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ABSTRACT
This article presents results from a research project, the main aim of which is 
to analyze media representations of youth robberies in a number of Swedish 
newspapers during the five year period 1998-2002. Prominent patterns in the 
way media report these crimes are mapped using content analysis, and discu
ssed in terms of their potential consequences. The theory of so called moral 
panics plays an important part in these discussions. When it comes to the gro
wing ‘racialization of youth crime in public debate, the youth robberies are a 
phenomenon -  as well as a concept -  vested with great symbolic powers. It is 
thus important to scrutinize the ways in which interpretations, values and at
titudes are formed in this area.
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Simon Lindgren

”Ungdomsrån” — uppkomsten 
av ett begrepp

I september 1999 riktade svenska medier plötsligt intresset mot ett fenomen 
som framställdes som nytt och alarmerande. Ungdomar som rånade andra 
ungdomar på mobiltelefoner, klockor och dyra jackor i storstadsområdena pre
senterades i termer av en ny brottsvåg som sköljde över landet. Mediernas upp
märksamhet gentemot denna typ av brott förblev sedan förhållandevis intensiv 
under ett par år, men avtog gradvis mot slutet av 2002. Mediernas reaktion på 
dessa brott har sedan studerats inom ramen för projektet ”Mediebilden av ung
domsrån -  konstruktioner och konsekvenser” (finansierat av Brottsofferfonden) 
och det är resultat från den studien som presenteras här. Fokus riktas särskilt 
mot det symboliska etablerandet av företeelsen ”ungdomsrån”, det vill säga mot 
att i socialkonstruktionistiska termer kartlägga den karriär som begreppet har 
gjort. Den totala rapporteringen om ungdomsrån i Aftonbladet, Expressen, 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under perioden 1998-2002 utgör den 
empiriska basen för detta. För att samla in data har en rad sökningar gjorts i de 
två fulltextdatabaserna Mediearkivet1 som inkluderar Aftonbladet och Svenska 
Dagbladet och PressTexP som inkluderar Expressen och Dagens Nyheter.

Även om själva ordet ”ungdomsrån” rimligtvis har använts vid något ensta
ka tillfälle i massmedierna tidigare så framträder det från och med den senare 
delen av 1999 med en helt ny kraft. I Aftonbladet och Svenska Dagbladet fö
rekommer ordet aldrig i någon artikel före den 9/9 1999. I Dagens Nyheter 
förekommer ordet en gång under 1997 och en gång under 1998 och i Expres
sen förekommer ordet en gång under 1998 och en gång i april 1999. I septem
ber 1999 används det plötsligt i närmare 30 artiklar i de fyra tidningarna. In
troduktionen av ”ungdomsrån” som begrepp i massmedierna ägde således rum 
just denna månad. Detta mönster kan sättas i relation till de inom semioti- 
ken centrala begreppen denotation och konnotation. Denotation handlar om

1 Se www.mediearkivet.se
2 Se www.presstext.prb.se

http://www.mediearkivet.se
http://www.presstext.prb.se
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vad en text eller ett ord står för i bokstavliga och uppenbara termer (Berger 
1999:80). Före brytpunkten 1999 var det främst den denotativa innebörden 
av termen ”ungdomsrån” som stod i fokus vid de få tillfällen som den använ
des. Man använde helt enkelt den språkliga konstruktionen ungdoms—rån för 
att beteckna rån i vilka någon av, eller båda, parterna var ungdomar. Detta il
lustreras av citatet nedan, som är ett utdrag ur den kronologiskt första artikeln 
i det analyserade materialet som använder begreppet.

Flera fall av ungdomsrån
Flera rån där ungdomsgäng var inblandade skedde på fredagskvällen. Tre män rå
nades och misshandlades av ett femtontal ungdomar i 13-15-årsåldern vid 19.30- 
tiden i närheten av Mälarhöjdens tunnelbanestation. Först blev en av männen at
tackerad bakifrån. En av killarna i gänget vred om hans arm och försökte ta plån
boken som mannen hade i bakfickan. Mannen försökte hålla i plånboken men blev 
skallad och tvingades släppa den (D N  15/3 1997).

I samband begreppets genombrott påbörjas emellertid en förskjutning mot en 
användning av ett ungdomsrånsbegrepp med en bredare konnotativ innebörd. 
Konnotation syftar på de olika kulturella betydelser som är kopplade till en 
term {Berger 1999:79). Ungdomsrånsbegreppet blir således kraftfullt först i 
samband med att det kommer att stå för en hel problematik med sina givna ak
törer, miljöer och motiv. Stuart Hall förklarar detta:

Labels are important, especially when applied to dramatic public events. They not 
only place and identify those events; they assign events to a context. Thereafter the 
use of the label is likely to mobilise this whole referential context, with all its associa
ted meanings and connotations (Hall et al 1978:19).

Uppgiften i det följande består i att utforska vad Hall kallar ”referentiell kon
text”: ungdomsrånens sammanhang. Vad är ett ”ungdomsrån”? Inom inne
hållsanalysen talar man om ”analysenheter” och ”kodningsenheter” (Berg
ström & Boréus 2000:50ff). Analysenheten, som i det här fallet utgörs av de 
studerade tidningarnas totala innehåll (annonser undantagna) under de utval
da åren, är den textmassa i vilken man registrerar förekomsten av någon eller 
några kodningsenheter. Dessa kan exempelvis vara vissa ord, teman eller ar
gument. Kodningsenheten i detta sammanhang är fenomenet ”ungdomsrån” i 
bemärkelsen ungdomar som rånar andra ungdomar. För att registrera de artik
lar som därmed blir aktuella för projektet har arbetet gjorts i tre steg.
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• För det första har en sökning i båda databaserna gjorts, avseende alla fyra 
tidningar under samtliga studerade år, utifrån sökordetungdomsrån”.

• För det andra genomfördes två trunkerade sökningar (ungd*+rån, ung*+rån) 
på samma analysenhet för att fånga in de artiklar som behandlar samma fe
nomen men utan att använda själva ordet ”ungdomsrån”.

• För det tredje gjordes en manuell genomgång av det insamlade materialet 
för att sortera bort de artiklar som var irrelevanta för projektet. Den största 
gruppen av artiklar som exkluderades i detta steg handlade om unga män
niskor som begått rån, men inte mot andra ungdomar.

Mediereaktionens intensitet
Det totala antalet artiklar som på så vis samlades in var 268. Av dessa har 34 
procent publicerats i Dagens Nyheter, 28 procent i Expressen, 20 procent i 
Svenska Dagbladet och 18 procent i Aftonbladet. Denna uppgift är kanske 
främst intressant i och med att den illustrerar att de två kvällstidningarna, 
trots att de allmänt kan anses vara mer inriktade mot Sensationsjournalistik, 
står för mindre än hälften av artiklarna. Detta säger förvisso ingenting om på 
vilket sätt man har tagit upp ungdomsrånen, men väl något om den generella 
uppmärksamhet som ägnats åt fenomenet. Alla tidningar har uppmärksammat 
ungdomsrån som företeelse, men det är anmärkningsvärt att skillnaderna är så 
pass stora. Dagens Nyheter har exempelvis tagit upp ämnet i dubbelt så många 
artiklar som Aftonbladet. Det är svårt att bedöma vad detta förhållande egent
ligen representerar. En viktig poäng som det emellertid illustrerar är att medie- 
diskussionen om ungdomsrån inte på något vis kan sägas ha utspelats huvud
sakligen i kvällspressen. Mer exakt återfanns 54 procent av artiklarna om ung
domsrån i morgontidningarna, medan 46 procent återfanns i kvällstidningar
na. Några jämförelsepunkter: Sökordet ”Knutby”’ (januari -  april 2004) leder 
till 582 träffar (artiklar) varav 61 procent återfinns i kvällstidningarna. Sökor
det ”Big Brother” (januari -  december 2003) ger 1626 träffar varav 83 procent 
i kvällstidningarna. Sökordet ”Flamas” (januari 2000 -  december 2003) ger 
1074 träffar, varav 32 procent i kvällstidningarna.

När det gäller artiklarnas fördelning över dagspressens olika genrer är sprid
ningen förhållandevis stor. Om det är föga överraskande att det främst är i 
form av nyheter, kommentarer och notiser som ungdomsrån behandlas, så är 
det desto mer slående hur frågan genomsyrar tidningarnas alla delar. Medan 
”Knutby” främst huserar på inrikessidorna, ”Hamas” på utrikessidorna och 
”Big Brother” på nöjessidorna, sprider sig ungdomsrånsfrågan tämligen brett 
över en rad olika genrer.
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Figur 1. Artiklarnas fördelning över olika genrer 1998-2002 (N=268).

a: första sidan 
b: ledare 
c: debatt 
d: insändare 
e: nyheter 
f: krönikor 
g: notiser 
h: kultur 
i: kommentar 
j: reportage 
k: radio/tv 
I: sport

Ytterligare en intressant aspekt som framträder när materialet analyseras kvan
titativt är hur plötsligt och kraftfullt själva begreppet (och den därmed kopp
lade företeelsen) ungdomsrån” gör entré i medierna. Det är onekligen lock
ande att redan i detta skede, innan någon analys av det egentliga innehållet i 
artiklarna företagits, dra paralleller till teorier om så kallade moraliska pani
ker (Cohen 1972; Jenkins 1992; Thompson 1998; Springhall 1998). Ett av de 
drag som särskilt utmärker denna typ av intensiva massmediala reaktioner är 
nämligen just deras flyktighet (Goode & Ben-Yehuda 1994:33ff). Reaktionen 
kommer ofta plötsligt, varefter det givna fenomenet ligger i mediernas och det 
övriga samhällets fokus för en tid, för att slutligen försvinna på samma has
tiga sätt.

De moralpaniker som hittills belysts av olika forskare kan följaktligen alltid 
tidsbestämmas förhållandevis exakt: Videovåldsdebatten i Sverige startade ex
empelvis i och med att ett temaavsnitt av tv-programmet Studio S sändes 1980 
(Höjdestrand 1997), på samma sätt kan starten för den moralpanik som om
gav den så kallade ravekulturen sägas ha börjat i och med polisens tillslag mot 
klubben Docklands i Nacka i februari 1996. Detta är händelser som anger det 
som Stanley Cohen, som myntade begreppet moralisk panik, kallar för ”im
pact”, det vill säga tidpunkten vid vilken objektet för reaktionen ger sig till 
känna i offentligheten (Cohen 1972:23). Denna händelse föregås av en var- 
ningsfas och åtföljs av en ”inventering” (den period under vilken en preliminär 
bild av det nyligen upptäckta fenomenet formas) och slutligen en reaktionsfas. 
Det är under den sistnämnda fasen som företeelsen bearbetas. Olika lösnings
förslag presenteras, experter uttalar sig och till sist kan en sorts diagnos ställas. 
Som Cohen ser det blir konsekvensen av dessa faser att den temporärt störda 
sociala ordningen på ett symboliskt plan kan återställas. När man har enats
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om det aktuella fenomenets orsaker, centrala karaktärsdrag och konsekvenser, 
samt om hur man ska förhålla sig till det i tanke och handling, är faran så att 
säga över. ”Paniken” tar således slut.

Om man utgår från dessa olika faser, när man betraktar medias uppmärk
samhet gällande ungdomsrån mellan 1998 och 2002, kan punkten för ”im
pact” tveklöst bestämmas till september 1999 (Figur 2). Det var under denna 
månad som det största antalet artiklar om ämnet publicerades och månaden 
definierar också startpunkten för en intensiv medieuppmärksamhet riktad mot 
ungdomsrånen. Denna planade först ut i jämn takt för att sedan öka en aning 
under våren 2002 varefter den avtog mer bestämt.

Figur 2. Artiklarnas fördelning över tid 1998—2002 (N-268).
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Den plötsligt ökade medieuppmärksamheten tycks ha föranletts av att tid
ningarna nåtts av uppgiften om att 70 rån med unga offer och gärningsmän 
hade ägt rum i Stockholm under den föregående månaden (augusti 1999). 
Den ”markanta ökningen”, i kombination med ett åberopande av denna siffra, 
förekommer i en rad artiklar vid denna tid:

Ungdomsrånen har ökat kraftigt. Bara i augusti anmäldes 70 rån (DN 7/9 1999).

Ungdomsrånen ökar kraftigt i Stockholm. Bara i augusti anmäldes 70 rån och po
lisen befarar att mörkertalet är betydligt större än så (Expressen 8/9 1999).

Det är den senaste tidens kraftiga ökning av antalet ungdomsrån i innerstaden som 
har fått polisen att fundera på nya arbetssätt. Enbart under augusti anmäldes 66 
rån (SvD 9/9 1999).
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I augusti anmäldes 70 rån med ungdomsgäng inblandade jämfört med 27 samma
månad i fjol (Expressen 10/9 1999).

Ungdomsrånen blir allt vanligare / ... / I  augusti anmäldes 70 ungdomsrån (Ex
pressen 14/10 1999).

Att döma enbart av den massmediala reaktionens intensitet och avgränsning i 
tid skulle man således kunna tala om mediebevakningen av ungdomsrån i ter
mer av panik. Reaktionen är bred -  den återfinns i alla de studerade tidningar
na och genomsyrar flera olika typer av innehåll (Figur 1) -  och följer dessutom 
den typiska tidssekvensen (Figur 2). Men för att man med större säkerhet ska 
kunna hävda att detta mönster uttrycker en moralisk panik måste förstås även 
själva innehållet i artiklarna kartläggas närmare.

En moralisk panik?
Det är viktigt att betona att benämnandet av en reaktion som en moralpanik 
inte är liktydigt med ett fullständigt avdramatiserande av ”panikens” objekt. 
Bland moralpanikteorins kritiker tycks detta förhållande ofta missförstås, del
vis som en följd av den något oförsiktiga användningen av begreppet, bland 
annat hos medierna själva. Det bör därför klargöras att begreppet moralisk pa
nik, som det tolkas här och av de flesta forskare som tillämpar det, inte bär på 
ett antagande om att en reaktion är obefogad. Man kan således tala om exem
pelvis artiklar som handlar om gruppvåldtäkter bland svenska ungdomar på 
charterresor som uttryck för en moralisk panik, utan att därmed ifrågasätta att 
våldtäkter ägt rum. På samma sätt skulle den mediala beskrivningen av risken 
för att det kan vara pedofiler som tar hand om våra barn på dagis kunna tolkas 
i moralpanikens termer, utan att samtidigt förringa det vedervärdiga i sexuella 
övergrepp mot barn. Att tala om något som en moralisk panik innebär däre
mot att man vill peka på en särskild typ av återkommande, till sin form stereo
typt, massmedialt reaktionsmönster. Detta innebär att medieuppmärksamhe- 
ten ökar plötsligt och att den saknar proportioner (Hall et al 1978:16).

Låt oss då titta på de tillgängliga siffrorna: Det vi har att tillgå när det gäller 
utvecklingen av antalet ungdomsrån är Brottsförebyggande rådets rapport som 
berör Stockholm och Malmö. Enligt denna fördubblades antalet polisanmäl
da ungdomsrån i båda dessa städer från 1998 till 1999 (BRÅ 2000:19). Detta 
konstateras på basis av siffror för hela 1998 samt första halvåret 1999. I Mal
mö anmäldes 210 rån 1998 och 196 under perioden januari till juni 1999. För 
Stockholm var siffrorna 682 respektive 613. När det gäller antalet artiklar om 
ungdomsrån i det studerade materialet motsvarar dock skillnaden mellan 1998
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och 1999 ett åtta gånger så stort antal artiklar (från 12 till 96 stycken).
I och med att några av de mest intensiva månaderna när det gäller medi

ernas fokus på ungdomsrån inföll i slutet av 1999 kan också en jämförelse 
med september 1999 som brytpunkt vara av intresse (jfr Figur 2): Under det 
år som förlöpte mellan september 1998 och augusti 1999 publicerades 20 ar
tiklar. Detta kan jämföras med tolvmånadersperioden mellan september 1999 
och augusti 2000 för vilken antalet artiklar är 169. Även här rör det sig alltså 
om en ökning på omkring 700 procent, att jämföra med en påstådd ökning av 
antalet ungdomsrån på omkring 100 procent. Att jämföra ökningen av antalet 
tidningsartiklar med ökningen av ungdomsrån är förstås problematiskt av en 
rad olika, statistiska och andra, anledningar. En jämförelse mellan antalet in
volverade individer och medieutrymmet hade sannolikt varit mer rättvisande, 
men hade också framtvingat en rad nya bryderier om hur man kan -  eller inte 
kan -  räkna.

Poängen med detta, något haltande, resonemang är emellertid att illustrera 
att man inte på något sätt kan betrakta medieuppmärksamheten som ett mått 
på den faktiska förekomsten av en given företeelse. Antalet ungdomsrån ökade 
marginellt från 1997 till 1998 medan antalet artiklar om ungdomsrån i de stu
derade tidningarna halverades. Antalet ungdomsrån ökade med 100 procent 
från 1998 till 1999 samtidigt som det antal artiklar som ägnades åt företeelsen 
ökade med 700 procent. Detta kompliceras ytterligare av faktumet att krimi
nalstatistiken i sig är behäftad med problem. Brottsförebyggande rådet skriver 
t.ex. i sin rapport att den ökning som man kan se förvisso dels kan spegla en 
faktisk ökning ’men också en ökad anmälningsbenägenhet hos ungdomar som 
blivit rånade” (ibid.:7). Detta har att göra med vad en forskargrupp under Stu
art Halls ledning diskuterat som ”sensibilisering”, det vill säga en utveckling 
mot en ökad känslighet för vissa typer av brott under givna perioder som på
verkar såväl polisen som människor i övrigt:

(P)olice sensitisation to, and mobilisation to deal with, selected ‘targetted’ crimes 
increase both the number the police turn up, and the number the public report. / 
... / (P)ublic anxiety about particular ‘highlighted’ offences also leads to ‘over-re
porting’ (Hall et al 1978:10).

Statistiken och mediernas framställningar växelverkar således med varandra. 
En ökad uppmärksamhet riktad mot ett visst brott från polisens sida leder till 
en ökad känslighet för detta från mediernas sida, vilket i sin tur leder till en 
tilltagande oro hos allmänheten samt därmed till en ytterligare ökad känslig
het hos polisen etc. Brottsförebyggande rådet sammanfattar svårigheterna med 
brottsstatistiken när man skriver:
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Det är förvisso knappast troligt att allmänheten skulle vara helt opåverkad av fak
torer som den mediala uppmärksamheten, polisens aktiviteter för att öka anmäl- 
ningsbenägenheten, möjligheten att få ersättning från försäkringsbolagen etc. 
Samtidigt är det knappast troligt att hela den ökning som visas i anmälningssta- 
tistiken I ... I till fullo skulle kunna förklaras av en ökad anmälningsbenägenhet, 
och att ungdomsrånen i själva verket inte alls har ökat. I ... I Man bör också vara 
medveten om att begreppet ”polisanmälda rån” kan vara förrädiskt eftersom det le
der tanken till att ett rån de facto har begåtts, vilket inte är alldeles självklart (BRÅ 
2000 :20).

De svenska kriminologerna Felipe Estrada och Jerzy Sarnecki vänder sig också 
mot den dåligt underbyggda bilden av ett ökande ungdomsvåld (se t.ex. Es
tradas essä i Dagens Nyheter 2000-02-02 samt Estradas & Sarneckis debatt
artikel i DN 2001-12-27). Trots mediernas larmrapporter om ett ökande ung
domsvåld på senare år har ungdomsbrottsligheten enligt Estrada i själva verket 
legat på en stabil nivå sedan 1970-talet. Summan av hans och Sarneckis reso
nemang blir att vi måste inse att även om man inte kan utesluta att ungdoms
rånen har ökat, så kan inte oron över problemet förklaras bara genom att hän
visa till brottsutvecklingen. Med detta lämnas denna typ av jämförelser mellan 
mediebilden av ungdomsrån och de faktiska ungdomsrånen därhän för denna 
gång. Vad som däremot ska stå i fokus är den mediala konstruktionen av ung
domsrån som företeelse. ”Ungdomsrån” har nämligen konsekvenser som går 
utöver antalet ungdomar som de facto rånar och rånas och dessa konsekven
ser har mindre att göra med vad som verkligen händer än med karaktären, 
omfattningen och intensiteten hos den massmedierade reaktionen (Hall et al 
1978:17). Denna reaktion tycks vidare i fallet ungdomsrån kunna karaktäri
seras som en moralisk panik. Mediereaktionens plötsliga intensitet och tydliga 
avgränsning i tid talar för det. Dessutom föreligger en rad mönster i rapporte
ringens innehåll som ytterligare understryker detta.

Bilden av ungdomsrån
Vi ska uppehålla oss vid ett av projektets delmål: Hur framställningen av ung
domsrån ser ut i de studerade medierna. Fokus för dessa analyser kommer att ligga 
på hur ungdomsrånens orsaker, händelseförlopp och konsekvenser presenteras:

1. Vilka faktorer betonas när det gäller upprinnelsen till brottssituationen?
2. Hur beskrivs rånens förlopp?
3. Hur resonerar man när det gäller ungdomsrånens konsekvenser för såväl de 

direkt drabbade som för samhället i stort?
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När det gäller de involverade parterna riktas intresset mot mediebilderna av of
fer och gärningsmän:

4. Vilka egenskaper och attribut tillskriver medietexterna de involverade par
terna? Hur ser de journalistiska konstruktionerna av offer respektive gär
ningsmän ut?

För att besvara dessa frågor har materialet som helhet kodats och bearbetats 
i enlighet med ett angreppssätt som beskrivs i Tabell 1, och som brukar be
nämnas ”the constant comparative technique” (se t.ex. Wimmer & Dominick 
2003:86ff). Poängen med denna strategi är att man inledningsvis, om än gi
vetvis alltid med en förhållandevis omfattande förförståelse, är så öppen som 
möjligt inför det material man studerar. Genom löpande konstruktion av pre
liminära koder och successiv abstrahering av tolkningen växer en förståelse av 
vilka som är materialets tongivande dimensioner och teman fram.

Tabell 1. Schematisk presentation av tillvägagångssättet vid kodningen av mate
rialet.

1. Provisorisk kodning.

2. Utveckling och förfinande 
av koderna.

3. Sökande efter relationer och 
teman bland koderna.

Alla artiklar kodas manuellt radför rad. I  början 
skapas ofta nya koder. Artiklarnas olika formule
ringar och teman jämförs löpande med andra som 
redan kodats. Målet med jämförelsen är att avgöra 
om innehållet kan tilldelas en redan befintlig kody 
eller om en ny kod måste skapas.

Koderna revideras hela tiden allteftersom tydligare 
regler för vad de representerar formuleras. Idéer om 
teoretiska dimensioner och relationer inom systemet 
av koder börjar ta form.

4. Integration av data i en 
teoretisk struktur.

Mönstret utvecklas ytterligare genom att relationer 
mellan olika teman lyfts fram. De kodade katego
rierna förs samman i olika överordnade grupper. 
Detta illustrerar det induktiva inslaget i angrepps
sättet. Genom successiv abstrahering går man från 
delarna mot helheten.
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I analysarbetet har NVivo, ett program för datorunderstödd kvalitativ analys, 
använts. I det första steget (jfr Tabell 1) registrerades samtliga 268 artiklar var
efter de kodades en efter en. Detta resulterade i att 95 fria koder skapades. Un
der det andra och tredje steget sammanfördes dessa till grupper av koder. Dessa 
visade sig, trots det induktivt influerade och relativt öppna arbetssättet, stäm
ma väl överens med de grupper som Cohen beskriver i sin klassiska studie:

The themes are classified into three categories: (i) Orientation: the emotional and 
intellectual standpoint from which the deviance is evaluated; (ii) Images', opini
ons about the nature of the deviants and their behaviour; (iii) Causation', opinions 
about the causes of the behaviour / ... / [iv] The set of opinions dealing with solu
tions or methods o f handling the behaviour (Cohen 1972:51).

Det vore nog svårt att tillhandahålla något vattentätt försvar gentemot den kri
tiker som skulle hävda att det enbart är min förförståelse — mina förväntningar 
om vad jag skulle komma att finna -  som har lett till denna likhet med Co
hens kategorier. Likheterna med hans terminologi behöver emellertid inte vara 
uttryck för att jag saknat förmågan att se utanför vissa förväntade kategorier, 
utan kan också vara följden av de moraliska panikernas tendens till likformig
het genom tiden och rummet. Cohens begreppsapparat har nämligen visat sig 
vara tillämpbar även för andra studieobjekt än hans eget. Insikten om att över
ensstämmelsen är mycket stor mellan olika moraliska paniker talar således för 
att de begreppsliga kategorierna kan generaliseras. Den danska medieforskaren 
Kirsten Drotner har beskrivit dessa likheter i termer av 'historisk amnesi’, och 
skriver angående detta:

Every new panic develops as if it were the first time such issues were debated in pu
blic, and yet the debates are strikingly similar (Drotner 1992:52).

Utgångspunkter: Tidningarnas grundläggande orientering i 
relation till ungdomsrånen
Efter den mediala reaktionens startpunkt följer, som sagt, en inventeringspe- 
riod under vilken medierna initialt tolkar och framställer den aktuella förete
elsen. Gradvis övergår denna fas till en annan, som är präglad av en mer or
ganiserad reaktion. Snart kan man, enligt Cohen, identifiera hur den typiska 
texten för den föreliggande moralpaniken produceras gång på gång. Likheten 
mellan de olika artiklarna är många gånger så slående att artiklarna förefaller 
vara identiskt konstruerade av en primitiv dator. Som Cohen formulerar det 
med en referens till Michael Frayns science fiction-roman:
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It would be quite feasible to get the digital computer from The Tin Men to pro
gramme a few basic composite stigma stories (Cohen 1972:55).

När det gäller de utgångspunkter utifrån vilka mediernas grundläggande 
orientering gentemot ungdomsrån formades kunde tre huvudsakliga dimensi
oner identifieras. Dessa kan benämnas dramatisering, förutsägelse och avslöjan
de. Den dramatiserande dimensionen byggs upp av fyra olika typer av formu
leringar: (a) sådana som talar om att en ”dramatisk ökning” av ungdomsrånen 
har ägt rum, (b) sådana som gör gällande att de ungdomsrån som beskrivs är 
att betrakta som delar i ”en våg av rån”, (c) sådana som beskriver hur de som 
utför rånen ”härjar” och ”sprider skräck” och slutligen (d) sådana som påtalar 
att rånen sker ”mitt på ljusa dagen” (Figur 3).

Figur 3. Dimensionen cdramatisering\

------------------------------------------------------^  a. 'dramatisk ö k n in g ' (90 artiklar/155 koder)

^  b. 'en våg av rån' (11 a rtikl ar/11 koder)

Dramati se  ring
(N = 217 koder)

-----------------------------------------c. 'härja/sprida  s k r ä c k ' (32 artiklar/42 koder)

 ^  d. 'mitt på ljusa d a g e n ' ( 8  artiklar/9 koder)

Att ungdomsrånen framställs på ett dramatiskt sätt i medierna är föga överras
kande. Det är ett väl känt faktum att brottslighet, inte minst den som begås 
av ungdomar, ”uppfyller kraven på mediedramaturgi och på många olika sätt 
passar själva nyhetsproduktionens villkor” (Pollack 2001:13). Mediernas urval 
av nyheter är inte godtyckligt utan följer en rad konventioner. Potentiella ny
hetshändelser måste inte bara vara praktiskt möjliga att publicera utan måste 
också ha vissa specifika karaktärsdrag. Dessa kriterier brukar diskuteras i ter
mer av nyhetsvärdering. En lång rad forskare har i olika texter från 1960-ta- 
let och framåt understrukit att ”nyheterna” inte är liktydigt med vad som har 
hänt, utan snarare med vad som kan betraktas och framställas som ”nyhetsvär- 
digt”. De flesta sådana resonemang, om att nyheter måste ha vissa karaktärs
drag, bygger på ett eller annat sätt vidare på den modell som utvecklades av 
Johan Galtung och Mari Ruge 1965. De skrev att: ”(s)ince we cannot register 
everything, we have to select, and the question is what will strike our atten
tion” (Galtung & Ruge 1965/1973:52). I anslutning till samma tema konstat
erar Stuart Hall att:
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Journalists speak of ’the news’ as if events select themselves. Further, they speak as 
if  which is the ‘most significant’ news story, and which ‘news angles’ are most sa
lient are divinely inspired. Yet of the millions of events which occur every day in 
the world, only a tiny proportion ever become visible as ‘potential news stories’: and 
of this proportion, only a small fraction are actually produced as the day’s news in 
the news media (Hall et al 1978:234).

Det är alltså flera olika kriterier som leder till att något i slutänden blir en ”ny
het”. Ungdomsrånen uppfyller en rad av dessa: De har en hög frekvens som kan 
sägas öka med hög hastighet. Historierna om rånen är spännande och action- 
fyllda, samtidigt som plötsligheten i ökningen kombinerad med det oväntade i 
att barn rånar andra barn leder till en känsla av nyhet. För det första skrivs det 
alltså om en ”dramatisk ökning”. Med hjälp av ord som ”markant”, ”revolutio
nerande”, ”lavinartat”, ”otroligt” och ”kraftigt” betonar man att ungdomsrå
nen nu ökar med en mycket högre hastighet än tidigare.

(U)ngdomsrånen ökar markant (Expressen 14/1 1998).

-  Det är en revolutionerande ökning i år (Aftonbladet 14/7 1998).

Det har ökat dramatiskt på senare tid (Expressen 16/11 1998).

Stölder och rån av mobiltelefoner har de senaste åren ökat lavinartat. Antalet an
mälningar i Storstockholm har bara på ett år ökat med 20 procent. — En otrolig 
siffra (Aftonbladet 25/11 1998).

Stockholmspolisen varnar nu för att personrån då ungdomar rånas av andra ung
domar ökar kraftigt i City (SvD 24/3 1999).

Ungdomsrånen har ökat kraftigt. Bara i augusti anmäldes 70 rån och fram till 
halvårsskiftet anmäldes lika många personrån som under hela förra året (DN 719 
1999).

Vid sidan av de många referenserna till denna ökning finns för det andra en 
uppsättning artiklar som talar som ungdomsrånen som uttryck för en ”våg” 
som ”drabbar unga” (DN 23/3 1999). Vidare beskrivs utvecklingen som en 
”farsot” som ”går som en löpeld genom skolorna” (Expressen 16/3, 15/6 2000). 
För det tredje är språkliga konstruktioner som innehåller formuleringarna 
”härjar” och ”sprider skräck” vanligt förekommande:
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Den löst sammansatta gruppen av sammanlagt fem killar i åldern 11-15 år härjade 
i olika konstellationer under hela hösten. De höll till på Söder, kring Slussen och i 
city (D N  10/1 1998).

Det är inte bara i city unga rånargäng slår till. Även i förorterna härjar ligor som 
ofta är mycket välorganiserade och har stor lokalkännedom (D N  24/3 1999).

Ungdomsliga spred skräck på T-banan (Expressen 22/11 1999).

Ungdomsliga sprider skräck i Huddinge (Expressen 17/12 1999).

Enligt källor har de kriminella ungdomarna skapat ett eget skräckvälde (Expres
sen 26/2 2001).

Fräck mopedstöldliga härjar i Danderyd (SvD 27/10 2001).

I relation till denna kategori av uttryck kan man slutligen sätta den som be
står av formuleringar som betonar att ungdomsrånen sker ”mitt på ljusa dagen” 
(Aftonbladet 14/7 1998) eller ”mitt på blanka dan” (SvD 4/11 1999). Sådana 
formuleringar ger en känsla av att ingen går säker och av att rånarna kan ”slå 
till” (DN 24/3 1999) när man minst anar det.

Med hänvisning till tidigare resonemang ska vi här inte försöka oss på nå
gon jämförelse mellan dessa formuleringssätt och ordval å den ena sidan och 
de faktiska förhållandena å den andra. Uttrycksformer av det här slaget har 
emellertid en hel del gemensamt med det som Stanley Cohen kallar ”överrap
portering”. Med detta åsyftar han det sätt på vilket mediernas framställnings
sätt när det gäller brottslighet i allmänhet och ungdomsbrottslighet i synner
het tenderar att präglas av en melodramatisk vokabulär och en förstärkning av 
just de element i historierna som ger dem deras nyhetsvärde. Han exemplifie
rar detta genom att visa på hur man i beskrivningen av de gängbråk som han 
studerade kan identifiera:

/ ... /(t)he regular use of phrases such as ‘riot’, ‘orgy of destruction’, ‘battle’, ‘at
tack’, ‘siege’, ‘beat up the town’ and ‘screaming mob’ (Cohen 1972:31).

Här spelar man onekligen på den inneboende kraften i olika starka begrepp, 
vilket också är fallet när det gäller ungdomsrånen. En och samma ökning, 
vilken den än må vara i exakta procent, beskrivs på en och samma gång som 
”kraftig”, ”lavinartad”, ”revolutionerande” och ”otrolig” -  och i vissa artik
lar helt enkelt som en ”ökning”. Vad krävs egentligen för att man ska kunna
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tala om att en grupp rånare ”härjar”? Två rånförsök eller tio fullbordade rån? 
Stanley Cohen är starkt värderande i sina tolkningar av sådana här mönster: 
How many shop windows have to be broken for an orgy of destruction5 to 

have taken place?” (ibid.:32), frågar han sig och menar vidare att medierna och 
deras publik i sådana här sammanhang har förlorat greppet om de ord som an
vänds. Han hänvisar till en artikel från 1970 av Terry Ann Knopf i vilken hon 
visar på hur ordet 'upplopp55 har använts såväl för att benämna en händelse som 
resulterade i 43 dödsfall, 7000 arresteringar och förstörelse av egendom värd 45 
miljoner dollar, som för att benämna en händelse som innebar att tre personer 
krossade ett skyltfönster (Knopf 1970). Hon menar vidare att den fortsatta an
vändningen av ordet bidrar till en tilltagande emotionell laddning som gör att 
allmänheten tenderar att betrakta varje händelse som en ”incident”, varje inci
dent som en ”orolighet” och varje orolighet som ett ”upplopp”.

Både Cohen (ibid.) och Knopf (ibid.) uttrycker sig här i något konspiratoris- 
ka och anklagande termer. Det faktum att ungdomsrånen dramatiseras i press- 
sen är emellertid inte att betrakta som ett uttryck för någon kalkylerad journa
listisk sammansvärjning. Den engelska juristen Maggie Wykes sammanfattar 
det hela på ett utmärkt sätt:

I ... I adherence to news values is not part o f some journalistic conspiracy but an 
unconscious function of being a member of a professional collective with a long 
ideological and commercial history. Journalists themselves find it difficult to ex
plain why a story is chosen as news. Some will talk of having a feel for a story or 
a nose for one. In essence, journalists share the same concepts and values as their 
audiences and, o f course, they are audiences too. The relationship is reciprocal, an 
implicit agreement about what matters based on convention, interdependence and 
repetition (Wykes 2002:22f).

Nästa dimension i mediernas grundläggande orientering handlar om förutsä
gelser och består av tre huvudsakliga typer av formuleringar: (e) sådana som 
framhåller att ungdomsrånen är ett ”akut” problem som ”måste stoppas” inn
an det får allvarliga konsekvenser, (f) sådana som understryker att alla barn 
och ungdomar riskerar att bli rånade och (g) sådana som förutspår att även 
om ungdomsrånen har ökat så kommer det bara att bli värre i framtiden (Fi
gur 4).
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Figur 4. Dimensionen \'förutsägelse\

-----------------------^  e. får konsekvenser som måste undvikas (47 artiklar/65 koder)

TÖr^ S? 95 ,S?  ----------------- ► 'det kan hända dina egna barn' (14 artiklar/21 koder)(N=98 koder) w  a

_________________^ g .  det kommer att bli värre (10 artiklar/12 koder)

Ett av den moraliska panikens bärande karaktärsdrag är just dess tendens att 
ständigt skapa förutsägelser. Det avvikande fenomen som moralpaniken kret
sar omkring blir inte bara förstorat och dramatiserat, utan antas också åter
komma i än värre former. Cohen beskriver detta som:

I ... I the implicit assumption, present in virtually every report, that what had hap
pened was inevitably going to happen again. Few assumed that the events were 
transient occurrences; the only questions were where [they] I ... I would strike 
again and what could be done about it (Cohen 1972:38).

En typ av sådana förutsägande formuleringar är de som berättar om vilka följ
der utvecklingen av ungdomsrån kommer att få om den inte stoppas. De olika 
röster som kommer till tals i tidningarnas artiklar uttrycker då bland annat en 
oro för att ungdomars rättsuppfattning kommer att ”urholkas”, för att alltfler 
familjer ska drabbas, för att rasismen ska öka och för att de unga rånarna ska 
få svårigheter att bryta sin dåliga bana.

-  I några fall är gärningsmännen i tolvårsåldern. Det visar hur viktigt det är att 
snabbt komma till rätta med det här (D N  1317 1998).

-Jag  är djupt oroad av utvecklingen. På sikt kommer den unga generationens rätts
uppfattning att urholkas (DN 23/3 1999).

-  Vi måste börja inse allvaret. De här killarna är morgondagens bankrånare (D N  
24/3 1999).

-  Något måste hända, säger Eva. Något som kan förhindra att fler familjer, fler 
barn och unga drabbas på det här sättet (Expressen 7/9 1999).

Många av rånarna har utländsk bakgrund och både polisen och politikerna är räd
da för att rånen ska öka främlingsfientligheten (Expressen 10/9 1999).
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— Det här måste stävjas. Skolan måste ta ett vettigt grepp innan det blir värre. Så
dana här händelser sväller lätt och går helt över styr om ingenting görs (D N  15/10 
1999).

En ny typ av organiserad brottslighet utvecklas utmed förortslinjerna och i cen
trum, där ungdomsgäng, ibland knappt ens tonåringar, rånar, misshandlar och 
förnedrar jämnåriga. Deras förakt för samhällets normer och lagar går så långt att 
vittnen och offer hotas med straff om de anmäler brotten eller berättar vad de sett. 
Flera ligor har sprängts men nya uppstår, och tyvärr är ungdomar med utländsk 
bakgrund överrepresenterade. Kan vi inte bryta utvecklingen får rasismen nya ar
gument för sin hatpropaganda (Expressen 14/12 1999).

En annan typ av uttryckssätt är de som betonar risken för att vilka ungdo
mar som helst kan bli utsatta för rån av jämnåriga. Ingen tycks gå säker och 
det framstår som om det står utom allt tvivel att rånen kommer att fortsätta 
att äga rum. Frågan är bara var och när. Cohen menar vidare att när det gäller 
naturkatastrofer och olyckor är det avsaknaden av förutsägelser som får allvar
liga följder. När det gäller sociala fenomen av detta slag anser han dock att det 
tvärtom är närvaron av förutsägelserna som kan få katastrofala följder (Cohen 
1972:380.

Medierna kan egentligen inte anklagas för något här. Det är ju trots allt 
deras uppgift att tillhandahålla information om det som händer i samhället. 
Om man anlägger ett socialkonstruktionistiskt perspektiv blir det dock svårt 
att skaka av sig insikten om att medierna faktiskt spelar en mycket central roll 
i skapandet av ett fenomen som ”ungdomsrån”. De har för det första den de- 
finitionsmakt som gör det möjligt att knyta samman ett enskilt begrepp med 
ett helt spektrum av betydelser. Stuart Hall understryker hur just sådana eti
ketter kopplar ihop företeelser med givna kontextfaktorer (Hall et al 1978:19). 
Det som då äger rum är det som Cohen benämner ”symbolisering” -  dvs. en 
process vars resultat blir att man så snart man hör ordet ”ungdomsrån” vet vad 
det innebär: Vilka som begår dem, vilka som drabbas, var de äger rum, vilka 
som är deras motiv, konsekvenser och lösningar. Man kan anta att många hän
delser, som innan ungdomsrånsbegreppets etablering 1999 beskrevs av pressen 
i andra termer, kom att falla under detta begrepps paraply. I Dagens Nyheter 
skrev man den 10 januari 1998: ”De unga rånarna hotade med kniv och rå
nade för att få tag i dyra jackor och mobiltelefoner i city. De tog struptag och 
muddrade 12-åringar på skolgårdar på Söder för att finansiera hamburgerköp 
och flipperspelande i city”. Samma händelse hade i slutet av 1999 i korthet 
kunnat benämnas som ett ”ungdomsrån”. Det begreppet hade då nämligen 
kommit att innefatta hela denna kontext: Det rör sig om unga rånare (i plu
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ral), som rånar andra unga. Begreppet implicerar också det hotfulla beteendet, 
rånbytena och motiven.

För det andra utgör medierna en central agent i den ”sensibilisering” som be
rörts tidigare. Etablerandet av företeelsen ”ungdomsrån” i vårt kollektiva med
vetande leder till en ökad vaksamhet och beredskap gentemot händelser som 
kan tolkas som ungdomsrån” och därmed till ett ”vidgande av fångstnätet” -  
dvs. till att händelser som tidigare betraktades som isolerade, slumpmässiga el
ler som varande i avsaknad av nyhetsvärde hänförs till denna nyetablerade term 
(Cohen 1972:84f). Man kan således betrakta det som att medierna spelar en 
mycket betydelsefull roll när det gäller själva tillkomsten av ”ungdomsrån” som 
företeelse. Denna roll blir särskilt påtaglig i och med att de, för det tredje, också 
kan tänkas skapa ungdomsrån i en mer bokstavlig bemärkelse. Cohen skriver: 
”The societal reaction not only increases the deviant’s chance of acting at all, 
it also provides him with his lines and stage directions” (ibid.: 164). Formule
ringar av det slag som exemplifieras nedan kan mot bakgrund av detta kanske 
ses som potentiellt självuppfyllande profetior.

Man ska inte skrämmas, men man måste känna till verkligheten. Det är inte så 
smart att låta sina barn åka till stan med en massa pengar och tro att de får vara 
ifred (Expressen 14/1 1998).

— Föräldrar bör fråga sig om de verkligen ska släppa iväg sina 14-åringar till City 
(SvD 24/3 1999).

De flesta gymnasieeleverna på Latinskolan i Malmö har i dag egna mobiltelefoner. 
De har dem med sig i skolan eller när de är ute och roar sig. Det innebär också att 
de utsätter sig för stor risk att bli av med dem (Aftonbladet 26/5 1999).

Polisen i storstäderna slår larm om det ökande antalet anmälda ungdomsrån. När 
som helst på dygnet, nästan var som helst slår ynglingar till mot offren (SvD 2/11
1999).

-Jag  är en hönsmamma. Mina barn är väldigt hårt hållna. Men det hjälper ju inte, 
det går inte att skydda dem. Det här kan hända vem som helst, när som helst (SvD 
22/2  2000).

— Det är framför allt genom att engagera sig som man kan hjälpa. Man kan inte 
tänka ”det där rör inte mig, utan andra människor”. Vem som helst kan bli rånad 
(Expressen 31/8 2000).
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Just den här typen av konstruktioner beskrivs av den amerikanske sociologen 
Joel Best (1999:22), som menar att idén om att vem som helst kan drabbas är 
”unsettling, disturbing, frightening; it challenges our most basic assumptions 
about social order”. Medieretorik som handlar om slumpmässigt våld implice
rar att alla i samhället har ett intresse av att få ett slut på problemet. Om rånen 
är slumpmässiga så är allas barn i riskzonen och alla föräldrar har därmed an
ledning att vara oroade och att begära åtgärder. Best summerar det hela: ”Typ
ifying a problem with frightening examples, and then democratizing the risk 
-  defining the threat as universal -  is a recipe for mobilizing maximum social 
concern” {ibid.). En tredje och sista typ av närbesläktade uttryck är de som be
skriver hur problemet kommer att bli värre och värre om det inte stoppas:

Och antalet rån kommer att öka. Det vet polisen. -  Vi kommer att få ännu större 
problem (Expressen 14/1 1998).

Om vi inte får tag i problemet nu finns risken att det blir mycket värre i framtiden 
(D N  7/8 2000).

Om rån får ske i det tysta kommer det att bli ännu värre (Expressen 31/8 2000).

Den tredje och sista dimensionen som gäller mediernas grundläggande orien
tering i relation till ungdomsrånen kan benämnas avslöjande. Denna består av 
formuleringar som på olika sätt uttrycker en vetskap om att rånen inte bara 
är många och ökande, utan också om att ett stort antal rån aldrig anmäls el
ler rapporteras (Figur 5). Detta är uttryck som gör gällande att ungdomsrånen 
inte bara kommer att sträcka ut sig och expandera in i framtiden, utan att deras 
omfång redan idag sannolikt är mycket större än vi tror.

Figur 5. Dimensionen avslöjande\

--------------------------^  h. mörkertal (26 artiklar/32 koder)

Avslöjande
(N=39 koder)

_________________ ^ i .  'toppen av ett isberg' (6 artiklar/7 koder)

Formuleringar av det slag som exemplifieras nedan återfinns i Cohens termi
nologi under kategorierna ”it’s not so much what happened” och ”it’s not only
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this”, vilka utgörs av uttryck som framhåller att det synliggjorda problematiska 
beteendet är ett förhållandevis litet problem jämfört med vilka de verkliga om
ständigheterna kan tänkas vara.

Bara i år har drygt 90 tonåringar anmält att de rånats på stan. Men mörkertalet är 
stort (D N  23/3 1999).

Bara i augusti anmäldes 70 rån och polisen befarar att mörkertalet är betydligt 
större än så (Expressen 8/9 1999).

Enskilda poliser har uppgett mörkertalet till lika stort som antalet anmälda brott, 
men siffran är bara en uppskattning (Aftonbladet 5/12 1999).

Hur stort mörkertalet är vet givetvis ingen. Men Lars-Ingvar Karlssons erfarenhet 
säger honom att det förmodligen är stort. -  Jag tror att det rör sig om dubbelt så 
många (SvD 23/2 2000).

Föreställningar om rånen, rånarna, offren och deras 
karaktärsdrag
På basis av de utgångspunkter som bygger upp den initiala reaktionen på ung- 
domsrånen formeras sedan ett antal föreställningar eller bilder av rånen. Inne
hållsanalysen av materialet resulterade i tre huvudsakliga dimensioner när det 
gäller dessa: Föreställningar om rånen, föreställningar om rånaren samt före
ställningar om offret. Den första av dessa är uppbyggd av tre olika typer av for
muleringar som gäller själva rånsituationen: (j) sådana som beskriver var rånen 
sker, (k) sådana som kommenterar vad som utgör rånens byte samt (1) sådana 
som berättar om hur rånen konkret utförs (Figur 6).

Figur 6. Dimensionen 'rånen.

Rånen
(N = 1363 koder)

j .  var? (18 art iklar/27 koder) I. hur? (161 artiklar/666 koder)

k. vad? (186 artiklar/670 koder)

När det gäller det lilla antalet formuleringar som på ett eller annat sätt berör 
var rånen sker är mönstret förhållandevis enkelt. Det rör sig om uttryck som
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klargör exakt var rånrisken är som störst och som ger den direkta eller indi
rekta uppmaningen att man ska akta sig för dessa platser. Kartläggningar av 
detta slag kan sägas vara besläktade med det ovan diskuterade förutsägelseele
mentet. Cohen (1972:39) skriver att ”(w)here predictions were not fulfilled, a 
story could still be found by reporting non-events”. Detta illustrerar faktumet 
att etablerandet och upprätthållandet av moraliska paniker och liknande reak
tioner inte bara kan tolkas i ideologiska termer, utan att det också har en hel 
del att göra med mediernas produktionsvillkor. Tidningsredaktionerna följer 
sin egen särskilda rytm vilken i stor utsträckning styr vad som presenteras och 
hur (Tuchman 1978; Ekecrantz & Olsson 1994:42ff). Denna särskilda ”ny
hetstid” kan driva fram behovet av att framställa texter om givna frågor även 
om inget egentligt nytt har inträffat. Formuleringar som de två nedanstående 
utgör exempel på detta.

Ungdomsrån sker på T-centralen, Sergelgatan, Kungsgatan, Drottninggatan, Re
geringsgatan och Hötorget när butikerna är öppna (Expressen 14/1 1998).

I genomsnitt rånas mer än en ungdom varje dag i Stockholms innerstad, visar en 
kartläggning som SvD gjort. Efter tre på eftermiddagen och tolv timmar framåt är 
risken störst att bli rånad -  särskilt på fredagar och lördagar vid Skanstull, Med
borgarplatsen, S:t Eriksgatan och i citykärnan. / ... / SvD har kartan över var ris
ken att bli rånad är störst. (SvD 23/2 2000).

Låt oss då gå över till rapporteringen om rånens byten. Titeln på en informa
tionsskrift om ungdomsrån som gavs ut av Stödcentrum för unga brottsoffer i 
Stockholm 2001 är ”Hej kompis, får jag låna din mobil...?” (SFUB 2001). 
Att skriften har fått just denna titel speglar att en symbolisering (”symboli- 
sation”) i Cohens mening kan sägas ha ägt rum. Mobiltelefonen som objekt 
har nämligen i talet om ungdomsrån kommit att tillskrivas en alldeles speci
ell symbolkraft, trots att även andra rånbyten förstås förekommer. Ingenstans 
på skriftens omslag nämns något om vilken typ av brott som avses, endast att 
den är utgiven av Stödcentrum för unga brottsoffer. För var och en som är förtro
gen med den mediala konstruktionen av ”ungdomsrånen” står det emellertid 
genast klart. Genom referensen till mobiltelefonen aktiveras ungdomsrånens 
referentiella kontext. I 75 procent av de artiklar som ingår i studien återfinns 
beskrivningar av rånbyten och i 75 procent av dessa nämns mobiltelefoner. 
Konsekvensen av detta blir således att termen, givet att vissa textuella ramvill
kor är uppfyllda, frikopplas från ”/ . ../  any previously neutral contexts” (Co
hen 1972:40).

Den sista typen av formuleringar bygger upp den dimension som handlar
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om rånsituationen. Dessa beskriver, precis som den föregående typen, specifika 
detaljer rörande själva genomförandet av rånet. När det gäller fokuseringen på 
denna typ av element skriver massmedieforskaren Peter Dahlgren (1987:45):

Handlingssätt och/eller medel som präglar brottshandlingar är oftast den bestånds
del som kan gestaltas mest fullständigt I ... I med en kort text. Denna beståndsdel 
svarar på frågan ”hur gick det till?”. Man kan ibland hitta en ovanlig detaljrikedom 
som gör att handlingssättet framstår som det primära i berättelsen.

När det gäller urvalet av dessa detaljer sätts nyhetsvärderingens mekanis
mer på nytt i arbete. Wykes visar på hur konfliktorienterade beskrivningar 
av våld i sådana här sammanhang utgör ett av de oftast återkommande in
slagen i nyhetsgenren (Wykes 2001). Detta blir också tydligt i rapportering
en av ungdomsrånen. Beskrivningar av detaljer i rånens förlopp återfinns i 
75 procent av alla artiklar och i den absoluta majoriteten av dessa framhålls just 
de våldsamma, brutala eller respektlösa dragen i rånarnas tillvägagångssätt.

15-åringen drog på sig ett par plasthandskar innan han gick fram till en 12-åring 
och talade om för honom att han skulle ”rensas på pengar” (D N  10/1 1998).

En 13-årig pojke i ligan anklagas för att ha skjutit en 10-årig pojke två gånger i be
net med luftpistol. 13-åringen gjorde sedan en blindavfyrning med vapnet riktat 
mot pojkens ansikte. -  Det är makabert. Pojken trodde han skulle bli skjuten i an
siktet, säger en utredare (Aftonbladet 13/2 1999).

En pappa som ringer från Sollentuna berättar hur less han och hans omgivning är 
på våldet. För två år sedan tog några grabbar mopeden för hans då 15-årige son. 
Förra veckan var det dags igen. -  En jämnårig kille håller fram en skruvmejsel mot 
honom på skolgården och kräver hans klocka. Han hotade att slå ihjäl min son 
om han berättade, sa att han visste var vi bodde. En bit bort stod killens kompisar
(SvD 14/9 1999).

Fem maskerade ungdomar beväpnade med knivar och baseballträn rånade vid fy
ratiden på måndagsmorgonen andra ungdomar i en föreningslokal i Enskede, upp
ger T V  4 Stockholm. De fem tog sig in i lokalen där ungdomarna höll på att chatta 
på sina datorer. Där hotade de ungdomarna med knivar och baseballträn, band fast 
dem och försvann med mobiltelefoner, plånböcker och innehållet i ungdomarnas 
datorer. De drabbade ungdomarna kunde själva ta sig loss efter en stund och larma 
polisen (D N  27/2 2001).
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Här riktas läsarens intresse mot plasthandskarna, luftpistolen, skruvmejseln, 
knivarna och baseballträna. Detta visar på brottsjournalistikens krav på spän
ning och dramatik och på detaljrikedomens roll när det gäller att uppfylla det
ta (Lindgren 2001).

Låt oss så gå över till den uppsättning av uttryckssätt som beskriver rånaren 
och dennes karaktärsdrag. Denna dimension innefattar tre huvudsakliga typer 
av formuleringar: (m) sådana som framhåller rånarnas sociala bakgrund (dvs. 
att de är unga, män och invandrare), (n) sådana som anger var de bor (dvs. i 
förorter och ”dåliga områden”) och (o) sådana som beskriver deras karaktärs
drag (dvs. att de är råa och förhärdade) (Figur 7).

Figur Z Dimensionen Jrånaren \

Rånaren
(N =804koder)

m. ung arbe tark lassm an  med 
invandrarbakgrund 
(200 artiklar/666 koder)

o. 'fö rhärdad '
(19 artiklar/30 koder)

n. från fö ro rte r/d å lig a  o m råd en ' 
(61 artiklar/108 koder)

Att rånarnas ålder -  faktumet att de är unga -  framhålls när det gäller ung- 
domsrånen är givetvis inte särskilt förvånande. Att gärningsmännen (och även 
offren) är unga impliceras ju för det första av själva definitionen av företeel
sen. Uppmärksammandet av åldersfrågan är för det andra en konsekvens av 
att ungdomsbrottslighet kan sägas vara ett av de tongivande problemområde
na i den svenska samhällsdebatten (Estrada & Flyghed 2001:17). Ungdomars 
kriminalitet uppmärksammas särskilt mycket inte minst på grund av att unga 
människors beteenden kan tolkas som indikatorer på vart samhället är på väg. 
I debatten om ”dagens ungdom” hanteras således betydligt större frågor som är 
kopplade till samhällets tillstånd och dess förändring i stort (Lindgren 2002). 
I linje med detta är formuleringar som beskriver hur ”kriminaliteten kryper 
nedåt i åldrarna” (DN 29/9 1999) vanligt förekommande i tidningarna (115 
artiklar/196 koder).

En annan omständighet som framhålls, men i relativt liten utsträckning (14 
artiklar/17 koder), är rånarnas klassbakgrund. Det talas då bl.a. om hur ung
domar från ”fattiga förorter” rånar de som har det ”bättre ställt” (DN 23/3 
1999). Vidare används begrepp som ”underklassungdomarna” (DN 11/10 
1999) för att beskriva rånarna. Det förekommer också att klass sätts i relation 
till andra stratifieringsgrunder i de förklaringar som tillhandahålls. Man säger 
att det handlar om ”(v)i mot dom, med en gräns som verkar följa både klass
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och etniskt ursprung” (SvD 2/11 1999). Detta för oss in på de formuleringar 
som är kopplade till rånarnas etniska tillhörighet. Dessa är nästan lika vanligt 
förekommande som de som rör rånarnas ålder (72 artiklar/162 koder, att jäm
föra med 115/196), vilket skulle kunna ses som en illustration av att etnicitet är 
nästan lika centralt som ålder i den mediala konstruktionen av ungdomsrånen. 
Parallellerna till Birminghamskolans klassiska studie av de engelska gaturån 
som kopplades till svarta ungdomar blir här tydliga (Hall et al 1978): Även 
om långt ifrån alla ”ungdomsrånare” har invandrarbakgrund så tycks bilden av 
gärningsmannen när det gäller dessa brott vara bilden av en invandrare. Hall 
et al [ibid.\ 51) skriver:

Although by no means all ‘muggers’ charged in this period were black, the situa
tion and experience of black youths has, we believe, a paradigmatic relation to the 
whole ‘mugging’ phenomenon.

Att en sådan koppling tycks föreligga även när det gäller ungdomsrånen il
lustreras inte minst av titeln på den ovan nämnda informationsskriften ”Hej 
kompis, får jag låna din mobil...?”. Titeln har en viss bestämd konnotation. 
I exempelvis populärkulturella texter, mellanmänsklig humor och karikering 
är det den stereotype invandraren som inleder samtal med ”Hej kompis”. Be
toningen av etnicitetsdimensionen har sannolikt inte bara att göra med att re
ferenser till denna -  inte minst när den sätts i relation till brott och avvikelser 
— har ett stort nyhetsvärde. Den brittiske medieforskaren Stuart Allan konsta
terar i relation till detta att den diskursiva konstruktionen av dualismen mel
lan ”vita” och ”svarta” som ett hot mot social stabilitet och moral är allestädes 
närvarande i brottsjournalistiken (Allan 1999:168). Emfasen på etnicitetsas- 
pekten har också ideologiska kopplingar. Brott begångna av invandrare kan 
nämligen betraktas som dubbla brott: både mot svenskheten och mot lagen. 
Wykes (2001:16) för ett liknande resonemang när det gäller det engelska sam
hället när hon skriver:

Being different from the dominant profile in Britain, which at its most powerful is 
white, middle-class, heterosexual, mature and male, makes such a citizen already 
deviant.

På samma tema konstaterar bell hooks (1992:1) att:

Opening a magazine or book, turning on the television set, watching a film, or loo
king at photographs in public spaces, we are most likely to see images of black pe
ople that reinforce and reinscribe white supremacy.
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Vidare kan det särskilda framhävandet av etnicitet tolkas i termer av Cohens 
tankar om att objekten för moraliska paniker ofta blir till symboler för något 
långt mer djupgående än vad de egentligen står för (Cohen 1972:192). Dessa 
objekt, ”folkdjävlarna” (”the folk devils”), får agera syndabockar när man i 
samhället känner en oro inför olika typer av störningar i den rådande ord
ningen. I den symbolik och det språk som då används tenderar ”de andra” att 
fungera som representanter för, men också symptom på, en rad olika störning
ar i den sociala ordningen. Det är då deras egenskap av att vara ”de andra” (in
vandrarna, de homosexuella, veganerna etc.) som är nog så betydelsefull som 
det som för dem samman som grupp (deras etniska bakgrund, deras sexuella 
läggning, deras politiska åskådning etc.). I en kanske något högtravande och 
melodramatisk, men inte desto mindre illustrativ, passage beskrivs det brittis
ka samhällets förhållningssätt till den unge svarte rånaren på följande sätt av 
Birminghamforskarna:

The mugger’ was / ... / a Folk Devil; his form and shape accurately reflected the 
content of the fears and anxieties of those who first imagined, and then actually 
discovered him: young, black, bred in, or arising from the ‘breakdown of social or
der’ in the city; threatening the traditional peace of the streets, the security of mo
vement of the ordinary respectable citizen; motivated by naked gain, a reward he 
would come by, if possible, without a day’s honest toil; his crime, the outcome of a 
thousand occasions when adults and parents had failed to correct, civilise and tu
tor his wilder impulses; impelled by an even more frightening need for ‘gratuitous 
violence’, an inevitable result of the weakening of moral fibre in family and society, 
and the general collapse of respect for discipline and authority. In short, the very 
token of ‘permissiveness’, embodying in his every action and person, feelings and 
values that were the opposite of those decencies and restraints which make England 
what she is. He was a sort of personification of all the positive social images — only 
in reverse: black on white. It would be hard to construct a more appropriate Folk 
Devil (Hall et al 1978:1610.

Kanske kan ”ungdomsrånaren” i den svenska kontexten också tolkas i sådana 
termer. Hall och hans medarbetare menade att svarta och asiatiska personer 
tenderade att förekomma i den brittiska mytologin som symboler för hotan
de förändringsmönster rörande allt från sexualitet och livsstil till boende och 
kriminalitet. Ett liknande resonemang rörande ”rasifieringen” av den svens
ka ungdomsbrottsligheten i allmänhet förs av Felipe Estrada (1999), som me
nar att en förklaring till samhällsdebattens fokusering på kriminella invand
rarungdomar har att göra med den alltmer tilltagande sammankopplingen av 
brottsproblemet och ”det främmande”.
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Slutligen innehåller även den dimension av uttryckssätt som beskriver ung- 
domsrånens offer i huvudsak tre typer av formuleringar: (p) de som framhåller 
att det är unga män som blir rånade, (q) de som betonar att rånoffren är väl
artade och svenska, samt (r) de som understryker att de som utsätts för ung- 
domsrån är försvarslösa och ensamma samt att upplevelsen gör dem rädda (Fi
gur 8).

Figur 8. Dimensionen offret’.

p. unga man
(3 4  a rtik la r/5  2 koder)

O ffre t
(N = 315 koder)

q. väla r tade  svenskar  
(2 6  a rtik la r/3 4  koder)

r. försvarslös a/en samm a /r ädda  
(108 a rtik la r /2 2 9  koder)

Det kan inte sägas vara särskilt överraskande att offrens låga ålder och faktu
met att de främst är pojkar framhålls. Oaktat det så illustrerar det två centra
la poänger: För det första att inte bara gärningsmännens utan också offrens 
ungdom är av betydelse för den sociala konstruktionen av fenomenet ”ung- 
domsrån”. För det andra att det konstrueras som en entydigt manlig företeelse
-  både offer och gärningsmän är pojkar. I det ovan åberopade citatet talar Stu
art Hall och hans medarbetare om hur den unga svarta rånaren i 1970-talets 
England konstruerades som en ”folkdjävul”, dvs. en personifiering av en upp
sättning positivt laddade sociala symboler i omvänd form. Mycket pekar på att 
detsamma är fallet också när det gäller mediebilden av den svenska ungdoms- 
rånaren och det är därför följdriktigt att ett inslag i konstruktionen av offret
-  den sociala typ som ”rånaren” på den symboliska nivån angriper -  tillskrivs 
dessa positivt laddade egenskaper i icke omvänd form: Offret är en välartad 
och svensk pojke. Mest framträdande bland de uttryckssätt som på olika sätt 
beskriver ungdomsrånens offer är emellertid de som talar om offren som för
svarslösa och ensamma samt framhåller att de blir rädda:

— Jag mår mycket dåligt och ryser när jag tänker på det som har hänt. Allt var väl
digt läskigt och nu känns det som om jag glömt allt jag lärt mig i skolan. Andreas 
har svårt att med ord beskriva hur det känns att bli pistolhotad men trots det in
träffade gick han till skolan i går. Tillsammans med en kurator ska han bearbeta 
det som har hänt (Aftonbladet 8/10 1999).

Den kvällen inträffade sex rån i snabb följd längs röda linjen enligt det vid det la
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get välkända tillvägagångssättet. Ett gäng på 4-6 ungdomar som valde ut någon 
ensam och försvarslös och tvingade till sig pengar, mobiltelefoner och andra värde
saker (D N  22/11 1999).

Den unga kille eller tjej som utsätts för ett rån ska i fortsättningen få mycket mer 
stöd och hjälp än tidigare. Han eller hon ska inte behöva tveka att polisanmäla rå
net. När rättegången äger rum ska salen fyllas av vänner, familj och andra stödper
soner, och en särskild jurist ska finnas vid offrets sida för att hjälpa till under pro
cessen. Den unga person som begår ett rån ska fångas upp omedelbart (D N  11/3 
2000).

Mediebilden av ungdomsrånsoffret utgör den andra sidan av myntet i relation 
till konstruktionen av rånaren. Även offret tar således form som en social typ, 
vilken också den bör problematiseras. Den amerikanske sociologen Joel Best 
(1999:94) skriver:

By and large, we take the changing categories used to classify people for granted; 
we rarely ask why new categories appear, or how they arise. Even most sociologists 
ignore the social arrangements that generate new social types. One exception is re
search on the “manufacture” or “mass production” of deviants / ... /.

Med det vill Best betona att det inte bara är i konstruktionen av avvikarna, 
utan också i konstruktionen av offren som vi kan hitta svaren på viktiga frå
gor som rör hur man inom ramen för ett givet samhälle hanterar grundläg
gande frågor om rättvisa och ondska. Det sätt på vilket vi uppfattar en grupp 
av brottsoffer är resultatet av vad Best (ibid.) benämner ”the victim industry”. 
Denna vilar på en viktimiseringsideologi som befästs av en rad samverkande 
institutioner bland vilka rättssystemet, medicinen, akademin och massmedi
erna är de främsta. Den samhälleliga bilden av brottsoffer passar väl in i med
iernas mall för att rapportera om sociala problem: För det första låter de sig 
typifieras i dramatiska termer -  ett oskyldigt offer kontra en hänsynslös gär
ningsman (jfr Christie 1986/2001). För det andra är berättelser om brottsoffer 
relevanta i den bemärkelsen att de berör många. En bärande tanke i viktimise- 
ringsideologin är nämligen betonandet av den stora risken för att drabbas -  nå
gonting som enligt Best (1999:105) underbyggs av ”big numbers, broad defi
nitions, and inclusive research”. Vi tenderar därför att intressera oss för brotts
offren i och med att sannolikheten för att vi själva eller någon i vår närhet ska 
bli offer tycks vara stor. För det tredje uppfattas dessa berättelser som positiva i 
och med att de ofta illustrerar hur medkännande auktoritetsfigurer agerar för 
att ge offren förnyat hopp.
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Samtliga dessa drag är också närvarande i medierapporteringen omkring 
ungdomsrånens offer: det berättas om försvarslösa offer och hänsynslösa gär
ningsmän, Vem som helst kan drabbas’ och politiker, poliser, föräldrar och lä
rare samverkar i etablerandet av projekt och stödcentrum för att hjälpa offren.

Teorier om problemets orsaker och lösningar
När Cohen beskriver moralpanikens kännetecken framhåller han det sätt på 
vilket redaktörer, politiker och andra experter ställer diagnoser och föreslår 
lösningar på det problem som föreligger. De olika förslag som då presenteras 
bildar i sin tur utgångspunkt för agerandet inom det nätverk av aktörer som 
bygger upp och säkerställer samhällets sociala kontroll. När det gäller de olika 
diagnoser och förklaringsmodeller som uttrycks i det studerade materialet kan 
man grovt identifiera fyra typer: (s) de som menar att rånen kan förklaras med 
hänvisning till ekonomiska motiv, (t) de som ser rånen som kännetecknande 
för den tid och det samhälle vi lever i, (u) sådana som menar att rånen begås 
för att gärningsmännen vill sätta sig i respekt och (v) sådana som menar att 
ungdomsrånen är en konsekvens av segregation och därmed följande känslor 
av utanförskap (Figur 9).

Figur 9. Teorier om ungdomsrånens orsaker.

_______________________________ ^  s. ekonomiska motiv (14 artiklar/20 koder)

^  t. 'ett tecken i tiden' (42 artiklar/69 koder)
Orsaker
(N=185koder)

______________________________ ^  u. respekt/'omvänd rasism' (18 artiklar/25 koder)

______________________________ p. v. segregation/utanförskap (35 artiklar/71 koder)

I och med att det handlar om rån är det ganska självklart att ekonomiska mo
tiv diskuteras. Man talar då exempelvis om hur ”(k)illar från fattiga förorter 
och dåliga hemförhållanden rånar killar som har det bättre ställt” (DN 23/3 
1999). Vanligare är emellertid förklaringar som ser ungdomsrånen som ”ett 
tecken i tiden” De ses då som symptom på något som ligger mycket djupare 
inbäddat i den sociala kontexten. Rånen blir i dessa resonemang en oundviklig 
följd av hur samhället av idag ser ut.

Andelen ungdomar i Stockholm väntas öka med 20 procent de närmaste fem åren, 
och i takt med att andelen unga killar som har det struligt hemma ökar så kommer 
antalet rån att öka (Expressen 14/1 1998).
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Rånen har dessutom antagit en allt djärvare karaktär. Det beror, enligt flera poli
ser, på en alltmer utbredd respektlöshet för ordningsmakten bland ungdomar de 
senaste två åren (D N  1317 1998).

De tonåriga gärningsmännen beter sig som filmvärldens maffiosos. De hotar att 
döda och skryter med sin egen farlighet för att komma åt mobiltelefoner, pengar 
och jackor (DN 23/3 1999).

(S)amhällsklimatet har blivit mycket hårdare, ungdomarna våldsammare och 
brottsligheten mycket tuffare. Samtidigt skär man ner på allt, polisen har inga re
surser att bekämpa brottsligheten, och ungdomarna har lämnats åt sitt öde (DN  
7/8 2000 ).

Närbesläktade med sådana förklaringar är de som gör gällande att rånen är 
konsekvenser av invandrarungdomars strävan att hantera sin situation i det 
svenska samhället — en situation som präglas av segregering och känslor av ut- 
anförskap. Rånhandlingarna ses då som delar i en strategi för att slå tillbaka’ 
och sätta sig i respekt (jfr Åkesson 2005).

De här ungdomarna behöver nya förebilder. De har råkat illa ut och söker en ny 
trygghet eftersom de inte känner att de tillhör andra grupper i samhället (Expres
sen 10/9 1999).

Varför rånar då ungdomarna? Sarnecki talar om att ungdomar i förorterna går 
samman i gäng för att de ”tidigt ser att de inte har den chans som andra ungdo
mar har”. Förtryck och rasism skapar vrede och frustration i förorterna (D N  29/9  
1999).

Många andra generationens invandrare, som är i tonåren men också äldre, känner 
att de inte hör hemma i det här samhället. Det finns ingen plats för dem. De vet 
inte om de har någon framtid, de ser väldigt få invandrare som lyckats med mer än 
att öppna korvkiosk. De som lyckats bäst, de som lever bäst och har mest pengar är 
de kriminella (Expressen 14/10 1999).

Det är heller ingen tillfällighet att det är svenska grabbar som rånas. Enligt Imran 
Ahmad är rånen, förutom att skaffa pengar, även ett sätt att få respekt genom fruk
tan och att visa sig kaxig inför kompisarna (SvD 6/2 2000).

— Alla som rånat mina pojkar och deras kompisar har haft invandrarbakgrund. 
Jag tolkar det som hämnd. Ett slags hat mot de ”lyckade” innerstadsungarna och
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Svensson-barnen. En reaktion mot det segregerade samhället, i vilket många unga 
invandrare känner att de inte har någon plats. Det är ”dom” och ”vi”. Och det här 
är deras sätt att ta tillbaka lite (D N  8/12 2001).

Slutligen finns i materialet en rad olika röster som uttrycker förslag på åtgär
der. Sådana yttranden återkommer i närmare hälften av artiklarna (114 artik- 
lar/254 koder) och präglas genomgående av att man uppfattar en akut och på
taglig fara som måste stoppas. Argument för att trappa upp den sociala kon
trollen är vanligt förekommande.

— Vi prioriterar de här brotten. Det är viktigt att man får tag på gärningsmännen 
så att man kan stoppa det här i tid. /. . .  / Därför samlar integrationsborgarrådet A lf 
Samuelsson organisationer, forskare, polisen och tjänstemän i Stockholms stad för 
att försöka lösa problemen. Vad tycker du? Hur ska vi stoppa tonårsrånen i Stor- 
Stockholm? Ring in ditt förslag till Expressen i kväll! (Expressen 10/9 1999).

Ungdomsrånen i Stockholm har ökat drastiskt det senaste året. Polisen har kritise
rat skolor i innerstaden för att de inte öppet tar tag i problemet (D N  15/10 1999).

Efter nyår ska söderortspolisen göra en kraftig insats för att stävja ungdomsbrotts
ligheten, med riktade insatser mot olika platser och fler patrullerande poliser vid 
tunnelbanestationerna (Expressen 14/12 1999).

Det här är kvinnan som ska ta krafttag mot de unga rånarna i Stockholm. Kristina 
Axen Olin, 37, borgarråd och ordförande i polisstyrelsen. I går träffade hon lands
hövding U lf Adelsohn och länspolismästaren Gunno Gunnmo. — Det är mycket 
allvarligt, säger hon. I går var det krismöte om ungdomsrånen i Stockholm. Många 
insatser har gjorts under hösten -  men mer måste till. Landshövding U lf Adelsohn, 
länspolismästare Gunno Gunnmo, representanter från olika polisdistrikt och från 
Lugna Gatan fanns med på mötet med Kristina Axén Olin (m). -  Ungdomsrånen 
ska prioriteras ännu mer av polisen i fortsättningen. Nu har vi också diskuterat oli
ka andra sätt att gå vidare, berättar hon (Expressen 21/1 2000).

En betydelsefull faktor som ligger bakom sådana krav på, och uttryck för, es- 
kalering är förstås de generella föreställningar som är resultatet av konstruktio
nen av ”ungdomsrånen” som fenomen. De bilder som formats legitimerar de 
olika kontrollagenternas strategier: Vi har att göra med en grupp förhärdade 
brottslingar som kan slå till när som helst mot våra barn, som då riskerar att 
traumatiseras. Om man, som illustrerats i analyserna, uppfattar situationen 
som katastrofal och tror att händelserna kommer att upprepas i allt värre form,
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är det givetvis rimligt att man tar till radikala metoder. Parallellt med att man 
efterfrågar ”hårdare tag” för att ”stoppa det här i tid” framställer man bilder av 
de som måste skyddas: ”Offren blir utsatta för en kränkning. De får en tagg 
som sitter kvar för livet” (Expressen 10/9 1999); Våra pojkar är djupt kränk
ta, något de får bära med sig resten av sina liv, säger Jonas mamma” (Expres
sen 20/2 2000); ” (R)ånoffren brukar få gå igenom fem stadier av förnedring 
I ... I Majoriteten av alla ungdomsrån begås enligt polisen av ungdomar med 
invandrarbakgrund” (Aftonbladet 25/9 2000). Utmärkande är också att man 
inte bara argumenterar för en ökning av kontrollens grad, utan också för eta
blerandet av helt nya metoder. Ett sådant exempel utgörs av framhållandet av 
förträffligheten i ”citypolisens tuffa tag” som bl.a. utgjorts av ”punktmarkering 
av ungdomsgäng som kommer in till stan”, ”videofilmning av kända gärnings
män”, samt av ”särskilda insatser för att offer snabbt ska kunna peka ut en gär
ningsman” (DN 21/1 2001).

Slutord
Innehållsanalysen av de fyra dagstidningarna under 1998-2002 visar att ung
domsrån var ett särskilt uppmärksammat fenomen under perioden. Rappor
tering om denna typ av brott återfinns i alla de studerade tidningarna. Ar
tiklarna om ungdomsrån förekommer huvudsakligen som nyheter och kom
mentarer, men företeelsen behandlas i merparten av tidningarnas avdelningar. 
Medieuppmärksamheten var intensiv och koncentrerad. Den tog plötsligt fart 
i september 1999, för att sedan gå i allt svagare vågor och slutligen plana ut i 
förhållandevis jämn takt under den studerade tidsperioden. Det är uppenbart 
att ordet ”ungdomsrån” under den senare delen av 1999 kom att bli ett begrepp 
med en alldeles särskild konnotation. Det kom att stå för en given referentiell 
kontext -  användningen av det aktiverade automatiskt en hel problematik med 
sina aktörer, miljöer och motiv.

I och med att ungdomsrånen knyter an till både kriminalitet och ungdomar 
har de onekligen ett högt nyhetsvärde. Det handlar om en ”ny” typ av brott 
som är kopplad till en åldersgrupp i relation till vilken frågor om samhällets väl 
och ve ofta knyts. Vidare har den medieteoretiska teoribildning som behandlar 
så kallade moraliska paniker -  och som visat sig fruktbar i relation till en rad 
historiska och samtida debatter rörande såväl ungdomskulturer som brottslig
het -  framträtt som i hög grad tillämplig även i detta fall.

Inte minst i form av den medieuppmärksamhet som belysts i denna arti
kel framträder den oro för företeelsens konsekvenser för resten av samhället 
som av de amerikanska sociologerna Erich Goode och Nachman Ben-Yehu- 
da (1994:33ff) framhålls som det första av fem kriterier som de menar måste
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kunna iakttas för att man ska kunna tala om att en moralisk panik har brutit 
ut. De analyser som har presenterats ovan illustrerar också närvaron av de två 
nästföljande kriterierna. Man uppfattar ungdomsrånarna som en grupp som 
anses hota samhällets värderingar och intressen -  man tänker i termer av ”vi” 
och ”de andra”. Dessutom tycks det råda konsensus om att det hot som grup
pen utgör är äkta och verkligen orsakat av gruppen i fråga. Jag har också visat 
på hur reaktionen kan sägas vara disproportionell i relation till vad vi vet om ”de 
faktiska förhållandena”. Det femte och sista kriterium som Goode och Ben-Ye- 
huda diskuterar är den redan berörda flyktighet som utmärker medieintres- 
set. En moralisk panik dyker ofta upp plötsligt och försvinner inte sällan lika 
snabbt. Ibland kan en och samma moralpanik komma och gå på detta sätt i 
flera omgångar (jfr Figur 2).

En aspekt som framstår som särskilt intressant -  i såväl empirisk som teo
retisk mening -  är den som berör etnicitet: ”Hänsynslösa invandrarkillar från 
dåliga områden rånar välartade och försvarslösa svenska pojkar för att sätta 
sig i respekt”. När det gäller den tilltagande ”rasifieringen” av ungdomsbrotts
ligheten i samhällsdebatten är onekligen just ungdomsrånen en företeelse -  
och ett begrepp -  med stor sprängkraft. Det framstår därför som angeläget 
att närmare studera och problematisera formandet av tolkningar, värderingar 
och attityder på detta område. Massmedierna spelar onekligen en central roll 
i det sammanhanget. Mediernas framställningar utgör en viktig del i brotts
offrens bearbetning av ett brott (Lindgren et al 2001:217; Wallace 1998:92). 
Dessutom har ungdomsbrott, och inte minst våldsbrott som involverar ung
domar, som sagt ett högt nyhetsvärde vilket innebär att de blir lätt objekt för 
intensiv medieuppmärksamhet. De ofta polariserade och dramatiserade nyhets
berättelser som då produceras spelar också en betydelsefull roll för hur allmän
heten tolkar och förstår det inträffade. De sätt på vilka de involverade parterna 
och rånens motiv, förlopp och konsekvenser begreppsliggörs och framställs ut
gör på ett mer övergripande plan en del i den symboliska och sociala konstruk
tionen av ”vi” kontra ”de andra”.
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