
PRESSINBJUDAN 2021-10-07

#srfrukost: Välkommen på
frukostseminarium: Blåljus och svarta
rubriker – om svensk kriminaljournalistik 
Välkommen till ett digitalt frukostseminarium om kriminaljournalistiken i Sverige och
vilken roll den spelar i samhällsdebatten. Seminariet sänds digitalt den 14 oktober kl 08.15
via webb, i appen Sveriges Radio Play och sociala medier. Välkomna att lyssna och ställa
era frågor direkt till panelen.

Lag och ordning tillhör de svenska medborgarnas viktigaste frågor och står högt upp på både
nyhetsagendan och den politiska agendan.  Hur förhåller sig den svenska kriminaljournalistiken
till det? Finns det brott som tar mer plats än andra i nyhetsrapporteringen? Är det mest fokus på
offer eller gärningsmän? Och hur har kriminaljournalistiken utvecklats över tid? Stämmer
mediebilden i stort överens med verkligheten?

Överdriver eller underdriver medierna våldet runtomkring oss? Påverkar nyhetsmediers
rapportering om brott och straff människors attityder och värderingar? I så kallade utsatta
områden är tilltron till samhällets institutioner, och polisen, hög samtidigt som tilltron till
medierna är låg. Vad kan det bero på?

Publiken kommer att kunna ställa frågor direkt till panelen under seminariet.

Seminariet inleds med ett samtal mellan moderator Erik Blix och Joakim Palmkvist,
journalist och författare till sex böcker om mord och gängbrottslighet, som under snart 25 år
bevakat kriminalitet för Sydsvenskan.

I den efterföljande panelen deltar förutom Joakim Palmkvist också:

Linda Hjertén, kriminalreporter Aftonbladet

Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle och Institutet för framtidsstudier

Evalisa Wallin, kriminalreporter och programledare P3 Krim, Sveriges Radio

Sveriges Radios vd Cilla Benkö inleder



Datum och tid: torsdag 14 oktober kl 08:15-09:15

Seminariet kan följas i appen Sveriges Radio play – under "extrasändningar", direkt via
webben och via Sveriges Radios Facebooksida och kommer förstås även att finnas att lyssna på
i efterhand.

Anmäl er här för att få en påminnelse och länk till sändningen när det börjar.

Se tidigare #srfrukostar och seminarium här
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