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Abstract	

Den här studien analyserar brottsrapporteringen i kvällspressen. Syftet är att undersöka vilka 

förändringar som skett i brottsrapporteringen de senaste tre decennierna, mot bakgrund av ett 

förändrat medielandskap med nya förutsättningar. 18 artiklar från Expressen och Aftonbladet 

om tre uppmärksammade mordfall – Sommarstugemordet, Knutbyfallet och massmordet i 

Falun – analyseras genom kvalitativ textanalys. Det teoretiska ramverket utgörs av teorier om 

samtida och historisk brottsrapportering, samt om medieutvecklingen de senaste decennierna. 

Resultatet visar att flera trendbrott har skett: Referenserna till andra medier har ökat kraftigt, 

de nyaste artiklarna innehåller färre stilistiska finesser, men är rikare på fakta och detaljer.  

 

Nyckelord: Textanalys, brottsrapportering, kriminaljournalistik, mord, kvällspress, 

Aftonbladet, Expressen. 
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1.	Inledning	

Det svenska medielandskapet har stått under en omfattande förändring och utveckling de 

senaste 25 åren. Inte minst till följd av digitalisering samt internets publika genombrott i 

mitten av 1990-talet, dess omfattande utveckling och medföljande samhällsförändring sedan 

dess. Enligt Weibull och Wadbring (2014) har teknik traditionellt sett alltid hängt samman 

med medier – tidningar har varit beroende av tryckpressar medan radio och tv byggt på 

förmedling via elektromagnetiska vågor. Weibull och Wadbring (2014:100-101) menar att 

tekniken alltid spelat en stor roll för mediesystemet, även om det också finns flera andra 

viktiga parametrar som påverkar mediemarknaden, såsom politiska villkor, nationella 

förhållanden, lagar, stödformer och ekonomiska villkor exempelvis investeringsbeslut på 

finansmarknaden. De senaste decennierna är digitalisering och internet två tekniska 

parametrar som förändrat mediebranschens villkor radikalt (Weibull & Wadbring, 2014:271). 

 

För bara 25 år sedan saknade Sverige internet och därmed även nyheter via webben och andra 

digitala kanaler utöver TV och radio. I dag har 93 procent av alla svenskar tillgång till internet 

i hemmet och en stor del av svenskarna är uppkopplade via sina mobiler flera gånger om 

dagen. Enligt Internetstiftelsen i Sveriges statistik från 2016 använder svenskarna i 

genomsnitt internet 24 timmar i veckan och internet har blivit svenskarnas viktigaste 

informationskälla (Davidsson & Findahl, 2016). Därmed har konkurrensen ökat avsevärt. 

Dagens mediekonsumenter matas med aktuella händelser dygnet runt och olika medier slåss 

om uppmärksamheten – inte bara med konkurrenter inom press (inklusive webbsidor), radio 

och tv, utan även med andra avsändare i exempelvis sociala medier som Twitter, Instagram 

och Facebook (Weibull & Wadbring, 2014:271). Parallellt med detta har det traditionella 

tidningsläsandet minskat och allt fler tidningar fått det svårare ekonomiskt (Nordicom, 2015). 

 

Norman Fairclough (1995) hävdar att medierna genom samhällsutvecklingen tvingats till en 

marknadsanpassning. Därmed påverkas också nyhetsförmedlingen till att mer influeras av 

underhållning för att öka sin konkurrenskraftighet (Fairclough, 1995:42-43). Detta är troligen 

ännu mer aktuellt i dag än då Fairclough skrev boken. Konkurrensen i medielandskapet har 

aldrig varit större och mediekonsumenterna tar till sig nyheter och uppdateringar av olika 

typer av händelseförlopp i fler kanaler än någonsin tidigare. Enligt Strömbäck och Jönsson 

(2005) är den ekonomiska aspekten en av anledningarna till att det i dag finns ett ökat 
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utrymme för nyheter om brott (Strömbäck & Jönsson, 2005:17). Flera studier visar att det 

finns ett stort publikt intresse för just denna genre inom journalistiken (Strömbäck & Jönsson, 

2005; Pollack, 1996; Pollack, 2001). Ester Pollack (1996) har i sin studie om 

kriminaljournalistik konstaterat att intresset för brott i pressen ökat under 1900-talet medan 

Strömbäck och Jönsson (2005) konstaterar att enstaka sensationella nyheter och nyheter om 

brott hör till de nyhetskategorier som lockar till läsning även bland dem som inte är frekventa 

nyhetsläsare. Dessa nyhetsartiklar ställer enligt Strömbäck och Jönsson (2005) inte särskilt 

höga krav på läsarnas kunskap – något som kan vara en fördel i dagens stora konkurrens i 

medielandskapet och samhället i övrigt. Brott är också ett av de ämnen som traditionellt sett 

anses ha högt nyhetsvärde, enligt medieforskare Håkan Hvitfelt (Hadenius & Weibull, 

1999:342). Mot bakgrund av detta är det därmed inte särskilt förvånande att spektakulära 

mord får stor uppmärksamhet i pressen. Enligt Strömbäck och Jönsson (2005) väcker nyheter 

om brott nyfikenhet även hos personer som vanligen inte intresserar sig för nyheter, vilket gör 

genren extra intressant att studera. Ovanstående diskussion ger mig anledning att ställa frågan 

hur kriminaljournalistiken har förändrats under de tre senaste decennierna.  

 

I den här studien studeras och jämförs tre mordfall från tre olika decennier för att se om det 

finns skillnader i brottsrapporteringen. Eftersom bara tre fall undersöks gör inte studien 

anspråk på att kunna dra generella slutsatser som gäller även för andra fall, men jag vill söka 

svar på om det finns tendenser som tyder på att det har skett förändringar i 

brottsrapporteringen i Aftonbladet och Expressen under de tre senaste decennierna och hur 

dessa förändringar i så fall ser ut. Detta görs genom att studera rapporteringen av tre 

uppmärksammade mord: massmordet i Falun, Knutbyfallet och Sommarstugemordet. Både 

Aftonbladet och Expressen lever på lösnummerförsäljning och försäljning av olika typer 

digitala abonnemang och är därmed beroende av att skapa intresse för varje enskild nyhet i 

större utsträckning än dagstidningar (Weibull & Wadbring, 2014), vilket är ännu en aspekt 

som gör dem extra intressanta att studera. 

 

1.1	Studieobjekt	och	problem	

Tre fall som rönt stor uppmärksamhet i medierna är Sommarstugemordet i Arboga i augusti 

2016, Knutbyfallet 2004 och massmordet i Falun 1994, som presenteras ytterligare i 

metodkapitlet, under avsnitt 4.2. De tre fallen har både olikheter och likheter men att valet föll 
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på dessa tre fall beror främst på tre saker: Alla tre har fått stor uppmärksamhet medialt, alla 

tre sticker ut från mängden på olika sätt och alla tre fallen passar in tidsmässigt då de utspelats 

under tre olika decennier från 1990-tal till 2010-tal, det vill säga den period som avses 

undersökas i denna studie. 

 

Jag avser studera och jämföra de tre fallen, mot bakgrund av de förändringar som skett i 

medielandskapet under samma period, vilket jag redogjort för i föregående avsnitt. Detta för 

att se om de förändrade förutsättningarna med ökad konkurrens och människors förändrade 

medievanor fått konsekvenser för brottsrapporteringen. Genom textanalys av artiklar rörande 

de olika mordfallen försöker jag i den här studien identifiera förändringar i 

brottsrapporteringen samt likheter och skillnader när det gäller framställningen av dessa 

händelser – i dag jämfört med början av 1990-talet, innan nyhetsrapporteringen via internet 

fått sitt stora genomslag. Analysen är kvalitativ för att tränga ner på djupet i texterna. 

 

Den svenska medieforskaren Ester Pollack är en av dem som tidigare studerat 

brottsrapportering i medier. Hon har i sin studie ”Kriminaljournalistik 1915-1995” (1996) 

analyseras artiklar om brott i fyra morgontidningar under perioden 1915-1995 ur flera 

synvinklar, genom ett longitudinellt angreppssätt. Tidsmässigt tar den här studien vid ungefär 

där Pollacks studie slutar. Min studie sträcker sig från 1994 till 2016 – en viktig epok i det 

svenska medielandskapet att studera då mycket har förändrats under den här perioden – inte 

minst när det gäller den teknologiska utvecklingen som lett till publicering på internet, 

interaktivitet och spridning i sociala medier. Jag gör inte anspråk på att ha ett longitudinellt 

angreppssätt utan vill göra en jämförelse över tid, från 1994 till 2016, för att ta reda på hur 

brottsrapporteringen utvecklats under perioden. Hur beskrivs mordfall i kvällstidningarna i 

dag jämfört med 1994 och hur beskrivs aktörerna? Har sättet att framställa mordfall ändrats 

över tid? Studien kan inte leda till några generella slutsatser då urvalet är för litet, men den 

kan påvisa tendenser till förändringar som skett de senaste tre decennierna och ge generell 

kunskap om grundläggande egenskaper och strukturer (Ekström & Larsson, 2010:18).  

 

1.2	Syfte	

Syftet med denna studie är att undersöka hur förändringarna i brottsrapportering i Aftonbladet 

och Expressen ser ut från mitten av 1990-talet till nutid, mot bakgrund av ett förändrat 
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medielandskap med nya villkor och förutsättningar. Detta görs genom att studera Expressens 

och Aftonbladets framställning av tre mordfall från tre olika decennier – ett från 2010-talet, 

ett från 2000-talet och ett från 1990-talet, nämligen Sommarstugemordet, Knutbyfallet och 

massmordet i Falun.  

 

1.3	Frågeställningar	

Utifrån ovan beskrivna syfte har följande frågeställningar utarbetats: 

• Hur beskrivs brotten i kvällspressen och hur återberättas de? 

• Hur konstrueras de olika aktörerna i texterna? 

• Vilka likheter och skillnader finns mellan fallen när det gäller framställningen av brott 

och aktörer?  

• Vilka tendenser till förändringar kan skönjas i rapporteringen under den aktuella 

tidsperioden? 

 

1.4	Disposition		

Uppsatsen är disponerad som följer: Inledningsvis presenteras studien, problem, syfte och 

frågeställningar. I kapitlet om tidigare forskning redogörs sedan för tidigare studier inom 

samma forskningsområde och varför det är relevant med ytterligare eller nya studier inom det 

forskningsfält som den här studien avser undersöka. I teoridelen beskrivs de teorier som ligger 

till grund för denna studie. Därefter följer ett kapitel om metod och material där metod 

beskrivs och det empiriska materialet och mordfallen presenteras. Här framgår också vilket 

tillvägagångssätt som tillämpats samt hur urvalet skett och vilka avgränsningar som gjorts. I 

metodkapitlet finns också en diskussion om metodproblem, kritik, validitet och reliabilitet. 

Därefter följer ett kapitel där analys och resultat presenteras. Detta följs av ett kapitel där jag 

samlat mina slutsatser utifrån det resultat som framkommit av analysen av studiens empiriska 

material. Här reflekterar jag också över resultatet i form av en diskussion runt slutsatserna. 

Kopplingen till studiens frågeställningar, syfte, metod och teori finns med som en 

underliggande röd tråd. I det här kapitlet ges också förslag till vidare forskning. Uppsatsen 

avslutas med en sammanfattning som knyter ihop uppsatsens olika delar. 
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2.	Tidigare	forskning	

Det finns mycket forskning gjord på området kriminaljournalistik och brott i medier. Det här 

kapitlet syftar till att ge en överblick över just denna forskning. Eftersom den här studien 

ämnar analysera hur brottsrapporteringen förändrats under tre decennier kommer jag även att 

beröra hur journalistiken i stort har förändrats över tid. 

 

2.1	Forskningsöversikt		

Området "medier och brott" är brett och omfattar en mängd forskning med olika teman, 

infallsvinklar och angreppssätt. Medie- och kommunikationsvetenskapen och därmed även 

studier av kriminaljournalistiken är starkt influerad av tolkande vetenskapsinriktningar, såsom 

hermeneutik och semiotik (Ekström & Larsson, 2010:15). Det syns tydligt i studierna om 

brott i medier. När det handlar om analys av text är både kvalitativa textanalyser och 

kvantitativa innehållsanalyser återkommande metoder, såsom kritisk innehållsanalys, CDA.	

 

Mycket av den forskning som finns är utländsk och är studier som gjorts genom analyser av 

nyhetsrapportering inom utländsk press. Eftersom den här studiens mål är att finna svar på hur 

förändringen i det svenska medielandskapet påverkat kriminaljournalistiken i svensk press 

finner jag det mest relevant att ta upp svensk forskning men det finns även en del relevanta 

utländska studier som Cameron-Dows studie (2009) om hur internet påverkat 

kriminaljournalistiken samt Carter Wood och Knepper (2014) som studerat hur brott 

framställdes i medierna under efterkrigstiden. 

 

Det finns emellertid även många svenska studier inom forskningsområdet. En svensk 

medieforskare som har gjort omfattande studier inom medier och brott är Ester Pollack (1996; 

2001). Hon har bland annat jämfört kriminaljournalistik ur flera olika perspektiv mellan åren 

1915 och 1995.  

 

Inom den stora mängden forskningsstudier som finns inom forskningsområdet medier och 

brott går det att urskilja ett antal teman och metoder som återkommer i studierna. Några av de 

teman som är representerade återfinns exempelvis otrygghet, rasism, ungdomsbrottslighet och 

rättssäkerhet. Men några av de vanligast förekommande är följande: utrymme i medierna 
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(frekvens, prioritet, placering och storlek), förändring i brottsrapporteringen (ur ett längre 

tidsperspektiv), nyhetsvärdering och pressetik. Nedan presenteras de tematiskt indelade.  

 

2.1.1	Bevakning	av	brott	och	utrymme	i	media		

Flera studier som har gåtts igenom för den här forskningsöversikten tar upp hur frekvent brott 

tas upp i medier och hur stort utrymme artiklar/inslag om brott får i medierna. Några av dessa 

är studierna som gjorts av Dailey och Halpern Wenger (2016) och Pollack (1996; 2001). 

Metoderna och urvalsmetoder har varit olika men forskningen har kommit fram till samma 

resultat: brott är fortsatt av stort intresse för dagstidningar.  

 

Dailey och Halpern Wenger (2016) konstaterar att brott är en viktig del av den lokala 

nyhetsbevakningen, utifrån de studier som de genomfört, medan Pollacks studie (1996) visar 

att intresset för brott, i nationella dagstidningar i Sverige under 1900-talet, har ökat. 

 

Dailey och Halpern Wenger (2016) har i sin studie av sex amerikanska lokala dagstidningar 

under mars månad 2014, studerat vilka typer av brott som är representerade samt vilka källor 

– och hur många – som journalisterna använt sig av i artiklarna. De har kommit fram till att de 

brott som inte är våldsbrott är kraftigt underrepresenterade i tidningarna. Dailey och Halpern 

Wenger konstaterar också att brottsbekämpande myndigheter, såsom polis och åklagare, är de 

vanligaste källorna i artiklarna – ofta också den enda källan. Bristen på variation när det gäller 

källor innebär en brist på djup i rapporteringen, menar forskarna. Dailey och Halpern Wenger 

har i studien använt sig av innehållsanalyser – dels kvantitativa, dels kvalitativa – för att 

komma fram till sina resultat och de har gjort sitt urval på ett icke slumpmässigt sätt (Dailey 

& Halpern Wenger, 2016). Så tillvida finns därför likheter med den studie jag har för avsikt 

att genomföra.  

 

Ester Pollack (1996; 2001) har å sin sida studerat brottsrapporteringen i svensk dagspress i 

sina studier. ”En studie i medier och brott” (Pollack, 2001) syftar till att överbrygga gränserna 

genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt där metoder och teorier lånas från både medie- och 

kommunikationsvetenskapen och från kriminologin. På så vis ringas ett nytt forskningsfält in, 

där tvärvetenskapliga möten ska leda forskningen vidare och öka förståelsen av fenomen som 

är karaktäristiska för det moderna, västerländska mediesamhället och hur brottslighet och 

medier hänger ihop. Pollack har bland annat studerat ungdomsbrottslighet i en 
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kriminalpolitisk samhällelig kontext, där hon satt brottsrapporteringen i samband med den 

kriminalpolitiska debatten i samhället vid den aktuella tidpunkten. Pollack har kommit fram 

till att fokus har skiftat från årtionde till årtionde. År 1955 tros lösningarna på 

ungdomsbrottsligheten vara sociala reformer och integration av avvikare och lagbrytare. Även 

i medierna diskuteras ungdomsbrottsligheten och dess orsaker. 1975 diskuteras frågan främst 

som ett socialt problem medan man 1995 skriver mest om ungdomsvåld, med fokus på olika 

typer av gäng såsom rasister/nazister, skinnskallar och MC-grupperingar (Pollack, 2001). 

 

I studien av kriminaljournalistik under 1900-talet har Pollack vidare analyserat artiklar om 

brott i fyra morgontidningar under perioden 1915-1995 ur flera synvinklar (Pollack, 1996). 

Bland annat berörs förekomsten och intresset för brott i pressen. Genom ett longitudinellt 

angreppssätt har hon jämfört tidningarna under en speciell vecka i november var tionde år 

under åren 1915-1995. På så vis har Pollack kommit fram till hur intresset för brott förändrats 

över tid. Pollack kan konstatera att intresset har ökat under undersökningsperioden. Det syns 

både genom att artiklarna blir fler och att de illustreras oftare (1996:138). Brottsartiklarna får 

också en allt mer framträdande placering i tidningarna, samt allt oftare en plats på 

förstasidorna med undantag för en period på 1960-talet (Pollack, 1996).  

 

2.1.2	Förändring	i	brottsrapporteringen	

En del av den forskning som finns om brott och medier fokuserar hur brottsrapporteringen har 

förändrats. I stället för att enbart kartlägga hur rapporteringen ser ut i dag är syftet med dessa 

studier att säga något om utvecklingen under en viss period. Både Carter Wood & Knepper 

(2014) och Pollack (1996) har undersökt brottsjournalistik under olika tidsperioder. Carter 

Woods studie fokuserar på efterkrigstiden medan Pollacks studie sträcker sig över större delen 

av 1900-talet. Men de speglar samma utveckling av brottsrapporteringen och speglar hur 

intresset för brott har sett ut under 1900-talet. 	

 

Pollack (2001) konstaterar att radikala förändringar har skett i mediesituationen i Sverige 

mellan 1950-talet och mitten av 1990-talet. Inte minst har svenskarna gått från att ha tv-lösa 

hushåll till att bli en EU-nation med ett stort utbud av tv-kanaler. Pollack konstaterar också att 

nyhetsförmedlingen har blivit en storindustri och att journalistiken gått från att vara i 

nationens tjänst till att stå till marknadens – och sin egen – tjänst. 
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Vidare har Joy Cameron-Dows (2009) har i The question of crime: How much does the public 

have the right to know, publicerad i tidskriften Pacific Journalism Review, undersökt hur 

internet förändrat kriminaljournalistiken samt etiken och nyhetsvärderingen på webben. 

Cameron-Dows beskriver vilka konsekvenser som internet har haft på brottsrapporteringen 

och lyfter bland annat problemet med artiklar som lever kvar på internet och som fortsätter 

spridas, trots att det finns felaktigheter i dem eller att misstankarna mot den omskrivna 

gärningsmannen för länge sedan avskrivits. Det innebär att en oskyldig person som felaktigt 

anklagats för att ha begått ett brott kan få lida längre än då artiklar bara publicerades i 

pappersupplagan. (se även 2.1.3).  

 

2.1.3	Pressetik	och	nyhetsvärdering	

De pressetiska reglerna i Norge, Pressens Faglige Utvalg (PFU), står i fokus i Svein Brurås 

avhandling Kriminaljournalistikkens etikk (2009). Brurås har genom att gå igenom PFU-

uttalanden försökt utröna vilka etiska tankesätt som finns i uttalanden om kriminalartiklar 

mellan 1972 och 2006. Tre etiska teorier är utgångspunkterna för studien: diskursetik, 

dygdetik och närhetsetik. Inom diskursetiken ska alla komma till tals och det gäller att hitta 

lösningar för allas bästa medan dygdetiken handlar om socialt medansvar och att 

nyhetsredaktioner visar solidaritet med sitt lokalsamhälle. Brurås har kommit fram till att det 

är diskursetiken som är förhärskande medan dygdetiken nästan saknas helt. Enligt Brurås 

undviker PFU de stora etiska frågorna, har ett smalt förhållningssätt och inbjuder inte till 

etiska reflektioner.	

 

I Sverige kom de pressetiska reglerna till som en reaktion på den sensationsjournalistik som 

växte fram i takt med att rapporteringen om brott och olyckor ökade i slutet av 1800-talet. 

Publicitetsregler och yrkesregler finns samlade i ”Spelregler för press, radio och tv” (Weibull 

& Wadbring, 2014: 264; Journalistförbundet 2016). Motsvarande pressetiska regler finns 

alltså i Norge och det är delar av detta regelverk som Brurås har haft som utgångspunkt för sin 

studie.  

 

Men Brurås är långt ifrån ensam om att avhandla pressetik. Ämnet är ytterligare ett av de 

teman som är återkommande bland forskningsstudier inom ämnet medier och brott. I dag 

konkurrerar medier inte bara med varandra utan även med informationsflöde i andra kanaler. 

Det betyder att medierna allt oftare tar till nya medel, eller vinklar nyheterna annorlunda för 
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att öka sin konkurrenskraftighet. I denna kontext finns en risk att journalister och publicister 

riskerar att kliva utanför ramarna för de pressetiska reglerna i jakten på underhållande 

berättelser. Detta dilemma avhandlar Frey (2013) i sin artikel i tidskriften Journal of mass 

media ethics, Norway's Media Coverage: The salute of a man who does not regret. Artikeln 

belyser etiken kopplad till de publicistiska val som journalister gjorde i samband med 

publicering av detaljer från rättegången mot Anders Behring Breivik efter massakern på 

Utöya 2011. I synnerhet fokuserar Frey på det rör Breiviks manifest och lämpligheten i att gå 

ut med detaljer från detta med tanke på offren och deras anhöriga och menar att den svåraste 

etiska avvägningen var i hur stor utsträckning som media skulle sprida Breiviks tankar och 

idéer (Frey, 2013). 

 

Även Cameron–Dow (2009) belyser samma problem. Var går gränsen? Hur mycket har 

allmänheten rätt att få veta? Den frågan är själva rubriken för Cameron-Dows studie. Frågan 

om vilken information som är relevant att publicera och vad som är av allmänintresse är allt 

mer omtvistad. Cameron-Dows menar att internet har av raderat ut vissa begränsningar som 

finns för traditionella dagstidningar, såsom ljud och rörlig bild och innebär dessutom 

interaktivitet i en annan utsträckning. Det är inte heller ovanligt att gamla artiklar får nytt liv. 

Det betyder att felaktigheter kan leva kvar längre än om dessa hade dykt upp i en 

pappersupplaga. Det kan innebära att en oskyldig person som felaktigt anklagas för att ha 

begått ett brott kan få lida längre för detta än när samma information publicerats i en 

pappersupplaga. Enligt Cameron-Dows leder också interaktiviteten lättare till att mer extrema 

redaktionella val görs. Tidningarnas webbupplagor har valt att gå sin egen väg när det gäller 

nyhetsvärdering, menar Cameron-Dows. Det betyder alltså att den interaktivitet som internet 

medfört bidragit till allt djärvare redaktionella beslut, samtidigt som konsekvenserna blir 

större sedan nyheterna började publiceras på internet (Cameron-Dows, 2009). 

 

2.1.4.	Fallspecifika	studier	

Trots att fallstudier är vanliga inom medie- och kommunikationsvetenskapen saknas 

forskning inom forskningsområdet avseende de mordfall som den här studien omfattar. 

Eftersom Sommarstugemordet skedde i augusti 2016 är fallet fortfarande under utredning och 

forskning om detta fall saknas helt. Däremot finns forskning på de två andra fallen, men då 

inom andra angränsande områden.  
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Gällande Knutbymordet finns en studie inom religionsvetenskapen (Frisk & Palmer 2015) där 

Liselotte Frisk, professor i religionsvetenskap vid Högskolan i Dalarna, tillsammans med 

Susan Palmer (2015) som gjort en studie om den för Knutbyhändelserna dömde pastorn Helge 

Fossmo: The life story of Helge Fossmo, former pastor of Knutby filadelfia, as told in prison: 

A narrative analysis approach. Studien lägger alltså fokus på anstiftaren Helge Fossmo. 

Studien bygger på narrativ analys av en intervju med Helge Fossmo i fängelset och är tänkt att 

bidra till förståelse för de psykologiska, sociala och ideologiska krafter som kan ha orsakat 

händelseförloppet och de spektakulära brotten och dess kontext. Vidare har massmordet i 

Falun varit föremål för studier då Maria Zackariasson (1996) undersökte skämt som dök upp 

efter Estoniakatastrofen och massmordet i Falun. Däremot finns inget inom medie- och 

kommunikationsvetenskapen. 

 

2.2	Forskningsöversikt:	Slutdiskussion	och	sammanfattning	

Efter genomförd forskningsöversikt kan konstateras att det finns en uppsjö av 

forskningsstudier och vetenskapliga artiklar inom ämnet ”medier och brott”. Återkommande 

teman är förändring av brottsrapportering, pressetik, nyhetsvärdering och brottsartiklarnas 

utrymme i medierna.  

 

När det gäller kriminaljournalistikens förändring finns en del utländsk forskning. Joy 

Cameron-Dow (2009) har i The question of crime: How much does the public have the right 

to know undersökt hur internet förändrat kriminaljournalistiken samt etiken och 

nyhetsvärderingen på webben genom att undersöka fallet med den försvunna flickan 

Madeleine McCann 2007 och fallet Scott Peterson som åtalades för mord på sin fru 2002. 

Men även svenska forskare har tittat på kriminaljournalistikens förändring. Ester Pollack 

(1996) konstaterar att intresset för brott i pressen har ökat under 1900-talet. Brottsartiklarna 

har blivit fler och har dessutom fått en mer framträdande placering (Pollack, 1996:138). 

 

En stor del av den jämförande forskning som finns om brottsrapportering fokuserar på ett 

historiskt perspektiv. Carter Wood & Knepper (2014) tar upp hur brott framställs i media men 

fokuserar på efterkrigstiden medan Ester Pollack (1996; 2001) fokuserar på ett längre 

perspektiv när hon jämför kriminaljournalistik ur olika perspektiv mellan 1915 och 1995. 

Vidare diskuteras etikfrågan i Brurås (2009) och Freys (2013) studier. Här lyfts balansgången 
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mellan plikten att rapportera och att vara sparsam med detaljer vid publicering, av hänsyn till 

offren och deras anhöriga.  

 

Men trots att medier och brott är ett välutforskat område finns det outforskade fält. Fallstudier 

förekommer ofta som studieobjekt inom medie- och kommunikationsvetenskapen och studier 

om brott men de mordfall som jag avser undersöka i min studie är outforskade med undantag 

för ett par studier inom angränsande ämnesområden. Ingen forskning gällande 

Sommarstugemordet har så här långt publicerats. Knutbymordet har studerats inom 

religionsvetenskapen där fokus lagts på anstiftaren Helge Fossmo (Frisk & Palmer 2015). 

Vidare har massmordet i Falun bara undersökts i en helt annan kontext: då Maria 

Zackariasson (1996) studerade skämt som uppkom efter Estoniakatastrofen och massmordet i 

Falun.  

 

De tre fallen är alltså outforskade, samtidigt som de har rönt stor uppmärksamhet i medierna. 

Därmed kan tillföra något nytt till befintlig forskning, inte minst när det gäller förståelsen och 

medvetenheten om hur mord dramatiseras och förövare beskrivs. Sammantaget gör detta 

fallen intressanta att undersöka. 

 

En annan faktor som legitimerar att nya studier görs på området är att det inte finns så många 

svenska studier om brottsrapportering som relaterar till förändringen i det svenska 

medielandskapet, särskilt inte avseende de senaste tre decennierna. Pollacks studie (1996) 

sträcker sig till 1995. Det finns därmed en lucka att fylla efter detta och en anledning att ta vid 

där hennes studie slutar. Det är också vad den här studien har för avsikt att göra – även om 

undersökningen kommer att ske i en betydligt mindre omfattning. Det stora intresset för brott, 

som Pollack (1996; 2001) slår fast finns, legitimerar ytterligare en ny studie om hur 

brottsrapporteringen ser ut i dag och hur den har förändrats de senaste tre decennierna. 

 

Nya fall kan tillföra nya dimensioner till forskningen och när det gäller de fall som jag avser 

undersöka i min studie, nämligen Sommarstugemordet, Knutbydramat och massmordet i 

Falun finns väldigt lite forskning. Fallstudier kan inte göra anspråk på att vara statistiskt 

representativa så tillvida att resultatet kan sägas vara representativt och generellt för alla 

liknande fall. Men de kan ge generell kunskap om grundläggande egenskaper och strukturer, 
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samt uppmärksamma organiserade strukturer som vid första anblick inte är synliga (Ekström 

& Larsson, 2010:18). 

 

De tre fall jag har för avsikt att undersöka har alla rönt stor uppmärksamhet i medierna, inte 

minst i kvällspressen. Det gör dem extra intressanta att studera. Studierna av fallen kan i sig 

själva inte skapa någon generell sanning om hur brott i allmänhet framställs i medier. Men 

eftersom alla tre fallen är flitigt omskrivna kan man anta att de ändå kan ge en fingervisning 

om helheten och att de i en jämförelse med varandra kan de indikera tendenser till eventuella 

förändringar. Därmed skulle de kunna bli en ny pusselbit i en helhetsbild om hur 

brottsrapporteringen förändrats sedan 1990-talet. Vidare skulle fallen kunna användas i 

jämförelser med ytterligare fall för att därmed säga något om brottsrapporteringens 

utveckling. 

 

I Pollacks studier (1996; 2001) tillämpas ett longitudinellt angreppssätt. Den här studien har 

inte ett sådant men vill jämföra hur de tre fallen framställs över tid – i det här fallet under tre 

decennier: från 1990-talet till 2010-talet. Dessa tre decennier utgör samma period som internet 

haft en betydelse för medielandskapet. Första fallet, massmordet i Falun, inträffade 1994, 

vilket är samma år som Aftonbladet, som första svenska tidning, startade sin webbsatsning 

(Weibull & Wadbring, 2014:56). Fallen ringar därmed in internetepoken i Sverige och fallen 

analyseras för att ge en djupare förståelse för hur kriminaljournalistiken förändrats i takt med 

digitaliseringen. 
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3.	Teori	

Det här kapitlet syftar till att ge en överblick för hur medielandskapet utvecklats de tre senaste 

decennierna samt viktig bakgrundskunskap om nyhetsvärdering och andra viktiga begrepp 

som är nödvändiga i kontexten för studien.  

 

3.1	Medier	och	brott,	nyhetsvärdering	och	medieutveckling	

Den traditionella synen på vad som anses ha högt nyhetsvärde kan sammanfattas till sådant 

som ligger nära geografiskt, tidsmässigt eller kulturellt sett (Hadenius & Weibull, 2000:343). 

Håkan Hvitfelt har sammanfattat tio punkter med faktorer som ökar sannolikheten för att en 

nyhet ska prioriteras. Bland dessa återfinns ett antal ämnen som anses ha högt nyhetsvärde, 

nämligen händelser som rör politik, ekonomi, brott och olyckor. Enligt Strömbäck och 

Jönsson (2015) har dock kommersialisering påverkat nyhetsvärderingen och bland annat 

bidragit till att undersökande journalistik och nyheter om politik får ett allt mer krympande 

utrymme medan läsarna i högre grad kan läsa nyheter om brott och kändisar. Denna 

diskussion utvecklas mer i avsnitt 3.1.2. 
 

3.1.1	Internet	och	digitalisering	

Traditionellt har teknik alltid hängt samman med medier och tekniken har utvecklats och 

förfinats efter hand. Enligt Weibull och Wadbring (2014:100) är dock tekniken inte ensam en 

tillräcklig drivkraft för att medieutveckling ska ske. Mediemarknaden påverkas också av 

andra faktorer såsom politiska villkor, nationella förhållanden, lagar, stödformer och 

ekonomiska villkor exempelvis investeringsbeslut på finansmarknaden. Weibull och 

Wadbring (2014:100-101) menar dock att tekniken alltid spelat stor roll för hur 

mediesystemet kan se ut och i dag har alla en större teknisk bredd i och med att digitala 

system utnyttjas. Även om orsakerna till förändringar på mediemarknaden är flera så har 

internet och digitaliseringen haft en omfattande påverkan på det svenska medielandskapet – 

inte minst när det gäller människors förändrade medievanor och mediekonsumtion. Men detta 

har även lett till ökad konkurrens inom mediebranschen (se 3.1.2). Innan internet slog igenom 

publikt var de huvudsakliga nyhetskällorna tidningar, radio och TV. Men när systemet World 

wide web blev offentligt 1991 var det starten på en ny era. Kort senare kom de första 

webbläsarna som gjorde internet betydligt mer användarvänligt och år 1994 lanserade 
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Aftonbladet sin webbplats, som första svenska nyhetstidning (Weibull & Wadbring, 2014:88-

101). Det skedde den 25 augusti 1994, vilket alltså betyder att ingen svensk tidning fanns på 

internet då massmordet i Falun – det äldsta fallet som undersöks i den här studien – inträffade 

(Rundkvist, 2012, 25 augusti). I dag finns däremot så gott som alla tidningar finns online i 

dag (Weibull & Wadbring, 2014) och artiklar om både Knutbyfallet och Sommarstugemordet 

har publicerats online. 

 

Enligt Internetstiftelsen i Sveriges statistik från 2016 har i dag 93 procent av alla svenskar 

tillgång till internet i hemmet och en stor del av svenskarna är uppkopplade via sina mobiler 

flera gånger om dagen. Enligt Davidsson och Findahl använder svenskarna i genomsnitt 

internet 24 timmar i veckan och internet har blivit svenskarnas viktigaste informationskälla. 

(Davidsson & Findahl, 2016). Sociala medier har också bidragit till en ökad spridning av 

nyheter. Nyheterna sprids både via mediernas egna kanaler men också via läsarnas egna 

konton, vilket gör att spridningen ofta går blixtsnabbt (Weibull & Wadbring, 2014:331) 

 

3.1.2	Ökad	konkurrens,	kris	och	ökad	kommersialisering	

I takt med digitalisering och till följd av internets genomslag har nya mediekanaler uppstått 

och därmed har nyhetsindustrins villkor ändrats radikalt, menar Weibull och Wadbring 

(2014:278). Detta har också lett till att antalet aktörer på marknaden har ökat markant de 

senaste decennierna, inte minst till följd av sociala medier som Facebook och Twitter, som 

uppstod under 2000-talet (Weibull & Wadbring, 2014:89). I dag konkurrerar medier inte bara 

med varandra utan även med informationsflöde i andra kanaler, till exempel i sociala medier 

samt i myndigheters, organisationers och andra webbplatsers egna nyhetsflöden. I takt med 

utvecklingen av sociala medier sprids nyheter i dag även utanför traditionella mediekanaler. 

Dessutom har myndigheter, organisationers och andra webbplatser ofta egna nyhetsflöden. 

Men den tid som människor lägger ner på att konsumera medier har inte ökat i motsvarande 

takt, vilket har bidragit till en allt hårdare konkurrens. (Strömbäck & Jönsson, 2005; Weibull 

& Wadbring, 2014:278). 

 

Aktörerna på mediemarknaden konkurrerar inte heller bara om läsare/publik utan även om 

annonsörer. Detta har fått till följd att det har blivit allt svårare för nyhetsredaktionerna att få 

in annonsintäkter. Parallellt med detta har tidningarnas upplagor minskat, till följd av ett 

minskat antal prenumerationer, samtidigt som allt fler läser nyheter på via internet. För att 
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möta den ökade konkurrensen har tidningarna som organisationer dessutom tvingats bli mer 

aktiva. Ägarstrukturer har förändrats och på många håll har flera tidningar gått ihop i 

koncerner där utgivning och innehåll samordnats och rationaliserats. (Strömbäck & Jönsson, 

2005; Weibull & Wadbring, 2014).  

 

Redan i början av internetepoken hävdade Norman Fairclough (1995) att medierna genom 

samhällsutvecklingen tvingats till en marknadsanpassning. Fairclough menar att även 

nyhetsförmedlingen påverkats till att mer influeras av underhållning för att öka sin 

konkurrenskraftighet (1995:42-43). Den ökade konkurrensen är enligt Strömbäck och Jönsson 

(2005) den viktigaste orsaken till en ökad kommersialisering där det blir allt viktigare att sälja 

in nyheterna till publiken genom exempelvis vassa rubriker och en form som speglar en 

sensationell nyhet. Detta är inte minst tydligt på mediernas webbsidor som ständigt jagar 

”klick”, det vill säga antal personer som klickar in sig på en artikel. På allt fler 

nyhetsredaktioner finns i dag realtidsskärmar som visar hur många som är inne på 

nyhetssajten och vilken artikel som är mest läst. Att jaga ”antal klick” är i sig viktigt för 

annonsintäkterna då annonsörer säljer annonser med hjälp av just läsarstatistik.  

 

Fairclough (1995) menar att kommersialiseringen har fått konsekvenser för 

nyhetsjournalistiken, vilket även Strömbäck och Jönsson (2005) gör. Enligt dem finns ett allt 

mindre utrymme för att rapportera om så kallade hårda nyheter, exempelvis politik och 

partipolitik, eftersom detta inte fångar marginalläsarna – de som sällan läser tidningar eller 

tittar på nyheter. I stället finns ett ökat utrymme för nyttojournalistik och för nyheter om brott. 

”Ju mer kommersialiserade medierna är, desto mer kan journalistiken förväntas handla om 

brott, kändisar och human interest-berättelser” (Strömbäck & Jönsson, 2005:17). Dessa 

nyheter, menar Strömbäck och Jönsson (2005), ställer inte särskilt höga krav på människors 

kunskaper eller engagemang. De passar dessutom bra in i medielogikens berättelsetekniker 

tillspetsning, förenkling, konkretion, polarisering, personifiering och stereotypisering. I tillägg 

till detta, menar Strömbäck och Jönsson (2005), är de ofta billiga att producera då information 

ofta tillhandahålls gratis från polisen. Brott kan även passa in bland enstaka sensationella 

händelser, som också är en typ av nyheter som enligt Strömbäck och Jönsson har fått ökat 

fokus de senaste åren. Ett exempel på en sådan brottshändelse är Knutbymordet (Strömbäck 

& Jönsson, 2005).  
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3.2	Brottsrapportering	förr	och	nu	

3.2.1	Kriminaljournalistikens	utveckling	

Pressen har rapporterat om brott så länge som en allmän press har funnits i Europa, det vill 

säga från sekelskiftet mellan 1500- och 1600-talet. Men motiven och sätten att rapportera har 

skiftat. I början av 1800-talet utgjorde kriminaljournalistiken en stor del av innehållet i de 

liberala tidningarna och blev en viktig del då det gällde samhällets rättsskipning och moral. 

Motivet för kriminaljournalistiken var att genom att ta upp olika fall även lyfta frågan om 

rättsskipningen, som pressen menade inte bara skulle följa lagarna utan också vara rättvis 

genom att vara moraliskt försvarbara (Leth, 1994:11-15).  

 

Under 1800-talet införde engelsmannen John White ett nytt sätt att skriva kriminaltexter: 

”human interest story”, som innebar att han skrev en liten berättelse och inte bara refererade 

händelsen utan även skildrade hur folk uppträdde, betedde sig och levde. Texterna var ofta 

humoristiska och hade en moralisk underton. Whites texter gjorde att The Morning Herolds 

upplaga femdubblades. Även DN:s grundare Rudolf Wall tog till sig sättet att skriva och hans 

artiklar i DN 1870 var fylliga och rika på detaljer och uppgifter om hur personer uppträdde 

och såg ut. I ett uppmärksammat mordfall på advokatfiskal Montán beskrev han även den 

misstänkte flickans känsloyttringar och uttryck, men redogjorde också för flickans bakgrund – 

något som var betydelsefullt för fallet. Wall skrev dramatiskt och känslofyllt och med en ton 

av samhällskritik (Leth, 1994:19-22). 

 

Parallellt med detta fanns en annan trend i kriminaljournalistiken, som har kommit att kallas 

”New journalism”. Nu målade man upp aktörerna som hjältar och banditer och de detaljerade 

redogörelserna som funnits i början av 1800-talet hade försvunnit. Däremot var 

brottsartiklarna rika på värdeladdade adjektiv och substantiv. Ambitionen att ta upp 

samhällets moraliska frågor hade försvunnit och i stället skulle kriminaljournalistiken fungera 

som spänning och dramatik. Denna strömning följdes av ”sensationsjournalistiken”, som 

byggde på chock och sensation och där rubriker och sättet att lyfta fram materialet var 

utmärkande. Vid tiden runt sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet utvecklades detta vidare, 

med nya grepp, som till viss del levt kvar till nutid: Då förövare beskrevs redovisades 

personernas alla laster – relevanta som irrelevanta. Artiklarna fylldes också av makabra 

detaljer som ofta handlade om blod och kroppsdelar. Sensationsjournalistiken gav på 1920-
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talet upphov till stora diskussioner om namnpublicering och andra etiska frågor och ledde 

fram till att pressen självmant införde publicitetsregler (Leth, 1994:26-30), som beskrivs mer i 

avsnitt 3.3. 

 

3.2.2	Kriminaljournalistiken	i	dag	

Än i dag hittar vi i kriminaljournalistiken exempel på stilistik från de olika tidsepokerna som 

beskrivs i avsnitt 3.2.1. Enligt Leth (1994:26–27) lämnas aldrig ett stilistiskt grepp en gång 

för alla. ”Mönstret lever kvar och kan lätt dyka upp på nytt”. Däremot blir olika tendenser 

tydligare eller svagare under vissa perioder, menar Leth.  

 

”När kriminaljournalistik fungerar som bäst avslöjar den också något om samtiden, om 

medmänniskorna, kanske också om en själv.” Så beskriver Per Svensson (1994:218) 

kriminaljournalistiken som genre i dag. Svensson menar att journalistiska artiklar om brott 

blottlägger och avslöjar sociala och politiska makt- och förtryckarmekanismer, på samma sätt 

som antika dramer och berättelser ur Bibeln belyser psykologiska bevekelsegrunder och lyfter 

sociala sammanhang och maktrelationer. Kriminaljournalistiken skildrar oftast avslutade eller 

begränsade skeenden med en tydlig början och ett tydligt slut, vilket Svensson menar gör 

genren dramatisk (Svensson, 1994:215). Jan Guillou (1989, citerad i Svensson, 1994:215) 

förklarar varför kriminaljournalistik säljer:  

Brott säljer och brott säljer därför att det är dramatiskt, tydligt 
och skulle kunna tänkas angå oss alla, även i just dessa mest 
groteska och våldsamma former som pressen koncentrerar sig 
på.  

Enligt Strömbäck och Jönsson (2005) väcker också nyheter om brott nyfikenhet även hos 

personer som vanligen inte intresserar sig för nyheter. Dessutom, menar de, går specifika 

brottshändelser att forma till ett tema, som lockar publiken att fortsätta ta del av nyheterna.  

 

I dag kommer den första informationen om att en brottshändelse inträffat oftast från polisen 

även om det också händer att informationen kommer in som tips från allmänheten. Den första 

artikeln som publiceras om en viss händelse bygger därmed ofta på initial information från 

just polisen, men även åklagare och advokater. Detta medför ibland ett dilemma: att 

journalisterna sitter i knät på poliser och andra myndighetspersoner då de är beroende av 
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informationen från dem (Mosander, 1994:37). Enligt Jerzy Sarnecki (1994:59–60), professor i 

kriminologi, utnyttjar polisen förhållandet till medierna för sina egna syften: att ge 

allmänheten intrycket av att de kan påverka brottsligheten för att på så vis påverka 

etablissemanget och öka sina resurser. 

 

3.2.3	Nya	informationsvägar	

I och med Internet har informationsvägarna blivit fler och förutsättningar för 

informationssökandet förändrats. I dag kan journalister söka en del av sin information via 

internet, till exempel i databaser och i digitala uppslagsverk. På myndigheters och 

organisationers hemsidor finns ofta både information och statistik att tillgå medan 

personuppgifter och bolagsengagemang går att få ut från Skatteverkets (2016) och 

Bolagsverkets (2016) hemsidor. Därmed har det blivit lättare att snabbt få tag på information 

som kan användas som bakgrundsinformation och för att få fram mer fakta vid rapporteringen 

av större brott.  

 

Sätten för en journalist att få reda på när något nytt hänt i ett brottsärende har också utökats 

genom internet. Åklagarmyndigheten (2016) och Polisen (2016) uppdaterar sina hemsidor 

med pressmeddelanden vid större händelser. Genom att bevaka dessa sidor har journalister 

alltså möjlighet att snabbt få veta nyheter som att en misstänkt person gripits, anhållits, 

begärts häktad eller släppts på fri fot. 

 

Även lagtexter från lagboken, olika typer av beslut samt domar från olika domstolar går att få 

tag på via webbplatser, arkiv och databaser (Regeringen, 2016; Riksdagen, 2016; 

Nyhetsbyrån Sirén, 2016). Vidare kan journalister också bevaka sina konkurrenter och vad 

som publiceras på konkurrerande webbsajter, dygnet runt.  

 

Två andra informationsvägar och två av de faktorer som påverkat brottsrapporteringen det 

senaste decenniet är sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram, samt webbforumet 

Flashback. Flashbacks webbsida registrerades förvisso redan 1995 men har framför allt fått 

sitt stora genomslag på 2000-talet då grundaren Jan Axelsson utvecklade sajtens 

diskussionsforum, som därefter växte snabbt. I januari hade Flashback knappt  

500 000 användare (Sarrimo, 2011:75). I dag har den siffran dubblats och enligt Flashbacks 
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egna siffror fanns den 4 januari 2017 över en miljon registrerade användare och 56 miljoner 

inlägg. 

 

När det gäller sociala medier hänvisar journalister allt oftare till sådana. Här citeras uttalanden 

från kändisar och politiker och ibland byggs hela nyheter upp kring detta. När det gäller 

information från sociala medier används de oftast inte fristående källor men med hänvisningar 

som ”i sociala medier spekuleras det…” eller ”händelsens har diskuterats flitigt på Facebook”. 

Men framför allt kan information som sprids i både på Flashback och i sociala medier ge 

uppslag och nya ingångar till information att gå vidare med och kolla mot andra källor. 

Flashback har dock ett solkigt rykte då sajten gjort sig känd för att röra sig i yttrandefrihetens 

gränsland och locka de politiska ytterkanterna – från svenska nazister till antifascister 

(Sarrimo 2011). Enligt Sarrimo gör detta att journalister inte öppet vill medge att de hittar 

information där, som sedan används i det publicistiska arbetet. Men trots detta menar Sarrimo 

att sajten säkerligen bidragit till en ökad namn- och bildpublicering i nyhetstidningar – inte 

minst när det gäller misstänkta brottslingar – vilket har lett till nya etiska diskussioner i 

mediebranschen (ibid). 

 

3.2.4	Länkar	och	referenser	

I och med internet har det blivit möjligt att inte bara referera till information i andra medier 

utan även länka till aktuella artiklar i samband med detta. Detta är något som har blivit kutym 

i branschen. Referenser med länkar är inte bara ett sätt att berätta vem som fått fram 

uppgifterna utan också ett sätt att ge läsaren möjlighet att se ursprungskällan i sin helhet. Men 

det kan också ha en ekonomisk vinning för den som refereras. Genom sådana länkar kan 

trafiken på ursprungsartikeln öka, vilket i sig kan leda till ökade annonsintäkter. (Nesser, 9 

januari 2013). 

 

3.3	Pressetik	och	namnpublicering	

Press, radio och TV idkar självsanering inom medieetiken genom ett eget etiskt regelverk. Det 

innebär att redaktioner och enskilda journalister själva ansvarar för att förhålla sig etiskt till 

det som publiceras samt följa de regler som finns och tillämpas inom branschen. 

Publiceringsreglerna har funnits sedan början av 1900-talet. Det var Publicistklubben som 

drev på för att få fram de första reglerna om pressetik som kom år 1923. Bakgrunden till de 
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pressetiska reglerna var en ökning av rapporteringen av brott och olyckor i slutet av 1800-

talet. Så kallade notisjägare fick vid den här tiden betalt per rad som fördes in i tidningen och 

notiserna var vanligt förekommande i mindre seriösa tidningar. Här beskrevs enskilda brott 

utförligt och förövaren namngavs. År 1911 uttalade Publicistklubben att man borde vara 

försiktig med att publicera namn på misstänkta brottslingar men det var först 1923 som detta 

formulerades i ett regelverk. Förhållningssättet vad gäller namnpublicering har dock varierat 

något över åren. Enligt Weibull och Wadbring (2014) var det först 1948 som principen att helt 

undvika namn på brottsmisstänkta uttalades. I dagens pressetiska regler finns flera punkter 

som rör namnpublicering. Bland annat sägs att publicister noga ska överväga 

”konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor” och att man bör avstå 

från sådan publicering ”om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges” 

(Journalistförbundet, 2016; Axberger, 1994:56; Weibull & Wadbring, 2014:264). 	

 

Etikdiskussionen är i dag en naturlig del av nyhetsarbetet och den är mer frekvent 

förekommande på nyhetsredaktionerna när det gäller publiceringar som rör brott än när det 

gäller många andra nyhetshändelser. Orsaken är att dessa omfattar personer som redan är i ett 

utsatt läge. Här måste publicister ta ställning till vilken information som ska publiceras både 

när det gäller förövare och brottsoffer. Försiktighet med namn- och bildpublicering samt 

avslöjande detaljer bör iakttas (Journalistförbundet, 2016).  

 

Publicitetsregler och yrkesregler finns samlade i ”Spelregler för press, radio och tv”. Där 

finns en del som är extra relevant för brottsrapportering, nämligen den del i 

publicitetsreglerna som handlar om att journalister ska respektera den personliga integriteten: 

”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. (…) Visa alltid offren för brott 

och olyckor största möjliga hänsyn.” (ibid).	Här finns också ett avsnitt om hur misstänkta 

personer bör omnämnas: 	

Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid 
betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den 
slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 
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4.	Metod	och	material	

I den här studien analyseras journalistiska artiklar ur två kvällstidningar med hjälp av 

kvalitativ textanalys. Det här kapitlet beskriver metoden och materialet. Inledningsvis 

presenteras det empiriska materialet, hur urvalet skett och vilka begränsningar som gjorts. 

Därefter följer en kort beskrivning av mordfallen för att ge en nödvändig bakgrund och skapa 

en förförståelse som är viktig för att förstå studien. Kapitlet avslutas med metodavsnittet där 

även tillvägagångssätt, centrala begrepp och analysschema presenteras. Avsnittet avrundas 

med en diskussion om validitet och reliabilitet samt kritik mot metoden. 

4.1	Material,	urval	och	begränsningar	

För att få fram studiens empiriska material har ett icke-sannolikhetsurval tillämpats, vilket 

innebär att urvalet tas fram på ett annat sätt än genom en slumpmässig urvalsteknik (Bryman, 

2011:179). Texterna som analyseras i den här studien har valts ut genom ett strategiskt urval, 

för att få fram ett så relevant material som möjligt utifrån studiens syfte.  

 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängerud (2012:158) finns tre huvudalternativ vid 

urval av empiriskt material till en studie: att studera samtliga fall eller analysenheter, göra ett 

slumpmässigt urval av ett stort antal eller göra ett strategiskt urval av ett mindre antal fall. För 

den här studien har alltså en strategisk urvalsteknik tillämpats. Detta gäller både för både 

urval av fall och artiklar. Den strategiska urvalstekniken kan i sig delas upp i kritiska och 

typiska fall och för den här studien har kritiska fall valts. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängerud 2012:161).  

 

Artiklar om tre mordfall utgör det empiriska materialet för att kunna analysera hur brott 

framställs och hur brottsrapporteringen har förändrats de senaste tre decennierna. För studien 

har tre i massmedia mycket omskrivna fall valts ut. Att valet föll på dessa beror dels på det 

faktum att de fått stor massmedial uppmärksamhet, samt att de på olika sätt sticker ut, vilket 

gör att de kan anses vara kritiska fall (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud 2012:161). 

En fördel med att välja sådana fall är att de är stora och komplexa och därmed innehåller 

många ingredienser och perspektiv och kan ha många drag som utmärker en brottsartikel. Det 

gör att det som framkommer om dessa även skulle kunna återfinnas i rapporteringen av andra, 
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mindre brottsfall. Fallstudier kan dock inte göra anspråk på att vara statistiskt representativa 

så tillvida att resultatet kan sägas vara representativt och generellt för alla fall – inte ens för 

liknande fall. För att kunna dra sådana generella slutsatser krävs därför mer forskning och ett 

betydligt större urval. Men enligt Ekström och Larsson kan fallen ge generell kunskap om 

grundläggande egenskaper och strukturer, samt uppmärksamma organiserade strukturer som 

vid första anblick inte är synliga. (Ekström & Larsson, 2010:18; Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängerud 2012:161-164). 

 

Sommarstugemordet sticker ut genom att det är en kvinna som är misstänkt förövare samt 

genom sina spektakulära omständigheter där den misstänkta kvinnan är dotter till den 

mördade 68-åringen, men även för att mordfallet lett till att gamla händelser fått nytt ljus. 

Kvinnan misstänks nu inte bara för mordet på sin far och mordförsöket på sin mor utan även 

för mord på sin exman som under oklara omständigheter dog ett år före sommarstugemordet, 

samt för bedrägeriförsök kopplat till en livförsäkring för kvinnans exman. Knutbyfallet är 

särpräglat på grund av sina religiösa förtecken, inte minst på grund av att både mordoffer och 

förövare alla var medlemmar i en kristen församling på en liten, idyllisk ort på landet. 

Massmordet i Falun å sin sida sticker ut då massmord i Sverige är en mycket ovanlig 

företeelse och då förövaren var en ung fänrik som iklädd militäruniform utförde dådet. Alla 

tre fallen passar också in tidsmässigt då de utspelats under tre olika decennier från 1990-tal till 

2010-tal. För att kunna göra en adekvat jämförelse kändes det viktigt att få med ett fall från 

respektive årtionde samt att det första fallet skedde innan eller – som i fallet med massmordet 

i Falun – i början av den period då internet fick sitt publika genomslag i Sverige, samt före 

den första svenska tidningen publicerades på internet (se 3.1.1). 

 

Viktigt att ha i åtanke är att Knutbydramat och massmordet i Falun är rättsligt sett avslutade 

och gärningspersonerna dömda, medan utredningen av Sommarstugemordet fortfarande 

pågår. I fallet med Sommarstugemordet finns två misstänkta gärningspersoner men än har 

ingen hunnit dömas eller ens åtalats. I den här studien behandlas dock gärningspersonerna 

som likbördiga då syftet är att undersöka hur de framställs. Nämnvärt är också att det initialt i 

detta fall fanns en annan misstänkt person. Misstankarna mot henne avskrevs dock kort 

senare. 
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Min analys omfattar texter som publicerats i Aftonbladet och Expressen. Artiklarna som ska 

analyseras har publicerats i papperstidningarna eftersom dessa, till skillnad från 

webbartiklarna, inte är föränderliga. För att begränsa mitt empiriska material har ett urval 

skett enligt följande steg (vilka beskrivs mer utförligt i efterföljande textstycken): 

1) Jag analyserar enbart artiklar som publicerats under pågående utredning. Dels för att 

gärningsmännen och morden beskrivs väl under den perioden, dels för att ett av de tre 

fallen som utgör analysmaterial i den här studien (Sommarstugemordet) ännu inte är 

rättsligt avslutat.  

2) För att hitta jämförbart material koncentreras urvalet till artiklar som publicerats den 

första veckan, samt de första veckorna efter att det blivit känt att det polisiärt sett finns 

misstänkta gärningspersoner. 

3) Urval har vidare skett genom relevans, utifrån innehåll. Med relevans avses att artiklar 

som beskriver mordet och förövarna har prioriterats i urvalet. Detta eftersom det 

stämmer överens med det som studien avser undersöka.  

 

Tanken var först att studera artiklar ur lokaltidningar geografiskt nära aktuella orter. De 

lokaltidningar som skrivit mycket om Sommarstugemordet är framför allt Vestmanlands läns 

tidning (VLT), Bergslagsbladet och Eskilstuna-Kuriren. Men då jag själv jobbar på 

Eskilstuna-Kuriren och har skrivit artiklar om Sommarstugemordet, där flertalet dessutom 

publicerats i de andra två nämna tidningarna, anser jag att det skulle vara mycket 

problematiskt och ur ett forskningsetiskt perspektiv högst olämpligt att studera artiklar ur 

någon av dessa tidningar. Att valet föll på kvällstidningar framför rikstäckande dagstidningar 

beror på att kvällstidningarnas bevakning varit mer omfattande – till stor del på grund av att 

fallen har en rad uppseendeväckande detaljer som kan antas öka läsvärdet och därmed även 

lösnummerförsäljningen. I samband med Sommarstugemordet gjordes också en stor satsning 

på extramaterial på webben, såsom tv-klipp och direktsändningar. Att just Expressen och 

Aftonbladet var de kvällstidningar som valdes ut beror på att dessa är våra största 

kvällstidningar samt för att de geografiskt sett är de kvällstidningar som ligger närmast 

brottsplatserna. 

 

I den här studien analyseras för respektive mordfall tre tidningsartiklar från vardera tidning –

Aftonbladet och Expressen. Materialet omfattar därmed sex artiklar per fall – totalt 18 

kvällstidningsartiklar. Det empiriska materialet har tagits fram med hjälp av arkiverade 
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tidningssidor i Mediearkivet och på mikrofilmer. Ledartexter och krönikor har valts bort. 

Endast journalistiska nyhetstexter analyseras. I enlighet med de tre urvalsstegen (beskrivna 

ovan) analyseras enbart artiklar som publicerats under pågående utredning och de artiklar som 

valts ut för analysen har publicerats under de första veckorna efter att det blivit officiellt att 

polisen har en (eller flera) misstänkta gärningspersoner. Inför studien har dock alla 

publicerade artiklar dessa veckor gåtts igenom för att skapa en bakgrund och sammanhang åt 

studien. Av tabellerna 1–3 nedan framgår vilka artiklar som har analyserats. 

 
Tabell 1: Sommarstugemordet 

Tidning Datum Artikelnr. Artikelrubrik och ev. underrubrik 
Aftonbladet 5/8-16 1. Man hittad död – frun misstänks 

– Kvinnan till sjukhus 
– Anhållen för mord – har inte kunnat höras 

  

Aftonbladet 17/8-16 2. Dottern greps – på Arlanda 
– Misstänks för mord och mordförsök på 

föräldrarna i sommarstugan 
– 18-årig man också gripen 

 

Aftonbladet 5/9-16 3. ”Har alltid varit extremt manipulativ” 

Expressen 10/8-16 4. Mordet skakar sommaridyllen 
– Misstänkte hustrun frisläppt 
– Polisens jakt på okände Arbogamördaren 

 

Expressen 17/8-16 5. Dottern misstänkt för mordet  
– 41-åriga kvinnan greps på väg till 

Thailand med man 
– Polisen fick upp spåret efter tidigare 

dödsutredning 
 

Expressen 6/9-16 6. Mammans vädjan om 41-åringen stoppades 
– Nekades kontaktförbud mot 
mordmisstänkta dottern 

 
Tabell 2: Knutbydramat 

Tidning Datum
  

Artikelnr. Artikelrubrik och ev. underrubrik 

Aftonbladet 29/1-04 7. De var ihop då de greps  
– Pastorn och älskarinnan misstänks för mordet 

Aftonbladet 30/1-04 8. Motivet kan vara pengar  
– Pastorn och älskarinnan skulle förlora miljoner på 
att skilja sig 

Aftonbladet 31/1-04 9. ”Han styrde kvinnorna”  
– Polisen misstänker: Pastorn planerade attackerna 
i Knutby 

Expressen 11/1-04 10. Här flydde mördaren  
– Polisen har säkrat fotspår i snön 

Expressen 29/1-04 11. Här grips pastorn 
– Polisens teori: Han planerade mordet med 
älskarinnan 

Expressen 7/2-04 12. Pastorn i nya förhör: ”Jag är oskyldig” 
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Tabell 3: Massmordet i Falun 

Tidning Datum
  

Artikelnr. Artikelrubrik och ev. underrubrik 

Aftonbladet 11/6-94 13. Blodbad vid festplats  
– Officer sköt vilt omkring sig – minst en död, 
många skadade 

Aftonbladet 12/6-94 14. De sköts ned – en efter en 
– Marika överlevde: ”Jag trodde först att allt var ett 
skämt” 

Aftonbladet 13/6-94 15. ”Jag bara sköt och sköt”  
– Massmördaren berättar om den blodiga natten 

Expressen 11/6-94 16. Fem döda i skottdrama 
– Militär sköt vilt vid festplats i Falun 

Expressen 12/6-94 17. Mattias, 24, massmördare 

Expressen 16/6-94 18. Bilden av en massmördare 
– I dag inleds förhören med Mattias Flink 

 

4.2	Morden	

Här presenteras mordfallen, för att ge den bakgrund som krävs för att förstå uppsatsen. 

4.2.1	Sommarstugemordet	

Den 3 augusti 2016 mördas en 68-årig man i en sommarstuga söder om Arboga. Hans 63-

åriga hustru utsätts vid samma tillfälle för mordförsök. Den 16 augusti grips parets 41-åriga 

dotter misstänkt för mordet och mordförsöket. Även dotterns 18-årige sambo grips misstänkt 

för samma brott. Tre dagar senare släpps dock duon eftersom det inte finns tillräckliga 

häktningsskäl.  

 

Den 30 augusti grips den 18-årige mannen och den 41-åriga kvinnan igen efter att 

misstankarna mot dem har stärkts. Tre dagar senare häktas paret. Den 1 december delges 

kvinnan också misstanke om mord på sin exmake, som under oklara omständigheter 

drunknade vid samma sommarstuga i augusti 2015 (Ahnlund & Longo, 2016-08-05; Larsson 

& Dastory, 2016-08-19; Aghamn, Holmberg, Kangro, & Oscarsson 2016-08-31; Frostberg 

2016-12-01, Vestmanlands läns tidning [författare saknas], 2016-08-31;). I kvällspressen 

benämns händelsen som Sommarstugemordet vilket även används här. 

 

4.2.2	Knutbydramat		

Den 10 januari 2004 hittas pastor Helge Fossmos andra hustru, Alexandra Fossmo, hittas 

mördad i hemmet i Knutby. I huset bredvid hittas en 30-årig skottskadad man. Den 11 januari 
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2004 grips Sara Svensson misstänkt för mord och mordförsök. Hon var tidigare barnflicka hos 

pastorsfamiljen Fossmo.  

 

Den 28 januari 2004 anhålls pastor Helge Fossmo misstänkt för mord och mordförsök på sin 

fru och på sin granne. Samtidigt grips ”älskarinnan” – Helge Fossmos 26-åriga grannfru – 

men hon frias snart från misstankar och släpps. Utredningen av Helge Fossmos första hustrus 

död tas upp igen i samband med att han grips för mordet på Alexandra. Dödsfallet hade 

avskrivits som en olycka 1999.  

 

Den 30 juli 2004 dömer Uppsala tingsrätt Helge Fossmo till livstids fängelse för anstiftan till 

mordförsök på sin granne och anstiftan till mord på sin hustru i januari 2004. Han frias 

däremot från misstanken om att ha dödat sin första hustru. Barnflickan Sara Svensson döms 

till rättspsykiatrisk vård för mord och mordförsök på pastorns fru och försök till mord på 

grannen (Pedersen, 2009). 

 

4.2.3	Massmordet	i	Falun	

Tidigt på morgonen den 11 juni 1994 får polisen in ett larm om skottlossning stadsparken i 

centrala Falun. Det är en ung man iklädd militäruniform som skjuter med automatvapen. Den 

24-årige fänriken Mattias Flink, anställd vid Dalregementet I23 i Falun, grips vid 

järnvägsstationen en timme senare, efter att ha blivit skjuten av polis.  

 

Sju personer blir ihjälskjutna den natten. Ytterligare tre skadas. Fem av offren är lottor som 

dödas på en gångväg mellan I13 och Lasarettet, en är en väktare som skjuts i sin bil utanför 

gamla Tingsrätten. Det sista offret är en cyklist som skjuts ner i korsningen 

Vasagatan/Parkgatan.  

 

Mattias Flink döms till livstids fängelse. I december 2011 tidsbestäms straffet av HD till 30 

års fängelse, men Flink avtjänar bara två tredjedelar av sitt straff. Den 11 juni, på dagen 20 år 

efter massmordet släpps han fri. Massmordet i Falun beskrivs som en av den svenska 

kriminalhistoriens värsta massmord (Julin, 2013; Julin, 2014; TT, 2014). 
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4.3	Metod	

I den här studien ska jag genom belysning av tre specifika fall – Sommarstugemordet, 

Knutbydramat och massmordet i Falun – analysera hur förövare i mordfall framställs i svensk 

kvällspress. Detta görs genom att tillämpa en kvalitativ textanalys av journalistiska artiklar 

som publicerats i Expressen och Aftonbladet under pågående utredning av respektive 

händelse (se avsnitt 4.1). Terminologin skiftar och för denna metod används även andra 

begrepp, såsom kvalitativ innehållsanalys, men då innehållsanalys ofta förknippas med 

kvantitativa metoder har begreppet kvalitativ textanalys valts för denna studie (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängerud 2012:210). 

 

Textanalys av kvalitativ beskaffenhet går ut på att analysera textinnehåll genom noggrann 

läsning av textens delar, helhet och den kontext som den ingår i. Ett skäl att använda en sådan 

kvalitativ metod framför kvantitativa metoder är att komma åt det som ligger dolt under ytan 

och som bara kan tas fram genom noggrann läsning. Metoden innebär att man läser aktivt och 

ställer frågor till texten som man sedan försöker besvara (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängerud 2012:210). Frågorna som använts i denna studie framgår av analysschemat i avsnitt 

4.3.3. 

 

Enligt Ledin och Moberg (2010:160) handlar textanalys om att närma sig texten 

förutsättningslöst men det kan ändå finnas anledning att skapa en viss struktur för hur man ska 

närmas sig texten. Detta kan ske genom att sätta upp en analysmodell utifrån teman eller 

analyskategorier. Ledin och Moberg beskriver en analysmodell med fyra analyskategorier: 

innehåll, relation, form och intertextualitet (ibid). I den här studien har jag utgått från dessa 

begrepp vid analysen men valt att delvis tolka dem lite annorlunda (se 4.3.2). I studien läggs 

fokus på innehåll, form och relation som alla får varsitt avsnitt under varje fall i 

presentationen av analysresultatet (se kapitel 5). Eftersom intertextualitet och 

rekontextualisering skär genom både innehåll, form och relation (se 4.3.2) har jag valt att inte 

ta upp denna analyskategori separat i analysen. Denna aspekt kommer i stället in under flera 

av de andra tre kategorierna. 
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4.3.1	Tillvägagångssätt	

I en kvalitativ undersökning är det viktigt att följa olika på förhand bestämda steg. I denna 

studie har jag utgått från dessa steg men lagt till lite och reviderat dem något. Till att börja 

med formulerades studiens frågeställningar och problem. Efter att ha beslutat mig för att 

studera brottsrapporteringens utveckling de tre senaste decennierna valdes fallen ut 

(Sommarstugemordet, Knutbymordet och Massmordet i Falun), enligt en urvalsteknik som 

beskrivs i avsnitt 4.1. Utifrån dessa fall gjordes materialinsamling och urval (se 4.1) där 

artiklar för analysen valdes ut. Därefter konstruerades ett analysschema (se 4.3.3) som legat 

till grund för tolkning och analys. Texterna analyserades med hjälp av analysschemat som 

bygger på begreppen form, innehåll, relation och intertextualitet (se 4.3 och 4.3.2), i enlighet 

med Ledin och Mobergs analysmodell (Ledin & Moberg, 2011:160). Till sist återkopplades 

det tolkade materialet till de centrala, teoretiska begreppen. Analysen har sedan legat till 

grund för resultatet som avhandlas i kapitel 5 (Bryman 2011:345). 

 

4.3.2	Centrala	begrepp	

I det här avsnittet beskriver jag vad analyskategorierna omfattar och hur begreppen används i 

analysen. Gränserna mellan kategorierna är flytande vilket gör att de delvis behandlar samma 

saker, dock ur olika perspektiv. Framför allt gäller detta innehåll och form som är tätt 

sammanlänkade. 

 

Innehåll 

Innehåll handlar bland annat om textens teman. För den här analysen väljer jag att titta på den 

huvudinriktning som de olika artiklarna har, det som inom journalistiken oftast benämns som 

vinkel. Här analyseras också vad som händer i texten, vilken information som framkommer, 

hur rik texten är på detaljer, vilka attribut som tillskrivs de olika aktörerna samt vilka fraser 

som används för att berätta om vad som har hänt, det vill säga hur själva händelsen beskrivs 

rent informativt och händelsemässigt (Ledin & Moberg, 2010:160).  

 

Form 

Enligt Ledin och Moberg (2010) handlar form om struktur. När det gäller formen analyseras 

hur texterna förpackas och presenteras. Här analyseras rubriker och underrubrikernas innehåll 
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och form för att se vad som lyfts fram, hur de är utformade samt om det finns täckning för 

dem i texten. Den gängse formen för journalistiska texter är att det finns en rubrik, eventuell 

underrubrik(er), ingress, och brödtext. Texterna struktureras också ofta upp genom att varva 

refererande text med citat. Men citatens innehåll samt vilka personer som citeras i texterna 

säger också något om formen och sättet att framställa händelsen.  

 

Under form ska jag vidare reda ut vilka beskrivande ord och fraser som används för att 

beskriva hur handlingarna utförs eller hur olika företeelser ser ut och är, vilka värdeord som 

används, vilka känslor som beskrivs och hur tonen i texten är. När det gäller formen är också 

berättartekniska grepp ett viktigt tema att ta upp i analysen. Vilka stilgrepp används och vad 

det får för effekt i texten? Stilistiska finesser används ofta i reportage för att uppnå en mer 

berättande stil och ett stilistiskt bra språk. Stildragen kan hjälpa till att lyfta olika delar och 

innehåll i texten, ge den en viss karaktär, ta fram känslor eller göra den mer dramatisk. Dessa 

kan också påverka hur texten upplevs av läsaren. Detta angränsar även till relation. 

 

Relation 

Relationer i en text kan ses ur flera perspektiv. Här finns relationen mellan skribent och 

läsare, eller som i det här fallet: relationen mellan kriminaljournalistiken och dess läsare. 

Men relationsbegreppet omfattas också av relationerna mellan de olika aktörerna i artiklarna 

och hur dessa interagerar med varandra. Vilka aktörer förekommer i texten och hur beskrivs 

relationerna mellan dem? I den här kontexten handlar det i huvudsak om relationerna mellan 

förövare och brottsoffer, samt förövare emellan, i de fall det finns flera misstänkta: 

Knutbymordet och Sommarstugemordet (Ledin & Moberg, 2010:158-160).   

 

Intertextualitet och rekontextualisering  

Enligt Ledin och Moberg (2010:155) är en text en länk i en kedja av redan författade – och 

framtida – texter. När någon uttrycker sig i tal eller skrift görs det i relation till vad som sagts 

eller skrivits av någon annan. När ord och fraser upprepas från andra texter, samtal eller 

genrer har intertextualitet uppstått. Detta gör att man som läsare lättare känner igen en viss 

genre, exempelvis en brottsartikel. Rekontextualisering angränsar till intertextualitet och 

handlar om hur ord flyttas mellan kontexter, hur fraser återanvänds eller omformuleras i nya 

texter.  
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I artiklar om brott förflyttas informationen om en händelse till en text. Informationen kan 

komma från reporterns egna iakttagelser på brottsplatsen men information från polis och 

åklagare är också vanligt. Det är i förflyttningen mellan informationen och textens skapande 

som intertextualitet och rekontextualisering uppstår. Intertextualitet skär igenom både 

innehåll, form och relation (Ledin & Moberg, 2010:156). Därför har jag valt att inte ge denna 

analyskategori ett eget avsnitt i analysresultatet (se kapitel 5). Aspekten kommer i stället in 

under flera av de andra tre kategorierna. 

4.3.3	Analysschema	

Analysschemat utgörs av ett frågeformulär vars frågor ska komma åt svaren på det jag 

undersöker i den här studien. Analysschemat utgör ramen för analysen av texterna och 

frågorna har formulerats utifrån studiens frågeställningar.  Nedanstående frågor har använts 

vid analysen av de artiklar som ingår i det empiriska materialet. Efter varje fråga anges också 

till vilket begrepp som frågan kan kopplas. Efter som intertextualitet och rekontextualisering 

skär genom både innehåll, form och relation (se 4.3.2) har jag valt att inte ta upp denna 

analyskategori separat i analysresultatet (se kapitel 5). Denna aspekt kommer i stället in under 

flera av de andra tre kategorierna. 

 

1. Vilken är textens huvudinriktning? (innehåll) 

2. Hur är tonen? (form) 

3. Vad händer i texten/hur beskrivs händelsen? (innehåll, form) 

4. Vilka beskrivande ord och fraser finns i texten? (innehåll, form) 

5. Hur beskrivs förövaren/förövarna? (innehåll, form) 

6. Hur beskrivs offret/offren? (innehåll, form) 

7. Hur beskrivs relationen mellan förövaren/förövarna och offret/offren? (relation) 

8. Hur beskrivs relationen mellan förövarna (gäller de fall med flera gärningspersoner)? 

(relation) 

9. Vilka personer citeras i texten och vad säger citaten? (form) 

10. Hur är rubriken och eventuella underrubriker utformade? (form) 

11. Finns det täckning för rubriken i texten? (form) 
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4.3.4	Kritik	och	reflektion	

Gilje och Grimen (1992) menar att tolkande metoder ofta får kritik för att de är just subjektiva 

tolkningar. Kritiker menar att det inte finns några korrekta tolkningar utan att de alltid bara är 

mer eller mindre trovärdiga. Tolkningar färgas också av omdömen och erfarenheter, menar 

kritikerna, och därmed kan tolkningarna ses som subjektiva och principiellt osäkra (Gilje & 

Grimen, 1992:202). Samtidigt är det som forskare omöjligt att förstå något utan att en viss 

förförståelse. Vetenskapen är alltså subjektiv i den bemärkelsen att det handlar om en person 

som tolkar något men det är dock viktigt att forskaren inte låter sig styras av sina erfarenheter 

och uppfattningar när tolkningarna görs (Ekström & Larsson, 2010:16).  

 

Enligt Ekström och Larsson (2010) har ett flertal metodregler utvecklats för att göra det 

möjligt att bedöma det vetenskapliga värdet i olika tolkningar. Dessa regler har jag i denna 

studie eftersträvat att följa. Några av dessa metodregler är koherens, omfattning, 

intersubjektivitet, öppenhet, djup och kontextualitet. Koherens handlar om samstämmighet, att 

delarna i tolkningen ska hänga ihop. Omfattning betyder att urvalet inte får vara ensidigt, att 

forskaren inte bara lyfter fram det som bekräftar tolkningen och struntar i resten. 

Intersubjektivitet innebär att en tolkning förutsätter att flera av varandra oberoende forskare 

kan göra liknande tolkning av samma fenomen, medan öppenhet handlar om att forskaren 

förhåller sig kritisk och öppen för alternativa tolkningar. Djup handlar om att hitta 

underliggande, djupare betydelser och sådant som vid första anblick är dolt under ytan. 

Slutligen står kontextualitetsbegreppet för att olika språkliga uttryck kan ha olika betydelser i 

olika sammanhang. Alla dessa begrepp är alltså kriterier och regler för vetenskaplighet 

(Ekström & Larsson, 2010). 

 

Fördelen med tolkande metoder är att man genom dessa kvalitativa studier kan gå på djupet i 

texten, systematisera innehållet och komma åt det som ligger dolt under ytan – något som 

bara kan komma fram genom noggrann läsning (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud 

2012:210). Det är också därför som en sådan metod valts för den har studien. Genom denna 

metod kan jag bättre än genom en kvantitativ metod nå de resultat jag eftersöker för den här 

studien och hitta strukturer och karaktäristiska drag för brottsrapporteringens utveckling de 

senaste decennierna. 
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När det gäller urvalstekniken strategisk urvalsteknik tillämpats. Varför denna har valts beror 

på att den kan anses mest adekvat för den här studien, samt anses ha vissa fördelar utifrån det 

som studien avser undersöka. Fördelarna med urvalstekniken har jag redogjort för i avsnitt 4.1 

men det finns dock kritik mot detta urvalssätt. Framför allt består denna i att det med ett litet 

antal fallstudier inte går att generalisera resultaten och komma fram till några vettiga 

slutsatser (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2012:158). Eftersom bara tre fall med 

totalt 18 artiklar undersöks gör inte studien heller anspråk på att kunna dra generella slutsatser 

som gäller även för andra fall.  

 

En annan kritisk punkt är att enskilda skribenters sätt att skriva kan också ha inverkan på 

resultatet vid ett så pass litet urval. Men samtidigt följer journalistik – och inte minst 

brottsjournalistik – vissa mönster och trender, vilket belystes i teorikapitlet (se. kapitel 3). 

Texterna påverkas också i flera led – av nyhetschefer, redigerare och chefredaktörer – vilket 

gör att skribenternas egna frihet är begränsad. Weibull och Wadbring (2014) menar dessutom 

att de flesta journalister har gått liknande journalistutbildningar, vilket också kan påverka 

nyhetsvärdering och sättet på vilket nyheter framställs i likartad riktning (Weibull & 

Wadbring, 2014). Därmed anser jag ändå att enskilda skribenter inte påverkar resultatet i 

någon betydande utsträckning. 

 

All vetenskaplighet handlar om att ge tillräckligt goda skäl för att kunna påstå att något är 

sant. Men inom vetenskapen ställs stora krav på att påståenden och slutsatser ska kunna 

underbyggas och bevisas, det vill säga att de uppfyller kraven på validitet och reliabilitet, det 

vill säga att de ses som giltiga och tillförlitliga. Validitet och reliabilitet uppnås genom att vi 

undersöker det vi verkligen påstår att undersöker, att uppgifterna som anges är riktiga samt att 

det inte finns några slumpmässiga eller systematiska fel (Ekström & Larsson, 2010:14-15, 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud 2012:56-57). Jag bedömer att både den interna 

reliabiliteten och validiteten i den här studien är hög, då jag på ett detaljerat sätt redogjort för 

mina val, urval och tillvägagångssätt och sedan hållit mig till detta då jag genomfört 

undersökningen (Bryman, 2011: 351–352).  

 

Studiens externa reliabilitet är däremot låg. Extern reliabilitet handlar i vilken grad 

undersökningen kan upprepas genom att följa samma metod och tillvägagångssätt. Men trots 

att studiens tillvägagångssätt och tillämpning beskrivits tydligt är det är svårt att generalisera 
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resultaten så att de kan gälla även i andra situationer och förhållanden. Detta beror på att 

analysen utgår från en mall som är anpassad efter den här studien samt eftersom tolkningar 

varierar beroende på yttre förutsättningar såsom sociala förutsättningar och samhällsstrukturer 

(ibid). 

 

Syftet med den här studien är att hitta tendenser till förändringar under de senaste tre 

decennierna, som skulle kunna vara giltiga även för andra för annan brottsrapportering. 

Resultatet från analysen av dessa fall kan inte göra anspråk på att vara statistiskt 

representativa för samtliga brottsfall men de kan ge generell kunskap om egenskaper och 

strukturer och bidra till teoretiska generaliseringar. För att kunna dra tillförlitliga generella 

slutsatser behövs dock ytterligare studier. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 

2012:164-165, Ekström & Larsson, 2010:18).  
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5.	Analys	och	resultat	

I det här kapitlet redovisas resultatet av analysen av det empiriska materialet. Resultatet har 

delats in fallvis och därunder tematiskt. Varje fall får ett avsnitt som vardera delas in efter de 

tre analyskategorierna innehåll, form och relation. Eftersom intertextualitet och 

rekontextualisering skär genom både innehåll, form och relation (se 4.2.2) har jag valt att inte 

ta upp denna analyskategori separat. I stället tas denna aspekt upp under de andra 

kategorierna.  

 

För att lättare göra analysen överskådlig har alla artiklar som ingått i analysen fått ett 

artikelnummer (se tabellerna i 4.1). Dessa kommer att användas då specifika artiklar 

omnämns. Reflektioner förekommer löpande men diskussionen sker huvudsakligen 

tillsammans med slutsatserna i följande kapitel (kapitel 6). 

 

5.1	Massmordet	i	Falun	

Det behövs inte mycket för att göra ett massmord dramatiskt. Händelsen innehåller i sig 

dramatiska faktorer som död och en gärningsman som skjuter ner oskyldiga personer. Men i 

både Expressens och Aftonbladets rapportering lyfts det mest dramatiska fram, med hjälp av 

form och innehåll – genom styckeindelningar, stilgrepp som kontrastverkan, rubriker som 

”Mattias, 24, massmördare”, beskrivande citat och fraser som ”Vi hörde skottlossning”, samt 

värdeladdade ord och fraser, till exempel ”besinningslöst” (artikel 13), ”fixerad” (artikel 17) 

och ”blodiga natten” (artikel 15).  Detta beskrivs mer i efterföljande avsnitt (se 5.1.1, 5.1.2 

och 5.1.3).  

 

Intertextualitet och rekontextualisering är ständigt närvarande i samtliga texter då artiklarna 

bygger på information som förflyttas från ett sammanhang till ett annat, bearbetas och 

återberättas i en ny kontext. Detta syns exempelvis genom information från polis, åklagare 

och advokater vars information både refereras och citeras i texterna exempelvis där 

gärningsmannens advokat citeras (artikel 18): ”Han har omfattande skottskador i magen…”. 

Men rekontextualiseringen sker även i andra citat från exempelvis vittnen, som när 

taxichauffören Tommy Bäck citeras (artikel 13): ”Jag var livrädd”. I kommande avsnitt (5.1.1, 

5.1.2 och 5.1.3) utvecklas detta mer. 
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Vid analysen av texterna om massmordet blir det tydligt att formen används i stor 

utsträckning för att skapa dramatiska, känsloladdade texter där en relation skapas mellan 

kriminaljournalistikens texter och dess läsare (se 5.1.2 och 5.1.3). 

 

5.1.1	Innehåll		

Huvudinriktning, informativa fraser och detaljer 

De två äldsta artiklarna som är föremål för analys i denna studie är artiklar som publicerades 

redan på dagen efter den natt då massmordet skedde (artikel 13 och 16), det vill säga bara 

några timmar efter massmordet. Dessa är alltså de första artiklarna om massmordet. Här är 

huvudinriktningen händelseförloppet och fokus ligger på själva händelsen och att beskriva 

vad som hänt, när det skedde och hur – i den utsträckning det är möjligt utifrån den korta tid 

som förlöpt sedan händelsen skedde.  

 

Efterföljande dagar och veckor är rapporteringen mer omfattande och tidningarna gör 

uppföljningar på flera uppslag, där olika artiklar har olika huvudinriktningar, där fokus ligger 

på offren i några av artiklarna (artikel 14) medan förövaren är huvudperson i flera andra 

(artikel 15, 17, 18). Det är i denna kontext som artikel 14, 15, 17 och 18 publiceras. 

 

Artiklarna som omfattas av analysen är publicerade mellan den 11 juni och den 16 juni 1994. 

Under de första dagarna ökar publiceringarna successivt i omfång och omfattar vissa av 

dagarna flera uppslag, inriktade på olika saker. Allt eftersom tiden mellan händelsen och 

publiceringarna i de båda tidningarna förlöper blir artiklarna också mer detaljerade och allt 

mer fakta framkommer om offren, men framför allt om gärningsmannen. Här finns konkret 

information om ålder, civilstatus, yrke, yrkesbakgrund. I avsnittet som följer går jag in mer på 

hur gärningsmannen beskrivs och med vilka ord han framställs. 

 

Förövare och offer 

Redan i de artiklar som publiceras några timmar efter massmordet finns information om vem 

gärningsmannen är. Han omnämns som yrkesmilitär och stamanställd fänrik (artikel 16) och 

mördare (artikel 13). Gärningsmannen beskrivs till en början som ”en helt vanlig Falubo på 

väg att utbilda sig till yrkesmilitär” (artikel 13), en formulering som syftar till att öka 

identifikation med gärningsmannen men framför allt skapa känslan av att dådet kunde ha skett 
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var som helst och att man aldrig kan veta vem som är en potentiell massmördare – något som 

också väcker olust och oroskänslor hos läsarna.  

 

Längre fram finns artiklar som helt bygger på utsagor från bekanta, närstående och andra 

personer i gärningsmannens närhet, exempelvis officeren som utbildade honom (artikel 17), 

kurskamrater, en skolkamrat och hans egen far (artikel 15) (se även avsnittet om citat och 

källor, 5.1.2). De artiklarna försöker ge en bild av gärningsmannen genom att redogöra för 

hans bakgrund och uppväxt med ett underliggande syfte att reda ut – och ge läsarna 

möjligheten att själva dra slutsatser för – hur förövaren blev massmördare och hur det kunde 

gå så snett.  

 

Den 12 juni publicerar Expressen namn och bild på gärningsmannen. Aftonbladet nöjer sig å 

sin sida med att ange förövarens yrkestitel och ålder vid samma datum och även dagen därpå 

(artikel 14 och 15). Däremot publicerar Aftonbladet samma dag en artikel (artikel 14) med 

namn och bild på samtliga offer. Att läsarna får se ansiktena till de mördade offren gör 

massmordet ännu mer verkligt och ökar både de dramatiska i händelsen, men även 

identifikationen med offren.  

 

Offren beskrivs som ”helt vanliga människor”. De flesta av dem, fem personer, unga lottor 

som varit på utbildning tillsammans och som på olycksnatten varit ute på krogen och dansat 

och firat att de muckat. De resterande två en man på cykel och en väktare i bil (se även 5.1.2).  

 

5.1.2	Form	

Struktur, beskrivande ord och värdeord 

I de analyserade artiklarna används gott om beskrivande ord och fraser, värde- och 

känsloladdade ord och fraser, exempelvis i de första artiklarna (artikel 13 och 16) där 

gärningsmannens framfart beskrivs med följande fraser: ”sköt vilt omkring sig” (artikel 13), 

”öppnade automateld mot personer som var på väg ut från dansstället” (artikel 16) samt 

”började skjuta besinningslöst” (artikel 13). Dessa ord och fraser skapar dramatik och 

förmedlar en bild av en gärningsman som skjuter och skjuter, skoningslöst. Ingen som 

kommer i hans väg slipper undan, vilket skapar en känsla hos läsaren av att vem som helst 

kunde ha drabbats. Detta gör i sin tur att läsarens känslor förstärks då han eller hon kan 

identifiera sig med de drabbade.  
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Vidare omskrivs händelsen med de laddade orden massaker, eldstrid och desperado och 

händelsen beskrivs som ”en av de värsta massakerna i svensk kriminalhistoria” – ett faktum 

som säkert stämmer men som också utnyttjas för dramaturgin. I rubriken till Aftonbladets 

artikel (artikel 13) finns också en kontrastverkan med orden blodbad och festplats – ord som 

är så nära motsatser de kan komma. Expressen använder beskrivningar som ”den blodiga 

massakern” och ”yrkesmilitären löpte amok”. Det är uppenbart att dessa omskrivningar finns 

för att förstärka känslorna hos läsaren då en massaker per definition är blodig och därmed inte 

behöver beskrivas som blodig. 

 

Återkommande finns också berättartekniska stilgrepp som uppräkningar, korta meningar 

staplade på varandra och kontraster. Det blir vid en analys tydligt att uttrycken och stilgreppen 

används för att framkalla känslor hos läsaren. Detta syns också i rubriker (se nästa avsnitt 

Rubriker och underrubriker). 

 

I artikel 14 används gott om beskrivande ord och fraser och en hel del berättartekniska 

stilgrepp som uppräkningar, korta meningar staplade på varandra och kontraster. 

Berättarformen är här bygger på identifikation. Händelseförloppet återges ur ett av offrens 

perspektiv – den överlevande flickan. På så vis kan läsaren lättare sätta sig in i offrets 

situation, fundera på hur det kändes i den stunden och identifiera sig med flickan. Ingressen 

(citerad nedan) blir på så vis mer känsloladdad och stark.  

Marika Olsson, 18, hör skotten brinna av. Ser kompisarna falla 
på grusvägen. Hon uppfattar allt som ett skämt och tror att 
vännerna träffas av paintballkulor. Men skotten och blodet är på 
riktigt. Fem av hennes vänner dör på grusvägen. Marika Olsson 
överlever ensam massmördarens kulor. 

Den sista meningen i ingressen förstärker ytterligare det känslomässiga. Hon är den enda som 

överlever – en massmördarens framfart. Senare i texten används fraser som ”Såg blodet och 

sina livlösa kamrater ligga på grusvägen”.  

 

I texten utnyttjas också närhetsprincipen för att skapa en känsla av att det här kunde ha hänt 

vem som helst, var som helst. Exempel:  



Örebro Universitet 2017-01-19 Frida Vilhelmson  
MKV, kandidatkurs – MK008G 
C-uppsats   
 

 38 

... fem av organisationens medlemmar fallit offer för en 
massmördare.  
Inte i ett krig någonstans. Utan i Sverige.  
I Falun. 
Helt utan anledning. 
Och helt oförklarligt. 

Här används också formen för att genom radbrytningar och korta meningar ytterligare 

understryka innebörden.  

 

Kontraster tas också fram, genom att beskriva hur det var tänkt att flickornas liv skulle ha 

fortsatt och jämföra med hur det verkligen blev, vilket förstärker tragiken. Nämnvärt är också 

att offren i första hand benämns som flickor, trots att de är unga kvinnor, Det skapar en bild 

av oskuldsfullhet – vilket ökar kontrasten till mordet och gör texten mer dramatisk. 

I går skulle flickorna skiljas, resa hem till olika platser i landet. 
Några till jobb, andra för att fira semester. Men det blev inte så 
för alla flickorna. I dag är fem av de unga kvinnorna döda. 

Sådana kontraster återkommer även i flera av de andra analyserade artiklarna. Bland annat när 

gärningsmannen beskrivs (artikel 17): 

Ett drygt år har gått sedan dess.  Och nu är Mattias Flink inte 
längre en ung lovande officer. Nu ligger han skottskadad på 
intensivvårdsavdelningen på Falu lasarett – sårad av en 
polismans kula. 

 

I samma artikel används även förhållandet mellan hans yrkeskunnande och hans gärningar för 

att förstärka dramatiken. ”Tidigt i morse använde han sin yrkesskicklighet för att mörda sju 

unga människor”. 

 

Exempel på känsloladdade formuleringar som förstärker dramaturgin finns inte bara i de 

redan nämna utan i nästan alla artiklarna. Ett exempel är följande fras: ”…varför han hämtade 

sin AK 5:a och mejade ner oskyldiga människor” (artikel 18). Kombinationen av delarna i 

denna mening – vapnet, ”mejade ner” och ”oskyldiga” – ger en stark dramaturgisk effekt.  
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Det finns gott om beskrivningar av gärningsmannen. Dessa ger en kluven bild av honom. Dels 

som en vanlig Falubo (artikel 13), en bra kompis, militär talang och lovande officer (artikel 15 

och 17), men också som vapenfixerad (artikel 15 och 17). I artikel 15 och 17 ligger fokus på 

vem mördaren är och beskrivningarna nästan staplas på varandra. Gärningsmannen framställs 

som en stilig, välbyggd, ung man. Sansad, tyst, trevlig, snäll och duktig militär, men också 

som en man med sjukligt vapenintresse (artikel 15 och 17).  Kanske var han också galen, 

vilket framgår av följande fraser: ”Ryktena löper: han var galen” (artikel 15) och ”Men han 

säger sig vara övertygad om att förklaringen är något slags galenskap” (artikel 17). 

 

I artikel 15 finns också partier som beskriver hur han ser på sin gärning, massmordet (se även 

Citat och källor). Det är också något som beskrivs mycket i artikel 18, framför allt genom 

citat från gärningsmannens advokat. I dessa finns följande fraser: ”Han har nu börjat fatta 

vidden av vad han har gjort” och ”Han är fylld av ånger och ångest, han är oerhört ledsen och 

börjar gråta så fort vi kommer in på själva händelsen”. Här framkommer bilden av en 

mänsklig person som ångrar sina handlingar.  

 

Sammantaget framställs alltså förövaren som en person som visserligen har ett överdrivet 

vapenintresse men i övrigt fungerat normalt i samhället. Troligen har han handlat under någon 

slags psykos som hållit i sig även efter händelsen.  

 

Rubriker och underrubriker 

Gemensamt för rubrikerna för artiklarna om massmordet är att samtliga är mycket dramatiska. 

En annan sak som utmärker rubrikerna är att samtliga har en underrubrik, vilket gör att det 

finns fler element som kan skapa en känsla och dramaturgi och därigenom locka till fortsatt 

läsning. En rubrik är en citatrubrik (artikel 15) men citat finns också i underrubrikerna på flera 

av de andra artiklarna (14 och 17). Några av underrubrikerna är tvådelade (artikel 13 och 14). 

Den ena delas av ett kolon: Marika, 18, överlevde: ”Jag trodde först att allt var ett skämt”, 

medan den andra avdelas med ett streck: Officer sköt vilt omkring sig i morse – minst en död, 

många skadade. 

 

När det gäller rubrikernas innehåll är innehåller samtliga rubriker uppseendeväckande och 

känsloladdad information. Som nämndes i början av kapitlet behövs inte mycket för att skapa 

denna känsla då händelsen i sig är mycket dramatisk, med sju dödsoffer, däribland fem unga 
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tjejer, som skjuts till döds i en svensk småstad. Men detta utesluter ändå inte att 

kvällstidningarna utnyttjar dessa parametrar och lyfter det allra mest dramatiska. Aftonbladet 

använder vid sin första publicering den värdeladdade rubriken Blodbad vid festplats (artikel 

13). Och underrubriken: Officer sköt vilt omkring sig i morse – minst en död, många skadade.  

 

Det finns också vissa ord som förekommer i flera rubriker – och som styrker det redan 

nämnda om uppseendeväckande och känsloladdad information. Ett sådant är massmördare 

som återkommer i två av Expressens artikelrubriker: Mattias, 24, massmördare. Detta 

återfinns också i en av underrubrikerna (artikel 15). 

 

Ett annat återkommande element är ålder, precis som i senast nämnda rubrik. Detta 

förekommer exempelvis också i en av underrubrikerna: Marika, 18, överlevde: ”Jag trodde 

först att allt var ett skämt. Att sätta ut ålder förstärker identifikationen men även det tragiska i 

scenariot då samtliga inblandade var unga och hade hela livet framför sig men nu berövats sitt 

liv. 

 

Citat och källor 

I samtliga artiklar finns citat, vilket framför allt tillför texterna två saker: trovärdighet och 

ökad läsbarhet. Genom att varva brödtext med citat blir texterna mer lättlästa. När det gäller 

trovärdigheten ökar den då skribenten kan visa att det finns tillförlitliga källor. I de första 

artiklarna om händelsen, som publicerades den 11 juni 1994 i Aftonbladet respektive 

Expressen (artikel 13 och artikel 16), finns inga citat från polisen. Däremot citeras två vittnen 

och en anonym ”källa” i artikel 13. I Expressenartikeln (artikel 16) en räddningsarbetare som 

säger att ”Det var rena massakern vid festplatsen”. Citeras gör även vakthavande befälet på 

regementet, som dock bara säger att han inte kan bekräfta uppgiften om att gärningsmannen 

skulle vara officer. Det framgår att både Expressen och Aftonbladet varit i kontakt med 

polisen eftersom både tidningarna hänvisar till uppgifter därifrån. Polisen refereras också 

tydligt i Expressens artikel (artikel 13), men några direkt citat finns alltså inte. Aftonbladet 

hänvisar (i artikel 13) å sin sida till en poliskälla, vilket alltså betyder att någon polis har läckt 

information men inte vill uttala sig officiellt. Gemensamt för både Expressens och 

Aftonbladets artiklar den här dagen är att informationen framstår som osäker och delvis 

bygger på flera anonyma källor och spekulationer, som inte ger lika hög trovärdighet som 

källor med namn och titel. 
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Citat som beskriver gärningspersonerna förekommer i artikel 15 ur Aftonbladet och artikel 17 

ur Expressen. Dessa artiklar byggs upp runt citaten som får en framträdande roll när det gäller 

att få en bild av gärningsmannen: ”Han ville alltid leka krig” (artikel 15) och ”…jag är säker 

på att han har blivit galen” (artikel 17). Här rekontextualiseras information från bekanta, 

arbetsgivare och andra personer som funnits i massmördarens närhet.  

 

Även det överlevande brottsoffret och gärningsmannen får komma till tals i några av 

artiklarna (artikel 14 och 15), men i båda fallen genom andra personer. I artikeln om 

massmordet i Falun ”Jag bara sköt och sköt” (artikel 15), där underrubriken signalerar att 

gärningsmannen själv ska berätta om händelsen, sker det dock genom andra hands-citat där 

andra personer berättat vad förövaren sagt. Att ha citat från mördaren själv är ytterligare ett 

sätt att dramatisera. Men rubriken kan alltså inte anses ha full täckning i texten eftersom hans 

ord rekontextualiseras genom ytterligare en källa, även om citaten sedan används på samma 

sätt som förstahandscitat. Ett exempel på ett sådant citat finns i följande parti i texten, som 

inleds med en mening ur brödtexten följt av ett citat: 

Han vet vad han har gjort. 
– Jag vet bara att jag sköt och sköt. Jag vet att jag sköt en massa 
människor. Men jag vet inte hur många jag sköt. Och jag kan 
inte förklara vad jag har gjort. 

Den överlevande tjejen Marika Olsson citeras inte men kommer till tals genom citat där 

hennes kompis återger vad Marika berättat för henne (artikel 14). På samma sätt kommer 

gärningsmannen till tals i artikeln Bilden av en massmördare (artikel 18), där förövarens 

advokat för hans talan i citat som ”Han har nu börjat fatta vidden av vad han har gjort”.  

 

5.1.3	Relation	

Gärningsmannens relationer till andra personer i sin närhet beskrivs till viss del i artikel 13 

men framför allt i artiklarna 15 och 17 där bekanta och andra personer som haft med 

massmördaren att göra citeras. Informationen från dem används också refererande för att 

beskriva förövaren och hans relationer. Han framstår som en välfungerande man men som 

haft ett stormigt förhållande till sin före detta flickvän. Det framgår också att det att han 

bråkat med henne under kvällen före massmordet och att det troligen var detta som utlöste 



Örebro Universitet 2017-01-19 Frida Vilhelmson  
MKV, kandidatkurs – MK008G 
C-uppsats   
 

 42 

hela händelseförloppet (artikel 13, 15, 17). De artiklarna här artiklarna ger läsarna möjligheten 

att själva skapa en relation till händelsen och dra slutsatser om hur allt kunde gå så snett. 

 

Relationen till föräldrarna berörs också – främst till fadern. Det framgår att föräldrarna skilt 

sig och att sonen var enda barnet och tog detta hårt (artikel 15 och 17). Av artiklarna får man 

också veta att han därefter växt upp med sin far, som arbetade med vapen. Det är inte uttalat 

att detta förhållande har med massmordet att göra men det finns en underliggande ton som 

insinuerar detta. Relationen till pappan speglas också genom pappans citat: ”Det här är nästan 

värre än om han hade dött själv”. 

 

Relationerna till offren beskrivs mycket lite men det framgår ändå att han egentligen inte 

kände offren. De blev bara personer som råkade komma i hans väg, vilket förstärker bilden av 

gärningsmannen som en tyst och ganska ensam person. 

 

Relationen mellan artiklarna och läsarna skapas genom känslomässigt laddade formuleringar, 

samt genom identifikation. Genom identifikationen skapas också känslor hos läsaren såsom 

föreställningen av att dådet kunde ha skett var som helst – något som också väcker olust och 

oroskänslor hos läsarna.  

 

5.2	Knutbydramat	

Knutbydramat handlar mycket om aktörerna och dess relationer. Här är formen är 

underordnad både relation och innehåll, men liksom i de andra fallen är intertextualitet och 

rekontextualisering naturligt förekommande genom återberättande och 

informationsförflyttning från en kontext till en annan – här genom information från både 

myndighetspersoner och personer i förövarna och offrens närhet (se 5.2.2). I artiklarna finns 

gott om detaljer och beskrivningar av hur allt förhåller sig och hur relationerna ser ut (se 

5.2.1, 5.2.2 och 5.2.3). Även gärningspersonerna beskrivs ingående utifrån den information 

som finns att tillgå. Likaså finns många informativa detaljer som tids- och platsangivelser. 

Däremot är förekomsten av andra beskrivande fraser och värdeord mindre frekventa än i 

artiklarna i de båda andra fallen. Miljöbeskrivningarna saknas nästan helt. Allt fokus ligger i 

stället på beskrivningarna av förövarna. 
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5.2.1	Innehåll	

Huvudinriktning, informativa fraser och detaljer 

Gemensamt för artiklarna om Knutbydramat är att de är rika på detaljer. Redan från den först 

publicerade texten (artikel 10) finns gott om detaljer i texten. Här berättas händelseförloppet 

kronologiskt med gott om tids- och platsangivelser, såsom ”Klockan 04.45”, ”grannhuset, 

bara runt 50 meter bort”, ”i Gränsta”, ”över länsväg 282, söderut längs ett skogsbryn” och ”på 

en vändplan på en skogsväg cirka en kilometer från brottsplatsen” (se även 5.2.2 för 

beskrivande fraser).  

 

Det finns i huvudsak två inriktningar på artiklarna: morddramat i sig och dess 

händelseförlopp, samt pastorn och det som kretsar runt honom. Pastorn och de andra 

misstänkta förövarna beskrivs mer i efterföljande avsnitt samt i 5.2.2. Majoriteten av 

artiklarna är informativa och sakliga, exempelvis ”pastorn är misstänkt för mord och 

mordförsök alternativt medhjälp till brotten” (artikel 7). Men de är också berättande och bitvis 

dramatiska, vilket exemplifieras i nästa avsnitt (se 5.2.2).  

 

Förövare och offer 

Initialt finns ingen utpekad eller misstänkt gärningsman. I den första artikeln om mordet 

nämns endast ett signalement: ”maskerad man” och ”en stor mörk man med maskerat 

ansikte”. 

 

I de artiklar som analyserats i den här studien förekommer sedan tre misstänkta 

gärningspersoner. De får snabbt smeknamnen Pastorn, Älskarinnan och Barnflickan. Namnen 

skapar associationer hos läsarna och aktörerna blir som karaktäristiska rollfigurer i ett drama, 

vilket gör att det som läsare blir både lättare och mer spännande att följa med i rapporteringen. 

Älskarinnan benämns också som pastorns 26-åriga grannfru (artikel 7 och 11). Det är ingen 

slump att de för de här namnen. Pastorn benämns just så redan från Expressens första artikel 

(artikel 10). Med tanke på att vi i Sverige inte är vana vid att en pastor är inblandad i en 

mordhistoria är så är förstås Pastorn ett smeknamn som drar till sig uppmärksamhet, vilket 

gynnar kvällstidningarna och deras lösnummerförsäljning. 

 

Pastorn, som efter några veckor efter mordet och mordförsöket i Knutby, grips ägnas stort 

fokus, liksom nämnts tidigare. Hans person och hans liv beskrivs detaljerat medan de två 
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andra misstänkta gärningspersonerna får biroller i mordhistorien – det trots att en av dem, 

barnflickan, erkänt att hon utfört handlingarna. Vid urvalet av artiklar till den här studien fann 

jag även artiklar som fokuserade på barnflickan men de var få och bland artiklarna under de 

två första månaderna efter mordet var det pastorn som ägnades mest utrymme och fick störst 

fokus. Det är framför allt relationerna mellan honom och de andra aktörerna får en 

framträdande roll (se även 5.2.3). 

 

Informativa detaljer som nämns om de misstänkta förövarna är exempelvis deras åldrar, 

civilstatus och vilken relation de har till pastorn. Men här framkommer även specifik 

information om barnflickan och pastorn. Om barnflickan framkommer till exempel att hon 

tidigare varit medlem i Filadelfiaförsamlingen, att hon har sitt föräldrahem i Småland (artikel 

7), att hon hyste starka känslor för pastorn och att polisen tror att hon användes som ett 

”viljelöst redskap” (artikel 7). Barnflickan framställs genom dessa detaljer nästan som ett 

offer, trots att polisen tror sig veta att det var hon som utförde mordet och mordförsöket. 

 

Pastorn beskrivs som ”hjärnan bakom dåden i Knutby” (artikel 9). I samma artikel står det att 

pastorn är delägare i fastigheter, totalt värda över tre miljoner kronor. Här framgår det också 

att hans fru haft en livförsäkring som tillfaller pastorn vid dödsfall – något som alltså skulle 

kunna vara ett mordmotiv (se även 5.2.2). Sammantaget ger detta pastorn ytterligare 

karaktärsdrag och skapar ett motsatsförhållande mellan förförståelsen om vad en pastor är och 

den verklighet som gäller pastorn i Knutby. en pastor, som förknippas med Gudstro, godhet 

och rättfärdigt leverne, har alltså inte bara utomäktenskapliga relationer utan tros också ha 

onda planer, eventuellt med ekonomiska motiv. 

 

De två offren benämns som pastorns ”hustru” (artikel 8), ”pastorns fru” (artikel 7) respektive 

30-åringen eller ”den 30-årige grannen” (artikel 7, 8, 10, 11). Det framgår också att 30-

åringen är gift med den så kallade älskarinnan. Aftonbladet skriver också att han är delägare i 

fastigheter som är värda över tre miljoner och driver ett bolag som omsätter 1,5 miljoner 

kronor per år och fungerat som en ekonomisk motor i församlingen (artikel 8). Den avlidna 

kvinnan nämns också vid namn, Alexandra Fossmo, redan första dagen (artikel 10). 
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5.2.2	Form	

Struktur, beskrivande ord och värdeord 

Tonen i artiklarna om Knutbymordet är informativ men även bitvis berättande och dramatisk. 

Tydligast blir den berättande och dramatiska tonen i artikel 10 som inleds och berättas på ett 

sätt som gör att man nästan skulle kunna tro att man läste inledningen av en deckare, om det 

inte vore för att man kände till fallet och kontexten.  

Pastorn rusade över för att hjälpa sin skottskadade granne. Svårt 
blödande – med sönderskjuten käke – pressade 30-åringen fram 
att en ”maskerad man” skjutit honom. 
Varningen kom för sent. 

Här används också formen för att understryka sista meningen och betona den för att skapa en 

starkare känsla och dramatik. Men den här artikeln sticker ut när det gäller struktur och 

berättarteknik. Här ramar tidsangivelser in händelseförloppet. Återkommande och 

genomgående i hela texten finns en rad – ensam i ett eget stycke, exempelvis ”Klockan 04.45” 

och ”Klockan 04.50 ca”, vilket skapar en känsla av närvaro och ger läsaren en klarare bild av 

hur och när allt skedde.  

 

De andra artiklarna följer gängse, traditionella former för journalistiska artiklar med en 

ingress som utgör en ingång och lockbete till resten av texten, som i den här inledningen 

(artikel 11):  

Polisen har länge misstänkt pastorn för delaktighet i mordet på 
hustrun Alexandra Fossmo, 23. Tidigt i går morse greps han i 
Knutby … 

Genom beskrivningar som ”samtidigt som pastorn hjälpte sin granne ska de dödande skotten 

ha avlossats mot hans fru” (artikel 10) försöker texterna reda ut vad som hänt, samt ge en 

bakgrunden till varför: ”pastorn och hans älskarinna ville undanröja hindren för sin kärlek” 

(artikel 7).  

 

I artiklarna om Knutbydramat är stilistiska finesser betydligt mindre frekvent förekommande 

än i artiklarna om massmordet i Falun. Men det finns undantag. I Aftonbladets artikel ”Han 
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styrde kvinnorna” (artikelnr. 9) har skribenten valt att göra en koppling till religion. Vid tre 

tillfällen kommer dessa referenser. Ett exempel är detta: 

Polisen hävdar att de haft en kärleksrelation, vilket skulle 
innebära att de gjort sig skyldiga till åtminstone ett brott mot 
Guds bud: Du ska inte begå äktenskapsbrott, står det i andra 
Mosebokens tjugonde kapitel. Men för rättens ordförande, 
rådman Erik Brattgård, handlade förhandlingen indirekt om ett 
annat budord, nämligen det som direkt korresponderar med 
lagboken: Du ska inte dräpa. 

Kopplingen till kristendomens budord och Bibeln återkommer alltså i flera stycken och kan 

ses som ett berättartekniskt grepp som inte är nödvändigt för att förstå texten. Det är således 

uppenbart att det enbart är en stilistisk finess som ur ett innehållsmässigt perspektiv hade 

kunnat plockas bort utan att förlora viktig information och sammanhang. 

 

Det tog tid innan det stod klart hur allt förhöll sig i morddramat i Knutby. På vägen till 

lösningen fanns flera olika teorier som presenterades i media innan det stod klart för polisen 

hur allt förhöll sig. Man kan anta att all information, historier och sidospår gjorde att det inte 

fanns utrymme för annat än att reda ut alla dessa trådar under de första veckorna efter 

händelserna. All information och detaljer räckte för övrigt för att ge en god bild av hur allt 

förhöll sig. Detta skulle alltså kunna vara en förklaring till att de artiklar som analyseras inte 

är så rika på beskrivande fraser och värdeord, utan mer informativa detaljer, som redan 

nämnts i början av kapitlet.  

 

Miljöbeskrivningarna saknas nästan helt. Fokus ligger i stället på beskrivningarna av 

förövarna och på händelseförloppet. När det gäller händelseförloppet finns en del verb där 

ordvalen berättar något om hur saker och ting skedde, vilket ger läsaren en mer detaljerad bild 

samtidigt som dramaturgin och närvarokänslan stärks, vilket ökar spänningen och det 

dramatiska i texterna. Exempel finns i följande fraser (med verbet kursivt): ”pressades han på 

fler detaljer” (artikel 12) och ”smög sig in i huset” (artikel 7). Artikel 10 sticker dock ut 

genom många sådana, beskrivande ordval: ”rusade över för att hjälpa…” (artikel 10), ”bönar 

om hjälp” (artikel 10) och ”hinner han ge sitt signalement” (artikel 10).  

 

Men aktörerna beskrivs inte bara med informativa detaljer och väl valda verb utan också 

genom beskrivande fraser och adjektiv. Om älskarinnan står det inte så mycket, men det 
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framkommer att hon erkänt att hon haft en relation med pastorn (artikel 12) och att hon varit 

förkrossad och gråtit då hon häktades (artikel 9). I övrigt beskrivs hon först som hjärnan 

bakom dåden, tillsammans med pastorn (artikel 7 och 8), för att sedan omskrivas som en 

person som sökt stöd hos pastorn och som sedan övertalats att tillsammans med pastorn och 

barnflickan ställa upp på mordplanerna (artikel 9).  

 

Pastorn beskrivs i övrigt som ”till synes oberörd av att prata om mordet på sin fru”, samlad 

och stabil (artikel 12), karismatisk och övertygande (artikel 9). Men han beskrivs också som 

en man som är förtvivlad över sin situation och som är orolig och änglig för sina barn (artikel 

9 och 12). 

 

Exemplen ovan, tillsammans med informationen som framgick av avsnitt 5.2.1, gör att 

pastorn framstår som en psykopat – utåt sett charmerande och karismatisk, men egentligen 

empatilös, känslokall och manipulativ och inte drar sig för någonting i jakten på att nå det han 

vill åt – om det så är pengar, makt eller kärleksrelationer. Som läsare framstår han – trots att 

han själv hävdar sin oskuld – som skyldig, medan barnflickan framstår som ett offer som 

manipulerats att mörda. I flera artiklar framgår det att pastorn säger sig vara oskyldig, 

exempelvis i formuleringar som denna: ”Pastorn vidhåller att han är oskyldig” (artikel 12). 

 

Rubriker och underrubriker 

I artiklarna om Knutbydramat har samtliga rubriker flera komponenter. I fem av de sex 

analyserade artiklarna används både huvudrubrik och underrubrik. I det fall som inte har 

underrubrik (artikel 12) används en tvådelad rubrik, avskild med kolon, där den andra halvan 

är ett citat: Pastorn i nya förhör: ”Jag är oskyldig”. Ett annat exempel på en delad 

underrubrik och där det finns ett citat i rubriken är artikel 9. Där används citatet som 

huvudrubrik, tillsammans med en mer beskrivande, tvådelad underrubrik:  

”Han styrde kvinnorna” 
Polisen misstänker: Pastorn planerade attackerna i Knutby 

Genom att använda underrubriker och delade rubriker får artikelförfattarna med mer 

information i rubrikerna, vilket ökar chanserna till att läsaren vill läsa vidare. 
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De flesta rubrikerna har täckning i texten men det finns ett exempel på där rubriken vinklats 

på en detalj som bara nämns i förbigående. Det är Expressens artikel Här flydde mördaren 

med underrubriken Polisen har säkrat fotspår i snön (artikel 10). Artikeln beskriver 

visserligen hur mördaren förflyttar sig under mordnatten men underrubrikens innehåll ägnas 

enbart en mening, alldeles i slutet av artikeln och att det är fotspår i snön framgår inte. 

 

Citat och källor 

I det analyserade materialet finns framför allt citat från myndighetspersoner som 

kammaråklagaren (artikel 7, 9, 11), polisens presstalesman (artikel 7, 8, 11), polisens 

spaningsledare (artikel 7, 11) och de misstänkta personernas advokater (artikel 8, 9, 12). Här 

finns också anonyma källor som ”en källa” (artikel 7, 9), ”en person” (artikel 8) och ”en 

tidigare församlingsmedlem” (artikel 9). Ingen artikel är helt uppbyggd runt sådana källor, 

vilket förekom både i artiklar om Sommarstugemordet och massmordet i Falun. En artikel 

(artikel 10) saknar helt citat. 

 

De misstänkta förövarnas talan kommer fram genom deras advokater, till exempel i artikel 9 

där pastorns advokat citeras: ”För honom har kvinnan varit en nära vän, en granne och en 

församlingsmedlem”. Och i artikel 8 där älskarinnan genom sin advokat bekräftar att 

äktenskapet med 30-åringen var på upphällningen.  

 

Endast en referens finns till andra tidningar (artikel 12) – något som skiljer sig mycket jämfört 

med artiklarna om Sommarstugemordet. 

 

5.2.3	Relation	

Det är aktörerna i texterna – de misstänkta förövarna, offren och personer runt dem – som står 

i centrum i artiklarna om Knutbydramat. Mycket utrymme ägnas åt att beskriva dem och reda 

ut deras relationer. Här finns både äktenskap och utomäktenskapliga affärer.  

 

Det är pastorn som står i fokus. Runt honom finns flera andra kvinnor som har stor betydelse i 

Knutbydramat, framför allt Älskarinnan och Barnflickan. Men i artiklarna finns också 

information om att pastorn haft nära relationer med flera av kvinnorna i församlingen. Här 

förstärks bilden av pastorn som en karismatisk person som charmade kvinnor – ogifta som 

gifta. Av artiklarna framgår att både Älskarinnan och Barnflickan varit gifta samtidigt som de 
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haft kärleksrelationer med pastorn (artikel 7). Båda de nämnda kvinnorna har erkänt att de 

haft relationer med pastorn medan pastorn själv förnekar detta (artikel 9). 

 

Genom de uppgifter som kommer fram i artiklarna framstår relationerna som högst ojämlika. 

Tidningarna målar upp en bild av kvinnor som haft starka känslor för pastorn medan pastorn i 

sin tur utnyttjat detta för sina egna syften. Kvinnorna har varit undergivna pastorn som styrt, 

övertalat och manipulerat – framför allt barnflickan som polisen misstänker har förmåtts att 

döda pastorns hustru (artikel 7):  

Barnflickan hade tidigare varit medlem i Filadelfiaförsamlingen 
och hyste starka känslor för pastorn. Polisen tror att hon lydde 
ordern blint, att hon var ett viljelöst redskap i kärleksdramat. 

Genom att ge aktörerna namn – som i ett drama – blir relationen mellan läsaren och texten en 

annan än i text där huvudaktörerna anonymiseras och benämns som ”kvinnan”, ”mannen” 

eller genom deras ålder. Texten får genom rollnamnen karaktären av en spännande följetong – 

ett relationsdrama. Härigenom uppstår också intertextualitet i förhållande till genrer som 

litterära dramer och deckare. 

 

I artiklarna finns även flera perifera relationer, såsom äktenskapet mellan Älskarinnan och den 

30-årige grannen – ett par som på prov levt isär under ett års tid och vars äktenskap varit på 

upphällningen (artikel 8, 9).  Här nämns också pastorns tidigare äktenskap med en kvinna som 

drunknade i badkaret hemma i villan – en händelse som avskrevs som en olyckshändelse men 

som i och med misstankarna mot pastorn åter tas upp för utredning.  

 

5.3	Sommarstugemordet	

Rapporteringen börjar sakligt och informativt men artiklarna blir allt mer personifierade ju 

längre tid som går efter mordkvällen, i takt med att allt mer kommer fram om de misstänkta 

personerna.  

 

Liksom i de andra två fallen genomsyras artiklarna av intertextualitet och rekontextualisering 

då informationen och det som berättas i artiklarna bygger på iakttagelser, observationer och 

information som flyttats från ett sammanhang till ett annat, bearbetas och återberättas i en ny 

kontext. 
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Texterna har ett snabbare tempo än både Knutbydramat och massmordet i Falun genom att de 

är mer konkret och informativa. Stilistiska finesser som i sig inte tillför någon ny information 

har i stor utsträckning plockats bort. Däremot används rikligt med detaljer (se även 5.3.1). Att 

färre stildrag används betyder dock inte att berättartekniska knep saknas. Även här används 

form och innehåll för att skapa dramatik, som framgår av avsnitt 5.3.2. I det här fallet har 

också relationerna en framträdande roll, vilket utvecklas mer i avsnitt 5.3.3. 

 

5.3.1	Innehåll	

Huvudinriktning, informativa fraser och detaljer 

Artikel 1 och 4, publicerade i Aftonbladet respektive Expressen den 5 augusti och 10 augusti, 

handlar båda om själva mordet och om händelseförloppet under mordkvällen. Men eftersom 

artikel 4 publicerades en vecka efter mordet, fokuserar den mer på polisens jakt efter 

mördaren och på vilka det knivattackerade paret i sommarstugan är, medan artikel 1 är 

Aftonbladets första artikel om händelsen och därmed beskriver mer informativt vad som har 

hänt. Medan detaljerna i artikel 1 består i konkreta fakta om utredningen, åldrar, tids- och 

platsangivelser, exempelvis ”i sommarstugan fann polisens en mördad man”, ”En kvinna i 60-

årsåldern”, ”Larmet kom klockan 23.12” och ”en sommarstuga utanför Arboga” är artikel 4 

mer rik på beskrivande fraser och subjektiva, värderande fraser i form av citat. Dessa 

presenteras mer i nästa avsnitt (se 5.3.2). 

 

Liksom i de andra två fallen framkommer allt mer detaljer och information ju längre tiden går 

efter händelsen. Den 17 augusti publicerar både Aftonbladet och Expressen artiklar (artikel 2 

och 5) om att två misstänkta gärningsmän gripits. Ny information har framkommit och 

presenteras. Därmed blir artiklarna relativt sakliga och informativa, men de är också rika på 

faktamässiga detaljer. En förklaring till detta är att två veckor har hunnit gå efter mordet. Det 

förklarar dock inte detaljerna om förövarna, trots att informationen om att det är just dessa två 

personer som misstänks för brottet är helt ny. Här syns en skillnad jämfört med artiklarna om 

både massmordet i Falun och Knutbydramat i samma skede i brottsprocessen. Det märks att 

fakta har kommit fram fortare. Referenser till andra tidningar och medier görs också i 

betydligt större utsträckning än i både Knutbydramat och massmordet i Falun (se även 5.3.2) 

men genom att titta på andra medier kan tidningarna få uppslag till nya ingångar och 
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perspektiv att själva följa upp – en slags snabb snöbollseffekt som ökar tempot i 

informationsflödet. 

 

Förövare och offer 

När det gäller de misstänkta gärningspersonerna ligger allt fokus på den 41-åriga kvinnan 

både i Expressens och Aftonbladets artiklar. Den 18-årige man som också gripits nämns bara 

perifert, som kvinnans misstänkta medbrottsling, pojkvän och sambo. I övrigt skrivs inte 

särskilt mycket om honom. Det som kommer fram i artiklarna utöver detta är att han är 

intressant även i en annan utredning, ett misshandelsfall där de två flyktingpojkar som 

anklagat 41-åringen för sexuella övergrepp misshandlades (se kommande textstycke), vilket 

gör att den som läser texten får en bild av att 18-åringen är kapabel att ta till våld och därmed 

kan vara skyldig även till mordet och mordförsöket. 

 

Kvinnan å sin sida omnämns som ”41-åringen” men framför allt som det knivattackerade 

parets dotter. I artiklarna finns mängder av beskrivande fraser och värdeord som rör kvinnan 

och hennes bakgrund och sammanhang (dessa återges i avsnitt 5.3.2). Men bara utifrån de 

innehållsmässiga detaljerna kan man som läsare kan man skapa sig en bild av den här 

personen. Kvinnan beskrivs bland annat i konkreta ordalag som ”företagare”, och som fru till 

en man som drunknat vid samma sommarstuga som föräldrarna attackerats. Men också som 

en person som tidigare varit föremål för andra utredningar, såsom anklagad för sexbrott mot 

två flyktingpojkar (artikel 2). En granne berättar också att ”flera klagomål riktats mot kvinnan 

eftersom hon haft många inneboende i sin lägenhet” (artikel 2). Dessa detaljer ger 

sammantaget ger en bild av en driftig person som driver företag men saknar struktur, 

finkänslighet och respekt för regler. 

 
Även offren beskrivs i texterna. I första texten omnämns den skadade kvinnan som en kvinna 

i 60-årsåldern som misstänks för mord på sin man i 70-årsåldern – ingen av dem tidigare 

dömda för brott. Från artikel 2 och framåt beskrivs dock båda som offer då kvinnan friats från 

misstankar om brott. Nu är hon i stället ett brottsoffer, tillsammans med sin mördade man. 

Konkret och faktamässigt omnämns paret som en 63-årig kvinna respektive en 68-årig man 

och föräldrar till den misstänkta kvinnan (artikel 2–6). I artikel 2 framkommer uppgifter om 

att mannen varit mångmiljonär och drivit ett framgångsrikt företag tillsammans med en 

släkting. (Se även avsnitt 5.3.2).  



Örebro Universitet 2017-01-19 Frida Vilhelmson  
MKV, kandidatkurs – MK008G 
C-uppsats   
 

 52 

 

5.3.2	Form	

Struktur, beskrivande ord och värdeord 

Även om flera av artiklarna är både sakliga och informativa finns många beskrivande fraser 

och ord såsom ”Det var helt vindstilla” (artikel 1), ”berättar att det alltid har varit lugnt i 

området tidigare” (artikel 4). Dessa skapar tillsammans med de informativa detaljerna (se 

5.3.1) en bild av vad som hände under mordkvällen, hur det såg ut på mordplatsen och vilka 

de misstänkta förövarna och offren är, vilket jag återkommer till senare i detta avsnitt.  

 

I Aftonbladets artiklar (artikel 1-3) finns detaljerade beskrivningar av delar av 

händelseförloppet under mordkvällen, exempelvis ”Hennes make sedan många år tillbaka låg 

död i sovrummet, mördad” (artikel 3). Här används formen för att förstärka det dramatiska i 

att mannen var mördad: genom ett kommatecken avskiljs ordet från resterande mening, vilket 

gör att det får extra tyngd.  

 

Artikel 3 är också ett bra exempel på hur ett kronologiskt, detaljrikt berättande ger en stark 

närvarokänsla och skapar spänning på samma sätt som en deckare. Här beskrivs 

händelseförloppet och omständigheterna och kontraster i texten som förstärker det dramatiska 

i händelsen. Följande fraser i texten är ett exempel på kontraster: ”Allt var till synes lugnt” 

(artikel 3) och ”hon blödde kraftigt” (artikel 3). Dramatiken förstärks sedan genom närvaron 

som följande fraser bidrar till: ”– Hjälp jag har hål i kroppen, skrek en panikslagen kvinna i 

larmsamtalet…”. Även rubrikerna ger en dramatisk inramning åt texterna, exempelvis i artikel 

3 där beskrivande ord lyfts ur ett av textens citat: ”Har alltid varit extremt manipulativ”.  

 

Expressens artiklar dramatiseras något mer genom känslor och kontraster än Aftonbladets 

artiklar. Artikeln Mordet skakar sommaridyllen (artikel 4) fokuserar på jakten på mördaren 

och oron bland grannarna. Tonen slås an i ingressens första mening: ”En mördare går lös”. 

Här har en vecka gått sedan mordet och här syns tydligt hur artikeln dramatiseras genom en 

vinkel/inriktning som bygger på känslor – framför allt rädsla och oro – och identifikation, som 

i denna omskrivning av grannarnas känslor: ”Nu berättar de att de känner obehag över 

vetskapen att det går en mördare lös”. Det är som läsare lätt att identifiera sig med grannarna 

eftersom de framstår som vanliga människor, vilka som helst . 
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Vackra miljöbeskrivningar utgör en ram till mordfallet och står i kontrast till själva mordet i 

flera av artiklarna: 

Sommarstugan där mordet inträffade ligger mycket vackert men 
avskilt beläget i en skogsdunge, bara något hundratal meter från 
Hjälmarens strand, i södra Arboga (artikel 4). 

Det finns ett tydligt samband mellan frekventa beskrivningar och bristen på nya fakta på 

utredningsfronten. Då inget nytt har hänt fylls artiklarna i större utsträckning av sådana fraser, 

vilket exemplifierats här ovan. I artikeln från 17 augusti (artikel 5) görs fallet extra dramatiskt 

genom en ingående jämförelse med Knutbydramat – ett mordfall som de flesta känner till och 

som förknippas med intriger, relationer och manipulation. 

 

När det gäller de misstänkta gärningspersonerna förekommer tre personer i texterna. 

Inledningsvis misstänks den mördade mannens hustru, men misstankarna mot henne avskrivs 

inom kort och kvinnan beskrivs därefter som ett oskyldigt, pålitligt och trovärdigt offer för en 

brutal mördare. Efter två veckor kommer fallets två huvudmisstänkta in i bilden. Dessa två 

har därefter varit omskrivna i diverse artiklar som rör fallet.  

 

Förövarna beskrivs väldigt olika mycket. Medan 18-åringen bara nämns kortfattat beskrivs 

kvinnan – och hur hon är – ingående, vilket framför allt framkommer genom utsagor och citat 

från bekanta samt personer i kvinnans närhet. I Aftonbladets artikel ”Har alltid varit extremt 

manipulativ” (artikel 3) från den 5 september beskrivs av närstående personer hon som 

manipulativ, kall och impulsstyrd. Detta styrks också genom det faktum att 41-åringen kort 

efter attacken mot föräldrarna skulle åka till Thailand (artikel 2 och 5). I och med 

faktauppgifter om att kvinnan förekommit i flera andra brottsutredningar förstärks ytterligare 

den negativa bilden av kvinnan.  

 

Det förekommer en stark kontrast mellan de två familjemedlemmarna: mor och dotter. Offret, 

tillika mamman, beskrivs som trovärdig och rädd för sin dotter medan dottern. Så pass rädd 

att hon känner sig lättad (artikel 5) och tycker att det är skönt då dottern grips (artikel 2) – och 

sedermera så pass rädd att hon när dottern släpps ur häktet ansöker om kontaktförbud (artikel 

6).  
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Offren beskrivs vidare som ”helt ordinära, som vanliga mor- och farföräldrar” (artikel 4), ett 

väldigt anonymt par, som höll sig för sig själva då de var i sommarstugan: ”Inga andra 

grannar i området hade kontakt med dem eller umgicks med dem” (artikel 4).  

 

Rubriker och underrubriker 

Liksom i de andra två fallen lyfts de mest uppseendeväckande detaljerna till rubriken såsom 

Dottern misstänkt för mordet (artikel 5) för att locka läsaren till intresse för texten. I vissa fall 

har man också valt att göra rubriken så dramatisk som möjligt genom kontrastverkan och 

mindre faktamässiga rubriker, exempelvis i Expressens artikel Mordet skakar sommaridyllen 

där kontrasten mellan en idyllisk plats på sommaren utgör kontrasten mot själva mordet. 

 

I artiklarna om Sommarstugemordet syns en ny rubriktrend: Nästan alla har minst en 

underrubrik och de flesta har två. Aftonbladets artikel Man hittad död – frun misstänks 

(artikel 1) exemplifierar detta. Här finns två underrubriker, åtskilda med punkter: Kvinnan till 

sjukhus och Anhållen för mord – har inte kunnat höras. En majoritet av artiklarna om 

Sommarstugemordet har just dubbla underrubriker, vilket inte förekommer alls i artiklarna om 

massmordet i Falun och Knutbydramat. Genom att använda dubbla underrubriker får 

artikelförfattarna med mer information och detaljer i rubrikerna, vilket gör det lättare att redan 

här skapa dramatik och öka chansen till att läsaren vill läsa vidare. 

 

Citat och källor 

Det finns generellt många citat och många olika källor i texterna. Källorna bakom citaten är 

allt från myndighetspersoner – poliser, åklagare, försvarare – till bekanta till aktörerna i 

texterna. Därmed varierar innehållet och karaktären i citaten mycket – allt från formella, 

korrekta citat med myndighetsvokabulär, till subjektiva, värdeladdade citat från grannar till 

offren och bekanta till den misstänkta kvinnan. Ett citat från polisen exemplifierar ett konkret 

och formellt uttalande är följande: ”Kvinnan är nu anhållen misstänkt för mord” (artikel 1). I 

artiklarna om Sommarstugemordet används även, till skillnad från i texterna om massmordet i 

Falun, citat som egentligen inte tillför särskilt mycket, exempelvis: ”Ingen kommentar i 

nuläget” (artikel 1). I texterna om massmordet I Falun refererades sådana citat, om de över 

huvud taget nämndes. Att citera trots att citaten är intetsägande kan dock ge en tydlighet i 

texten. 
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Vissa artiklar är mer rika på citat än andra. I artikel 3 finns exempelvis mer än tio citat. De 

allra flesta från personer som är bekanta eller vänner med 41-åringen eller hennes mamma, 

den knivhuggna 63-åringen. Många av citaten innehåller känsloladdade och subjektiva 

bedömningar av hur den 41-åriga kvinnan är, exempelvis följande citat (artikel 3): 

Hon har alltid varit extremt manipulativ, är extremt duktig att få 
folk att tycka synd om henne om hon vill det. Hon är också 
duktig på att få folk att tro att hon pratar sanning. 

Här förekommer utöver det redan laddade ordet ”manipulativ” även förstärkande ord som 

”extremt”. Citatet är ett av de starkaste i texten och det är ingen slump att en del av det har 

lyfts upp från texten och använts som rubrik. 

 

Även den mordmisstänkta kvinnan själv citeras och det framgår tydligt att tidningen varit i 

kontakt med kvinnan och att citatet kommer direkt från henne: ”De här 72 timmarna jag har 

varit inlåst har jag blivit behandlad som en mördare….” (artikel 3). Citatet får kvinnan att 

framstå som kränkt och det tydligt att hon hävdar sin oskuld. 

 

Vid analys av artiklarna om Sommarstugemordet blir det tydligt att referenserna till andra 

medier är betydligt fler än i artiklarna om båda de andra fallen från 1990-talet och 2000-talet. 

I Aftonbladets artikel Dottern greps – på Arlanda (artikel 2) finns exempelvis inte mindre än 

sex referenser till tre andra tidningar – samtliga lokaltidningar: Bärgslagsbladet, Eskilstuna-

Kuriren och VLT (Vestmanlands läns tidning).  

 

I nyare artiklar, även i dem om Sommarstugemordet, hänvisar artikelförfattarna allt oftare till 

både sociala medier och Flashback. Inte som fristående, oemotsagda källor men som en 

parameter i sammanhanget och ett uppslag till information eller med hänvisningen ”på sociala 

medier spekuleras det om…” (artikel 3), vilket gör att det finns risk för att osäker information 

från sociala medier sprids även i tidningarna.  

  

5.3.3	Relation	

Hela fallet bygger på en rad aktörer med relationer till varandra. Ett äldre par som varit gifta i 

många år och deras dotter som är misstänkt för mordet på sin far och mordförsöket på sin mor 
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utgör grunden. Men därutöver finns relationen mellan dottern och hennes misstänkte 

medbrottsling – en 18-årig man som varit kvinnans pojkvän och sambo.  

 

De två misstänkta gärningspersonernas relation beskrivs bara knapphändigt i artiklarna. Det 

som framkommer är framför allt ovan nämnda fakta. Men i artikel 6 framkommer nya fakta 

som säger något om parets relation: ”Kvinnan anses enligt häktningsframställan ha anstiftat 

och medverkat till mordet och mordförsöket genom råd och dåd”. Samma uppgifter finns i 

artikel 3. Att kvinnan kan ha förmått 18-åringen att försöka mörda paret tyder på att kvinnan 

har mycket stor inverkan på 18-åringen och att deras relation därmed är ojämställd, precis 

som i relationerna mellan pastorn och kvinnorna i artiklarna om Knutbydramat. Som läsaren 

börjar man fundera på om paret verkligen haft ett kärleksförhållande eller om kvinnan enbart 

utnyttjar 18-åringen för sina egna syften. 

 

När det gäller relationen mellan dottern och hennes föräldrar beskrivs den rent konkret som 

mycket dålig (artikel 2). Att mamman, den överlevande kvinnan, inte bara är lättad över att 

dottern gripits (artikel 2, 5) utan även fått skydd dygnet runt på sjukhuset (artikel 5) och 

dessutom ansökt om att dottern skulle få kontaktförbud (artikel 6), tyder på att det finns ett hot 

från 41-åriga dottern gentemot mamma men det säger också att mamman är rädd för sin 

dotter. 
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6.	Slutsatser	och	diskussion	

Inledningsvis ställdes frågor om hur mordfall framställs i kvällspressen. Genom att studera 

tidigare forskning upptäckte jag att det fanns en lucka i forskningsfältet medier och brott när 

det gällde forskning om brottsrapportering i kvällspressen de senaste tre decennierna. Syftet 

blev därför att ta reda på hur framställning av brott och dess aktörer har sett ut de senaste tre 

decennierna, mot bakgrund av det förändrade medielandskapet där internet och digitalisering 

är två viktiga faktorer som lett till nya villkor och förutsättningar (se kapitel 2 och 3). 

 

Med hjälp av kvalitativ textanalys och utgångspunkt i teorier om samtida brottsrapportering 

och brottsrapportering ur ett historiskt perspektiv, samt om medieutvecklingen de senaste 

decennierna, har den här studien sökt svar på vilka likheter och skillnader som finns i 

framställningen av händelserna under den aktuella tidsperioden. Tre mordfall under 1990-

talet, 2000-talet respektive 2010-talet har utgjort studieobjekt. Genom kvalitativa textanalyser 

av artiklar om dessa fall har jag gjort en jämförelse av hur brotten beskrivs och återberättas, 

samt hur aktörerna konstrueras i texterna i kvällspressen. Utifrån detta har slutsatser dragits 

och kopplats till metod och teori. I det här kapitlet presenteras slutsatserna utifrån resultatet av 

genomförd analys. Löpande diskuteras också slutsatserna genom reflektioner och anknytning 

till studiens frågeställningar, teori och analysfrågor. 

 

6.1	Likheter	mellan	fallen		

Enligt Leth (1994:26–27) lämnas aldrig stilistiska grepp helt, utan lever kvar och kan lätt dyka 

upp på nytt (se avsnitt 3.2.2). Detta blir tydligt vid analysen av artiklarna i den här studien, där 

man finner drag från flera olika trender från kriminaljournalistikens historia. Här uppstår 

alltså intertextualitet inom genren. Jag återkommer till detta fortlöpande i det här kapitlet.  

 

Det finns i huvudsak tre huvudinriktningar på artiklarna som undersökts i den här studien: 

Artiklar som beskriver och redogör för händelsen, artiklar som fokuserar på 

gärningspersonerna och beskrivningen av dessa, samt artiklar där brottsoffren och dess 

perspektiv står i centrum. Detta tycks vara konstant över tid.  
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Händelserna beskrivs i samtliga fall genom tids- och platsangivelser, samt genom detaljer i 

händelseförloppet och utredningsläget där det bland annat framgår om någon misstänkt person 

har gripits, men också genom kontraster till omgivningen, som i exemplet från 

sommarstugemordet: ett idylliskt sommarparadis som förvandlas till en mordplats eller i 

Knutbyfallet där en kristen församling utgör kontexten för relationsdramat. Aktörerna 

beskrivs till exempel genom ålder, yrke, sina relationer till de andra aktörerna i texten men 

också genom sin bakgrund samt eventuella tidigare brott och förseelser, exempelvis den 41-

åriga kvinnan – misstänkt för sommarstugemordet – som tidigare förekommit i flera 

brottsutredningar. Här finns en parallell till sensationsjournalistiken som utvecklades på 1900-

talet, där man redovisade de misstänkta förövarnas alla laster – relevanta som irrelevanta (se 

3.2.1). I artiklarna finns också information och uttalanden från personer i deras omgivning. 

Här är adjektiv och värdeord dominerande, precis som inom new journalism, som i 

sommarstugemordet där ”en person som känt kvinnan länge” beskriver den misstänkta 

kvinnan som ”extremt manipulativ” (artikel 3). Genom att lyfta upp alla dessa uppgifter 

konstrueras en bild av aktörerna som gör att läsarna får känslan av att de misstänkta förövarna 

är skyldiga. 

 

Norman Fairclough (1995) anser att medierna tvingats till en marknadsanpassning som har 

gjort att nyhetsförmedlingen allt mer influeras av underhållning för att kunna hävda sig i 

konkurrensen – något som jag tycker mig kunna se i min analys. I alla tre fallen får förövarna 

namn vilka skulle kunna liknas vid rollkaraktärer i ett drama där varje rollkaraktär får 

karaktäristiska drag – något som gör att texterna får ett mer underhållande drag. Tydligast är 

namnen i Knutbydramat där förövarna uppkallas efter beskrivande attribut: ”pastorn”, 

”älskarinnan” och ”barnflickan. Pastorn beskrivs som en man med två ansikten – å ena sidan 

charmerande, å andra sidan empatilös, kall och manipulativ – medan barnflickan framstår som 

ett offer som manipulerats att mörda. Brottsoffren uppkallas i första hand efter sin ålder, 

exempelvis 63-åringen och 68-åringen och beskrivs just som offer, exempelvis genom att 

lyfta fram mammans rädsla för dottern i Sommarstugemordet. Detta skapar också kontraster 

mellan gott och ont, vilket ökar dramatiken i texterna. I beskrivningarna av händelserna och 

dess aktörer används i huvudsak berättargreppet som bygger på att skapa identifikation hos 

läsarna. 
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Relationsbegreppet är också centralt i alla tre fallen. När det gäller massmordet i Falun 

handlar det om relationen mellan förövaren och hans före detta flickvän där ett bråk mellan 

dem uppges vara upprinnelsen till massmordet. I övrigt är det relationerna mellan förövaren 

och hans föräldrar, samt relationerna till vänner och tidigare klasskompisar som tas upp i 

artiklarna. Här framgår att förövaren vuxit upp med båda föräldrarna men att han efter 

skilsmässan mellan föräldrarna bott hos sin far, som var vapentekniker. Det är inte uttalat att 

detta förhållande har med massmordet att göra men det finns en underliggande ton som 

insinuerar detta. Relationen till brottsoffren nämns inte men det framstår som att förövaren 

inte kände offren, vilket skiljer massmordet från de andra två fallen där gärningspersonerna 

kände offren. Relationerna mellan förövare och offer har centrala roller både i Knutbydramat 

och i sommarstugemordet, eftersom dessa har en direkt koppling till morden. I Knutbydramat 

är mordoffret den mordmisstänkte pastorns fru och i sommarstugemordet är det dottern som 

misstänks för mordet på sin far och mordförsöket på sin mor. Dessutom finns i båda fallen 

kärleksrelationer mellan förövarna. 

 

När det gäller den journalistiska formen för brottsrapportering finns utifrån den här studien 

inga tecken på att några stora strukturella förändringar har skett under de senaste tre 

decennierna. Morden dramatiseras på likartade sätt under alla tre decennierna – med 

formuleringar och värdeladdade ord som ska framkalla känslor hos läsaren och kontraster som 

ska förstärka dramaturgin, som i artikel 13 där orden blodbad och festplats – nära på 

varandras motsatser – används i samma mening. Precis som John Whites human interest story 

(se avsnitt 3.2) beskrivs alltså händelser och aktörer dramatiskt och känslofyllt. 

 

När det gäller formen i stort är det fortfarande en klassisk modell med rubrik, ingress och en 

brödtext, där refererande text varvas med citat, som dominerar. Intertextualitet och 

rekontextualisering genomsyrar alla artiklarna då journalistiska texter – och därmed samtliga 

artiklar i den här studien – bygger på information och iakttagelser som förflyttas från ett 

sammanhang till ett annat, bearbetas och återberättas i en ny kontext, både genom refererande 

text och citat.  

 

Källor kan ha stor betydelse för hur aktörerna och brotten beskrivs och återberättas, där en 

anonym eller privat källa kan vara mer subjektiv och värderande än en myndighetsperson. I de 

här fallen liknar källorna varandra. Inledningsvis citeras polisen och eventuella vittnen. 
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Därefter kommer andra myndighetspersoner in, som åklagare och försvarsadvokater. 

Vokabulären och sättet att uttrycka sig på inom genren kriminaljournalistik känns igen – inte 

minst genom den intertextualitet som uppstår i och med facktermer och uttryck från 

rättsväsendet. Men vikten av att poliser och andra myndighetspersoner citeras kan ha blivit 

viktigare med åren, då citat från framför allt polisen i större utsträckning syns i Knutbydramat 

och Sommarstugemordet än i artiklarna om massmordet. I de två sistnämnda publiceras citat 

även då innehållet i det är tämligen intetsägande, som i artikel 1 där åklagaren kommer till 

tals: ”Ingen kommentar i nuläget” – ett citat som kan tyda på att vikten av att visa att 

tidningen varit i kontakt med polisen har ökat, vilket kan ha med den allt större konkurrensen 

att göra. Via internet har läsarna en större mängd artiklar att tillgå än de traditionellt sett haft 

och genom att tidningarna tydligt visar att just de har den senaste informationen från polisen 

kan de locka läsarna att läsa just deras artikel – något som även avspeglas i artiklarnas 

pappersversioner eftersom dessa ofta är en sammanställning av webbartiklarna. Men detta kan 

också kopplas till en trovärdighetsdiskussion där myndighetspersoner har en tendens att 

signalera större trovärdighet än exempelvis en anonym källa. 

 

I alla tre fallen citeras även personer i de misstänkta förövarnas närhet. I Knutbyfallet kommer 

tidigare församlingsmedlemmar till tals medan bekanta och tidigare arbetsgivare uttalar sig i 

de andra två fallen. Vilka som kommer till tals tycks alltså vara konstant över tid och på så vis 

liknar de tre fallen varandra. Men det finns också flera tydliga skillnader både när det gäller 

form och innehåll, som alla kan tyda på att förändringar skett i brottsrapportringen de tre 

senaste decennierna. Dessa presenteras i följande avsnitt (6.2).  

 

6.2	Skillnader	och	förändringar	

Weibull och Wadbring (2014) konstaterar att en det har skett omfattande förändringar i 

medielandskapet de senaste tre decennierna och menar att digitalisering och internet är två 

viktiga faktorer som förändrat mediebranschens villkor radikalt (Weibull & Wadbring, 

2014:271). Genom den här studiens analys har vissa skillnader upptäckts mellan fallen, när 

det gäller framställningen av brott, hur aktörerna konstrueras och hur brotten beskrivs och 

återberättas. Dessa skillnader skulle kunna tyda på att vissa förändringar har skett i 

brottsrapporteringen under de tre senaste decennierna. Men materialet i den här studien är för 

litet för att kunna göra sådana generaliseringar. 
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En skillnad mellan fallen gäller rubrikerna, vilket inte bara har med innehåll utan även 

relationen mellan texten och läsaren att göra. Att ha en rubrik och en tillhörande underrubrik 

är något som förekommer i alla tre fallen, men när det gäller artiklarna om 

Sommarstugemordet har majoriteten av artiklarna inte bara en – utan två – underrubriker. Det 

finns inte ett enda exempel på detta i artiklarna om de andra två fallen. Här är det troligen 

webben och relationen mellan läsare och text som haft en inverkan på utformningen i 

papperstidningen. När läsaren inte ser hela tidningssidan, utan bara en kort text – ibland bara 

rubrik och underrubrik – som ska locka till läsning på tidningarnas förstasidor på webben, 

krävs mer för att locka till läsning. Därmed behövs fler lockande element. Fler rubrikdelar kan 

också vara ett sätt att få läsarna att stanna längre inne på artikeln. Mer lockande information 

ökar chansen till ett större intresse hos läsaren, vilket är något som tidningarna hela tiden 

strävar efter i den hårda konkurrensen.  

 

En annan skillnad finns i berättartekniken. Att försöka ta fram det som sticker ut är i sig inget 

ovanligt eller konstigt för det journalistiska skrivandet. Men det blir tydligt att dessa 

kvällstidningar strävar efter så dramatiska och uppseendeväckande texter som möjligt. Detta 

gäller för artiklarna om alla tre fallen och här finns en tydlig koppling till den dramatiska 

sensationsjournalistiken som uppstod i slutet av 1800-talet, men också till föregångaren New 

journalism där brottsrapportringens viktigaste uppgift var att fungera som spänning och 

dramatik (se avsnitt 3.2.1). Att döma av det empiriska materialet i den här studien har dock 

sätten att uppnå dramatik delvis förändrats. En skillnad som har med formen att göra gäller 

berättartekniska stildrag. Dessa grepp syns mer frekvent i de äldsta texterna, de som handlar 

om massmordet i Falun. Det är framför allt stilistiska finesser, sådana som oftare syns i 

reportage och som kan anses ha ett något lägre tempo, som inte är lika vanliga i de nyare 

texterna. Ett sådant exempel är följande kontrastverkan där stilen genom sin form med korta 

meningar påminner om poesi: 

Hur hon trodde att allt var ett skämt när hon hörde skotten 
brinna av på grusvägen. (…) Men kulorna var äkta. Blodet 
också. 

Att sådana grepp saknas i de nyare texterna kan tyda på ett trendbrott, att en förändring skett 

från 1990-talet och till nutid. Men liksom tidigare nämnts är den här studiens empiriska 
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material för litet för att kunna dra sådana generella slutsatser. Förändringen som gäller 

stilgreppen har både med form och relation att göra – relationen mellan brottsrapportering och 

läsarna. Dagens mediesamhälle ser annorlunda ut jämfört med mitten av 1990-talet. De 

förändrade förutsättningarna gör också att relationen mellan kriminaljournalistik och läsarna 

av denna förändrats. Här hänger alltså form och relation ihop. Liksom jag har beskrivit i 

teorikapitlet fanns inga svenska tidningar på internet vid tiden för massmordet i Falun medan 

så gott som alla tidningar finns online i dag (Rundkvist, 2012, Weibull & Wadbring, 2014). 

Även mediekonsumtionen har förändrats då och då många i dag läser sina nyheter via 

tidningarnas webbupplagor, där tempot ökat markant. Mot denna bakgrund och mot bakgrund 

att dagens ökade konkurrens i medielandskapet, där mediekonsumenter ägnar betydligt 

kortare stund per artikel, är det en naturlig utveckling att texterna måste vara snabblästa och 

språket effektivt. Därmed kan det vara så att ord och meningar som i sig inte tillför läsningen 

några nya fakta rensas bort. Skillnaderna mellan webbtexter och artiklarna i 

papperstidningarna belyses inte i denna analys men ur effektiviseringssynpunkt vågar jag 

påstå att det i dag inte finns några tidningar som skriver helt olika versioner på webben och i 

papperstidningarna. Därför finner jag för sannolikt att webbens tempo i stor utsträckning inte 

bara påverkar artiklarna som publiceras digitalt utan även de artiklar som publiceras i 

papperstidningarna. Sammanfattningsvis är det alltså troligt att webbens tempo påverkar sättet 

som artiklarna skrivs på och att det inte i samma utsträckning finns utrymme för stilistiska 

finesser. Detta gäller såväl ur läsarens perspektiv som ur skribentens, där dagens arbetstempo 

– till följd av det allt snabbare medieflödet och effektiviseringarna på redaktionerna där färre 

ska göra mer – idag inte tillåter tidsmässigt utrymme för finslipning av texter i samma 

utsträckning som tidigare. Här kan det alltså ha skett en förändring i relationen mellan 

kriminaljournalistiken och dess läsare. 

 

En annan skillnad mellan fallen, som kan tyda på en förändring som skett under de här tre 

decennierna, är att man att döma av det empiriska materialet i dag hänvisar till andra medier, 

tidningar och tv, i betydligt större utsträckning, vilket innebär en ökad intertextualitet och 

rekontextualisering. Av den här studien att döma har den förändringen skett det senaste 

decenniet, då sådana referenser inte finns alls i artiklarna om massmordet och bara på ett 

ställe i artiklarna om Knutby. Troligen är den ökade användningen av referenser till andra 

medier en effekt av att tidningarna konstant uppdaterar sina webbsidor och artiklar med ny 

information och nya uppgifter. Eftersom ny information kan publiceras när som helst på 



Örebro Universitet 2017-01-19 Frida Vilhelmson  
MKV, kandidatkurs – MK008G 
C-uppsats   
 

 63 

dygnet – något som tidigare bara varit radio och tv förunnat – blir det svårare för respektive 

tidning att alltid hinna få tag på förstahandsinformationen och utifrån analysen förefaller det 

vara så att ingen tidning vill utelämna ens en liten detalj. I Aftonbladets artikel Dottern greps 

– på Arlanda (artikelnr. 2) finns exempelvis inte mindre än sex referenser till tre andra 

tidningar. En sådan utveckling, med mer frekventa referenser till andra tidningar, kan bidra 

till att artiklarna i svenska dags- och kvällstidningar blir allt mer likriktade – något som inte är 

oproblematiskt. Genom att titta på varandra kan tidningarna få uppslag till nya ingångar och 

perspektiv att själva följa upp – en slags snabb snöbollseffekt som ökar tempot i 

informationsflödet. Men då information rekontextualiseras eller citeras utan att först granskas 

ökar risken för att felaktiga uppgifter får snabb spridning, om det skulle visa sig att första 

hands-uppgifterna visar sig vara inkorrekta.  

 

När det gäller innehåll så finns också en betydande skillnad som kan tyda på att en förändring 

har skett. Det gäller mängden fakta och detaljer som kan tas fram om de berörda personerna. 

Artiklarna om Sommarstugemordet är mycket rika på detaljer, på ett helt annat sätt än 

artiklarna om de andra två fallen. Detaljerna kommer också fram tidigare i processen än i de 

två andra fallen. Genom detta förhållande kan man skönja en tendens som avslöjar att det i 

dag är lättare och går fortare att få fram fakta. En förklaring till detta kan vara att tillgången 

till digital information blivit bättre under de här decennierna, en annan förklaring att sociala 

medier och Flashback. Webbforumet Flashback förvisso funnits sedan 1995 men har framför 

allt fått sitt stora, publika genomslag under 2000-talet – precis som sociala medier (Sarrimo, 

2011:75; Weibull & Wadbring, 2014:89). I nyare artiklar, även i dem om 

Sommarstugemordet, hänvisar artikelförfattarna allt oftare till sociala medier. Inte som 

fristående källor men som uppslag till information eller med hänvisningen ”i sociala medier 

spekuleras det…”, medan Flashback främst används för att få uppslag och information att gå 

vidare med.  

 

Det finns dock en fara i de allt mer detaljerade texterna: pressetiken kan bli lidande. Joy 

Cameron-Dows (2009) konstaterar att interaktiviteten som internet fört med sig bidragit till att 

allt djärvare beslut tas på redaktionerna. När allt fler detaljer presenteras kan det bli lättare att 

identifiera aktörerna i texten – både offer och förövare. Även i John Whites kriminaltexter på 

1800-talet var fylliga och detaljrika. Men jag vågar ändå påstå att detta inte handlar om 

intertextualitet som kan kopplas till human interest story, utan att det mellan artiklarna om 
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Knutbydramat och artiklarna om sommarstugemordet sannolikt har skett ett trendbrott – av 

anledningarna som redan presenteras, det vill säga ny teknik och nya källor, som sociala 

medier. 

 

Ett annat exempel på där pressetiken kan diskuteras är när det gäller namnpublicering. 

Expressen publicerar både namn och bild på den misstänkte gärningsmannen vid massmordet 

i Falun, redan dagen efter dådet – något som de pressetiska reglerna avråder ifrån. Det är 

anmärkningsvärt med tanke på journalistkårens publicitetsregler (Journalistförbundet, 2016) 

som uppmanar till att publicister ska ha i åtanke att en person alltid är oskyldig om hen inte 

dömts (se även 3.3). I publicitetsreglerna står det också att man noga ska överväga 

namnpublicering ”som kan skada människor” och att sådan bör undvikas ”om inte ett 

uppenbart allmänintresse kräver att namn anges” (se även 3.3). Med tanke på att 

gärningsmannen redan gripits vid detta tillfälle är det svårt att hävda att det finns ett uppenbart 

allmänintresse. Hade gärningsmannen däremot fortfarande varit på fri fot hade ett sådant 

däremot kunnat berättigas, då han skulle kunnat anses som mycket farlig.  

 

Namnpublicering sker även i Knutbyfallet – även här av Expressen. Här är det den mördade 

kvinnan, pastorns fru som namnges redan i första artikeln (artikel 10) om händelsen. Även 

detta känns tveksamt att döma av publiceringsreglerna som säger att journalister alltid ska 

visa offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn och noga pröva ”publicering av namn 

och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga” (Journalistförbundet, 2016). 

Namnpubliceringen gör också att pastorn, när han senare blir misstänkt för mordet och 

mordförsöket, lätt kan identifieras, något som även det strider mot publicitetsreglerna (ibid). 

Att namnge brottslingar var vanligt inom sensationsjournalistiken på 1800- och 1900-talet 

men då fanns ännu inte publicitetsreglerna. Att tidningarna i dag väljer att publicera namn är i 

stället sannolikt en konsekvens av kommersialiseringen som skett till följd av en allt hårdare 

konkurrens och hårdare ekonomiska förutsättningar. Att namnge personer kan av läsarna ses 

som intressant och kittlande, vilket vi ser exempel på i trådar på Flashback. Namnpublicering 

kan alltså öka läsningen och därmed även intäkterna hos tidningarna. Men konsekvenserna 

kan bli stora för dem som hängs ut – särskilt om de sedan frias. Cameron-Dows (2009) 

konstaterar att artiklar kan fortsätta spridas, även då misstankarna mot gärningspersonerna 

avskrivits för länge sedan, vilket alltså gör att de kan få lida längre än om artiklarna enbart 

publicerats i pappersform. 
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6.3	Vidare	forskning	

I kapitlet om tidigare forskning skrev jag att jag ville ta vid där Ester Pollacks studie (1996; 

2001) slutade. Den här studien är ett försök till detta. Men för att kunna dra säkrare, generella 

slutsatser behövs fler studier. Fler fall under samma period – de tre senaste decennierna – bör 

undersökas. Fler studier med liknande resultat skulle ge tyngd åt resultatet i denna studie. För 

att återknyta till Ester Pollack gjordes hennes undersökningar på fem olika dagstidningar, till 

skillnad från den här studien som bygger på analyser av artiklar från kvällstidningar. För att 

kunna ge en helhetsbild av kriminaljournalistikens utveckling och förändringen i 

brottsrapporteringen vore det önskvärt även med studier av dagstidningar. Då kvällstidningar 

alltid levt på lösnummerförsäljning medan dagstidningars ekonomi hängt samman med 

prenumerationer kan det vara så att dagstidningarna påverkats annorlunda under de senaste 

decenniernas förändrade medielandskap. Därför vore det intressant med en liknande studie 

över brottsrapportering i dagstidningar. 
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7.	Sammanfattning	

Medielandskapet har genomgått stora förändringar på flera plan under de tre senaste 

decennierna. Syftet med den här studien har varit att ta reda på hur framställning av brott och 

dess aktörer har sett ut de senaste tre decennierna, mot bakgrund av det förändrade 

medielandskapet där internet och digitalisering är två viktiga faktorer som lett till nya villkor 

och förutsättningar, liksom beskrivits i kapitlet om tidigare forskning och i teoridelen.  

 

Brottsrapportering valdes eftersom tidigare forskning har visat att genren är populär, att 

intresset för sådana nyheter ökat samt att nyheter om brott anses vara extra kommersiellt 

gångbara (Pollack, 2001; Strömbäck & Jönsson, 2005). Studien har jämfört Expressens och 

Aftonbladets framställning av tre uppmärksammade mordfall från tre olika decennier – 1990-, 

2000- och 2010-talet – nämligen Sommarstugemordet (2016), Knutbyfallet (2004) och 

massmordet i Falun (1994). För att kunna uppnå studiens syfte ställdes inledningsvis följande 

frågor: Hur beskrivs brotten i kvällspressen och hur återberättas de? Hur konstrueras de olika 

aktörerna i texterna? Vilka likheter och skillnader finns mellan fallen när det gäller 

framställningen av brott och aktörer? Vilka tendenser till förändringar kan skönjas i 

rapporteringen under den aktuella tidsperioden? 

 

Det teoretiska ramverket har utgjorts av teorier om samtida brottsrapportering, 

brottsrapportering och trender ur ett historiskt perspektiv, samt om medieutvecklingen, 

internet och digitalisering och de nya förutsättningarna för mediebranschen de senaste 

decennierna. 

 

Analysen skedde genom kvalitativ textanalys. Modellen utgick från den som Ledin och 

Moberg (2010) har beskrivit, med fyra analyskategorier: innehåll, relation, form och 

intertextualitet. Ett analysschema med elva analysfrågor konstruerades utifrån modellen och 

utgjorde sedan ramen för analysen. Utifrån resultatet av analysen har flera slutsatser kunnat 

dras. I framställningen av brotten känns vissa trender igen från olika perioder i 

kriminaljournalistikens historia, andra kan tyda på nya trendbrott inom brottsrapporteringen. 
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Händelserna beskrivs med hjälp av informativa detaljer, såsom tids- och platsangivelser och 

läget i utredningen – om någon är gripen, häktad osv. Precis som i John Whites texter på 

1800-talet är beskrivningarna av händelser och aktörer dramatiska och känslofyllda. Alla tre 

morden dramatiseras med värdeladdade ord som ska framkalla känslor hos läsaren och genom 

kontraster ska förstärka dramaturgin. Exempelvis utgör beskrivningarna av 

sommarstugemordets idylliska omgivningar en stark kontrast mot själva händelsen. Bland 

berättargreppen är det främst identifikationspricipen som används, där omständigheterna 

beskrivs på ett sätt som gör att läsaren får känslan av det kunde ha hänt dem, vilket knyter 

läsaren närmare texten. 

 

Aktörerna beskrivs vidare genom konkreta detaljer som yrke, ålder samt genom sina 

relationer. Eventuella tidigare brott och förseelser presenteras, precis som i 1900-talets 

sensationsjournalistik, oavsett relevans till det nya brottet. Aktörerna ges ofta namn som om 

de vore roller i ett drama, såsom pastorn, älskarinnan och barnflickan. Detta ökar dramatiken 

och gör texterna underhållande, precis som inom den historiska trenden New journalism. 

 

När det gäller nya trendbrott är framför allt tre värda att lyfta fram:  

• Sådana stildrag som faktamässigt inte tillför något förekommer inte i samma 

utsträckning i artiklarna om sommarstugemordet som i artiklarna om massmordet. 

Troligen har dessa rensats bort för att göra språket mer effektivt – en anpassning till 

dagens mediekonsumenter som ägnar allt kortare tid per text, på grund av den stora 

konkurrensen på internet. Men det kan också var en konsekvens av ett snabbare tempo 

på tidningsredaktionerna där det inte finns utrymme till att finslipa texterna. 

• Innehållsmässigt har mängden fakta och detaljer ökat. Artiklarna om 

sommarstugemordet är rikare på detaljer än artiklarna om de andra fallen. Dessutom 

kommer dessa uppgifter fram tidigare i processen än i de två andra fallen. En 

förklaring kan vara sociala medier och nätforumet Flashback, som allt oftare används 

som källor alternativt som uppslag att gå vidare med. 

• Hänvisningar till andra medier har blivit vanligare – ett trendbrott som främst skett det 

senaste decenniet. I artiklarna om sommarstugemordet förekommer sådana referenser 

frekvent, medan de bara förekommer på ett ställe i artiklarna om Knutbydramat och 

inte alls när det gäller massmordet. 
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