 

 

Ett exempel på hur medierna i fallet Riccardo Campogiani agerar på ett liknande sätt kan vi hitta i 

Expressen60. Där intervjuas vårdchefen på ett av de större sjukhusen i Stockholm om hur han ser 

på ungdomsvåldet idag. Det är en svart och dyster bild som målas upp. Bland annat skrivs det att 

statistiken av skallskador efter misshandel har gått upp. En representant från brottsförebyggande 

rådet får en chans att kommentera detta i artikeln och hävdar då att det inte skett någon ökning 

av våldsbrott bland ungdomar. Dessvärre anser han att det är just en ökning av våldsbrott bland 

unga som visas upp i medierna. En missuppfattad verklighetssyn således. Expressen har använt 

sig av två experter inom olika områden för att ge artikeln tyngd.  En tycks mena att det som 

skrivs i tidningarna stämmer överens med det som sker i samhället medan den andre inte håller 

med om detta. Genom att låta den expert som har de åsikter som kan länkas till den moralpanik 

som media är med och skapar avsluta artikeln blir syftet med artikeln tydligt. Artikeln avslutas 

med att vårdchefen på sjukhuset hävdar att BRÅ har sin statistik medan han och hans kolleger ser 

verkligheten i antalet skadade ungdomar på akutmottagningen. Artikeln kommer då att bidra till 

uppfattningen att ungdomsvåldet ökar och att allmänheten bör känna en viss panikkänsla inför 

                                                 
58 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Estrada kapitel 

Brottslighetens politiska dynamik, s 153 

59 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Pollack, kapitel 

Medierade brott s 87 

60 EXPRESSEN (071010) s 14 
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det samhälle som håller på att växa fram. För att belysa medias påverkan av allmänhetens 

verklighets uppfattning vill jag återigen nämna Pollacks tankar om att en viss del av vår verklighet 

inte utspelar sig någon annanstans än just i medierna. Detta är även ett mycket bra exempel hur 

tidningarna arbetar med att ställa olika åsikter mot varandra. Strömbäck använder sig av 

begreppet polarisering för att förklara denna typ av åtskilda åsikter i rapporteringen. För att 

uppmärksamheten ifrån läsarna ska bibehållas premieras åsikter som tydligt markerar en 

ståndpunkt. Uttalanden som har flera förstålelser och tolkningsgrunder får lämna plats för säkra 

och fasta uttalanden som med enkelhet kan ställas i kontrast mot andra uttalanden.61  

Bland allmänhetens reaktioner på det inträffade kom massmedierna även att lyfta 

fram människor som är välkända av den stora ”massan”. Dessa kändisar fick utrymme att dels 

kommentera det som inträffat men de fick även möjlighet att berätta om liknande situationer som 

människor i dess närhet råkat ut för.  Ett exempel på detta är en artikel i Aftonbladet som 

publicerades den 29 oktober där det går att läsa om hur Per Herreys son blivit misshandlad.62 

Misshandeln var inte lika omfattande som den som Riccardo Campogiani råkade ut för och den 

ägde heller inte rum i Sverige. Ändå så väljer Aftonbladet att lyfta fram detta under stora rubriker. 

Varför väljer de att göra detta? En förklaring kan vara det som Thelander skriver i boken Medier, 

brott och den aktiva publiken, där Thelander tar upp att just kombinationen kändisar och brott är den 

nästintill ultimata kombinationen för en tidning som vill sälja lösnummer.63 Tidningarna väljer att 

spinna vidare på en händelse för att på så sätt sälja större upplagor. Att man genom att införliva 

välkända personligheter i debatten vill öka intresset för rapporteringen syns tydligt i både 

Aftonbladet och Expressen. De belyser ett flertal gånger den vänskapsrelation som finns mellan 

Riccardo Campogianis familj och Kronprinsessan Victoria och hennes pojkvän.64 

 

Status, inflytande och tillhörighet 

Genom att använda begreppen förmögen och välbeställd som nodalpunkter, värdetillskrivande 

begrepp, kom jag att urskilja en diskurs som berör de inblandades sociala status och inflytande. 

Flytande signifikanter i denna diskurs är exempelvis innerstad och förort, de får sin betydelse 

fastlåsta utifrån de värdetillskrivande begreppen förmögen och välbeställd. Detta medför att 

begreppet innerstad får en betydelse som en plats där förmögna och välbeställda människor bor 

och vistas på, istället för en betydelse som enbart hänvisar till geografiskt centrala delar av 

Stockholm. Betydelsen för begreppet förort minimeras även den utav nodalpunkterna förmögen och 

välbeställd och får sin betydelse fastslagen till ett ställe där människor som inte är rika och har hög 

social status bor och verkar.  

 

                                                 
61 Strömbäck (2000) s 159 

62 AFTONBLADET (071029) s 7 

63 Åkerström (red) (2008) Medier, brott och den aktiva publiken, Thelander kapitel Kändisar, medier och brott s 25 

64 Se exempelvis AFTONBLADET (071008) s 6#7 och EXPRESSEN (071008) s 10 
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Formar sociala skillnader rapporteringen? 

Varför just detta fall har fått en så pass stor medial uppmärksamhet är inte helt enkelt att svara 

på. En del av förklaringen kan kopplas till den våg av samhällelig moralpanik som jag skrev om i 

föregående kapitel. Ytterliggare en förklarings punkt kan härledas till det som detta kapitel 

kommer att behandla, nämligen social status. Vi människor berörs och engagerar oss i saker som 

vi kan relatera till oss själva. Det är exempelvis lättare att sätta sig in i problem här i Sverige än 

problem på andra sidan jordklotet.  Massmedias rapportering om Riccardo Campogianis öde 

speglas givetvis av dem som är med och skriver artiklarna. Artikelförfattarna väljer i viss mån vad 

de ska rapportera om och hur de ska göra det, vilket bidrar till att olika händelser följer olika 

rapporteringsmodeller. En synpunkt på varför just detta fall fick så mycket massmedial 

uppmärksamhet och varför rapporteringen kom att se ut som den gjorde kan vi få om vi läser 

följande artikel från Aftonbladet: 

 

Bär förövaren skor av märket Prada får döden en värdig inramning av sorg i stället för av 
primitivt hat. Ingen ylar efter hämnd eller att folk ska ta lagen i egna händer. Kanske för att vi 
journalister ser bilderna från Kungsholmen och någonstans känner igen våra egna barn.65 

 

Varför formar då dessa igenkännelsepunkter rapporteringen? Bourdieu använder sig av begreppet 

klasshabitus för att beskriva hur individer med likvärdiga sociala bakgrunder och med likvärdiga 

levnadsförhållanden även kommer att utveckla likvärdiga samhälleliga referenspunkter. De 

kommer att betrakta världen och samhället utifrån snarlika perspektiv och kommer därför att 

resonera på ett liknande sätt. Som journalist med ett visst klasshabitus kommer du att intressera 

dig för och behandla för dig viktiga händelser på ett för dig värdigt sätt. Detta överstämmer med 

artikelförfattarens åsikt, när denne pekar på att de eventuella likheterna i levnadsförhållanden och 

i klasshabitus kan komma att ”färga” rapporteringen av nyhetshändelsen.66  

Ytterliggare ett exempel på detta finner vi i Aftonbladet där det finns artikel som vill 

belysa att det är just klasstillhörigheten som har bidragit till att Riccardo Campogianis bortgång 

tilldelats så mycket massmedial uppmärksamhet. Artikelförfattaren jämför Riccardos fall med ett 

tidigare fall där en tonåring vid namn Markus blev misshandlad till döds.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 AFTONBLADET (071013) s 4 

66 Bourdieu (19993) Kultursociologiska texter, Brutus Östlings bokförlag Symposium AB, s 251 och Karlsson (2005) 

Klasstillhörighetens subjektiva dimension, Umeå universitet, Sociologiska institutionen s 16 
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Författaren pekar på den skillnad i rapportering som föreligger i de båda fallen.  

 

De ungdomar som sedan förra helgen sitter häktade har fina namn, adresser och kontakter. 
Det har inte tonåringarna som dömdes för vållande till annans död efter misshandeln av 
Marcus. I samband med Riccardos död har vi uppmanats till en nationell manifestation mot 
våldet. I Svenska Dagbladet (11 okt) skriver några namnkunniga företrädare för svenskt 
näringsliv om allas ansvar. Tonen i medierna är dämpad och andas förståelse, dialog, samtal. 
Journalistiken om Kungsgatan, däremot, kokade av nationell vrede mot buset, råskinnen, 
mördarna.67 

 

Tonen i rapporteringen ändras således beroende på vilka som är inblandade i händelserna. Att 

medias rapportering om Riccardo Campogiani har tilldelats den uppmärksamhet den har gjort 

kan även ha andra, bakomliggande orsaker. Enligt en artikel i Expressen tas det upp att enligt 

BRÅ har ungdomsvåldet legat på en relativt konstant nivå under en längre tid. Det har även, 

enligt författaren, varit ungdomar från marginaliserade uppväxtförhållanden som har stått för 

detta ungdomsvåld och dessa grupper har sällan varit i politikens fokus. Detta har medfört att 

den massmediala uppmärksamheten inte har varit lika intensiv som den kunnat vara och att 

rapportering även fått en mer fördömande ton.  Enligt artikelförfattaren används misshandeln av 

Riccardo Campogiani även till att visa på en påstådd utbredning av ungdomsvåldet. Författaren 

menar på ”[a]tt både han och hans förövare tillhörde överklassen ger välbehövt stöd åt den 

bekväma hypotesen att ungdomsvåldet är en trend som kan smitta vilken unge som helst”68. Men 

författaren skriver att det under lång tid varit ungdomar från underpriviligerade samhällsgrupper 

som har varit inblandade i ungdomsvåldet, och denna debatt har använts för att dölja de reella 

problemen.  

 

Ungdomsvåldet är på många sätt vad forskarna Nils Christie och Kettil Bruun har kallat "en 
god fiende". En sådan är ett samhällsproblem som framställs som mycket större än vad det 
egentligen är, och på så sätt skyler större och mer besvärliga problem.69  

 

Strömbäck hänvisar till den kanadensiske kommunikationsforskaren McLuhan som även han 

kommit fram till att en rapportering om en viss företeelse kan användas för att dölja andra 

företeelser. Enligt Strömbäck menar McLuhan att mediet inte är till för att föra ut några specifika 

budskap, ”[d]ess funktion är att distrahera, inte att förmedla någonting i sig”70. Genom en massiv 

rapportering om det allvarliga ungdomsvåldet hamnar andra sociala problem i skymundan på den 

massmediala dagordningen. Dessa problem kan enligt artikelförfattaren inte lösas med 

känslomässiga åtgärder och manifestationer utan det måste till en diskussion om klassamhällets 

påverkansgrad. 

                                                 
67 AFTONBLADET (071013) s 4 

68 EXPRESSEN (071019) s 2 

69 EXPRESSEN (071019) s 2 

70 Strömbäck (2000)s 90 
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I Aftonbladets och Expressens rapportering om händelserna vid Kungsholms hamnplan i 

Stockholm förekommer det ofta en inplacering av de inblandade på en social rangordningsskala. 

Det tydliggörs i ett flertal artiklar att de inblandade kommer från välbärgade familjer och har 

trygga hemförhållanden. Att massmedia går in och trycker på de inblandades sociala status så pass 

mycket som de gör kan ha att göra med en allmän uppfattning om att sociala problem, såsom 

fylla och våldsbrott, tillhör en annan samhällsdiskurs. Slagsmål och berusade ungdomar hör på 

något vis ihop med bilden av förorten och familjer med lägre socialstatus. Det förekommer inte 

inne i innerstaden och utförs inte av välbärgade tonåringar. Det finns olika sätt att använda sig av 

för att hänvisa till olika individers sociala status. Samhället tillskriver olika samhällsgrupper olika 

identiteter och dessa tillskrivna identiteter påverkar oss i vår vardag. Genom att följa 

ekvivalenskedjor från begreppen förmögen och välbeställda kom jag i min analys att uppmärksamma 

hur massmedia och de intervjuade i artiklarna spelar på allmänhetens föreställda uppfattning om 

olika samhällsgrupper. Ett exempel på detta är en artikel i Expressen: 

 

Kronprinsessan stod även i kontakt med den drabbade familjen i går och beklagade sorgen. 
- Prinsessan Victoria har beklagat. Det betyder att min son inte var någon fighter, hon kände 
honom. Min son var ingen dumskalle, säger pappan till Expressen som också berättar om 
familjens skidresor tillsammans med Daniel Westling och kronprinsessan Victoria.71 

 

Lena Karlsson hänvisar i sin avhandling Klasstillhörighetens subjektiva dimension till Skeggs som menar 

att status är en social anordnig som härstammar från en klassindelning. När människor delas in i 

olika grupperingar, beroende på ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital blidas det olika status 

nivåer.72 Vissa människor blir mer inflytelserika än andra. Tidningsartikeln ovan är ett tydligt 

exempel på hur man genom att hänvisa till en viss samhällsklass, och sin egen relation till denna, 

vill anspela på de förutfattade meningar som samhället har gentemot denna gruppering.  

 Rapporteringen har kantats av hänvisningar till de inblandades sociala status och 

det har kommit att forma en del av den mediala debatten. Flera kända personligheter har uttryckt 

sin ilska och oro över det inträffade vilket har bidragit till att fallet har lyfts upp ett par steg på 

den sociala rangordningsskalan. Ytterliggare ett exempel på detta är vilka artister som kom att 

medverka på begravningen av Riccardo Campogiani. Återigen lyfter media fram de nära 

vänskapsband som finns mellan de sörjande och kända svenska personligheter.  

   

Carola Häggkvist sjöng flera sånger, bland annat När löven faller ner. Hon är bekant med 
familjen och ville hedra Riccardo.73 

 

                                                 
71 EXPRESSEN (071008) s 10 

72 Karlsson (2005) s 17 - 18 

73 AFTONBLADET (071026) s 12 
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Att människor i likvärdiga sociala och ekonomiska belägenheter har sociala relationer är i och för 

sig inte något som är särskilt svårförstått. Vi människor bygger relationer med individer som har 

en likvärdig världsbild och ungefär samma verklighetsuppfattning som oss själva. Medias 

framhållning av dessa kända personligheters medverkan och ställningstaganden bidrar dock till att 

öka på den sociala rangordnig som redan förekommer i vårt samhälle. De tar även tillfället i akt 

att nämna kopplingarna mellan den drabbades familj och välkända svenskar för att öka intresset 

för sin rapportering.  

Kronprinsessan Victoria, Per Herrey och Carola ges alla tre massmedialt utrymme i 

ett fall som handlar om ett våldsbrott. Frågan man kan ställa sig är då varför tidningarna väljer att 

lyfta fram just dessa individer i sin rapportering? Är det så att de inblandades sociala status 

påverkar rapporteringen av fallet? I en del tidningsartiklar som berör Riccardo Campogianis fall 

uttrycker artikelförfattarna en antydan till att de inblandades sociala status faktiskt speglar 

rapporteringen. I Aftonbladet skriver en artikelförfattare att  

 

[d]et är inte den humanistiskt präglade journalistiken kring tragedin på Kungsholmen som är 
problemet, utan att människor behandlas olika beroende på vilka de är.74 

 

Det verkar således inom media finnas en slags självinsikt om att rapporteringen skiljer sig åt 

beroende på vilka som är inblandade. Bourdieus tankar om att det existerar ett sorts klasshabitus 

som avgör hur vi agerar i olika sociala situationer faller väl på plats i detta sammanhang. Lena 

Karlsson tar i sin avhandling upp hur Bourdieus klasshabitus begrepp kan sägas styra hur 

personer med likartad ekonomisk situation kommer att utveckla likartade förståelsegrunder. 

Detta i sin tur påverkar hur människor lever sina liv och vilka beteenden och smaker de kan 

tänkas ha.75 Detta bidra till att olika personer behandlas olika i massmedia då de antingen ingår 

eller står utanför journalister och andra mediaarbetares preferens ramar.   

Jag har tidigare refererat till Strömbäck som skrev att medierna kan välja ut de 

nyheter som passar deras format, organisation och syfte på bästa sätt när de väljer vad de ska 

rapportera om76. Jag anser att detta även går att överföra till vilka personer de väljer att lyfta fram 

i rapporteringen. Kronprinsessan, Carola och Per Herrey passar även de in i tidningarnas format, 

organisation och syfte. De använder sig således av dessa ifrån fallet utomstående individer för att 

förmedla det budskap och det syfte som fyller tidningarnas mål på lämpligast sätt. Genom att 

tidningarna använder sig av dess kända svenskar i sin rapportering om fallet Riccardo Campogiani 

får allmänheten även välkända ”ansikten” att koppla ihop med fallet. Det sker en personifiering77 av 

händelserna. Personifiering är ett massmedialt förhållningssätt som bidrar till att rapporteringen 

får ett mänskligt ansikte vilket ökar allmänhetens intresse för händelserna. Att tidningarna låter 

                                                 
74 AFTONBLADET (071013) s 4 

75 Karlsson (2005) s 16 

76 Strömbäck (2000)s 157 

77 Ibid s 159 
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denna personifiering ske med hjälp av individer som kronprinsessan Victoria och Carola är även 

det något som passar deras format och syfte ytterst väl.  

 

Avslutande diskussion 

Massmedia bidrar med sin rapportering om nyhetshändelser till vår uppfattning om världen och 

det samhälle vi lever i. De intryck som förmedlas till oss via dagstidningar och andra medier får 

oss att medvetet, eller omedvetet, bilda oss en uppfattning om enskilda fall och om samhället i 

stort. Men massmedierna är inte någon fristående aktör på det samhälliga fältet. Även de, med 

sina chefer och journalister, påverkas av det samhälle vi lever i. De ser även till att i vissa fall 

leverera de nyheter som allmänheten vill ha. Massmedierna är beroende av läsare och 

konsumenter för sin överlevnad. Eamonn Carrabine skriver i Crime, culture and the media hur 

”brottsjournalistiken” i sin vagga valde att lyfta fram ärofyllda brottslingar, såsom Robin Hood 

och andra. Denna tidiga ”rapportering” om brott och brottslingar fylldes av rättvisa och 

välmenande brottslingar som stal från den oförtjänt rika överklassen. Det är ingen slump att 

dessa historier och berättelser kom att växa fram under just denna tid. Flertalet av medborgarna 

under denna tid ansåg sig orättvist behandlade och dess tidiga ”medier” såg till att helt enkelt ge 

allmänheten vad den ville ha. Historier om någon/några som gjorde något åt orättvisorna.78 Det 

har således under en väldigt lång tid funnits starka kopplingar mellan det som allmänheten vill 

läsa om och det som tidens medier väljer att berätta om.  

 Dagstidningar och andra aktörer arbetar med att leverera upplysningar om vår 

omvärld men de måste även se till att ”paketera” dessa på ett sådant sätt att det går hem hos 

konsumenterna. Det blir en slags balansgång mellan nyhetsvärdet och underhållningsvärdet. I 

dagens tekniksamhälle är utbudet av massmediala aktörer större än det någonsin har varit tidigare. 

Detta leder till en knivskarp konkurrens på marknaden. För att fånga läsaren/lyssnaren har 

medierna därför tvingats till att utveckla vissa försäljningsknep. Strömbäck förklarar dessa ”knep” 

på ett uttömmande sätt när han beskriver hur medierna använder sig av förenkling, tillspetsning, 

stereotypifiering och personifiering.79 I mitt syfte av denna studie angav jag en önskan om att 

studera och belysa hur de två dagstidningarna Expressen och Aftonbladet valt att gestalta och 

beskriva de inblandade i händelserna kring fallet Riccardo Campogiani. Denna gestaltning följer i 

mångt och mycket Strömbäcks tankar. Tidningarna använder sig av olika begrepp för de 

inblandade vilket bidrar till en tillspetsning av historien. Genom att benämna den misshandels 

utsatte som ung pojke och de misstänkta för tonåringar fördjupas allmänhetens intresse för artikel. 

De olika begreppen innehåller även av samhället redan tillskrivna betydelser. Vårt språk och vårt 

sätt att kommunicera med varandra bygger på att människor inom samma kulturella samhälle har 

en gemensam förståelse och tolkningsgrund för de ord och begrepp samhället använder.80De 

                                                 
78 Carrabine (2008) s 83  -84 

79 Strömbäck (2000) s 158 - 160 

80 Ekström (red) (2008) Mediernas språk, Ekström kapitel Introduktion, s 14 
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begrepp som tidningarna väljer att använda har således redan av samhället fått sin betydelse 

fastslagen. Detta bidrar till att medierna beroende på vilka begrepp de använder kan uppnå olika 

känsloanspelningar hos läsarna. Mats Ekström skriver i Mediernas språk även att ordens och 

begreppens betydelse är beroende på i vilken kontext de används.81 Inom brottsrapporteringen i 

medias kontext finns det således ord och begrepp som innehar en viss betydelse. Genom att 

Aftonbladet och Expressen använder sig av dessa specifika ord och begrepp i rapporteringen om 

fallet Riccardo Campogiani spelar de på allmänhetens förförståelse och tidigare tolkningar av 

dessa. När tidningarna exempelvis använder sig av begreppet gärningsmän associerar läsaren då 

till den förförståelse och de tidigare kunskaper som denne har av begreppet.  

Jag klargjorde även i mitt syfte att jag var intresserad av se hur allmänhetens reaktioner 

kom att gestaltas i de båda tidningarna. I både Aftonbladet och Expressen gick det att läsa om 

manifestationer och protester mot våldet som svepte genom landet i kölvattnet av fallet Riccardo 

Campogiani. Cohens tre faser av hur moralpanik uppstår gestaltar debatten väldigt väl. De första 

dagarna efter händelserna var tidningarna fyllda med uppgifter om vad som skett, i detta tidiga 

skede lämnades det även ett stort utrymme åt fria spekulationer. Den andra fasen följde även den 

Cohens tankegångar, manifestationer och aktioner avlöste varandra. Människor ville säga ifrån 

och ta avstånd från det fruktansvärda våldet. Cohen beskriver i sin tredje fas hur dessa 

allmänhetens protestvågor så sakteliga börjar ebba ut.82 Allmänhetens falnande intresse och 

engagemang kom dock att ske efter den första månadens rapportering. Såhär i efterhand, cirka 

två år efter dödsmisshandeln, har jag svårt att se vilken, om någon, förändring som allmänhetens 

aktioner lett till vilket stämmer väl överens med den moraliska panikens ut ebbande.  

I stycket där jag förklarar massmediernas uppbyggnad av nyheter nämner jag hur John 

Boman beskriver nyheternas dilemma. Nyhetsmakarna, Aftonbladet och Expressen, är på jakt 

efter det absurda, det som fångar allmänhetens intresse. Boman pekar dock på problemet med att 

det absurda endast är absurt en kort tid.83 I och med den massiva rapporteringen av händelsen 

kan människors uppfattning skifta från att anse händelsen som absurd och skrämmande till att de 

anser det hela vara ”vardagsmat”.  I sina försök att ”spinna vidare” på de händelser som 

utspelades kring fallet Riccardo Campogiani medverkar medierna i viss mån även till att minska 

allmänhetens intresse för händelserna. Det uppstår en slags mättnad hos allmänheten. Att 

dagligen läsa om fruktansvärda våldsbrott kan till en början engagera människor till att arbeta mot 

detta fenomen, men efter ett tag avtar ”nyhetens behag”. Det kan även vara så som författarna till 

boken Medier, oro och medborgarskap hävdar, nämligen att en allt för intensiv rapportering leder till 

en känsla av uppgivenhet.  

 

                                                 
81 Ekström (red) (2008) Mediernas språk, Ekström kapitel Introduktion s 14 - 15 

82 Blomberg, Kroll, Lundström & Swärd (red) (2004) Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Pollack, kapitel 

Medierade brott 64 - 65 

83 Boman (1997) s 45 
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Att dagligen ta del av till synes olösliga problem och oförklarlig ondska i världen föder kanske 
lättare känslor av maktlöshet och hjälplöshet och behov av att hålla världen ifrån sig än det ger 
incitament till samhälleligt engagemang.84 

 

Problemet är helt enkelt för stort och för vittomfattande för att kunna lösas. Den stora 

allmänhetens intresse och engagemang för aktioner mot våldet avtar och blickar riktas nu mot 

andra, färskare nyheter. Detta anser jag vara ett fenomen som kompletterar Cohens teorier om 

hur den moraliska paniken efter ett tag avtar. Allmänheten engagerar sig mot något som de anser 

vara felaktigt i samhället men efter manifestationerna klingar intresset av och allmänheten vill då 

ha något ”nytt” att läsa om i tidningarna.  

 Mitt mål med denna studie var även att studera vilka individer som fick komma till 

tals och vad det var för slags kommentarer de fällde. I det tidiga skedet av rapporteringen var det 

inte oväntat en rad utsagor från vittnen, poliser och andra experter. En person som genom sitt 

yrke kom att fungera som en expert i detta fall var Justitieminister Beatrice Ask. Hon blev av 

tidningarna ombedd att svara på frågor som berörde ansvarsfrågan i det inträffade.  

Aftonbladet och Expressen strävade under de inledande dagarnas skriverier efter 

att delge allmänheten vad som skett och vad som kunde tänkas ligga bakom det inträffade. 

Genom att låta ”vanliga” ungdomar som deltagit i festligheterna den berörda kvällen komma till 

tals förmedlas en personlig anknytning till de händelser som utspelats. Det sker en form av vad 

Strömbäck kallar för personifiering. Denna personifiering används av medierna för att ge läsarna ett 

ansikte till historien. Strömbäck skriver att detta grepp används utav massmedia för att ” locka 

intresse och uppmärksamhet”85 hos allmänheten. Aftonbladet och Expressen använder denna typ 

av personifiering när de lyfter fram festdeltagare i rapporteringen. Men det är även tydligt att de i 

sin rapportering använder sig av personer som inte närvarat vid de aktuella händelserna för att 

uppnå liknande resultat. Exempel på sådana personer är Carola, kronprinsessan Victoria och Per 

Herrey. Aftonbladet och Expressen använder sig av dessa personers kändisskap för att än mer 

öka graden av allmänhetens personifiering utav rapporteringen. Att Aftonbladet och Expressen 

väljer att ständigt återkomma till de inblandade aktörernas ekonomiska och social status fyller 

även det en ”fängslande” funktion. Som läsare matas vi av bilder från en värld som är fylld med 

märkeskläder och champagne, en värld som ligger tämligen långt ifrån den breda allmänhetens 

dagliga verklighet. Att denna glamorösa tillvaro sedan blandas med en brutal och våldsam 

misshandel ökar intresset för händelsen. Aftonbladet och Expressen utnyttjar detta på ett 

tämligen bra sätt då de ofta strävar efter att väva in celebriteter som kronprinsessan Victoria och 

andra i rapporteringen om misshandeln. Strömbäck hänvisar till en undersökning som gjorts av 

professor Håkan Hvitfelt och som kan användas som förklaringsgrund till varför tidningarna 

agerar på detta sätt. Undersökningen visar att en nyhets möjlighet att bli publicerad och dess plats 

i tidningen hänger samman med vilka frågor nyhetsartikeln tar upp. Nyhetens möjligheter att bli 

                                                 
84 Dahlgren och Höijer (1997) s 39 

85 Strömbäck (2000) s 159 
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en huvudnyhet ökar om den behandlar ämnen som brott, om den berör samhällets elitpersoner 

och om dessa elitpersoner även används som källor.86 Med denna undersökning i åtanke blir det 

tydligt varför Aftonbladet och Expressen har valt att inbegripa celebriteter i sin rapportering om 

fallet Riccardo Campogiani.  

Att just fallet Riccardo Campogiani har fått ett så pass stort massmedialt utrymme 

är inte helt enkelt att förklara. Varför intresset för brottsjournalistik, och ungdomsvåld i 

synnerhet, har blivit så pass massmedialt uppmärksammat just under denna tid finns det inget 

enkelt svar på. Ett antagande som kan göras är att ungdomsvåldsfrekvensen helt enkelt har stigit 

och detta har bidragit till den ökade rapporteringen. Detta antagande faller dock då det finns flera 

studier som pekar på att medias bild av verkligheten inte alltid stämmer överens med själva 

verkligheten. Strömbäck tar i sin bok Makt och medier upp en studie som gjorts av Folke 

Johansson och Jörgen Westerståhl som belyser just detta. Deras studie visar på att 

”brottsjournalistiken har varierat i omfattning över tid, oberoende av den faktiska brottslighetens 

utveckling”87. Detta tyder på det samspel som råder mellan massmedier och allmänhet. Vad som 

blir nyheter och vad tidningarna väljer att skriva om är beroende av den stämning och den debatt 

som råder i samhället de verkar i. Massmedier och dess konsumenter bidrar tillsammans till att 

skapa och formge det som kallas för nyheter.88 

 

 

 

                                                 
86 Strömbäck (2000)   s 165 

87 Ibid  s 164 

88 Åkerström (red) (2008) s 8 
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