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Abstrakt 

Tidigare studier har visat att när media valt att endast fokusera på negativa händelser 

samtidigt som positiva händelser utelämnats om en plats kunde detta bidra till att ett område 

kunde få ett dåligt rykte. Syftet med studien var att ta reda på hur media har beskrivit och 

rapporterat nyheter om Navet samt rapportera om brottsstatistik i Sundsvall och på Navet. I 

studien tillämpades kvantitativ metod genom en innehållsanalys och data var sammanställd i 

SPSS. Studiens resultat visade beskrivningar från media av Navet. Datan baserades på ett 

kodningsformulär som utgjorde om medias rapportering om Navet samt undersökte variabeln 

“Geografiskt område” gällande narkotikarelaterade artiklar i Sundsvall stad. För studien 

användes 96 artiklar om Navet samt 82 artiklar gällande variabeln “Geografiskt område” i 

Sundsvall stad. De artiklar som analyserades var hämtade från Sveriges Radio, Sundsvalls 

Tidning samt Sveriges Television och var publicerade år 2016. Resultaten från uppsatsen 

byggde även på brottsstatistik från Polisen gällande brott i Sundsvall centrum och 

narkotikabrott i Sundsvall stad. Resultaten visade att Navet framställdes i media som en 

negativ plats och att media valde att fokusera på droger och otrygghet i högst utsträckning. 

Data analyserades utifrån teorin Ecological Labeling vilket möjligen kunde förklara hur 

media kan ha bidragit till att Navet kan ha stämplats som en negativ och otrygg plats i 

Sundsvall. 

 

Nyckelord: Media, narkotika, brott, stämpling, Navet, Sundsvall.  
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Abstract 

If the media opted to focus only at negative events in a specific area, but also leave out 

positive events in the area, it was found that it could lead to a bad reputation about the area 

according to previous research. The aim of this study was to find out how the media have 

described and reported news about Navet and also report crime statistics in Sundsvall and on 

Navet. A quantitative approach was conducted through a content analysis and data was 

interpreted into SPSS. The result showed how media describe Navet and the city of 

Sundsvall. The data was based on an coding scheme which was about the media reports about 

Navet and also examined the variable “Geographic area” about drug related articles in 

Sundsvall city. In the study there were 96 articles about Navet and 82 articles about the 

variable “Geographic area” in Sundsvall city. Those articles that was analysed was retrieved 

from Sveriges Radio, Sundsvalls Tidning and Sveriges Television and those were published 

in year 2016. The results in this study was also based on statistics about crime and narcotics 

in the center of Sundsvall and also the city of Sundsvall. The results showed that the media 

describes Navet as a negative place and the media select to focus on drugs and unsafety in a 

large extent. The data was analyzed through the Ecological Labeling theory which possibly 

could have explained how the media could have labelled Navet as a negative and unsafe 

place in Sundsvall.  
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Bakgrund 

Det var efter andra världskrigets uppbrott och när demokratin hade sitt genombrott i Sverige 

som radio och film blev allt mer populärt (Strömbäck, 2000).  I samband med att medias 

framväxt och ökade inflytande i samhället utvecklades även dess effekter på allmänheten 

(Strömbäck, 2000). Mot bakgrund att det i princip sägs vara omöjligt att avstå media och dess 

inflytande är det naturligt att allmänheten är insatta och involverade i den samhällsdebatt och 

de frågor som diskuteras runt om dem (Strömbäck, 2014). Faktum är att medias publik även 

påverkas undermedvetet då trots att människan sorterar sina intryck registreras informationen 

på ett eller annat sätt. Syftet med studien var att ta reda på hur media har beskrivit och 

rapporterat nyheter om Navet samt rapportera om brottsstatistik i Sundsvall och på Navet. 

 

Strömbäck (2014) menade att det mediala utbudet orienteras i de flesta medborgares hem då 

medieutbudet och informationsbehovet blivit större samt politisk involvering och 

omvärldsbevakning blivit allt viktigare för befolkningen. Radio, tv och tidningar har 

historiskt sett stått för den största och viktigaste delen av medier och massmedier men har 

även en nutida betydelsefull roll som informatörer om samhället till allmänheten (Strömbäck, 

2014). Under år 2013 lyssnade cirka 60% av Sverige befolkning mellan 12-79 år på Sveriges 

Radio (Sveriges Radio, 2013). Sveriges Television hade flest antal tittare på deras kanaler 

jämfört med andra kanaler år 2016 (MMS, 2016). Internet användes av drygt 70% av 

Sveriges befolkning mellan åldrarna 9-79 år och utgjorde en stor del av nyhetskonsumtionen 

(Strömbäck, 2014).  

 

Avvikande beteende har länge lockat människans intresse och lyfts fram som ett centralt och 

återkommande tema inom mediavärlden att diskutera då det onormala och avvikande är 

särskilt tilltalande för nyhetsrapporteringar (Pollack, 2001). Avvikande beteende är 

föränderligt över tid då vad som anses vara atypiskt formas av samhällets aktuella normer, 

men att brott definieras i flera sammanhang som ett avvikande beteende och därmed bevakas 

av media genom tiden (Pollack, 2001; Sarnecki, 2009).  

 

Marklund (2011) menade att det inte finns en allmän definition över hur stort område eller 

hur många brott som skulle ske på ett område för att anses som en koncentrerad brottsaktiv 
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plats, även kallat en hot spot. Vidare menade studien att utgångsläget för vad som 

definierades som en hot spot i deras undersökning var att 20% av alla brott i en stad skulle 

utspela sig på platsen. Annan forskning har visat att de flesta brott som begåtts i 

drogrelaterade hot spots främst var narkotikabrott, prostitution, spelbrott, oanständighet, 

publik berusning, våldsbrott samt rån (Weisburd & Mazerolle, 2000). Samma studie fann 

även att den totala mängd våldsbrott, inbrott och stöld förekom i högre utsträckning i de 

drogrelaterade hot spots-områdena än i andra områden i staden (Weisburd & Mazerolle, 

2000). Weisburd och Mazerolle (2000) visade i sin studie att drogrelaterade hot spots kunde 

ha en högre mängd gripanden och rapporteringar än i andra delar av staden och att detta 

kunde bero på att befolkningstätheten var högre i området. 

 

Makten över media 

Journalistiken måste ta hänsyn till en ekonomisk aspekt och samtidigt ge information om 

samhället som medborgarna kan ta del av (Strömbäck, 2014). Denna balansgång kan bli 

ojämn då det ekonomiska kravet kan prioriteras högre för den enskilda journalisten och 

därmed riskera i att publicera så intresseväckande information som möjligt men som ger 

ekonomisk lönsamhet. Falkheimer (2011) menade att journalistens uppdrag handlar om att 

berätta om händelser som sker, men att detta kunde uttrycka sig på olika sätt och behövde 

inte nödvändigtvis alltid beskriva verkligheten. Det kunde dock vara svårt för den enskilda 

individen att ta ställning till medias gestaltning av omvärlden och att avgöra nyhetens kvalité 

(Strömbäck, 2014).  

 

Falkheimer (2011) beskrev hur olika berättartekniker och strukturer kunde forma och påverka 

upplevelsen av informationen som redovisas. Det kunde handla om att experimentera med 

ordningsföljden av informationen genom att exempelvis inleda med det som är mest centralt 

och spännande och på så sätt fånga intresse. Genom en intresseväckande rubrik som var 

spännande och som lyfte en händelse lockades läsaren att fortsätta läsa en artikel (Sundqvist, 

2006). Beroende på hur journalisten valde att framställa sin information kunde det riskera i 

att skapa missförstånd och det var därför viktigt att den enskilda journalisten ansvarade över 

sitt eget material och publicering (Sundqvist, 2006). 
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Nyheter som överraskade, reklam på tv som hade extra hög volym, markerade ord i en text, 

tilltalade nyhetsrubriker eller framsidor i tidningar var alla taktiska knep för att fånga 

allmänintresset (Falkheimer, 2011). Även polarisering användes som metod för att väcka 

intresse för mottagaren vilket innebar att skapa en mer dramatisk bild av en situation där ett 

perspektiv lyfts fram särskilt (Falkheimer, 2011). Vidare kunde även nyheterna anpassas 

utefter den målgrupp som förväntas att ta del av informationen och på så sätt 

uppmärksammas och påverkas mer av medias uttalanden. Sundqvist (2006) skrev att i de 

svenska tidningarna placeras vanligen den artikel som tidningen vill ska få mest 

uppmärksamhet längst upp i det vänstra hörnet och detta med anledning av att läsningen 

börjar längst till vänster högst upp för att sedan läsa oss neråt. En bra nyhet handlade ofta om 

något nytt, ovanligt och som gav ett stort allmänintresse från befolkningen (Sundqvist, 2006). 

Faktum är att negativa nyheter och sådant som var avvikande många gånger gav mer 

uppmärksamhet. 

 

Trendbrott inom pressen 

Kriminalitet har varit återkommande i media sedan sekelskiftet mellan 1500- och 1600- talen 

i Europa (Leth, 1994). Sarnecki (1994) menade att det kan finnas trender inom media 

gällande vilka brott som särskilt uppmärksammas under vissa tidsperioder. Pollack (2001) 

urskiljde trender inom kriminalnyheter över tid där rapporteringars brottsinriktningar hade 

anpassats till vad som är aktuellt för tiden. Sexualbrott var förhållandevis jämn i sitt fokus i 

media under 1900- talet med viss ökat fokus efter andra världskrigets slut. Sedan fick 

politiska brott tillfälligt fokus under år 1945 och femtio år senare ökade detta fokus återigen. 

Pollack (2001) beskrev även att narkotikabrotten fått ett kort fokus år 1965 men som återfår 

sin uppmärksamhet senare under 90-talet. Under 90-talet tog våldsbrotten över pressen och 

uppgifter om statistik gällande brott i media spred då skräck i befolkningen (Pollack, 2001).  

 

I en studie gjord av Pollack (2001) undersöktes tidningarna Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, Vestmanlands Läns Tidningar och Arbetarbladet mellan åren 1915 till och med 

1995. I studien framgick det att intresset för brott ofta har givit kriminalnyheterna ett första 

omslag hos media (Pollack, 2001). Faktum är att trenden hållit sig relativt jämn omkring åren 
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1915-1935 där 11-15 procent av alla första omslag var nyheter om brott. Ett decennium 

senare hade omslag om kriminalnyheter ökat till 23% och ytterligare tio år senare ökat till 

26% av omslagen (Pollack, 2001). Nyheter om våldsbrott var återkommande i 

kriminalrapporteringar och det var främst de artiklar som nämnde den geografiska 

placeringen för våldsbrottet som fick publicering på första omslaget (Jewkes, 2004). Vidare 

menades att även det våld som tycks påverka människor mest ofta fick hög prioritet att 

hamna på ett första omslag. Exempelvis är mord inget vanligt förekommande brott men 

uppmärksammades särskilt på löpsedlar (Sarnecki, 1994). 

 

Medias hantering av brottsjournalistik 

Kort-Butler (2016) skrev att medias framställning av brott kan ifrågasättas då det under de 

senaste decennierna kunnat sägas att brottsnyheter ofta är inriktade på ovanliga brott och på 

så sätt snedvrider uppfattningen om den faktiska brottsstatistiken. Vidare var dessa typer av 

publikationer också överdrivna där även de inblandade, offer och gärningsperson, kunde 

beskrivas på ett annorlunda sätt än vad som är riktigt. Massmedia kunde användas på olika 

sätt för att vara en stark manipulation till rädsla för brott för sin publik (Jewkes, 2004). Den 

typen av journalistikhantering kan gestalta informationen på ett annorlunda sätt grundat på 

bristfällig källkritik och därmed riskera att bidra till andra uppfattningar om verkligheten än 

vad som är sanningsenligt (Pollack, 2001). På så sätt skulle brottsjournalistiken kunna 

uppmuntra till ökad rädsla för brott. Jewkes (2004) beskrev vidare att media ibland utnyttjade 

den rädsla som redan fanns hos befolkningen och lanserade nyheter på ett sätt som ökade 

deras rädsla och oro för brott ytterligare.  

 

Det finns en allmän syn enligt den kriminologiska forskningen att journalistikens arbete styrs 

utifrån den enskilda redaktionen eller medarbetarens egna principer och förmåga gällande 

rapportering i media (Pollack, 2001). Det har rapporterats om att avsaknaden av journalister 

gör arbetet svårare i förhållande till den mängd nyheter som ska publiceras (Mastroianni & 

Noto, 2008). Gällande narkotikarapportering i Brasilien ses journalistiken som bristande 

enligt de flesta intervjuade då det saknas kvalificerad personal och kontakt med specialister 

(Mastroianni et al., 2008). Jewkes (2004) menade att journalister kan ha en förbestämd 

utgångspunkt hur en nyhet ska framställas innan fullständig vetskap och information finns. 
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Media hade stor betydelse när de rapporterar om demonstrationer som involverar ett fåtal 

individer som använder våld (Carter & Weaver, 2003). Medierna hade tidigare använt dessa 

våldsamma inslag som ett sätt för att minska demonstranternas huvudsakliga budskap och 

syften och i stället öka fokuset på de individer som använder våld under demonstrationerna 

(Carter et al., 2003). Jewkes (2004) påvisade att rapporteringar vid demonstrationer eller 

event kan styras av förbestämda teman som journalisterna vill att nyheten ska inrikta sig på 

redan från början, exempelvis rapportering om våld och därmed lyfter fram detta oavsett hur 

det förhåller sig till resten av sammanhanget.  

 

Medias påverkan 

Det verkar finnas en fascination av rapportering som berör brott och avvikande beteende 

vilket samtidigt kan ligga till grund för rädslan för den enskildes utsatthet för brott och 

uppfattningen om den (Jewkes, 2004). De samhällsfrågor, ämnen, problem och debatter som 

media uppmärksammat och publicerat mest om var det som upplevdes som viktigast i 

samhället av medborgarna (Falkheimer, 2011; Strömbäck, 2000). Lowry, Nio och Leitner 

(2003) visade att medierna hade en stor påverkan på allmänheten och hur de upplevde 

samhällsproblem genom nyhetsrapporteringen samtidigt som den riktiga statistiken inte fick 

lika mycket utrymme. Lowry et al. (2003) undersökte även anledningen till att det skett en 

ökning av individer som rapporterar att de anser att det viktigaste problemet i samhället var 

kriminaliteten, från 5% till 52% under en period av två år. Lowry et al. (2003) fann att den 

stora ökningen troligtvis berodde på ett stort medialt fokus på dessa problem samtidigt som 

den faktiska brottsstatistiken inte visat samma ökning. Koomen, Visser och Stapel (2000) 

upplyste om hur människor kan påverkas av mediekonsumtion då de personer som läser 

nyhetstidningar upplever rån som ett större samhällsproblem än personer som inte läser 

nyhetstidningar.  

 

Lokal rapportering 

Eschholz, Chiricos och Gertz (2003) fann i sin studie att rädsla för brott påverkas av vilka 

sorters tv-program som en individ väljer att titta på. Det fanns ett samband mellan ett ökat 

tv-tittande på lokala nyheter och rädsla för att bli viktimiserad medan nyheter som berör hela 
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landet inte visade på något sådant samband. Studien fann heller inte något samband mellan 

nyhetsmagasin och rädsla för brott. Hanslmaier (2013) skrev att en ökad kunskap om 

brottsligheten leder till en ökad rädsla för brott men detta samband endast gällde brott som 

begicks i närheten av individen, medan brott som begicks i en annan del av landet inte 

påverkade nivån av rädsla för viktimisering. Studien pekade dock på att detta samband beror 

på att de lokala nyheterna rapporterade om brottslighet som berörde individens närområde 

vilket ledde till en ökad rädsla. Kohm et al. (2012) skrev att oavsett om personen bor i ett 

område med hög kriminalitet eller låg kriminalitet ökade rädslan för brott via nyheter på tv. 

 

Uppfattningar om risk för att utsättas för brott 

Sarnecki (1994) skrev att befolkningens uppfattningar om brott skiljer sig från hur den 

faktiska verkligheten ser ut. Det kunde exempelvis innebära att den egna uppfattningen om 

risk kunde direkt vara felaktig och därmed skapa obefogad rädsla för brott för fel grupp 

människor. Sarnecki (1994) menade att de felaktiga uppfattningar som allmänheten skapat, 

troligtvis på grund av journalisters information om brott i media, kunde skapa problematik 

och risker genom att människor inte skyddar sig på rätt sätt och vidtar då felaktiga 

skyddsåtgärder. Jönsson (2001) visade i sin studie att äldre personers rädsla för att bli utsatt 

för brott är högre i förhållande till den faktiska risken. Äldre personers rädsla för brott 

uppkom bland annat från de vinklade rapporteringar om brott som media lanserar och att de 

missuppfattningar om risk för utsatthet bidrog till ökad isolering i hemmet (Jönsson, 2001). 

Smolej och Kivivuori (2006) hittade ett samband mellan att läsa framsidan av nyheter i 

tabloidformat och rädsla för att bli viktimiserad och denna rädsla resulterade i ett beteende 

karaktäriserat av undvikande av vissa platser.  

 

Smolej och Kivivuori (2006) menade att om en person använder många olika sorters källor 

som rapporterar nyheter om kriminalitet ökade dennes risk att uppleva oro för att bli utsatt för 

våld. Studien visade även att arbetslösa individer löpte en större risk att känna oro för våld. 

Koomen et al. (2000) menade att rädslan för utsatthet för rån och brott överlag var beroende 

av källkritik riktat mot nyhetsartiklar då resultatet visade att mer trovärdiga nyhetstidningar 

som publicerar artiklar om rån skapade mer rädsla hos allmänheten jämfört med 

nyhetstidningar som inte anses vara trovärdiga. Människor tog de trovärdiga nyheterna mer 
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på allvar vilket då utgör en större påverkan för deras uppfattningar och liv (Koomen et al., 

2000). Jewkes (2004) och Strömbäck (2000) skrev att nyheter som visas på tv ofta upplevdes 

som mer trovärdig och verklighetstrogen för åhörarna än de nyheter som skrevs i tidningar. 

Detta delvis med anledning av att kvaliteten för publicering av bilder var bättre och 

uppfattades då mer verklig och sann (Jewkes, 2004; Strömbäck, 2000).  

 

Kohm, Waid-Lindberg, Weinrath, Shelley och Dobbs (2012) undersökte hur studenter från 

Amerika och Kanada påverkas av media utifrån deras rädsla för brott. Studien visade att den 

allmänna mediekonsumtionen inte var signifikant med rädslan för att bli utsatt för brott. 

Däremot visade resultaten att de studenter som hade tv-nyheter som deras centrala mediakälla 

uppvisade en signifikant koppling till högre rädsla för brott. I en annan studie visade 

resultatet  att äldre personer som tittade på tv mer än 3.28 timmar i veckan kände större rädsla 

för att bli utsatt för brott än de äldre personer som inte tittade på tv (De Donder, Verté & 

Messelis, 2005). Samtidigt menade Eschholz et al. (2003) att ett generellt ökat tv-tittande inte 

leder till en ökad rädsla. 

 

Nellis och Savage (2012) undersökte sambandet mellan mediekonsumtion och rädslan för att 

bli utsatt eller att någon i sin närhet blir utsatt för terrorism. Nellis et al. (2012) fann i sin 

studie att den största anledningen till rädsla för terrorism var den upplevda risken för att bli 

utsatt. Studien visade att större konsumtion av tv-nyheter var signifikant med rädsla för att 

någon i ens närhet kommer utsättas för en terrorattack, men inte signifikant med ens rädsla 

för sin egen utsatthet för terrorbrott.  

 

Jewkes (2004) skrev att äldre och kvinnors rädsla för våldsbrott förstärktes av media som 

berör nyheter om detta som de kan känna igen sin rädsla i. Det fanns ett samband mellan 

högkänsliga personer som är mer oroade för att bli utsatt för en viss typ av viktimisering och 

en överrapportering av samma typ av viktimisering i media (Jewkes, 2004). 

 

Narkotikabrott i media 

Mastroianni et al. (2008) har intervjuat journalister i sin rapport gällande nyhetsrapportering 

om främst narkotikabrott. I intervjuer menade deltagarna att anledningen till att 
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narkotikabrott uppmärksammades mycket i media kunde grunda sig i att de tror att nyheter 

om narkotika säljer mer då intresset är stort för läsarna. Vidare beskrev journalisterna att den 

största gruppen läsare om narkotikabrott i media var föräldrar och att denna nyfikenhet kunde 

skapa panik och oro för sina barn. Samtidigt menade majoriteten att nyheter om 

narkotikabrott generellt skapade oro, rädsla och osäkerhet (Mastroianni et al., 2008).  

 

Studier har visat att det fanns stora skillnader mellan olika medietyper och hur de valde att 

beskriva drogrelaterade problem (Belackova, Stastna & Miovský, 2011). Studien fann 

exempelvis att de lokala tidningarna oftare valde att lägga fokus mot de sociala problem som 

följer drogproblematiken medan medier som sände tv-nyheter oftare valde att lägga fokus 

mot de medicinska problem som orsakades av droger. Vidare fanns det även skillnader 

gällande de olika mediernas källor som de använde i sina rapporteringar gällande 

drogproblematiken. Vissa medietyper hade exempelvis en högre andel privatpersoner som 

källa medan andra hade en högre andel socialarbetare som källa (Belackova et al., 2011). 

Forskning har visat att medierna hade stor makt och kunde påverka samhället och i högsta 

grad politikerna som bestämde hur drogproblematik i samhället skulle bemötas (Lancaster, 

Hughes, Spicer, Matthew-Simmons & Dillon, 2011). Det har även framkommit att 

journalister valde att vinkla sina reportage och därmed ge en felaktig bild av verkligheten 

samtidigt som läsarna trodde på vad de skrev eller rapporterat (Altheide, 2004).  

 

Konsekvenser av negativ publicitet från media 

En studie visade att när det pratas om kriminalitet bidrog det till att en stad fick ett dåligt 

rykte (Leverentz, 2012). Vidare konstaterades att ett område kunde få ett dåligt namn över sig 

bara på grund av att media endast hade publicerat negativ information om platsen. Samtidigt 

fann Leverentz (2012) att media valde att fokusera på negativa händelser i områden som 

betecknats som farliga medan positiva händelser utelämnas. Leverentz (2012) visade även att 

framsidan av tidningarna ofta handlade om negativa händelser vilket gynnar de kriminella 

gängen. Samma studie visade även att många individer i de sämre områdena ville ha mindre 

mediabevakning på grund av medias stora fokus på de negativa händelserna i deras område.  
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Trygghetsundersökning 

I en trygghetsundersökning av Löfdahl och Rovio (under tryckning) undersöktes hur 

befolkningen, totalt 298 deltagare, i Sundsvall stad uppfattade platser i Sundsvall utifrån 

deras trygghetupplevelse. Studien visade att 115 personer (38.6%) tyckte att “Busstation” i 

Sundsvall stad var en otrygg plats, vilket var den plats som folk nämnt flest gånger att de var 

otrygga på. Undersökningen visade även att majoriteten av deltagarna, 125 personer (41.9%), 

menade att media påverkat deras upplevelse av trygghet, medan 113 personer hade svarat nej 

(37.9%) och 60 personer visste inte om media påverkat deras trygghet (20.1%).  

 

Teori 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie var Ecological Labeling av Brantingham och 

Brantingham (1991). Enligt denna teori har områden i samhället olika “stämplar” som 

producerats av allmänheten. Stämplarna medför flera olika konsekvenser för området, dels 

påverkar stämplarna vilken typ av människor som befinner sig inom området; stämplarna kan 

dra till sig en viss sorts människor samtidigt som de kan göra att vissa människor inte vill 

vara inom området. Stämplarna leder även till att individer som arbetar inom området, 

exempelvis polis och butikspersonal, påverkas av dessa och ändrar sitt beteende och vilka 

förväntningar dessa har på området och dess klientel. Stämplarna resulterade i att nivån av 

brottslighet påverkades eftersom platser som stämplats som en plats med hög brottslighet drar 

till sig individer som har för avsikt att begå brott. Brantingham och Brantingham (1991) 

beskrev även att dessa stämplar har en större effekt på människors rädsla jämfört med 

brottsstatistiken för ett visst område. Till sist menar teorin Ecological Labeling att platser 

med få ställen som kan dölja illegala aktiviteter har en tendens att bli negativt stämplade 

eftersom allmänheten får mer kontakt med kriminaliteten eftersom de illegala aktiviteterna 

blir svårare att dölja för de kriminella individerna.  

 

Studien utgick från teorin Ecological Labeling som utifrån ett kriminologiskt perspektiv 

användes för att undersöka om Navet stämplats av allmänheten, men även om media kunde 
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bidra till denna stämpling och därmed skapa rädsla och oro för att bli utsatt för brott i 

Sundsvall. 

 

Problemformulering 

Polisen i Sundsvall har under flera år försökt att få bort drogmissbruket på busstationen, 

Navet, i Sundsvall genom olika sorters insatser men har ej lyckats med detta mål (Polis, A. 

Zehlander, personlig kommunikation, 9 februari 2017). Platsen kan även upplevas som 

otrygg utifrån allmänhetens perspektiv men samtidigt har media en stor roll angående hur 

allmänheten upplever situationen på Navet (Polis, A. Zehlander, personlig kommunikation, 9 

februari 2017). I och med den problematik gällande brott, otrygghet och medial påverkan hos 

befolkningen som framgått gällande Navet gjordes studien för att visa hur platsen framställs 

och uppfattas genom media, brottsstatistik och analysera resultaten mot vad en 

trygghetsundersökning och teorin Ecological Labeling menat. 

 

Studien gjordes i samarbete med Mittuniversitetet i Sundsvall i uppdrag av polisen och var en 

del av ett större Problem-oriented Policing-projekt (POP). POP innebär kortfattat att ett 

problem som orsakat oro eller skada på allmänheten utreds och analyseras så noga som 

möjligt för att ta reda på vad som orsakar de olika delproblemen, och det är ett mer 

långsiktigt projekt snarare än kortsiktigt (Center for Problem-oriented Policing, 2017).  

 

Rapporten var viktig för ökad förståelse för hur media framställer och beskriver Navet. 

Studien gav en insyn i hur media kunde uttrycka sig på olika sätt för att nå ut till allmänheten 

och vilka konsekvenser det eventuellt kan leda till. Valet att ha inriktat sig på 

narkotikarelaterad problematik i Sundsvall stad grundas på den uttalade 

narkotikaproblematiken om Navet (Polis, A. Zehlander, personlig kommunikation, 9 februari 

2017). Vidare studeras Navet utifrån alla artiklar som publicerats om platsen för att 

undersöka vilken helhetsbeskrivning media framställt om Navet. Studien kunde även komma 

till användning vid fortsatt forskning kring polisens uppdrag om Navet och brottslighet men 

även för att öka förståelsen kring vad medieanvändningen kan komma att leda till utifrån 

teorin Ecological Labeling.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att ta reda på hur media har beskrivit och rapporterat nyheter om 

Navet samt rapportera om brottsstatistik i Sundsvall och på Navet. För att uppnå syftet utgick 

studien från två frågeställningar:  

 

Hur beskrev media Navet som plats? 

 

Vad visade brottsstatistik om narkotikabrott och samtliga brott på Navet och i Sundsvall?  

 

Metod 

Material och urval 

Till studien användes en kvantitativ innehållsanalys. För att ta reda på hur media beskrev 

Navet undersöktes tre mediebolag och dess skrivna artiklar från tidningar, radio och tv taget 

från arkiv från Sveriges Television, Sundsvalls Tidning och Sveriges Radio om Navet som i 

studien representerade medias beskrivningar om Navet. Dessa mediebolag valdes ut för att få 

ett så brett spektrum som möjligt angående hur rapporteringen från media sett ut. Med 

tillgång till arkivsamlingarna kunde publicerad data år 2016 kommas åt. Sveriges Television 

och Sveriges Radio har ett stort antal lyssnare och tittare och detta är anledningen till att 

bland annat dessa två medier valts ut som källor till denna studie (Sveriges Radio, 2013; 

MMS, 2016). Sundsvalls Tidning hade år 2016 mellan cirka 26000 till 42000 genomsnittliga 

besökare per dag på deras hemsida (TS Mediefakta, 2017).  

 

Den insamlade datan från media som användes i studien har delats upp i två olika databaser i 

datorprogrammet SPSS. Den ena databasen bestod av inkodat material från 

kodningsformuläret om Navet medan den andra databasen var relaterad till variabeln om 

geografiskt område i Sundsvall stad. Urvalet som användes i studien var skrivna artiklar 

mellan tiden 2016-01-01 till och med 2016-12-31.  
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Det sökord som användes i de olika mediebolagens arkiv var “Navet”.  För att finna relevant 

data till studien användes ett kodningsformulär (se Appendix A) som inkluderade variablerna 

“Fokusering”, “Är rubriken överensstämmande med innehållet?”, “Källa” samt “Riktning”. 

Dessa variabler kodades in i kodningsformuläret. Till detta användes även artiklar om 

narkotika i Sundsvall stad där sökorden var “Sundsvall narkotika” för att undersöka variabeln 

“Geografiskt område” för att vidare studera hur Navet kunde utmärka sig. De valda 

variablerna kunde tillsammans representera hur media beskrivit Navet.  

 

Vid sökning i arkivet från Sundsvalls Tidning gällande Navet var sökordet “Navet”. Vid 

kodning av artiklarna om Navet hos Sundsvalls Tidning gav sökningen totalt 177 träffar 

varav 71 användes i studien. Vad gäller sökning i arkiven hos Sveriges Radio gavs 97 träffar 

men då inkluderas samtliga publiceringsdatum och elva artiklar av dessa var publicerade år 

2016. Sökordet i Sveriges Radios arkiv var “Navet Sundsvall”. Sökningen i Sveriges 

Televisions arkiv gav 57 träffar varav 14 bedömdes vara relevanta. Sökordet i detta arkiv var 

“Navet Sundsvall”.  

 

För variabeln gällande geografiska områden för artiklar om narkotika i Sundsvall fanns totalt 

88 artiklar år 2016 för Sundsvalls Tidning där artiklar nämnt Sundsvall och narkotika och 66 

stycken av dessa användes och sökorden var “Sundsvall narkotika”. Vid kodning av artiklar 

från Sveriges Radio framkom totalt 134 träffar som visade artiklar från alla år hittills. 

Sökorden var “Sundsvall narkotika” och för år 2016 fanns totalt fem artiklar i arkivet. Vid 

sökning av artiklar från Sveriges Television visade det totala sökresultatet för alla år hittills 

85 artiklar för sökorden “Sundsvall narkotika”. Det var tolv av dessa som kunde användas för 

år 2016 då resterande artiklar publicerats andra år alternativt inte handlade om narkotika i 

Sundsvall. 

 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle ha relevans till Navet i Sundsvall och 

att det största fokuset skulle vara Navet. Vidare behövde inte artiklarna i studien handla om 

droger eller brott utan alla artiklar som fokuserar på Navet, såväl positiva, neutrala som 

negativa, inkluderas i studien. Det tydligaste sättet att avgöra om fokuset var Navet var att 

kolla på rubriken för att se om Navet nämndes där, men detta var inte ett krav för att artikeln 
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skulle inkluderas i studien.  Inklusionskriterierna för studien var att publiceringsåret skulle 

vara 2016 och medierna skulle vara Sveriges Television, Sveriges Radio eller Sundsvalls 

Tidning. Det geografiska kravet var att artiklarna skulle handla om Navet i Sundsvall. Vid 

sökning av artiklar om narkotika i Sundsvall stad var inklusionskriterierna att artiklarna 

skulle handla om narkotika och att de geografiska områdena skulle finnas inom Sundsvall 

stad.  

 

Materialet som inkluderades skulle vara skrivet material medan tv- och radioreportage 

exkluderades från studien på grund av tidsbrist och för att samtliga nyhetsrapporter skulle ha 

samma format i skriftlig form för att minska tolkningsutrymmet.  

 

Kodningsformulär 

I kodningsformuläret bedömdes främst artiklar som nämnde Navet, bortsett från när variabeln 

om geografiska områden bedömdes då dessa artiklar istället nämnde Sundsvall och narkotika. 

Kodningsformuläret bestod av ett antal variabler (se Appendix A). När artikelns 

“Fokusering” skulle bedömas var det ofta flera olika händelser eller omständigheter i artikeln 

vilket gjorde det svårt att bedöma vad artikeln fokuserade på. I många fall handlade artikeln 

om både droger samt otrygghet och då gjordes en avvägning gällande vad som fick störst 

fokus i artikeln. Vid dessa fall hade rubriken en stor betydelse; ifall journalisten nämnde 

endast ordet “Otrygghet” i rubriken bedömdes ett sådant exempel som “Otrygghet”. 

Kategorin “Kriminalitet” var en mycket bredare kategori än de andra kategorierna och denna 

användes i de fall där artiklar riktade fokus mot flera olika kriminella handlingar eller att det 

var själva kriminaliteten som var problemet. Kategorin “Polisiärt” innebar att artikeln riktade 

fokus mot exempelvis att polisen ökade sina resurser på Navet eller olika polisiära 

ingripanden. När ingen artikel passade in under någon kategori användes kategorin “Annat” 

och de flesta positiva artiklar hamnade under denna kategori.  

 

Vid bedömning av artiklarnas “Källa” handlade detta om vilka källor som låg bakom den 

information som rapporterades. Det kunde exempelvis vara ett annat nyhetsbolag som 

kommenterat i det aktuella nyhetsbolagets reportage, alternativt ett uttalande från en polis 

eller en kommentar från en insändare. Det kunde även vara en annan källa som kodades 
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“Annat” eller att artiklarna inte beskrev vilken källa som låg bakom och därför kodades som 

“Okänt”.  

 

Kategorin “Annat” kunde ha olika betydelser beroende på vilken variabel som kodades. Vid 

en artikels fokusering kunde “Annat” exempelvis inkludera rapporteringar om busstider, 

företagare som öppnat restauranger i området och så vidare medan kategorin “Annat” kunde 

ha en annan innebörd vid artikelns källa. Exempelvis kunde “Annat” vara ett uttalande från 

en politiker, vittnen till händelsen, socialarbetare och liknande. Anledningen till denna 

kategorisering var att de inte föll inom de mest vanligt förekommande kategorierna och 

därför slogs ihop till en större kategori. 

 

Vid bedömning av vilken riktning artikeln hade lades det största fokuset mot grundproblemet. 

Handlade artikeln exempelvis om att polisen ökade sina resurser på Navet som en följd av 

problematik i området bedömdes artikeln som negativ. Om artikeln istället handlade om att 

exempelvis företagare öppnade restauranger kring Navet och uttalade sig positivt om Navet 

bedömdes artikeln som positiv.  

 

Vad gäller variabeln om det geografiska områden bedömdes narkotikarelaterade nyheter i 

Sundsvalls stad. De begrepp som användes som sökord var “Sundsvall narkotika”. Begreppet 

“Sundsvall” och “narkotika” inkluderade de artiklar som använt dessa ord och därmed 

baserades innebörden av det på andras definitioner och uttalanden. Valet att inrikta sig på 

narkotika och inte droger vid sökningen av artiklar för variabeln berodde på att ordet “drog” 

omfattade även andra betydelser i det svenska språket vilket gav alltför många träffar på 

irrelevant data.  

 

Det geografiska området kunde vara specifika områden, men i vissa fall kunde det vara 

ospecificerat eller nämnt som “centrala Sundsvall” i stort. Vissa nyhetsartiklar benämnde en 

adress där händelsen utspelade sig och därefter kategoriseras adressen in i det korrekta 

området. 

 

18 



Medias beskrivning av Navet 

Brottsstatistik 

Till detta hade data från all brottsstatistik för Sundsvall centrum samt narkotikabrottsstatistik 

för Sundsvall stad använts. Brottsstatistiken som användes bestod av två olika databaser, 

vilka var taget från Polisens register RAR, vilket sedan har analyserats utifrån hur det kunde 

ställas mot vad media visat. Den ena databasen innehöll narkotikabrott i Sundsvalls kommun 

medan den andra databasen bestod av samtliga brott i Sundsvalls centrum. Statistiken som 

användes sträckte sig mellan januari 2016 fram till den 5 november 2016 i databaserna.  

 

Definitioner 

Vid sökning av artiklar i de olika mediearkiven för studien användes ingen speciell definition 

av “Navet”, utan det enda kravet var att artiklarna skulle nämna ordet “Navet” och vara 

relaterat till Sundsvall. Därmed spelade journalisternas definition av Navet en mindre roll. 

Vid de olika testerna i resultaten har likelihood ration förkortats till “LR”.  

 

I databaserna gällande brottsstatistiken valdes definitionen av Navet som “Navet med 

omnejd” där definitionen om vilka platser som inkluderades var valda av polisen själva. 

Navet med omnejd bestod av området och gatorna Esplanaden, Kulturmagasinet, Navet, 

Sjögatan, Skepparegatan, Skeppareplatsen, Stora torget, Storgatan samt Torggatan.  

 

Procedur och databehandling 

De första tio artiklarna för studien kodades gemensamt för att säkerställa att processen 

genomfördes på lika villkor och att bedömningarna var objektiva. Detta med anledning av att 

öka trovärdigheten för den egna bedömningen och uttagandet av variabler då 

utgångspunkterna och kriterierna värderas lika och resterande bedömningar kunde därför 

göras var för sig. Vid tillfällen där artiklarna var oklara och variablerna var svåra att fastställa 

diskuterades bedömningarna med varandra och därefter kunde ett gemensamt svar anges. 
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Materialet till datainsamlingen för de olika medierna har haft flera tillvägagångssätt. Datan 

från Sundsvalls Tidning kunde kommas åt med hjälp av deras privata artikelarkiv på deras 

kontor där sökningsmetoden kunde sortera efter bland annat årtal samt valda sökord. Det var 

däremot inte möjligt att filtrera bort artiklar från tidningen Sundsvalls Nyheter så dessa 

valdes bort i efterhand för att fokusera på arkiv från Sundsvalls Tidning. När 

kodningsformuläret användes hos Sundsvalls Tidning filtrerades endast artiklar in mellan 

2016-01-01 till 2016-12-31. Utöver kodningsformuläret gjordes en undersökning på hur 

många gånger “Navet” nämndes på framsidan av Sundsvalls Tidning under perioden 

2016-01-31 till 2016-12-31. I denna undersökning bedömdes huruvida framsidan om Navet 

var negativ, positiv eller neutral.  

 

Den data som behandlades från Sveriges Radio var webbaserad och togs ifrån deras allmänna 

öppna webbaserade arkiv. Vid kodning av artiklarna från Sveriges Radio användes endast 

sökningar från P4 Västernorrland för att avgränsa datan till ett relevant utbud för resultatet. 

Vid sökning av artiklar från Sveriges Television användes deras egna öppna webbaserade 

arkiv för artiklar och i detta arkiv kunde publiceringsårtalen inte sorteras. 

 

Vid sökning efter artiklar om Navet bestod sökordet endast av ett ord, Navet, vilket gjorde att 

sökresultatet gav många irrelevanta artiklar. Många artiklar kunde handla om något helt annat 

än busstationen Navet eftersom “navet” även hade en annan betydelse. Många artiklar 

handlade exempelvis om att en viss person var navet i ett visst sammanhang, vilket inte har 

med busstationen Navet att göra. Många artiklar nämnde dock busstationen Navet men ofta 

låg fokuset på något helt annat, vilket gjorde att dessa artiklar inte inkluderades i studien.  

 

Sökning i Sveriges Radios arkiv för artiklar om Navet gav 828 träffar och sökordet bestod av 

“Navet”. Eftersom sökningen efter artiklar hos Sveriges Radio för artiklar om Navet gav ett 

stort antal träffar samtidigt som det inte var möjligt att sortera artiklar på publiceringsdatum 

filtrerades samtliga artiklar bort som inte var publicerade av P4 Västernorrland. I Sveriges 

Televisions arkiv ändrades sökordet till “Navet Sundsvall” eftersom det maximala antalet 

träffar var 100 och denna gräns överskreds om sökordet var “Navet”, därför hade flera 

artiklar gått förlorade om sökorden inte ändrats. 
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De artiklar som exkluderades gällande variabeln om geografiska områden för artiklar om 

narkotika i Sundsvall var exempelvis att artikeln kunde vara irrelevant för sammanhanget 

eller handlade om platser utanför Sundsvall stad och kunde därför inte användas till studien.  

 

I studien har uppsatsen utgått från att använda Chi2-test för att mäta samband mellan 

variablerna då alla variabler är på nominalnivå (Pallant, 2016). Chi-2 testerna användes för 

att se hur variablerna kunde påverka varandra och tillsammans kunna ge en bild av hur Navet 

beskrivits i media. Enligt Pallant (2016) måste minst 80% av cellerna ha ett förväntat värde 

av 5, men de Chi2-test som gjordes i denna studie visade att denna gräns överskreds och 

cellerna hade ett värde mindre än 5. När dessa problem uppstod kunde värdet vid Maximum 

likelihood ratio läsas av enligt Mchugh (2013) och därför tillämpades det tillvägagångssättet i 

de fall där problemet uppstod. Signifikansnivån för denna studie var .05 och vid ett resultat 

högre än detta värde behålls nollhypotesen och det konstaterades att det inte fanns något 

samband mellan variablerna. 

 

För att ta reda på styrkan av ett samband i testen användes Cramer´s V och Pallants (2016) 

poängintervall. Pallant (2016) delade in intervallen i tre olika grupper beroende på hur många 

kategorier som finns i variablerna, dock nämns maximalt fyra kategorier vilket gjorde att det 

var detta intervall som användes eftersom variablerna i kodningsformuläret hade fler än fyra 

kategorier. Enligt Pallant (2016) innebar ett värde över .29 ett starkt samband, ett värde av 

.17 innebar ett samband mellan starkt och svagt på skalan och till sist innebar ett värde av .06 

att sambandet var svagt. Vid de fall där det inte visade sig finnas någon signifikant samband 

gjordes inget test med Cramer´s V.  

 

Etiska dilemman 

Vid genomförandet av denna studie har det uppkommit få etiska dilemman att ta hänsyn till 

eftersom den insamlade datan från artiklarna inte innehöll känsliga uppgifter då de redan var 

offentliggjorda för allmänheten. För att inte peka ut ett visst mediebolag som bättre eller 

sämre i något avseende har all data som kodats in i SPSS-databaserna angivits utan 

medienamn och därmed har alla medienamn blandats vilket gör att det inte går att urskilja hur 
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dessa skiljer sig sinsemellan. Detta även med anledning att få en mer generell bild av hur 

media beskrivit Navet. 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) var konfidentialitet viktigt vid forskning om känsligt material. 

Därför var denna princip om konfidentialitet relevant till brottsstatistiken eftersom inga 

enskilda individer skulle kunna identifieras.  

 

Resultat 

Avsnittet inleder med resultat från vad kodningsformuläret visat gällande medias 

beskrivningar och rapporteringar gällande Navet. Fortsättningsvis presenteras tabeller som 

vidare beskriver vad studien visat. Avslutningsvis redovisas brottsstatistik. 

 

Enligt Tabell 1 var det 88 negativa artiklar gällande Navet medan tre var neutrala och fem var 

positiva, vilket betyder att 91.7% (n = 88) av artiklarna hade en negativ riktning. Ett test med 

likelihood ratio menade att det fanns ett signifikant samband mellan variablerna “Riktning” 

och “Källa” (LR = .041. n = 96. Cramer´s V = .269). Enligt korstabulleringen i Tabell 2 

visade resultatet att källorna “Insändare”, “Polis” samt “Okänt” var negativa i samtliga fall. 

Tabell 2 redovisade även att källan “Annat” hade högst frekvens av positiva och neutrala 

artiklar av samtliga kategorier gällande typ av källa. Tabell 1 tyder därmed på att kategorin 

“Annat” inkluderar de flesta positiva artiklar i studien men samtidigt hade kategorin ändå ett 

stort antal negativa artiklar trots att de negativa artiklarna inte passat in under kategorin 

“Polis”, vilket bör kunna anses som den mest negativa kategorin i denna studie. Kategorin 

“Polis” var den mest negativa kategorin eftersom 100% (n = 33) av artiklarna var negativa 

samtidigt som kategorin har ett stort antal frekvenser jämfört med de övriga kategorierna. 

Vidare är kategorin “Annat” den mest positiva kategorin eftersom 4 av 5 positiva artiklar 

inkluderas i denna kategori om fokus endast riktas mot antalet positiva artiklar. Men vid 

närmare undersökning visar resultatet att kategorin “Annat” är i stor utsträckning negativ 

eftersom 80% (n = 35) av artiklarna var negativa samtidigt som kategorin hade ett stort antal 

frekvenser.  

 

22 



Medias beskrivning av Navet 

 

 

Tabell 1. Artiklar om Navet: Korstabulering mellan artiklarnas källor och riktning 

    Riktning     

Källa Positiv Neutral Negativ Total 

Nyhetsbolag 1 0 4 5 

Polis 0 0 33 33 

Insändare 0 0 12 12 

Annat 4 3 28 35 

Okänt 0 0 11 11 

Total 5 3 88 96 

 

Under perioden 2016-01-01 till 2016-12-31 nämndes “Navet” totalt 17 gånger på framsidan 

av Sundsvalls Tidning. Av dessa bedömdes 15 stycken förstaomslag som negativa (88%), en 

bedömdes vara positiv medan en bedömdes vara neutral.  

 

I studien fokuserades det mest på droger (24%, n = 23) och otrygghet (24%, n = 23), enligt 

Tabell 2. Minst fokus, bortsett från kategorin “Annat”, hade kategorin “Kriminalitet” vilket 

utgjorde 10.4% (n = 10). 
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Tabell 2. Artiklar om Navet: Korstabulering mellan artiklarnas källor och fokusering. 

      Fokusering         

Källa Droger Kriminalitet Våld Otrygghet Polisiärt Annat Total 

Nyhetsbolag 0 1 2 1 0 1 5 

Polis 7 3 10 6 7 0 33 

Insändare 5 1 0 6 0 0 12 

Annat 11 3 2 9 2 8 35 

Okänt 0 2 4 1 4 0 11 

Total 23 10 18 23 13 9 96 

 

Ett test med likelihood ratio visade att det fanns ett signifikant samband mellan variablerna 

“Fokusering” och “Källa” (LR = .000. n = 96. Cramer´s V = .344). I Tabell 2 visar resultatet 

att samtliga insändare riktade fokus mot droger, kriminalitet eller otrygghet. När källan var en 

polis riktades fokus mot samtliga kategorier i olika utsträckning bortsett från kategorin 

“Annat” som hade en frekvens av 0. Kategorin “Annat” inkluderade exempelvis flest antal 

artiklar om droger samt otrygghet. Men resultatet visar även att kategorin “Annat” 

inkluderade få artiklar om våld jämfört med kategorin “Polis”.  

 

När artiklarnas rubriker undersöktes visade resultatet att samtliga rubriker var 

överensstämmande med innehållet.  

 

Genom att undersöka den geografiska fördelningen vad gäller nyhetsrapporteringar om 

narkotika i Sundsvall i studien koncentrerades fem av totalt 82 artiklar på Navet, vilket 

motsvarade 6.1% (n = 5) av rapporteringarna enligt Tabell 3. Artiklarna som handlade om 

narkotika i Sundsvall stad uppgav oftast inte en specificerad geografisk placering vilket 

menas att platserna ofta inte kunde definieras med ett namngivet område, utan mer som en 
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allmän beskrivning av en generell plats. De geografiska områden som det rapporterats mest 

om var “Centrala Sundsvall” med 11 artiklar (13.4%) samt “Okänt” med 48 artiklar (58.5%). 

Bland de specifika platserna som framkom i artiklarna noterades Navet flest antal gånger.  

 

Tabell 3. Narkotikarelaterade artiklar i Sundsvall stad: Geografiska områden 

Område   n (%)a 

  Centrala Sundsvall 11 (13.4) 

  Okänt 48 (58.5) 

  Centralstationen 4 (4.9) 

  Navet 5 (6.1) 

  Bergsåker 1 (1.2) 

  Nacksta 2 (2.4) 

  Granlo 1 (1.2) 

  Sundsvalls Sjukhus 2 (2.4) 

  Rättspsykiatrin Sundsvall 3 (3.7) 

  Birsta 3 (3.7) 

  Skönsberg 2 (2.4) 

  Total 82 (100.0) 

an = antalet observationer. (%) = motsvarande procentenhet. 

 

Brottsstatistik 

Enligt Polisens register över narkotikabrott i Sundsvall stad fanns totalt 771 anmälningar 

under år 2016 där 138 anmälningar koncentrerades på “Navet med omnejd” (17.9%). De 

anmälningar om narkotikabrott som hittades om Navet med omnejd kunde återfinnas i de 
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anmälningar som fanns i rapporteringarna om narkotikabrott i Sundsvall stad. Statistiken för 

detta register sträckte sig fram till 6 november 2016.  

 

Enligt Polisens register över statistik om brott i Sundsvall centrum stod “Navet” för 24.7% av 

den totala brottsrapporteringen under år 2016, vilket motsvarar 2184 brott av totalt 8826 

anmälda. “Navet” var det område inom Sundsvall centrum som hade flest anmälningar om 

brott. Statistiken som användes från Polisens register över brottsrapportering i Sundsvall 

centrum sträckte sig mellan januari 2016 fram till den 4 november 2016 i databasen. Det var 

inte möjligt att få fram fullständig statistik för hela år 2016, men det var heller inte möjligt att 

få tag på fullständig statistik över alla typer av brott i Sundsvall stad. I de båda databaserna 

från Polisens register gällande brottsstatistiken beskrevs definitionen av Navet som “Navet 

med omnejd” där området var definierat av polisen själva.  

 

Diskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur media har beskrivit och rapporterat nyheter om 

Navet samt rapportera om brottsstatistik i Sundsvall och på Navet. Enligt Polisens tidigare 

uppgifter visade att “Navet med omnejd” som benämning stod för en utmärkande del av den 

brott- och narkotikastatistik som rapporterats under 2016 i Sundsvall stad och Sundsvall 

centrum. Även en trygghetsmätning visade att Navet var markerad som en plats där 

människor flest gånger uppgivit känna sig otrygga i jämförelse med andra områden i 

Sundsvall stad (Löfdahl & Rovio, under tryckning). Genom medias rapporteringar om Navet 

visade resultaten att en övervägande del av artiklarna var negativt riktade vilket även 

förstaomslagen om Navet var vilket betyder att majoriteten av det som lästes om platsen var 

negativt. Resultaten för vad gäller narkotikarapporteringar i Sundsvall stad visade att den 

geografiska platsen i de flesta fall utelämnades i artiklarna men att Navet uppmärksammades 

flest gånger vad gäller de specifikt utpekade platserna i artiklarna. Utifrån den negativa 

publicitet som media skapat kunde det medföra stämplingar av Navet som plats enligt teorin 

Ecological Labeling (Brantingham & Brantingham, 1991). 
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Resultaten visade ett signifikant samband mellan artiklarnas källor och artiklarnas riktning 

vilket betyder att beroende på vilken källa som låg bakom artiklarna blev riktningen olika 

beroende på vilken källa det handlade om. Det var ett rimligt resultat eftersom om källan var 

en polis hade samtliga artiklar en negativ riktning eftersom de artiklar som hade koppling till 

polisen alltid handlade om negativa händelser. De positiva händelserna hamnade i kategorin 

“Annat” och därför var det en större andel positiva artiklar i kategorin “Annat”. När källan 

var en insändare visade dock resultatet att samtliga var negativa vilket betyder att när 

privatpersoner och exempelvis politiker valde att skriva en insändare om Navet valde dessa 

att fokusera mot det negativa och de problem som finns på Navet. Vidare tyder resultatet på 

att insändarna valde att fokusera endast mot otrygghet, droger samt kriminalitet, vilket 

stämmer överens med att samtliga insändare bedömdes vara negativa. Att samtliga insändare 

var negativa visade att det inte endast var mediebolagen som framställde Navet som negativt 

utan det var även insändarna själva som framställde Navet som negativt. Resultatet tyder 

därmed på att mediebolagen möjligtvis i en större utsträckning valde att ta med positiva 

nyheter om Navet jämfört med insändarna eftersom det var en högre frekvens av positiva 

nyheter i kategorin “Annat” och “Mediebolag” jämfört med kategorin “Insändare” vad gäller 

typ av källa. Dock bör det tas i beaktning att kategorin “Insändare” utgjorde 12 av 96 artiklar 

och därför kunde den procentuella fördelningen se annorlunda ut om antalet insändare för 

större. Vidare bör det kunnas antas att det var mediebolagen själva som hade ansvaret för 

vilka insändare som publicerats och att det därmed kunde finnas en viss selektion vad gäller 

dessa insändare.  

 

Resultatet i studien visade även att samtliga artiklar bedömdes ha en överensstämmande 

rubrik med innehållet. Det betyder att problemet, som Strömbäck (2014) nämnde om att vissa 

journalister prioriterat att publicera så intresseväckande information som möjligt och att 

mindre vikt lagts på att beskriva verkligheten, inte var ett problem för de artiklar som 

bedömdes i kodningsformuläret då samtliga rubriker stämde överens med innehållet.  

 

Resultatet visade att Navet nämndes 17 gånger under år 2016 på Sundsvalls Tidnings 

framsidor. Om det publicerats en tidning varje dag under ett års tid skulle detta ha motsvarat 

4.7% av det totala antalet publiceringar. Att 15 av 17 artiklar bedömdes vara negativa betyder 

att när Navet väl nämnts på framsidan framställs platsen som en negativ plats i majoriteten av 
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fallen, även om antalet artiklar om Navet bara var 17 stycken under 2016. Relaterat till 

tidigare forskning som visat ett samband mellan att läsa framsidan av nyheter i tabloidformat 

och rädsla för att bli utsatt för brott, skulle även den majoritet av negativa förstaomslag om 

Navet kunna öka rädslan för brott (Smolej & Kivivuori, 2006). Enligt tidigare studier har det 

visat sig att nyheter om brott har fått en ökad publicitet på förstaomslag och att detta skulle 

kunna förklara de övervägande negativa omslag som fanns om Navet (Pollack, 2001).  

 

Resultatet i Tabell 2 pekade på att mest fokus i artiklarna var på droger och otrygghet på 

Navet. Att nästan en fjärdedel av artiklarna handlade om droger skulle möjligen kunna 

förklara den rapporterade otryggheten på Navet eftersom majoriteten av journalister hävdat 

att nyheter om narkotikabrott skapar rädsla (Löfdahl & Rovio, under tryckning; Mastroianni 

et al., 2008). Genom att undersöka variabeln vad gäller artiklarnas fokusering, utgjorde 

kategorin “Kriminalitet” endast 10.4% (n = 10) av alla artiklar. Detta kunde bero på 

uppdelningen av kategorierna “Droger” och “Våld” då dessa kategorier även skulle kunna 

passa in under kategorin “Kriminalitet”. Därför kunde det antas att artiklarna utan denna 

kategorisering av variablerna “Droger “ och “Våld” skulle leda till en högre andel artiklar i 

kategorin “Kriminalitet”. Resultatet visade även på ett starkt signifikant samband mellan 

“Fokusering” och “Källa” vilket betyder att källan till artikeln påverkade vilket typ av fokus 

som artikeln hade eller vise versa. I likhet med det tidigare likelihood-testet mellan “Källa” 

och “Riktning” var resultatet rimligt eftersom artiklar om polisiära insatser kommenterats av 

polisen själva och inte av någon annan. Belackova et al. (2011) menade att olika mediatypers 

rapportering om drogproblematik kunde skilja sig beroende på vilken källa som låg bakom 

artiklarna, vilket skulle kunna förklara de resultat som fanns i studien där det var ett 

signifikant samband mellan “Källa” och “Fokusering”. 

 

Resultaten visade att en övervägande del av de artiklar som handlade om Navet var negativa 

vilket skulle kunna ha att göra med hur journalistiken används för hur Navet som plats ska 

framställas. Då det har visat sig i tidigare forskning att negativa nyheter ger mer 

uppmärksamhet och att polarisering kan användas för att väcka intresse för allmänheten 

skulle media kunnat ge en mer dramatisk bild av Navet som plats (Falkheimer, 2011; 

Sundqvist, 2006). Den negativa publicitet som rapporterats om Navet skulle kunna bero på att 

media kunde ha en förutbestämd utgångspunkt i vad som ska rapporteras gällande Navet och 
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då, enligt vad tidigare forskning visat, också utnyttjat den rädsla för brott som redan fanns 

hos befolkningen genom att lyfta fram det negativa om platsen ännu mer (Jewkes, 2004; 

Sundqvist, 2006).  

 

Medias beskrivningar skulle, utifrån resultaten samt tidigare forskning, kunna påverkat 

befolkningen i olika utsträckning beroende på vem som tog del av informationen (Koomen et 

al., 2000). Artiklarna från denna studie skulle kunnat påverka läsarna olika mycket relaterat 

till tidigare forskning som menade att människor tog de trovärdiga nyheterna mer på allvar 

(Koomen et al., 2000). Det som kunde påverka hur media beskrivit och rapporterat om Navet, 

sett till tidigare studier, skulle kunna vara om de själva valt att rikta sig mot den målgrupp 

som intresserar och oroar sig mest för narkotikanyheter vilka var föräldrar för deras barn 

(Mastroianni et al.,2008; Falkheimer, 2011).  

 

Resultaten visade även att de flesta artiklar inte hade uppgivit en specifik geografisk 

placering för händelserna i artiklarna men när detta väl framgick var det främst gällande 

narkotikabrott på Navet. Detta skulle enligt tidigare forskning kunnat skapat ett dåligt rykte 

om Navet som plats och enligt teorin Ecological Labeling skulle detta möjligen kunnat 

stämplat Navet av allmänheten beroende på vilken typ av människor som befinner sig inom 

området (Brantingham & Brantingham, 1991; Leverentz, 2012).  

 

Då Navet nämndes flest gånger bland de specifika geografiska områdena i studien, tyder detta 

på att Navet som specificerad plats i de narkotikarelaterade nyheterna fått mest fokus av 

media. Då tidigare forskning menat att de samhällsfrågor som media uppmärksammar mest 

även var det som upplevts som viktigast hos befolkningen, skulle möjligtvis Navet kunnat ses 

som en uppmärksammad debatt för befolkningen då media rapporterat om platsen. På så sätt 

kunna uppfattats som ett större problem för samhället än vad det eventuellt är (Falkheimer, 

2011; Strömbäck, 2000). 
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Brottsstatistik, trygghetsundersökning samt Ecological Labeling 

Både gällande trygghetsundersökningen i Sundsvall stad och brottsstatistik i Sundsvall 

centrum utmärkte sig Navet som den plats som folk nämnt flest gånger att de var otrygga på 

samt att Navet var det område inom Sundsvall centrum som hade flest rapporteringar till 

Polisen om brott (Löfdahl & Rovio, under tryckning). 

 

Då det framkommit av resultaten från brottsstatistiken att Navet stått för nästintill en 

fjärdedel av alla brott i Sundsvall centrum och utgjort 17.9% (n = 138) av alla narkotikabrott i 

Sundsvall stad, kunde det konstateras att en betydande del av brotten begåtts på Navet. Sett 

till vad Marklund (2011) fann i sin studie om hot spots, fanns det svårigheter i att dra 

slutsatser om Navet som plats är ett utmärkande brottsaktivt område, en hot spot, eller inte 

eftersom brottsstatistiken endast redogjorde för narkotikabrott och därmed inte all brottslighet 

för Sundsvall stad. 

 

Resultaten från trygghetsundersökningen skulle kunna orsakats av de övervägande negativt 

riktade artiklar som media publicerat om Navet och den riktade uppmärksamhet som visat sig 

i media då de flesta menade att media påverkat deras upplevelse av trygghet (Löfdahl & 

Rovio, under tryckning). Otryggheten kring Navet skulle enligt tidigare forskning även kunna 

orsakats av medias fokusering på ovanliga brott som riskerar att uppmärksammas i högre 

grad än vad de förekommit och då vilseleda läsarna till att känna rädsla för brott som 

vanligtvis inte begås (Kort-Butler, 2016). I tidigare resultat från en studie av Kort-Butler 

(2016) skulle media även kunnat måla upp en vinklad bild av gärningsperson och offer vilket 

även skulle möjligen kunna appliceras på Navet och därmed öka rädslan för att viktimiseras 

på Navet. 

  

Då det forskats fram att media kan lägga fram information på ett särskilt vis och då riskera att 

skapa missuppfattningar om verkligheten för allmänheten, kunde media på så sätt uppmuntra 

till ökad rädsla för brott (Pollack, 2001; Sarnecki, 1994). Resultat från tidigare studier har 

visat att media kan manipulera till rädsla för brott samt att rädsla för att bli viktimiserad även 

bidragit till att människor undviker specifika platser (Jewkes, 2004; Jönsson, 2001; Smolej & 
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Kivivuori, 2006). Detta kunde kopplas ihop med teorin Ecological Labeling som menar att 

stämpling av en plats kan medföra undvikande av platsen (Brantingham & Brantingham, 

1991). Det kunde konstateras att det fanns en rapporterad brottslighet som möjligen skulle 

kunna peka på att Navet var en brottsaktiv plats och att en trygghetsundersökning visat att 

befolkningen rapporterat om en befintlig otrygghet på Navet (Löfdahl & Rovio, under 

tryckning; Marklund, 2011). I resultaten från studien kunde det dock inte säkerställas om 

media manipulerat till rädsla eller uppmanat till otrygghet på Navet i de mediebolag som 

studerats i studien. Det gick heller inte att dra slutsatser om media hade överdrivit den 

negativa bilden av Navet eller inte, men att de artiklar som skrev om Navet var övervägande 

negativa. 

 

Trygghetsundersökningen pekade mot att de flesta deltagarna nämnde att “Busstationen” var 

en otrygg plats och det här kunde betyda att Navet hade blivit stämplad som just otrygg 

(Löfdahl & Rovio, under tryckning). Enligt Ecological Labeling bidrar stämplingen till att 

Navet drar till sig personer som vill begå brott men Navet drar därmed även till sig poliser 

enligt Ecological Labeling (Brantingham & Brantingham, 1991). Att Navet drar till sig 

poliser kunde därmed möjligtvis förklara att en stor andel brott upptäckts på Navet vilket 

brottsstatistiken visat. Enligt teorin resulterar stämplarna i att personer som inte är kriminella 

drar sig undan från platsen och istället fylls Navet av personer som är kriminella, poliser eller 

exempelvis socialarbetare, mycket på grund av dessa individers förväntningar på platsen 

(Brantingham & Brantingham, 1991). Vidare menar teorin Ecological Labeling att det 

befinner sig individer som vill sälja droger på Navet på grund av att de tror att missbrukare 

finns där, medan missbrukarna tror att langarna finns där och till sist riktar poliserna sina 

resurser mot Navet. 

 

Ecological Labeling menar även att om de kriminella individerna har svårt att dölja sina 

aktiviteter, vilket leder till att allmänheten får en större insyn i kriminaliteten, leder det till en 

ökad risk för stämpling (Brantingham & Brantingham, 1991). Eftersom Navet är en 

busstation och många som pendlar kanske inte har något val att undvika Navet leder det till 

att allmänheten stämplat Navet som en otrygg plats på grund av att de är tvungna att befinna 

sig på på platsen och därmed ser de olika kriminella handlingar som begås på platsen.  
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Då medias negativa publicitet kunde ligga till grund till att ett område kunde ses som dåligt 

och då skapa ett negativt rykte om sig, skulle detta kunna innebära att en plats stämplas 

negativt (Leverentz, 2012). Vidare kunde även samtal om brottslighet bidra till att ett område 

kunde få ett dåligt namn över sig vilket skulle kunna uppkomma från media då befolkningen 

följer det media publicerat. På så sätt skulle Navet kunna vara en plats som, utifrån den 

negativa publicitet som media skapat och fokuserat på, blivit stämplad som otrygg och 

negativ enligt teorin Ecological Labeling. Enligt teorin Ecological Labeling kunde stämplar 

av en plats ha en större effekt på människors rädsla jämfört med brottsstatistik för ett visst 

område vilket skulle kunna relatera till hur Navet kunde stämplas som plats via media 

(Brantingham & Brantingham, 1991). Detta skulle kunna betyda att om media stämplat Navet 

som en negativ plats skulle detta kunna innebära att allmänheten möjligen främst bygger sin 

oro och sina känslor av otrygghet baserat på medias stämplar om Navet än på vad den 

faktiska brottsstatistiken visat. I och med att media rapporterat övervägande negativt om 

Navet skulle det möjligtvis kunna försvåra att förändra allmänhetens syn på Navet och få bort 

de negativa stämplarna. 

 

Sammanfattningsvis kunde det konstateras att det enligt brottsstatistiken begås brott på 

Navet, att media lyft fram de negativa händelserna om Navet särskilt och att detta skulle 

kunna bidragit till en stämpling av platsen som otrygg enligt teorin Ecological Labeling. 

 

Begränsningar 

Det som bör tas i beaktning är att resultatet bygger på andras definitioner av Navet som plats 

då datan från media, brottsstatistiken och trygghetsundersökningen grundat sig på deras egen 

definition av Navet och alltså fanns ingen entydig definition att gå efter (Löfdahl & Rovio, 

under tryckning). Detta innebar en risk att Navet som plats gav delade uppfattningar beroende 

på varifrån källan kom ifrån och vilket kunde göra det svårare att jämföra resultaten med 

varandra om definitionerna skiljde sig åt. Dataset som behandlade statistik från polisen 

inkluderade ett flertal platser som tillsammans beskrev “Navet med omnejd” enligt polisens 

egen definition. Det bör tas hänsyn till att definitionen av “Navet med omnejd” här inte var 

specifikt utpekad och inkluderar andra områden runtomkring Navet och att området därför 
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inte direkt används som definition av “Navet”. I datasetet som där “Navet med omnejd” 

beskrevs fanns variabeln “Navet” som en av de angivna platserna vilket endast var namngivet 

för den platsen i området. 

 

Gällande undersökningen av variabeln om geografiskt område i Sundsvall stad angav media 

sällan det exakta geografiska området där händelsen i artikeln utspelat sig. Trots att Navet 

rapporterades flest gånger utifrån de mer specifika områdena, skulle detta kunnat visa ett 

annat resultat om kategorierna “Okänt” och “Centrala Sundsvall” istället hade specificerats 

och då kunnat påverka antalet artiklar som egentligen handlade om “Navet” eller andra 

platser.  

 

Det som kan påverka resultaten från polisens statistik om narkotika och brott i Sundsvall stad 

och Sundsvall centrum var att anmälningarna endast fanns tillgängliga från och med januari 

2016 till och med november 2016. Då fullständig data inte var möjlig att få tag på skulle detta 

kunnat påverka resultaten något då resterande anmälningar saknats i bedömningen. 

Brottsstatistiken i hela Sundsvall stad visade endast narkotikabrott och rapportering om annan 

brottslighet var inte möjlig att få tag på utan endast vad gäller Sundsvall centrum. Det bör tas 

i beaktning att data från brottsstatistik och trygghetsundersökning kontrollerat olika delar i 

Sundsvall och då inte kunde ge en precis jämförelse mellan brott och otrygghet. Vid analys 

av data från brottsstatistik över Navet och i Sundsvall var det viktigt att ha i åtanke att 

mörkertal kunde förekomma och därför svårt att bedöma den totala sanningen vad gäller 

vilka och hur många brott som förekommit (Sporre & Standar, 2006). 

 

I kodningsformuläret tolkades artiklar från media genom variabler. Bedömningarna som 

gjordes var svåra att tolka helt objektivt och resultaten skulle därmed kunna tolkas olika 

beroende vem som genomfört bedömningarna. För att motverka detta i möjligaste mån 

tolkades tio artiklar tillsammans för att nå så hög objektivitet som möjligt utifrån de 

förutsättningar som fanns. 

 

Vid artikelsökning av narkotikarelaterade artiklar i Sundsvall stad användes sökordet 

“narkotika” och inte ordet “drog” vilket möjligen skulle kunnat påverka resultatet. Om de 

båda definitionerna inkluderats skulle det kunnat ha gett en mer sanningsenlig bild över 
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medias rapportering. För att få med så många relevanta artiklar som möjligt skulle detta vara 

aktuellt vid fortsatt forskning. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom studien endast riktade fokus mot skrivna artiklar från vissa utvalda mediebolag år 

2016 bör den framtida forskningen även inkludera fler årtal och jämföra om det skett någon 

förändring mellan årtalen för att få en vidare bild över hur media beskriver och rapporterar 

om Navet. Vidare bör forskningen inkludera fler mediebolag och även jämföra dessa för att 

se eventuella skillnader samt inkludera tv- och radio-reportage för att se om dessa medietyper 

skiljer sig i sin rapportering av Navet.  

 

Till sist bör den fortsatta forskningen även fokusera på att intervjua journalister angående hur 

de ser på problematiken på Navet samt deras rapportering gällande detta för att på så sätt få 

ytterligare perspektiv.  

 

Slutsats 

Resultaten visade att Navet hade en negativ riktning i majoriteten av fallen i artiklarna och att                

media valt att fokusera på droger och otrygghet i störst utsträckning. Resultaten från studien              

visade att Navet utgjorde 6.1% (n = 5) av alla artiklar om narkotika i Sundsvall stad medan                 

Navet som specificerat geografiskt område noterades flest antal gånger.  

 

Utifrån vad resultaten visat blev således slutsaten att Navet utmärkt sig i brottsstatistiken men              

att det fanns svårigheter i bedömningen om Navet skulle vara en utmärkande brottsaktiv plats              

eller inte. Genom medias beskrivningar av Navet kunde resultaten inte tala om medias bild              

var överdriven i förhållande till hur verkligheten ser ut, däremot visade brottsstatistik att             

Navet är en problemfylld plats. Genom medias beskrivningar har Navet uppmärksammats           

särskilt som en negativ plats i Sundsvall stad vilket skulle, genom teorin Ecological Labeling,              

kunnat förklara att Navet möjligen blivit stämplad som en otrygg plats av befolkningen.  
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Appendix 

Appendix A: Kodningsformulär 

1. Fokusering (Droger/Kriminalitet/Våld/Otrygghet/Polisiärt/Annat) 

2. Är rubriken överensstämmande med innehållet? (Ja/Nej) 

3. Källa (Nyhetsbolag/Polis/Insändare/Annat/Okänt) 

4. Riktning (Positiv/Negativ/Neutral)

 

5. Geografiskt område (Var/Ospecificerad)a 

a= variabel 5 undersöktes enskilt för narkotikarelaterade artiklar i Sundsvall stad. 
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