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Förord 

Snön hade fallit i flera dagar och Torvalla, som ligger cirka en mil från Östersund, var 

vinterklätt. Likväl var det inte lika kallt som vintrarna uppe i norr brukade vara så vi barn var 

ute och lekte på det stora berget helt byggt av snö. Det vi barn inte visste var att bara några 

meter ifrån vår lekplats hade en äldre flicka försvunnit för att sedermera hittats bragd om livet 

av en familjemedlem. Detta skedde 1992, då snökullen fortfarande uppfattades av oss barn 

som ett berg och inte en liten kulle. Trots att detta fall skedde för cirka 24 år sedan kan jag 

fortfarande inte släppa det. Då jag både bodde och gick på dagis i området kunde ingen 

skydda mig från det fasansfulla som hade skett. Utifrån den bakgrunden tog studien sin 

början. Nu när den är färdig vill jag tacka min handledare Liudmila Voronova för god 

handledning genom hela processen. Sen vill jag tacka min familj och mina vänner för deras 

stöd och för att de hela tiden får mig att kämpa vidare. 

 

Elin Räihä  

Gävle 2016-01-10 

 

  



 

 

 

Abstract 
Purpose: The purpose of the study is to investigate how Swedish journalists covered murders in 

which children were victims. The main question of the study is whether in reporting there was a 

balance between following the professional ethical rules and the news values. The study follows 

the coverage of three cases where female children were murdered in small Swedish towns (in 1992, 

2000 and 2008), and traces the dynamics of how the reporting has changed. 

 

Method and material: The study applied quantitative content analysis and thematic text analysis to 

analyse the material. The material of the study was comprised of articles published in the morning 

newspaper Dagens Nyheter, evening newspaper Expressen and local newspapers Östersund-

Posten, Barometern and Södra Dalarnes tidning. 467 units were analysed in the quantitative part, 

and 18 units – in the qualitative part. 

 

The results: The analysis shows that regardless of the type of the newspaper, the journalists often 

do not follow the professional Code of Ethics when reporting on murders where children are 

victims. All the newspapers in all the three cases published information that could allow for 

identification of the perpetrator and provided the reader with (often unnecessary) details about the 

murders of the girls. The study shows that the frequency of reporting has increased from the 

beginning of the 1990s, however, in all the three cases, the media rather based their descriptions of 

the murders on the news values than on the professional ethical rules. This can potentially be 

explained by the newspapers’ orientation at commercial benefits rather than protection of the next 

of kin to the murdered. 

 

Keywords: press ethics, media dramaturgy, news values, girls, children, murder case 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur journalister rapporterar om barnmord. Dels handlar 

det om hur de tillämpar de pressetiska reglerna i rapporteringen samtidigt som de förhåller sig till 

nyhetsvärderingskriterierna. Dels handlar det om att studera om det finns en balans mellan dessa 

perspektiv. Tre fall där 10-åriga flickor var offer under olika år analyserades. Åren var 1992, 2000 

och 2008. 

Metod och material: Metoderna som tillämpas för att analysera materialet är kvantitativ innehålls-

analys och tematisk textanalys. Den kvantitativa innehållsanalysen tillämpas på totalt 467 

analysenheter. Den tematiska textanalysen som är kvalitativ tillämpas på 18 av de totalt 467 

analysenheterna. Materialet bestod av artiklar från lokaltidningarna Östersunds-Posten, Barometern 

och Södra Dalarnes tidning. Dagens Nyheter dagspress och Expressen kvällspress. 

Huvudresultatet: Resultatet från de båda analyserna, oavsett tidningstyp, visar att journalisterna i 

viss mån agerar oetiskt utifrån de pressetiska reglerna. Resultatet kunde tolkas som att de 

kommersiella faktorerna och nyhetskriterierna var viktigare för journalisterna att beakta istället för 

att värna om de pressetiska reglerna och därmed de anhöriga. Detta tolkas dels utifrån att tidningarna 

publicerade information som kunde identifiera gärningsmännen, dels att de rapporterade detaljrikt 

om hur flickorna hade blivit bragda om livet.  

Nyckelord: Pressetiska regler, mediedramaturgi, nyhetsvärdering, barn, flickor, mordfall 
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1. Barn, homicidium och medier 
Den 7 juni 2015 drabbas sommarsverige av ett bortförande av en ung tjej. 17-åriga Lisa 

försvinner spårlöst efter ett arbetspass. Redan samma kväll som hon anmäls försvunnen börjar 

polisen söka efter henne. Sökningen engagerar poliser, militärer och privatpersoner i flera dagar 

tills hon hittas bragd om livet sent på fredagskvällen den 12 juni. Direkt grips tre personer 

misstänkta för inblandning i mordet.1 Detta fall omskrevs under hela sommaren och under 

hösten debatterades det om fallet i otaliga svenska medier. Både tidningar och tv-program 

såsom Brottsplats Sverige sänds på TV 42, Nya efterlyst sänds på Tv 83 och Veckans brott sänds 

i kanal 14 gav fallet uppmärksamhet.  

När sedan rättegången mot den misstänkta gärningsmannen började den 28 oktober menade 

hans försvarare att han redan var dömd genom massmediernas frekventa rapportering om 

honom och hans misstänkta gärning.5  Dessutom valde flera journalister att namnge honom vid 

artikelpubliceringar i samband med åtal. Som läsare fick vi genom tidningarnas direkt-

rapportering från rättegången veta vad som hade skett henne samt på vilket sätt hon hade blivit 

bragd om livet. Denna direktrapportering skedde via Internet och det fanns en chattfunktion 

som gav läsaren möjlighet att ställa frågor direkt till journalisterna. En person frågade varför 

vissa detaljer gällande hennes obduktion inte blev tillgänglig för allmänheten. På det svarade 

Victor Stenquist, reporter för Aftonbladet: ”För att vissa detaljer inte behöver nå allmänheten 

via oss, av hänsyn till anhöriga bland annat.”6 Det är just här det blir problematiskt gällande 

mediernas beskrivning av mordfall. För hur kan det komma sig att vissa detaljer gällande 

exempelvis hur hon blev bragd om livet ska nå läsaren men inte andra? Vart går gränsen för 

vad som är etiskt försvarbart gällande rapporteringen av sådana fall?  

I Sverige har vi 17 etiska publicitetsregler som gäller pressen, radion och Tv:n. I studien är det 

fyra av de 17 punkterna som är betydande. Dessa är punkt sju som innebär att journalisterna 

ska fundera över publiceringar som kan skada personers privatliv. Dessutom ska de låta bli att 

publicera sådana händelser om inte ett allmänintresse finns. Punkt nio innebär att  journalister 

ska visa brottsoffer eller olycksoffer samt deras anhöriga hänsyn. Dessutom innebär det också 

att de ska fundera innan de namnger eller publicerar bilder som har med offren eller de anhöriga 

att göra. Punkt 14 innebär att journalisterna ska fokusera på att misstänkta gärningsmän endast 

                                                 
1 Okänd, Författare. Detta har hänt: Försvunna 17-åringen Lisa Holm, Dagens Nyheter. 2015-06-13  
2 https://www.tv4play.se/program/brottsplats-sverige?video_id=3215444 (2015-11-03) 
3 http://www.tv8.se/nya-efterlyst/videoklipp?season=latest&order=-visible_from (2015-11-03) 
4 http://www.svtplay.se/video/4445157/veckans-brott/veckans-brott-sasong-11-avsnitt-2 (2015-11-03) 
5 Hellberg, Magnus. Nya vittnen förhörs om mordet på Lisa Holm, Expressen. 2015-10-30     
6 http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21686605.ab (2015-11-03) 

https://www.tv4play.se/program/brottsplats-sverige?video_id=3215444
http://www.tv8.se/nya-efterlyst/videoklipp?season=latest&order=-visible_from
http://www.svtplay.se/video/4445157/veckans-brott/veckans-brott-sasong-11-avsnitt-2
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21686605.ab


 

2 

 

är misstänkta innan domen är avlagd. Journalisterna ska dessutom enligt punkt 16 avstå att 

publicera andra personliga uppgifter såsom ålder, kön och yrke om inte namnet är publicerat. 

Detta för att minska risken för att andra personer ska kunna identifiera personen i nyheten. 

Dessa regler ska främst fungera som ett skydd för enskilda individer, så att journalisterna ska 

reflektera innan de publicerar händelser som kan orsaka lidande.7 Men hur väl överensstämmer 

dessa råd med kriminaljournalistens arbetsuppgift?  

Katarina Wennstam, journalist och författare, beskriver kriminaljournalistens arbetsuppgift i 

följande citat: 

En kriminaljournalists uppgift är – bland mycket annat – att försöka »få liv« i 

berättelser om döda och skadade människor. Hitta detaljerna som får offrets öde att 

gripa tag i tittaren eller läsaren, skapa identifikation med en människa som tittaren 

aldrig har träffat.
8
 

 

Det är just Wennstams tolkning av detaljerna i den kriminaljournalistiska arbetsuppgiften som 

blir problemet i den journalistiska artikeln. Hur detaljrik får egentligen en kriminaljournalistisk 

text vara? Som skildrats ovan väljer Stenquist att inte utförligt rapportera om allt som kom fram 

utifrån Lisas obduktionsprotokoll, med hänsyn till bland annat hennes anhöriga. Men som läsare 

har du redan fått vetskap om hur hon blev bragd om livet. Det är inom detta gap mellan, å ena 

sidan, mediernas nyhetsvärderings perspektiv, å andra sidan, mediernas hållning gentemot de 

pressetiska reglerna som studien hamnar.  

Ester Pollack, svensk medieforskare, framhåller att debatter gällande medieetik initieras då 

medierna publicerar detaljrik information om offren, dess anhöriga och gärningsmännen.9 

Dessutom menar hon att forskare både inom fältet kriminologi och medie- och 

kommunikationsvetenskap anser att det inte går att särskilja brott och medier.10 Att brott i olika 

skepnader är betydande nyheter för medierna menar den amerikanska forskaren Steven 

Chermak beror på att dessa händelser fångar läsaren. Det handlar om de olika känslor som 

läsaren eller tittaren får när de tar del av verklighetsbaserade tragedier.11 Birgitta Höijer anser 

att detta inte är ett nutida fenomen. Nyhetsjournalistiken oberoende av medium har alltid 

                                                 
7 http://www.po.se/regler/pressetiska-regler (2015-11-17) 
8 Wennstam, Katarina. Journalistens fördomar. I Medieetik under debatt, Petersson, Olof (red.), 24-31. 1. uppl., SNS förlag, 
Stockholm, 2006, 24 
9 Pollack, Ester, En studie i medier och brott, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Univ., Diss. Stockholm : 
Univ., 2001, Stockholm, 2001, 18 
10 Ibid,9 
11 Chermak, Steven M., Victims in the news: crime and the American news media, Westview Press, Boulder, Colo., 1995, 23 f. 

http://www.po.se/regler/pressetiska-regler
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skildrat våldshandlingar p.g.a. detta.12 Kan då brottsfall ha ett underhållningssyfte? Enligt 

Höijer finns det människor som fascineras av våldsbrott och liknande handlingar. Vilket hon 

menar inte är en nutida företeelse, utan även tidigare generationer har också känt sig lockade 

av dessa skildringar. Dock poängterar Höijer att detta inte gäller för alla individer. Utan att 

flertalet inte alls finner något intresse i våldsskildringar.13 Likväl finns det mord som får mer 

uppmärksamhet än andra. Ester Pollack menar att mord som i synnerhet sker mot det kvinnliga 

könet, unga som gamla, uppmärksammas i högre utsträckning än andra. En slående chans till 

att journalisterna väljer att rapportera om dessa mord är om de sker på sommaren då det i många 

fall finns mindre händelser att publicera. Pollack menar dessutom att dessa fall har en egen 

term, nämligen sommarmord.14 Vilket fallet Lisa exemplifierar.   

Jostein Gripsrud anser att medier har en självklar plats i människans vardag. Det är medierna 

som förenar människan med dess samhälle samt övriga värld.15 Dessutom menar han att 

medierna kan influera människans åsikter om olika skeenden. Därutöver både bidrar samt 

skapar medierna den offentliga debatten genom sina rapporteringar. Och därför är det viktigt 

att studera medierna och dess skildringar.16  

1. 1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur journalister väljer att rapportera om mord där barn är 

offren. Dels handlar det om hur de tillämpar de pressetiska reglerna i rapporteringen samtidigt 

som de förhåller sig till nyhetsvärderingskriterierna. Dels handlar det om att studera om det 

finns en balans mellan dessa perspektiv. Frågeställningen som besvaras är: 

 Hur rapporterar den svenska pressen om barnmord? 

 Finns det skillnader mellan hur rikstäckandetidningar respektive lokaltidningar 

rapporterar om barnmord? 

 Har det skett en förändring i rapporteringen om barnmord sedan 1992? 

Det är tre fall som studeras i syfte att besvara frågeställningarna. En vinterdag i januari 1992 

försvinner en flicka från sitt hem i Torvalla. Maj 2000, åtta år senare, blir en flicka överfallen 

då hon och hennes vänner tältar. Ytterligare åtta år senare i april 2008 försvinner en flicka i 

samband med att hon är på väg hem från en fotbollsträning. Inom loppet av 16 år blev tre 

svenska flickor, som hade hela livet framför sig, bragda om livet. Det finns tre komponenter 

                                                 
12 Höijer, Birgitta, Våldsskildringar i TV-nyheter: produktion, utbud, publik, Våldsskildringsrådet, Stockholm, 1994, 8 
13 Ibid, 7 
14 Pollack, Ester, En studie i medier och brott, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Univ., Diss. Stockholm : 
Univ., 2001,Stockholm, 2001, 18 
15 Gripsrud, Jostein, Mediekultur, mediesamhälle, 3., [bearb.] uppl., Daidalos, Göteborg, 2011, 18 
16 Ibid, 57 f.  
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som överensstämmer i dessa fall; alla flickor var 10 år gamla, det var manliga gärningsmän som 

valde att avsluta deras liv och gärningsmännen är dömda. Fallen kommer att omnämnas som 

Annika 1992, Karolina 2000 och Engla 2008. 

Studien ska belysa om det finns några skillnader respektive likheter mellan tidningarnas 

rapporteringar samt mellan de tre fallen. Studiens syfte besvaras genom att tillämpa kvantitativ 

innehållsanalys och tematisk textanalys på artiklar från Dagens Nyheter (DN), Expressen, 

Östersunds-Posten (ÖP), Barometern och Södra Dalarnes tidning (SDT). Anledningen till att 

tillämpa tre olika tidningstyper beror på att innehållet kan skilja sig åt. De lokala tidningarna 

har främst en lokal förankring i sina nyheter.17 Medan både dagspressen samt kvällspressen 

riktar sig mot en större publik då deras utgivningsområde sträcker sig över hela landet.18 

Anledningen till valet av åren 1992, 2000 och 2008 beror i hög grad på den förändring som 

skett i medielandskapet. Vilket bl.a. har inneburit att forskare idag anser att journalistiken är 

mer kommersiell.19 Detta kan innebära att rapporteringen gällande de tre fallen skiljer sig åt. 

Inom all forskning som bedrivs är objektivitet ledordet, dvs. forskarens egna förutfattade 

meningar om ämnet samt dess åsikter om det får inte påverka forskningsresultatet. Denna 

svårighet är framförallt kännbar vid kontroversiella forskningsobjekt. Då svårigheten för 

människans objektivitet återfinns på ett mentalt plan hos forskaren.20 En vidare diskussion 

angående forskningsetik finns under kapitel Metodologi. Förhoppningen med studien är att 

skapa en förståelse av relationen mellan journalisternas förhållningssätt, dvs. de pressetiska 

reglerna, och journalisternas publiceringar av mordfall där barn är offren.  

2. Litteraturöversikten 
I följande kapitel skildras de forskningsfält som studien relateras till. I stora drag är det 

forskningen och utvecklingen av kriminaljournalistik och offrets betydelse för denna 

journalistiska gren och pressetik som redogörs. 

2. 1 Kriminaljournalistik och pressetik 
I början på 1800-talet publicerades information från en pågående mordrättegång i svensk press. 

Här kan vi antyda att startskottet till diskussionen om offentlig respektive icke-offentlig 

information började. Tidningen ansåg emellertid att domstolsförhandlingar skulle ses som 

                                                 
17 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet, 11., helt 
omarb. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2014, 272 
18 Ibid, 279  
19 Johansson, Bengt. Journalistikens nyhetsvärderingar. I Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), 
223-240. Studentlitteratur, Lund, 2004, 237 
20 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod, 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009, 19 
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offentlig information och att allmänheten skulle ha vetskap om hur gällande lagar och regler 

diskuterades bakom stängda dörrar. Därav blev rättegångsreferat viktiga att publicera och detta 

gjordes även i början på 1900-talet.21 Det är p.g.a. dessa som de etiska reglerna för 

journalisternas rapportering började ta form. Anledningen till reglerna berodde främst på det 

sensationella perspektiv som journalisterna tillämpade i rättegångsreferaten.22  

Likväl ses de svenska pressetiska reglerna som föregångare till de som senare utformades i 

Europa.23 Då Sverige ses som en föregångare är det viktigt att beskriva forskning om hur 

journalisterna följer de pressetiska reglerna. Då dessa regler bl.a. ger råd angående bild- samt 

namnpublicering.24 Idag är det allmänt känt att de svenska medierna i flera fall är effektiva på 

att namnge gärningsmän vid rättegångar som medierna anser har ett stort allmänintresse. Det 

gäller främst då gärningsmännen redan har blivit dömda för grova brott tidigare. Detta är alltså 

inte lika vanligt då gärningsmännen inte har tidigare domar i brottsregistret.25  

Enligt den svenske medieforskaren Britt Börjesson har det alltid varit diskussioner gällande de 

pressetiska reglerna. Oftast har dessa diskussioner också haft en negativ vinkel. Ett 

återkommande inslag i debatten om medieetik har varit om medierna har rätt att publicera namn 

och bild på personer i samband med brott eller för den delen olyckor.26 Dessutom brukar dessa 

debatter leda till forskning om den journalistiska etiken. Det handlar bland annat om att 

forskarna vill belysa de brister som finns gällande dessa diskussioner. Därutöver brukar 

forskarna vilja skapa förändring genom sitt engagemang.27 För att exemplifiera hur dessa 

medieetiska debatter kan te sig har tre debattinlägg valts ut. Den första debatten publicerades 

2008 och handlade om att Englas misstänkta mördares namn och bild inte publicerades i ett 

tidigare skede då han redan var dömd för en rad andra brott i den grövre skalan. Det var 

medieforskaren Stig Hadenius som menade att medierna ska gå ut med bild och namn på den 

misstänkte mördaren i de fall som det kan gynna utredningen. Dessutom ansåg han att den 

information som redan hade delgivits publiken var omfattande och att det därför var obegripligt 

att namnet inte var publicerat. Det Hadenius främst ville framhålla med debattinlägget var att 

                                                 
21 Leth, Göran. Kriminaljournalistik i historiskt perspektiv. I Mord, blod och moral: om kriminaljournalistik, Gadd, Pia (red.), 11-31. 
Carlsson, Stockholm, 1994, 13 ff. 
22 Ekström, Mats & Nohrstedt, Stig Arne, Journalistikens etiska problem, Rabén Prisma, Stockholm, 1996, 81 f.  
23 Sanders, Karen, Ethics and journalism, Sage publications ltd., London, 2003, 146 
24 http://www.po.se/regler/pressetiska-regler  
25 Axberger, Hans-Gunnar, Pressetik: en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt, Juristförl., Stockholm, 1994, 92 
ff. 
26 Börjesson, Britt. Namnpublicering - en fråga om offentligt och privat. I Den svenska journalistkåren, Andersson Odén, Tomas 
& Asp, Kent, 87-95. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg, 2007, 87 
27 Börjesson, Britt & Weibull, Lennart. Journalistik och pressetik. Exemplet svensk kriminaljournalistik under 1900-talet. I 
Forskning om journalistik: en antologi från NORDICOM-Sverige, Carlsson, Ulla (red.), 197-215. Nordiska 
dokumentationscentralen för masskommunikationsforskning (NORDICOM), Göteborg, 1988, 197 

http://www.po.se/regler/pressetiska-regler
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de pressetiska reglerna kanske behövde genomgå en modifikation för att skapa en mer givande 

journalistik.28  

Ett annat debattinlägg som också publicerades i samband med fallet Engla stod Håkan Hvitfelt 

och Lars Nord för. I debatten riktade de kritik mot public-service företaget SVT för att de valde 

att direktsända Englas begravning. I kritiken menade de att kanalen hade blivit allt mer 

kommersialiserad och att Englas begravning var ett tecken på detta. Ett argument som de 

använde sig av var: ”[…] där en oerhört tragisk händelse görs till live-tv på ytterst tvivelaktiga 

publicistiska grunder.”29 Även Lisas, som nämns i inledningen, begravning direktrapporterades. 

Dock var det endast ljudupptagning samt filmsekvenser som användes för att gestalta denna. 

Och till skillnad från Englas begravning var det nyhetsmedierna som visade fragmenten från 

hennes begravning.30 Emellertid menar kriminologen Yvonne Jewkes att fall där barn är 

brottsoffer kan uppmärksammas i medierna på samma sätt som om det skulle vara en statlig 

begravning. Detta menar hon bl.a. beror på att begravningarna av barnen är medskapare till ett 

kollektivt minne över händelsen. Dock är dessa rapporteringar sällsynta,31 vilket också Englas 

direktsända begravning påvisar.  

Likväl menar Britt Börjesson i den sista debatten att: ”Journalistikens uppgift är inte att berätta 

allt.”32 Detta argument sade hon på hösten 2015 i samband med en diskussion gällande 

publicering av en gärningsmans etnicitet. I likhet med de andra diskussionerna fanns det 

personer som höll med Börjessons utläggning medan andra menade att flera medier skulle 

publicera sådana uppgifter.33 Så att det råder oenigheter gällande de pressetiska reglerna kan vi 

vara varse om.  

Emellertid visar Börjesson studie Namnpublicering – en fråga om offentligt och privat som 

publicerades 2007 att det har skett en förändring från 1989 till 2005 i acceptansen gällande 

namnpublicering av olika individer. Detta gäller både för personer som beskrivs som offer och 

personer som beskrivs som misstänkta gärningsmän. Exempelvis vill allmänheten i högre grad 

minska på namnpubliceringar när det kommer till olycksoffer vilket en markant del av 

journalisterna håller med om.34 Dock råder det delade meningar mellan allmänheten och 

                                                 
28 Hadenius, Stig. Att inte publicera namn kan underlätta mord, Dagens Nyheter. 2008-04-15  
29 Hvitfelt, Håkan & Nord, Lars. Direktsänd begravning ren spekulation av SVT, Dagens Nyheter. 2008-05-10  
30 Ronge, Johan. Familjen tog farväl av Lisa Holm. Expressen. 2015-07-07 
31 Jewkes, Yvonne., Media and crime, 2nd ed., Sage, Thousand Oaks, CA, 2011, 117 
32 http://www.svt.se/opinion/article3237706.svt (2015-12-03) 
33 http://www.svt.se/opinion/article3237706.svt (2015-12-03) 
34 Börjesson, Britt. Namnpublicering - en fråga om offentligt och privat. I Den svenska journalistkåren, Andersson Odén, Tomas 
& Asp, Kent, 87-95. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg, 2007, 87 ff. 

http://www.svt.se/opinion/article3237706.svt
http://www.svt.se/opinion/article3237706.svt
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journalisterna när det kommer till frågan om att namnpublicera misstänkta gärningsmän. 

Exemplet som användes i undersökningen var en person som var misstänkt för mord på en 

annan människa. Här var det allmänheten som i högre grad ville namnpublicera denna person. 

Vilket flera journalister opponerade sig emot. En av anledningarna till att flera ville namnge 

den brottsmisstänkte i ett tidigt skede berodde bl.a. på att minska den ryktesspridning som kan 

uppstå.35  

Dessutom gjorde Börjesson en studie under 1980-talet med Lennart Weibull. I studien 

undersökte de hur svenska journalister förhöll sig till de pressetiska reglerna vid kriminalfall.36 

Börjesson och Weibull tillämpade både en kvantitativ och en kvalitativ innehållsanalys på 

Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten. Dock var de väl medvetna om problematiken som kan 

uppstå vid valet av två liknande tidningar. Ett problem som de påvisade var att båda tidningarna 

var storstadstidningar samt att de utkom på morgonen. Vilket kan ha möjliggjort att tidningarna 

hade liknande sätt att redigera sina nyheter.37 I början på 1900-talet intensifierades 

diskussionerna om att namnpublicera personer i samband med brott. Reglerna som fastställdes 

år 1923 var bl.a. att tidningarna skulle vara mer försiktiga med att namnge brottslingar detta för 

att skydda deras integritet.38 Studien visade att namnpublicering i samband med brott minskade 

från 1920-talet till 1985. Dock visade deras studie att cirka 75 procent av alla brottslingar 

namngavs under början av 1920-talet. Och under 1980-talet var det endast någon enstaka 

brottsling som fick sitt namn publicerat i medierna. Deras tanke om resultatet var att de etiska 

reglerna hade haft effekt på hur medierna valde att beskriva brottslingar. Likväl menar 

Börjesson och Weibull att namnpublicering vid mord även i nutid kan förekomma då mord i 

regel innebär längre straff, vilket gör namnpublicering godtagbar.39  

Det var inte förrän under 1900-talet som fokus började riktas åt brottsoffren. Inte endast i 

medierna utan i samhällets alla institutioner.40 I Sverige har koncentrationen främst varit på 

barn och kvinnor som brottsoffer. Det beror på att dessa främst har tillhört en grupp som i högre 

grad utsatts för brottsliga handlingar.41 Nils Christie formade termen idealiska offer under 1980-

talet. Med de idealiska offren åsyftade han bl.a. individer som okomplicerat får en status i 

                                                 
35 Börjesson, Britt. Namnpublicering - en fråga om offentligt och privat. I Den svenska journalistkåren, Andersson Odén, Tomas 
& Asp, Kent, 87-95. Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet, Göteborg, 2007, 90 ff.  
36 Börjesson, Britt & Weibull, Lennart. Journalistik och pressetik. Exemplet svensk kriminaljournalistik under 1900-talet. I 
Forskning om journalistik: en antologi från NORDICOM-Sverige, Carlsson, Ulla (red.), 197-215. Nordiska 
dokumentationscentralen för masskommunikationsforskning (NORDICOM), Göteborg, 1988, 197 
37 Ibid, 202 
38 Ibid, 205 
39 Ibid, 210 f. 
40 Wergens, Anna, Ett viktimologiskt forskningsprogram: presenterat 2002: bakgrund och nuläge, Brottsoffermyndigheten, 
Umeå, 2002, 6 
41 Ibid, 11 
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samhället som offer då de drabbas av brottslighet. Han menar inte de personer som själva 

tilldelar sig epitetet offer eller de personer som i högre utsträckning kan bli drabbade av 

brottslighet. Christie menar att ideala offer i sociala sammanhang får en liknande status som de 

individer som beskrivs som hjältar. Detta anser han gör termen idealiska offer abstrakt. Likväl 

menar han att de idealiska offren har vissa igenkänningsfaktorer. En faktor är bl.a. att svagare 

individer exempelvis barn ses som idealiska offer. En annan faktor är att de befinner sig på 

platser som anses vara säkra exempelvis dagtid på en gångväg. Två andra faktorer som också 

bidrar till att offret anses vara idealiskt är dels att gärningsmannen utmålas som starkare, större 

och ond, dels att offret och gärningsmannen inte har kännedom om varandra sedan tidigare. 

Dessutom går det att tyda en polarisering mellan de individer som anses vara idealiska offer 

och de som inte anses vara det. Exempel på individer som trots att de drabbas av brottslighet 

inte är idealiska i termens rätta betydelse är individer som försätter sig i fara genom att vistas 

på fel plats. Han har styrka och är i samma storlek som förövaren. Vilket gör kampen mellan 

dem mer rättvis än om offret är mindre än gärningsmannen.42  

Vad är då anledningen till att medierna i vissa fall väljer att publicera bild och namn på de 

personer som har utsatts för  brott? Per Svensson menar att förklaringen till varför lokaltidningar 

väljer namn- och bildpublicering i samband med brottsfall beror bl.a. på att läsarna ska få 

vetskap om sitt lokala samhälle samt att de ändå kommer att få vetskap om vilka de drabbade 

är. Rikstäckande tidningar väljer detta p.g.a. att namn- och bildpublicering ger rapporteringen 

sanning samt skapar trovärdighet.43 Enligt de etiska reglerna ska dock journalisterna ta hänsyn 

till individer och andra inblandade vid exempelvis brott innan de bestämmer sig för att publicera 

namn och bilder.44  

Claire Wardle gjorde en komparativ studie där hon undersökte hur bevakningen av 12 likartade 

mordfall på barn beskrivits i morgontidningar respektive kvällstidningar i USA och Stor-

britannien. Åren som studerades var 1930-, 1960- och 1990-talet. I början av artikeln beskrivs 

tidningarnas bevakning av mordfallen på två 10-åriga flickor som skedde i England 2002. Dessa 

flickor fördes bort samtidigt från ett område som beskrevs som tryggt. Bortförandet samt när 

deras mördare greps fick rikstäckande spridning och medierna rapporterade frekvent om detta 

fall. Det Wardle reagerade på gällande bevakningen var bl.a. hur medierna valde att beskriva 

                                                 
42 Christie, Nils. The ideal victim. I From crime policy to victim policy: reorienting the justice system, Fattah, Ezzat A. (red.), 17-
30. Macmillan, Basingstoke, 1986, 18 f. 
43 Svensson, Per. Etik, Journalistik och vår arketypiska vurm för brottsskildringar. I Mord, blod och moral: om kriminaljournalistik, 
Gadd, Pia (red.), 207-229. Carlsson, Stockholm, 1994, 222 
44 http://www.po.se/regler/30-etiska-regler-foer-press-tv-och-radio  

http://www.po.se/regler/30-etiska-regler-foer-press-tv-och-radio
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mördarna respektive offren genom polarisering. Därefter uppmärksammade hon också språk-

bruket i rapporteringen som främst fokuserade på att skapa emotioner. Mot denna bakgrund 

ville hon därför studera hur mord på barn hade presenterats i pressen under de undersökta åren. 

I likhet med denna studie använde hon både kvalitativ och kvantitativ metod. Undersökningen 

resulterade i att det inte fanns någon utmärkande skillnad i de två tidningstyperna eller länderna 

åren 1930-talet och 1960-talet. Dock skedde det en markant skillnad i rapporteringen på 1990-

talet. Bevakningen var mer inriktad på personifiering och offrens familjer fick utrymme i 

rapporteringen vilket gav artikeln en ny emotionell vinkling. En annan skillnad var att 

rapporteringen belyste detaljer i mordfallen. Exempelvis beskrev journalisterna de motiv som 

troligtvis låg bakom morden samt om det fanns sexuella detaljer. I den tidigare rapporteringen 

beskrev journalisterna gärningsmannen som en ondskefull person isolerad från samhället. 

Under 1990-talet beskrevs dessutom gärningsmannens handling som ett misslyckande av 

samhället p.g.a. att mördaren exempelvis var en person som hade genomfört liknande gärningar 

innan denna stoppades.45  

I likhet med Wardles fall med de 10-åriga flickorna använder sig även Chermak en rapportering 

om en 10-årig flicka som illustration. Han menar att ett viktigt nyhetskriterium är offrets ålder 

och att både kvinnor och barn (0-12) är överrepresenterade i nyhetsmedierna som offer.46 Ett 

annat viktigt kriterium när det gäller nyhetens värde är området där brottet begås. Exempelvis 

åtskiljer journalisterna brott som sker i storstaden jämfört med de som begås i förorter. Ett 

givande exempel på detta är den frekventa nyhetsrapporteringen av mordet på tioåriga Mary 

Beth Adams. Adams bodde i förorten och blev först kidnappad för att sedermera hittas bragd 

om livet. Både lokala samt nationella medier gav nyheten frekvent utrymme och hennes 

mamma berättade senare att vart hon än åkte så kände människor igen henne.47  

Cynthia Carter beskriver också att det har skett en förändring i mediernas rapportering. 

Förändringen har skett från 1970-talet och innebär att journalisterna gärna tar med detaljer 

gällande brotten som förr hade varit otänkbart. Vilket innebär att dessa fall har blivit mer 

explicita. I hennes studie var fokus på sexuella våldsbrott gentemot kvinnor i Storbritannien. 

Hon menade att tidningarnas frekventa rapportering gällande dessa fall möjliggör till att 

omvandla dessa händelser från ovanliga till normaltillstånd. Vilket påverkar läsarens syn på 

dessa brott. Vilket i ett större perspektiv kan medföra att våld mot kvinnor räknas tillhöra den 

                                                 
45 Wardle, Claire. It could happen to you. Journalism studies 7 no. 4 2006, 515 ff. 
46 Chermak, Steven M., Victims in the news: crime and the American news media, Westview Press, Boulder, Colo., 1995, 59 
47 Ibid, 68 f. 
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kollektiva normen och den frekventa rapporteringen kan medföra till att normalisera dessa 

händelser.48  

Likväl menar Karen Sanders att journalisterna ska visa empati gentemot offret samt dess 

anhöriga, dock kan det vara svårt då journalisterna vill ta med detaljerna för att bl.a. stilla 

läsarnas nyfikenhet gällande brotten.49 Trots det menar hon att etiska aspekter är något som 

journalisterna måste beakta, då detaljer kan leda till omoraliska publiceringar.50 1991 fick 

Storbritannien en liknande funktion som den svenska Pressens Opinionsnämnd. Press 

Complaints Commission (PCC) innefattar flera olika råd till journalister hur de ska göra när de 

publicerar nyheter som innefattas av kontroversiella inslag, exempelvis mord, för att på så sätt 

inte kränka de inblandade.51  

Dock har den tidigare forskningen som redogjorts i detta kapitel visat att detaljer gällande offren 

samt fallen har blivit mer explicit. Och då blir frågan hur det ser ut i den svenska kontexten där 

vi har liknande lagar och regler som våra grannländer. Är det så att de svenska medierna också 

är mer explicit i sina rapporteringar gällande sådana fall? Att det finns svenskforskning 

angående hur medierna har valt att publicera namn och bild på olika individer har påvisats. 

Dock finns det en avsaknad i forskningen av hur mord på barn i den svenska kontexten beskrivs. 

Därför är föreställningen med denna studie att bidra till att upplysa hur journalisterna dels 

tillämpar nyhetsvärderingskriterierna samtidigt som de ska förhålla sig till de svenska 

pressetiska reglerna. Förhoppningen med studien är att skapa en förståelse av relationen mellan 

journalisternas förhållningssätt, dvs. de pressetiska reglerna, och journalisternas publiceringar. 

3. Teoretiska perspektiv 
I följande kapitel presenteras och definieras studiens teoretiska ramverk. Med utgångspunkt i 

det teoretiska ramverket tillhandahålls de begrepp som behövs för att besvara syftet. De begrepp 

som behövs från teorierna för att genomföra analyserna exponeras genom operationalisering. 

Det innebär att skildra de begrepp utifrån teorierna som är användbara i studien.52 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning där de operationaliserade begreppen 

introduceras.  

                                                 
48 Carter, Cynthia. When the `extraordinary` becomes `ordinary`. I News, gender, and power, Carter, Cynthia, Branston, Gill & 
Allan, Stuart (red.), 219-232. Routledge, London, 1998, 219 ff. 
49 Sanders, Karen, Ethics and journalism, Sage publications ltd., London, 2003, 100 
50 Ibid, 28 
51 Ibid, 145 
52 Eliasson, Annika, Kvantitativ metod från början, 3., uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, 12 
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3. 1 Medielogik 
Inom den övergripande medieforskningen menar Kent Asp och Johannes Bjerling att det finns 

flera viktiga begrepp som dessvärre innefattas av otydligheter. Ett av dessa är medielogik.53  

Vid all nyhetsproduktion finns det normer och värderingar som journalister bör förhålla sig till. 

Det handlar exempelvis om nyhetens utformning samt dess språkdräkt. Dessa perspektiv finns 

på varje redaktion. Likväl är det journalisternas källor som är det viktigaste för att en händelse 

ska bli en nyhet.54 Källorna utgörs av människor som besitter viss kunskap om händelsen eller 

har erfarenhet gällande den.55 När det kommer till nyhetsmediernas publiceringar av brott, 

såsom våld och mord, är de primära källorna personer som arbetar inom polisen eller domstolen. 

Dessa personer bidrar till att ge journalistens rapportering trovärdighet. Dessutom är det 

källornas information som antingen bekräftar eller dementerar händelsens nyhetsvärde. En 

annan anledning till att journalisterna behöver nyttja källor i sina nyheter är att dessa ger ljuset 

av att journalister endast informerar om händelsen. Att de alltså inte gestaltar dessa själva.56 

Emellertid kan poliser ibland vara försiktiga att bidra med information gällande vissa fall. Detta 

främst då offret är barn.57 

Under början på 1990-talet bidrog Kent Asp till forskningen angående hur journalisternas 

publiceringar av nyheter påverkades av olika faktorer. Faktorerna som påverkade nyhets-

produktionen var bl.a. om händelsen passade in bland nyhetsvärderingskriterierna och om 

händelsen kunde publiceras p.g.a. de etiska publiceringsreglerna. Likväl är det en annan faktor 

som har den övergripande inverkan på nyhetsproduktionen. Detta är medielogik. Medielogiken 

är det styrmedel som avgör om en händelse publiceras eller ej. Enligt Asp består medielogiken 

av fyra faktorer. Dessa är mediedramaturgi, medieformat, mediernas arbetsrutiner och 

mediernas arbetsmetoder. Likväl är endast två av faktorerna viktiga för studien. Dessa är 

mediernas dramaturgi och form. Den första faktorn innebär att journalisterna tillämpar 

dramaturgi för att locka läsaren samt behålla deras intresse. Den andra faktorn handlar om 

mediernas olika form.58  

När Asp resonerar kring begreppet mediedramaturgi hänvisar han till Gudmund Hernes. Till 

skillnad från nyhetsvärderingsforskarna har Hernes fokus på den bearbetning som görs för att 

                                                 
53 Asp, Kent & Bjerling, Johannes, Mediekratin: mediernas makt i svenska val, Stockholm, 2014, 185 
54 Hvitfelt, Håkan, Nyheter vid kriser, Krisberedskapsmyndigheten, Stockholm, 2003, 19 
55 Hvitfelt, Håkan. Det går allt snabbare-om medieutveckling och demokrati. I På väg mot medievärlden 2020: journalistik, 
teknik, marknad, Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), 29-54. 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2008, 45 
56 Chermak, Steven M., Victims in the news: crime and the American news media, Westview Press, Boulder, Colo., 1995, 28 f. 
57 Ibid, 87 
58 Asp, Kent, Medialisering, Medielogik, Mediekrati. Nordicom-Information, Nr 4, 1990, 8 f 
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locka läsarna.59 Han omnämner två viktiga teman vid debatter gällande mediernas innehåll. Den 

ena är mediernas strategier som han omnämner som medievridning. Den andra är mediernas 

substans vilket han omnämner som mediedramaturgi. Både medievridning och medie-

dramaturgi hör ihop och det sistnämnda är en utökning av det förstnämnda. Medievridning 

handlar om de tekniker som används för att fånga läsarens intresse. Mediedramaturgi handlar 

om vilket innehåll som presenteras samt hur det är strukturerat.60 Hernes utgångspunkt var att 

se hur medierna konkurrerade om mottagarna. Han menade att journalisterna behövde tillämpa 

medialiseringstekniker för att få läsarna intresserade. De medialiseringstekniker han menade 

fanns var: tillspetsning, förenkling, polarisering, intensifiering, konkretisering och 

personifiering. Fyra av hans medialiseringstekniker är viktiga för studien och dessa är 

tillspetsning vilket innebär att nyhetens innehåll handlar om en händelse som kan beskrivas 

något vassare. Polarisering innebär att det i nyheten finns kontraster mellan olika sidor. Denna 

teknik används då den tilltalar läsaren samt skapar känslor hos denne. Intensifiering handlar om 

sådana nyheter som är spännande och dramatiska. Händelser som innefattas av intensifiering 

möjliggör för journalisterna att beskriva ett dramatiskt förlopp i nyheten. Den sista tekniken är 

personifiering. Med personifiering menade Hernes att nyheter som innefattas av riktiga 

människor är mer intressanta än om det är en händelse utan en mänsklig inverkan. Detta p.g.a. 

att människor möjliggör för att läsaren ska kunna identifiera sig med händelsen som har 

publicerats.61  

Marina Ghersetti diskuterar också mediedramaturgins inverkan på nyheterna. Hon menar att 

mediedramaturgin har hög inverkan på dagens publicerade nyheter. Då merparten av dessa är 

bearbetade för att locka till läsning. Även de nyheter som publiceras p.g.a. de höga 

allmänintressena kan bearbetas genom dramaturgiska motiv vilket medför att gränserna suddas 

ut. Det blir ingen markant åtskillnad mellan det som publiceras för sitt informationsvärde eller 

det som publiceras för sitt underhållningsvärde. Dessutom har sensationsjournalistiken fått 

genomslag i det svenska medieutbudet. Det som karaktäriserar sensationell journalistik är bl.a. 

språkbruket i nyheten. Journalisten kan ha bearbetat händelsen så att den innefattar 

spekulationer och överdrifter. Dessa knep kan dock innebära att händelsen tappar trovärdig-

het.62 För att skapa dessa dramaturgiska nyhetsberättelser använder journalisterna sig av 

                                                 
59 Johansson, Bengt. Journalistikens nyhetsvärderingar. I Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), 
223-240. Studentlitteratur, Lund, 2004, 229 
60 Hernes, Gudmund, Media: Struktur, vridning og drama. Nordicom-Information, Nr 3-4 1983, 2 
61 Ibid, 7 
62 Ghersetti, Marina. Sensationsjournalistikens mekanismer. I Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), 
241-265. Studentlitteratur, Lund, 2004, 241 ff.  
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värdeladdade ord för att exempelvis beskriva personer. De värdeladdade orden kan antingen 

uppfattas som negativa alternativt positiva. Anledningen till att dessa ord tillämpas beror främst 

på att de höjer sensationen i artikeln. Dessutom vill journalisterna att läsaren ska kunna skapa 

sig associationer gällande det rapporterade ämnet vilket förenklar nyheten.63  

Den dramaturgiska berättelsens viktigaste ingrediens torde vara förändringspotentialen. Det är 

själva nyhetens förändringsmöjligheter som skapar sensation men också rörelse. Nyheten 

stannar inte vid ett specifikt skeende istället kan journalisten rapportera mer och mer om denna 

samt utifrån olika perspektiv. Oftast innehåller de dramaturgiska nyhetsberättelserna 

sidoperspektiv och de kan innehålla återblickar. Dessutom är det många kriminalfall som 

återges dramaturgisk p.g.a. att de har en början, en mitt och förhoppningsvis ett slut.64  

En annan viktig komponent i dessa dramaturgiska nyheter är personerna som ingår i händelsen. 

Dessa ingår för att de skapar den emotionella känslan i nyheten. Dessutom används 

personifiering i nyhetsartiklar för att förenkla komplicerade skeenden. Likväl finns det olika 

sorters personer som får utrymme i artiklarna. De personer som främst återkommer i 

nyhetsrapporteringen är medelålders män med en viss titel. Exempelvis politiker, myndighets-

aktörer eller läkare. Dessa personer får ofta attributen experter. Idag har det också blivit allt 

vanligare med kändisar som uttalar sig angående olika händelser. En annan grupp som också 

finns med i nyhetsrapporteringens persongalleri är privatpersonen. Dessa människor uttalar sig 

främst i sina privatroller eller som anställda på företag.65 Likväl var det under 1990-talet som 

privatpersoners roll i nyhetsrapporteringen blev framträdande. Privatpersoner fick utrymme i 

alla olika nyhetsartiklar. Även i de som handlade om olyckor och brottslighet. Under samma 

tidsperiod får även privatpersonerna en annan roll i kriminaljournalistiken. Nu väljer nämligen 

journalisterna att fokusera på offret som har blivit drabbad av den brottsliga handlingen.66 En 

annan personifiering som blivit vanlig i nyhetsrapporteringen är journalisten. Dessa journalister 

uttalar sig ibland utifrån attributet expert och vissa får hög status på den offentliga arenan. Dock 

bidrar deras uttalanden i många fall till svårigheter att urskilja vad som är journalistens 

synpunkter på händelsen och det som är ren faktamässig information.67   

                                                 
63 Ghersetti, Marina. Sensationsjournalistikens mekanismer. I Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), 
241-265. Studentlitteratur, Lund, 2004, 259 f. 
64 Ibid, 254 f. 
65 Ibid, 256 ff.  
66 Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade 
förnuftets historia, Carlsson, Stockholm, 1994, 231 ff. 
67 Hvitfelt, Håkan. Det går allt snabbare-om medieutveckling och demokrati. I På väg mot medievärlden 2020: journalistik, 
teknik, marknad, Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), 29-54. 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2008, 44 
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Enligt Chermak är offret och gärningsmannen de viktigaste personerna för att skapa en 

dramaturgisk brottsrapportering. Offret finns med i nyheten främst för att skapa emotionella 

känslor hos läsaren. Emellertid finns det viss information som journalisterna inte tar med i 

nyhetsrapporteringen gällande offren. Bland annat är journalisterna försiktiga med att publicera 

namn på barnoffer. Dock publiceras oftast deras namn om de har blivit mördade.68 Att namnge 

de barn som har blivit bragda om livet menar journalisterna skapar en annan emotionell 

dimension som läsaren troligtvis kan relatera till. Dessutom är anhöriga en viktig del i 

brottsrapporteringen då de också skapar emotioner.69 

Emellertid är det gärningsmannen eller för den delen brottslingen som är den viktigaste 

personen för den kriminaljournalistiska texten. Det är denna som genom dramaturgiska mönster 

gestaltas främst genom termen ondska. Dessutom bidrar de till berättelsens polarisering genom 

att gärningsmannen gestaltas som elak och offret som god. I flera fall har inte journalister chans 

att intervjua gärningsmännen istället får de information av folk i dennes närhet eller så beskriver 

journalisterna dennes gärning för att på så sätt dramatisera berättelsen. I flera fall beskrivs en 

misstänkt gärningsman trots att ingen ännu vet vem denna är. Detta är vanligast när brottet nyss 

har begåtts och det inte finns mycket information att gå på.70 Dock kan gärningsmännen skildras 

olika i medierna. Detta beror i hög grad på vilket land brottet begås i. I exempelvis Stor-

britannien valde medierna att både publicera bild och namn på två pojkar som hade bragt en 

tvååring om livet. När en liknande händelse skedde i Norge valde medierna att inte publicera 

sådana detaljer om något av barnen. Detta berodde på att det var barn som hade mördat ett annat 

barn och p.g.a. omständigheterna skulle även dessa barn skyddas mot mediernas 

publiceringar.71  

Det var David L. Altheide och Robert P. Snow som i boken Media logic 1979 först 

introducerade termen medielogik.72 Kent Lundby anser att deras term medielogik i hög grad 

handlar om mediernas format.73 Vilket också går att tyda där Altheide och Snow beskriver 

mediernas sätt att kommunicera med mottagarna. Medierna kommunicerar med mottagarna via 

ett tydligt ramverk. Ramverket handlar bl.a. om språkbruket, stil, vinkling av information och 

hur informationen är organiserad i mediet. Dessutom är det ramverket som möjliggör för 

                                                 
68 Chermak, Steven M., Victims in the news: crime and the American news media, Westview Press, Boulder, Colo., 1995, 62 f. 
69 Ibid, 73 
70 Ibid, 74 
71 Jewkes, Yvonne., Media and crime, 2nd ed., Sage, Thousand Oaks, CA, 2011, 107 
72 Altheide, David L. & Snow, Robert P., Media logic, Sage, Beverly Hills, 1979, 9 f.  
73 Lundby, Knut (red.), Mediatization: concept, changes, consequences, Lang, New York, 2009, 8 
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mottagarna att kunna identifiera olika typer av nyheter. Ramverket, formatet, ser olika ut 

beroende på vilken typ av händelse som kommuniceras.74  

Likväl ser medieutbudet annorlunda ut 2015 än 1979. I dag talas det inte längre om 

masskommunikation på lika sätt som det gjorde i början på 1980-talet. Därför menar bl.a. Knut 

Lundby att det inte går att tala om en alltomfattande medielogik. Detta för att hela medie-

klimatet har genomgått en förändring och att det både finns nya och gamla medier. De nya 

medierna är främst de digitala. Dock menar han att medielogiken måste beaktas när 

medialisering argumenteras men att det inte går att inrymma de nya medierna under samma 

mall som de gamla.75 Då exempelvis formen på de nyheter som publiceras i en tidning jämfört 

med webben skiljer sig åt.76  

Bengt Johansson anser att journalistiken också har förändrats och blivit mer kommersiell. 

Journalisterna idag behöver skapa nyheter som dels är billiga utifrån produktionsvillkoren, dels 

ska locka en högre publik. Dessutom menar de att denna ekonomiska förändring har bidragit 

till att journalisterna ibland får gå ifrån sina ideal för att skapa lättillgängliga nyheter.77 Detta 

är dock ingenting som enbart gäller för den svenska mediemarknaden istället är detta en global 

företeelse. Det är också konkurrensen mellan medierna som bidrar till att journalisterna i högre 

grad tillämpar de dramaturgiska knepen.78   

Som nämndes i inledningen av detta kapitel finns det kritik mot termen medielogik. Det är Asp 

och Bjerling som antyder kritiken. Dels menar de att termen endast syftar till mediernas 

produktion. Alltså hur innehållet produceras och formges. Dels anser de att både media och 

logik varken definieras eller förklaras vilket skapar problem. Likväl upphöjer de medielogiken 

som det mest lämpade konceptet för att förklara den medialiseringsutveckling som sker i dag. 

Dock menar de att det är viktigt att ha i åtanke att medielogik aldrig har detalj definierats.79 

3. 2 Nyhetsvärdering 
I likhet med medielogiken finns det även kritik som är riktad mot forskning gjord angående 

nyhetsvärdering. De problem som bl.a. finns är att analyserna har tillämpats på skilda medier 

samt olika plan. Dessutom har forskarna inte kunnat skildra varför vissa nyheter blir nyheter i 

                                                 
74 Altheide, David L. & Snow, Robert P., Media logic, Sage, Beverly Hills, 1979, 10 
75 Lundby, Knut (red.), Mediatization: concept, changes, consequences, Lang, New York, 2009, 117 
76 Nygren, Gunnar. Bland multireportrar och innehållsleverantörer. I På väg mot medievärlden 2020: journalistik, teknik, 
marknad, Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), 147-168. 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2008, 157 
77 Johansson, Bengt. Journalistikens nyhetsvärderingar. I Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), 
223-240. Studentlitteratur, Lund, 2004, 237 
78 Hvitfelt, Håkan. Det går allt snabbare-om medieutveckling och demokrati. I På väg mot medievärlden 2020: journalistik, 
teknik, marknad, Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), 29-54. 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2008, 34 f. 
79 Asp, Kent & Bjerling, Johannes, Mediekratin: mediernas makt i svenska val, Stockholm, 2014, 185 f. 
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den form som de publiceras i. Likväl är nyhetsproduktionen ett komplicerat förlopp där flera 

aspekter medverkar till slutproduktionen. Det handlar bl.a. om ekonomi, den samhälleliga 

kontexten och mediekoncernen. Dessutom har journalisten också del i nyhetsproduktionen.80  

Det finns skillnader när det gäller olika medietyper. Dagstidningar tenderar i mindre grad än 

kvällstidningar att publicera nyheter som anses attrahera läsaren. Detta beror på tidningarnas 

olika marknader. Dagstidningar är beroende av prenumerationer medan kvällstidningar säljs 

genom lösnummerförsäljning. Ämnen som antas attrahera läsaren är olika typer av brott och 

olyckor medan exempelvis ekonomi antas vara samhällsnyttig information. Trots att dessa 

ämnen skiljer sig åt kan de vinklas för att läsaren ska uppfatta dem som mer intressanta. Om 

nyheten vinklas kan det innebära att dess nyhetsvärde höjs.81 

Jesper Falkheimer menar att själva vinklingen är en central del i mediedramaturgin. Och att 

dessa kan användas då journalisten antingen måste höja nyhetens värde eller göra den enklare. 

De vinklar som är centrala i studien är konflikt-, hot- och lokalvinkeln. Konfliktvinkeln innebär 

exempelvis att journalisten beskriver att det finns en fiende och ett offer i händelsen. Det som 

sker i dessa nyheter är en polarisering mellan olika sidor. Hotvinkeln innebär att journalisten 

målar upp en hotbild exempelvis mot samhället i stort. Dock behöver det inte handla om ett 

verkligt hot utan vinklingen används då för att förstärka nyheten. Lokalvinkeln innebär att 

journalisterna försöker skapa en lokalförankring på händelsen.82  

Det var under 1960-talet som de första nyhetsvärderingsforskningarna började. Johan Galtung 

och Mari Ruges studie var en av de första nyhetsvärderingsstudierna med inriktning på vad som 

karaktäriserade nyheter.83 Utifrån deras forskning är det tre kriterier som är viktiga och dessa 

är: oväntade händelser, händelser med personifiering och de händelser som innefattas av en 

negativ valens vilka de menade hade större chans att publiceras som nyheter. Med kriteriet 

oväntad menade de händelser som ingen trodde skulle ske, dvs. sällan förekommande skeenden. 

Kriteriet personifiering innebar att händelsen innefattades av verkliga människor. Dessutom var 

det givande om människan hade ett namn som gick att applicera i nyheten. Med kriteriet negativ 

valens menade de händelser som oftast var oväntade. Till skillnad från de händelser som hade 

positiv valens menade de att det var enklare att tyda en händelse som innefattades av en negativ 

                                                 
80 Johansson, Bengt. Journalistikens nyhetsvärderingar. I Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), 
223-240. Studentlitteratur, Lund, 2004, 230 f. 
81 Ibid, 235 
82 Falkheimer, Jesper, Medier och kommunikation: en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001, 156 
83 Ghersetti, Marina. Journalistikens nyhetsvärdering. I Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), 205-
232. 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, 212 
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valens. Detta för att det råder ett högre samförstånd i samhället om vad som är negativt. 

Exempelvis att en gärningsman blir dömd för ett brott denna har begått. Medan en positiv 

händelse främst är positiv för vissa och negativ för andra.84  

Tony Harcup och Deirdre O´Neill gjorde en studie 2001 där de undersökte om Galtung och 

Ruges sätt att kategorisera nyheter fortfarande kunde tydas i brittiska tidningar.85 Under 

Harcups och O´Neills studie insåg de att gamla nyhetskriterierna var komplicerade att tolka. 

Dessutom ansåg de att flera av nyhetsvärderingskriterierna endast kunde tillämpas genom 

forskarens egna subjektivitet. Ett exempel var Galtung och Ruges nyhetskriterium negativ 

valens. Här menade de att dåliga nyheter ibland kan vara bra nyheter för andra och att det är 

komplicerat att definiera detta nyhetskriterium.86 Likväl resulterade studien i att flertalet av 

Galtungs och Ruges kriterier fortfarande existerar.87 Dessutom lade de efter sin undersökning 

till nyhetskriterier som de numera menar gäller för flertalet publicerade nyheter. Ett av dessa 

var nyhetskriteriet sexuellt. Där de menar att journalister gärna vinklar nyheter utifrån sexuella 

preferenser.88  

Jewkes menar också att nyhetsvärderingskriteriet sexuellt idag är viktigt att beakta. Detta 

nyhetskriterium är extra framträdande i kvällspressen, dock har även dagspressen börjat inse att 

sexuella preferenser är ett viktigt nyhetskriterium.89 Dessutom menar hon också att barn ger ett 

högre nyhetsvärde. Detta gäller både då barnet gestaltas som gärningsmannen eller då barnet är 

offret.90  

Under 1960 talet bidrog också Einar Østgaard till nyhetsvärderingsforskningen. Han menade 

att det första problemet som journalisten stod inför var om nyheten skulle innefattas av viktig 

information eller om nyheten skulle publiceras för att den underhöll läsaren. De nyheter som 

hade ett underhållningsvärde omgavs främst av kriterierna spännande och ovanligt.91 I sin 

diskussion tog han även in termen sensation och menade att ordet omgavs av en negativ 

innebörd. Dock menade han att detta ord var svårdefinierat. Dessutom ansåg han att det inte var 

säkert att händelser med ett sensationellt perspektiv väckte högre intresse hos läsaren än de 

händelser som saknade detta. I likhet med Galtung och Ruge ansåg han att kriteriet oväntat hade 

                                                 
84 Galtung, Johan & Ruge, Mari. Structuring and selecting news. I The manufacture of news: social problems, deviance and the 
mass media, Cohen, Stanley & Young, Jock (red.), 62–72, London, 1973, 65 ff.  
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86 Ibid, 268 f. 
87 Ibid, 276 
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89 Jewkes, Yvonne., Media and crime, 2nd ed., Sage, Thousand Oaks, CA, 2011, 51 f.  
90 Ibid, 60 f. 
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ett högt nyhetsvärde. Och menade att händelser som var oväntade också hade ett högre 

sensationellt värde.92  

Att medier och brott är oskiljbara i dagens samhälle har redan nämnts i inledningen, likväl 

menar Pollack att denna forskningsdisciplin hade sin början under 1970-talet. Merparten av 

studierna under etableringsfasen handlade om olika brottsnyheter i medierna. Det var främst 

rapporteringen i tv och pressen som studerades.93 En av nyckeltexterna är Steve Chibnalls studie 

som genomfördes under denna period. När Chibnall genomförde sin studie menade han att 

kriminaljournalistisk var en av de journalistiska grenarna som forskarna hade ignorerat och 

endast studerats utifrån ett sensationellt perspektiv.94 Hans studie visade att det fanns olika 

nyhetskriterier som bidrog till vilka brott som blev en nyhet eller inte. Kriterierna var bl.a. 

aktualitet, dramatisering, kunna anpassas till en nyhet, skulle kunna förenklas. Brottet skulle 

också kunna beskrivas så att det lockade läsarna, innehålla konventionalism samt vara en ny 

nyhet där journalisterna hade möjlighet att tillföra ny information om fallet. Dessutom skulle 

journalisterna gärna ha tillgång till experter som kunde uttala sig om de olika fallen för att skapa 

auktoritet.95 Även Chermak anser att mord för nyhetsmedier är viktiga nyheter vilket också 

gäller andra våldsbrott. Dock är det inte alla mord som får medial uppmärksamhet vilket bl. a. 

beror på att morden gärna ska innefattas av ett visst allvar. Då allvar ses som ett nyhetskriterium 

som attraherar läsaren. Exempelvis innehåller mord mer allvar, en person dör, än andra brott. 

Dessutom bidrar han med kriterierna område och ålder som nämns i kapitel 

Litteraturöversikten.96   

Under en vanlig dag inträffar flera olika brottsfall och journalisterna kan inte rapportera om 

alla. De brottsfall som journalisterna väljer att rapportera om ska innehålla något av 

nyhetskriterierna, det ska finnas källor att tala med och de ska ha redaktörens godkännande till 

publicering. En viktig infallsvinkel Chermak bidrar med är att det utrymme olika brotts-

rapporteringar får beror på vilken nivå de har. Dessa fyra nivåer är: tertiära, sekundära, primära 

och högst primära.97  

De brottsfall som tillhör den tertiära nivån är de som främst publiceras varje dag oftast i form 

av notiser och utan omfattande information om gärningsmännen eller offren. På den andra nivån 
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finns de sekundära brottsrapporteringarna. När dessa händelser publiceras har journalisterna 

som regel talat med fler källor och dessutom gjort ett större förarbete än med de tertiära 

rapporteringarna. Dessutom kan de sekundära rapporteringarna ibland visa sig bli viktigare 

nyheter och då hamna på de högre nivåerna.98 På den tredje nivån finns de primära brotts-

rapporteringarna. Dessa brott får en större plats i tidningen. De brottsfall som når den primära 

nivån räknas inneha några av nyhetsvärderingskriterierna. Journalisterna arbetar intensivt med 

dessa fall för att dels få med alla viktiga källor, dels finna alla vinklar av händelsen. Dessutom 

sträcker sig de primära brottsrapporteringarna i flera dagar och journalisterna beskriver varje 

nytt skede i brottsutvecklingen. När det kommer till dessa fall är journalisterna noga med att 

rapportera om någon misstänkt grips och sedermera när domstolsförhandlingarna börjar. De 

brottsfall som hör till nivån primär har oftast ett högt allmänintresse vilket bidrar till mediernas 

frekventa rapportering. Den fjärde och sista nivån är högst primära brottsrapporteringar. Dessa 

händelser publiceras oftast både i nationella och internationella medier. När journalisterna 

rapporterar om dessa fall sker det under flera dagar med flera rapporteringar under samma dag 

i samma tidning. Dessutom väljer journalisterna att intervjua alla som har information eller en 

åsikt gällande fallen. Journalisterna som arbetar med de högst primära brottsrapporteringarna 

får både mer utrymme i tidningen och en större budget att tillgå. Detta för att dessa fall är ytterst 

ovanliga och läsarna blir ofta emotionellt påverkade av rapporteringarna.99 Att journalister 

kontaktar anhöriga gäller främst då brottsfallen räknas till nivå tre och fyra. Detta beror i hög 

grad på att dessa brottsrapporteringar får mer publiceringsutrymme.100 

3. 3 Pressetik 
I Sverige liksom globalt händer det att journalister blir kritiserade p.g.a. deras publiceringar. 

Kritiken gentemot dem kommer från flera håll. Dessutom kan den egna kåren uppvisa medhåll 

i kritiken. Debatten angående journalisterna och deras publiceringar uppstår främst när de har 

begått en publiceringsmiss. Ett givande exempel på en publiceringsmiss är då journalister blir 

för närgångna gentemot anhöriga som uppvisar sorg exempelvis då ett mord har begåtts.101 

Dessa övertramp kan bidra till att traumatisera offren och dess anhöriga än mer. Dock är detta 

en viktig aspekt att beakta i dagens medieklimat där allting i högre grad räknas utifrån 
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ekonomiska förutsättningar. Dessutom ska journalisterna i dag i flera fall både skriva samt 

redigera sina egna artiklar vilket ökar risken för övertramp.102  

Dock finns det ett dilemma här. Då det bl.a. är journalisternas arbetsuppgift att rapportera om 

alla olika händelser som sker även de som innefattas av olägenheter. Exempelvis måste de 

rapportera om mord och olyckor. Dessutom ingår det i arbetsuppgiften att få de sörjandes 

uppfattningar om händelserna. Och i specifika fall kan journalistens roll vara att intervjua de 

mördade barnens föräldrar för att få en personlig vinkel, vilket är förenat med olika 

dilemman.103 Då det bl.a. är oetiskt att intervjua anhöriga som är i chock.104  

Likväl menar Hans-Gunnar Axberger att sorgen och döden är det som är det mest privata i en 

människas liv vilket innebär att journalister måste respektera människans privata sfär vid sådana 

angelägenheter.105 Emellertid har medierna i flera fall börjat rapportera om individers sorge-

yttringar vid specifika brottsfall såsom mord. Dessa rapporteringar har fått egna utrymmen i 

medierna men gäller absolut inte för alla mord som sker. Nyhetstemat sorgeyttring finns främst 

då offentliga personer dör eller är med om en olycka. Dock är dessa sorgeyttringar också vanliga 

vid dramatiska mord där privatpersoner är offren. Då är det andra privatpersoners sorgeyttringar 

som publiceras som artiklar i medierna. Artiklarna med sörjandes sorgeyttringar innehåller flera 

igenkänningsfaktorer. Journalisterna kan exempelvis intervjua anhöriga som besöker brotts-

platsen för att på så sätt försöka fånga deras sorg i artikeln. De anhöriga eller andra personerna 

kan exempelvis tända ljus på platsen eller lägga ner blommor. En annan viktig 

igenkänningsfaktor i nyhetstemat sorg är kyrkor. Journalister brukar befinna sig på 

minnestunderna för de offer som har blivit bragda om livet under dramatiska omständigheter. 

Detta för att återigen rapportera om de medverkandes sorgeyttringar eller för att rapportera om 

de fina ord som sägs om offren. Likväl är det inte ovanligt att kyrkan får fungera som en symbol 

för sorgen då denna byggnad är platsen där den sista ceremonin genomförs.106 Som redan 

nämnts är personifiering viktigt för nyhetsrapporteringen och i samband med dessa typer av 

rapporteringar kan även präster få ett framträdande utrymme i artiklarna.107 
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I dag till skillnad från förr är det inte en hårdragen linje mellan det som är privat och det som 

ska anses vara offentligt. Vilket visar sig i mediernas rapportering där till synes okända 

människors privatliv omskrivs som att det skulle ha ett allmänintresse. Även intima detaljer kan 

bli en del av rapporteringen.108 Dock är detta också ett av journalisternas etiska dilemman. 

Enligt Harcup kan all rapportering misslyckas detta oberoende av temat som gestaltas i nyheten. 

Han menar att alla engagerade journalister måste ha ett kritiskt tankesätt då de rapporterar om 

händelser Detta p.g.a. de etiska värden som finns i samhället. Det innebär att journalister inte 

endast kan beskriva en händelse de måste dessutom reflektera över de val de gör i artikeln. 

Exempelvis vad de inkluderar eller vad de exkluderar samt vilka personer som får komma till 

tals och vilka som utelämnas.109  

Det var först år 1923 som de första pressetiska reglerna utformades i Sverige. Dessa utkom av 

publicitetsklubben (PK) som grundades år 1874. Anledningen till att reglerna utformades under 

denna tid berodde i hög grad på kriminaljournalistiken. PK är ingen myndighet utan mer en 

ideell institution och för olika debatter för att på så sätt vårda den svenska journalistiken.110 De 

pressetiska reglerna ska i princip bidra till goda publiceringar vare sig nyheten handlar om 

offentliga eller privata personer. Likväl är det skillnad mellan dessa grupper. Privatpersoner är 

i högre grad skyddade av de pressetiska reglerna i jämförelse med exempelvis en politiker som 

har valt offentligheten. Emellertid kan privatpersoners liv bli en del av offentligheten. Detta 

kan exempelvis ske om privatpersonen hamnar i en olyckshändelse. Likväl ska de pressetiska 

reglerna skydda privatpersoners privata sfär när det handlar om intima detaljer. Exempelvis 

sexuella inslag eller sociala sådana.111 Alltså handlar de pressetiska reglerna om samhällets 

moral och etik. Och både moral och etik kan vara svårdefinierade, för vad är det egentligen vi 

menar med dessa begrepp. Axberger menar likväl: ”Ändå borde det inte vara så svårt: i grunden 

gäller det våra föreställningar om rätt och fel. Det gäller våra värderingar.”112 

I varje fall ska alltså journalisten fundera om publiceringen är rätt eller fel utifrån de pressetiska 

reglerna. Dock är det inte journalisterna själva som har det övergripande ansvaret för 

publiceringarna. Det finns alltid en ansvarig utgivare som har det sista ordet om en publicering 

och dessutom finns det också en redaktör som har inverkan på den publicerade artikeln.113 Ett 
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givande exempel på hur valet gällande namnpublicering eller inte är en skrift av Jan Helin som 

är chefredaktör och vd för Aftonbladet. Vid skrivandet av studien har det skett ett mord på en 

21-årig kvinna i Upplands Väsby. Kvinnans namn och bild är redan publicerat i tidningarna, 

dock väljer Aftonbladet att inte publicera den 19-åriga gärningsmannens namn. Detta p.g.a. att 

de inte vill vålla skada för hans familj vilket Helin menar kan ske då hans namn publiceras. 

Likväl menar Helin att fallet innehåller hög grad av aspekter som i andra fall skulle innebära 

att namn och bild publiceras.114  

Dock finns det fall där chefredaktören har menat att publiceringen har varit riktigt trots att det 

har orsakat skada hos de anhöriga. Ett sådant fall var publicerandet av bilder föreställande 

anhöriga till en mördad man i Falun. De anhöriga menade att tidningen, Expressen, inte skulle 

ha publicerat bilderna. Då de ansåg sig inte varit medvetna om att bilderna togs. Chefredaktören 

menade dock att bilderna skulle publiceras p.g.a. att journalisten hade informerat dem om att 

bilderna skulle tas samt publiceras i Expressen. Detta fall handlade både om de etiska reglerna 

samt om journalistens moraliska ståndpunkt.115    

Trots att de etiska reglerna finns som vägledning för journalister så skiljer sig tolkningarna åt 

om vad som är etiskt eller inte. Detta kan även skilja sig åt trots att journalisterna arbetar på 

samma arbetsplats. Likväl framhävs tidsaspekten som en av de avgörande faktorerna till att 

publiceringen ibland går emot de etiska reglerna. Exempelvis vet journalisten att en nyhet 

snabbt måste publiceras p.g.a. att tidningens innehåll måste vara komplett. Och därför kan 

ibland journalister frångå kompletteringar.116  

3. 4 Sammanfattning av teorikapitlet 
Utifrån medielogik är de viktigaste perspektiven medievridning och mediedramaturgi. 

Dessutom är uppfattningen om format och hur olika källor tillämpas i nyhetstexter det primära. 

Ur nyhetsvärderingskapitlet är det bl.a. nyhetsvärderingskriterierna: sexuellt, negativ valens, 

oväntad och personifiering som är de primära. Dessa kriterier är viktiga att belysa då de dels 

utgör variabelvärden i kodschemat, dels går de som en röd tråd genom båda analyserna. 

Dessutom är också hur journalisterna vinklar den rapporterade händelsen viktig att ta hänsyn 

till. En annan betydande synpunkt som också finns under detta kapitel är journalisternas olika 

sätt att bedöma brottsfall. Det finns fyra nivåer som tillämpas av journalisterna vid 

brottsrapportering. Dessa fyra nivåer används i analyserna av de tre fallen. Utifrån pressetik är 
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sorgeyttring samt hur detta tema tillämpas i nyhetssammanhang en viktig källa till information. 

Dessutom innefattas pressetik de etiska perspektiven som tillämpas i analyserna av fallen. Alla 

perspektiv som omnämns i denna sammanfattning är primära och hänger ihop för att undersöka 

studiens problemområde. Likväl är även de andra perspektiven som finns i kapitlet viktiga att 

ta hänsyn till då de också i olika grad tillämpas i analyserna.  

4. Metodologi 
I följande kapitel presenteras de tre fallen, materialet och urvalsprocessen för att finna 

analysenheterna. Dessutom presenteras de metoder som tillämpats vid analyserna. Valet av 

metod har betydelse för studiens resultat, då metoden alltid genomsyrar resultaten av analyserna 

och dessutom kan påverka dessa. En viktig synpunkt som också finns gällande metoder är att 

dessa kan modifieras för att på så sätt passa studiens frågeställningar. Och det är därför viktigt 

att redogöra för metodvalen samt hur dessa tillämpats i studien.117 Därutöver diskuteras det 

komparativa tillvägagångssättet som tillämpats på resultaten. Slutligen innefattar kapitlet ett 

inslag angående forskningsetik. 

4. 1 Ovärderliga barn 
Viviana Zelizer har forskat om hur barnens roll och värde har sett ut genom århundraden. I 

redogörelsen är fokus på det ekonomiska planet, dvs. hur mycket barn kostar samt hur mycket 

de bidrar till familjen. Dessutom har studien också en icke-ekonomisk struktur där moraliska 

samt personliga faktorer uppmärksammas.118 De sociala faktorer som hon funnit var att barn i 

Amerika under tidiga 1800-talet ansågs inneha ett ekonomiskt värde som under 1900-talet 

omvandlades till ett affektionsvärde där deras kärlek var i fokus.119 En annan markant skillnad 

var hur barns död har uppfattats av samhället samt familjen. Innan 1700-talet var ett barns död 

i Europa ingen stor händelse och begravningar anordnades främst utan föräldrarnas deltagande. 

Likväl förändrades detta synsätt under 1800-talet. Nu ansågs barnens död som en stor 

angelägenhet. Dessutom uppskattades dessa dödsfall som de sorgligaste samt outhärdligaste en 

familj kunde utsättas för. Detta synsätt fanns i bl.a. Europa och USA.120 En intressant aspekt 

var att om ett barn dog sågs det inte längre som en familjs privata angelägenhet, istället sågs 

dessa dödsfall oavsett barnens sociala status, som en samhällsangelägenhet.121 I början på 1900-

talet när barn hade börjat uppfattats som känslomässigt ovärderliga sågs även mord på dem som 
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det värsta brottet som kunde begås. Detta oavsett om barnet hade dött p.g.a. en olyckshändelse 

eller med uppsåt.122  

Nils-Arvid Bringéus menar att de personer som dör alldeles för tidigt är de som inte får uppnå 

medellivslängd.123 Och i de tre fallen som studeras är flickorna endast 10 år vilket innebär att 

de alla blev bragda om livet för tidigt. 10-åriga Annika försvann den 13 januari 1992 från sitt 

hem i Torvalla. Under de följande dagarna sökte poliser, militärer och privatpersoner efter 

henne.124 Även hennes halvbror som sedermera visade sig vara den som hade bragt henne om 

livet var med i sökandet.125   

Fallet Karolina skiljer sig åt i avseendet att hon redan från början hittades bragd om livet på 

mordplatsen. Det var den 27 maj 2000 som 10-åriga Karolina och hennes vänner tältade i 

närheten av glasbruket i Orrefors. Tidigt på morgonen vaknade flickorna av att de blev 

attackerade av en okänd gärningsman.126 I flera veckor följde en intensiv jakt på gärnings-

mannen och denne visade sig senare vara en 16-årig kille som också bodde i Orrefors.127  

Det tredje fallet är Engla. Engla var 10 år den 5 april 2008 då hon för första gången skulle få 

cykla hem själv från fotbollsplanen i det lilla samhället Stjärnsund. I likhet med fallet Annika 

är sökandet efter henne intensivt.128 Likväl får detta fall en annan vändning när det visar sig att 

en privatperson har lyckats fånga både Engla och gärningsmannens bil med sin kamera. Och 

det var p.g.a. denna bild som polisen lyckades finna bilens ägare och därefter kunde de samman-

koppla honom med försvinnandet.129 Den 42-åriga mannen erkände sedermera att det var han 

som har bragt henne om livet och visade dessutom vart hon fanns.130 

Som tidigare nämnts var det inte en ovanlig företeelse förut att barn dog, medan det i våra dagar 

är det. Barnens begravningar kan bli stora tillställningar och räknas till en oerhört stor tragedi 

både för familjen samt omgivningen.131 En viktig aspekt att ta fasta på är att döden ödelägger 

personens privata sfär och istället blir den avlidne en del av offentligheten. Detta p.g.a. att en 

begravning ska tillhandahållas och i flera fall ska en dödsannons publiceras i tidningen. Och 
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genom att den avlidne inte kan sköta detta själv är det andra personer som skapar dessa ting i 

deras ställe.132 Då studien syftar till att besvara hur svensk press väljer att rapportera om 

barnmord. Har frågeställningens tre frågor operationaliserats till dessa:   

 Hur rapporterade dagspressen, lokalpressen och kvällspressen om dessa fall?  

 Vilka aktörer får utrymme i artiklarna?  

 Hur framställs offren respektive gärningsmännen?  

 Finns det likheter/skillnader mellan de tre fallen?  

 Finns det likheter/skillnader mellan pressens rapportering?  

4. 2 Material 
Studiens analysenheter bestod av artiklar. Det som studerades i artiklarna var rubriken, 

ingressen och den löpande texten. Dock analyserades inte bilder eller bildtexterna. Analys-

enheterna kom från lokaltidningarna: ÖP, Barometern och SDT. DN som är en dagstidning och 

Expressen som är en kvällstidning. Anledningen till valet av dessa tre tidningstyper förklaras 

utifrån det faktum att deras innehåll och fokus kan skilja sig åt. De lokala tidningarna publicerar 

främst nyheter med lokal förankring och innehållet domineras bl.a. av brott och olyckor.133 

Dessutom kan de lokala tidningarna i vissa fall ha svårt att fylla tidningen med nyheter. Detta 

möjliggör för att lokala evenemang får en framträdande publicering. Vilket är en markant 

skillnad mellan de olika tidningstyperna. Dagstidningarna och kvällstidningarna har ett större 

utgivningsområde vilket gör att de i många fall måste gallra bland händelserna som kommer 

redaktionen till kännedom.134 

Likväl finns det också skillnad mellan dagstidningarna och kvällstidningarna. DN är en 

prenumerationsbaserad dagstidning som är beroende av annonser.135 Expressen är en kvälls-

tidning. Det som skiljer tidningarna åt är att Expressen främst finansieras genom lös-

nummerförsäljning och har ett annat språkbruk. Detta språkbruk brukar kallas för sensations-

journalistik, tabloidjournalistik, och innebär att journalisterna tillämpar ett sensationellt 

perspektiv när de publicerar händelser till nyheter. Likväl finns det inte längre en markant 

åtskillnad mellan tidningarna. Även DN har förändrats och satsar i likhet med Expressen på 

händelse som innefattar bl. a. sensationer, brott och personifiering.136  
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Trots att tidningarna som utgör materialet skiljer sig åt i vissa avseenden har de en sak 

gemensamt. De räknas alla till högfrekventa tidningar vilket innebär att de utkommer sex till 

sju gånger i veckan.137 Detta har varit viktigt att ta hänsyn till. För om en tidning som inte var 

högfrekvent hade använts skulle detta ha kunnat påverka rapporteringen av de olika fallen. En 

annan viktig faktor till att tre olika tidningstyper valdes ut härleds tillbaka till forskningens 

objektivitetsideal. Om exempelvis endast en kvällstidning hade utgjort materialet kan det ha 

påverkat studiens resultat och på det sättet gett ett missvisande resultat. Därför är de tre 

tidningstyperna ett sätt att försöka påverka studiens objektivitetsideal.138  

4. 2. 1 Urvalsprocessen 

I det första steget i urvalsprocessen för att finna analysenheterna valdes de olika genrerna ut. 

Anledningen till att genrer blev en avgörande urvalsfaktor till om artikeln passade in som 

analysenhet eller inte härrör från föreställningen om att alla genrer har olika normer för hur 

journalister eller andra aktörer uttrycker sig. Det handlar bl.a. om språkbruket samt hur texten 

är framställd.139 Då studien syftar till att få journalisternas beskrivningar av fallen har det varit 

viktigt att eliminera insändare, debattartiklar och andra texter i tidningarna som antas vara 

skrivna av aktörer som inte är anställda journalister på respektive tidning. Detta beslut är taget 

trots att respektive tidnings ansvariga utgivare har valt att ta med dessa insändare eller andra 

artiklar i de publicerade tidningarna. Anledningen till detta beslut beror bl.a. på att insändare 

kan vara skrivna av privatpersoner som inte har skolning i de pressetiska reglerna och kan 

därmed skriva sådant som en journalist inte skulle ha skrivit. Med detta sagt kan språkbruket i 

texterna skilja sig åt beroende på vem som är avsändaren.140 Dessutom valdes tidningarnas 

framsidor bort i ett tidigt skede då flertalet av dessa dels inte gick att finna i Retriever, dels 

innehöll framsidorna på tidningarna i arkivet otydliga bilder. Anledningarna att bilderna var 

otydliga berodde på att tidningarna var gamla samt hade svartvita bilder. De genrer som ingår 

i studien är: reportage, ledare, notiser, intervjuer, nyhetsartiklar och kolumner. 

I det andra steget i urvalsprocessen valdes de sökord som tillämpades i Retriever för att finna 

artiklar. Dock var det endast artiklar som behandlade Karolina 2000 i dagspressen och 

kvällspressen och Engla 2008 som kunde sökas i Retriever detta p.g.a. att de övriga tidningarna 

dessa datum inte var publicerade där. Lokalpressen som rapporterade om Karolina 2000 och 
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artiklar gällande Annika 1992 insamlades på Kungliga Biblioteket i Stockholms tidnings-

arkiv.141 På Kungliga biblioteket söktes alla artiklar genom närläsning av tidningarna respektive 

tidsperiod. Alltså alla tidningar bläddrades igenom för att finna de relevanta artiklarna.142 Att 

två olika sätt för att finna artiklarna tillämpades har inte påverkat det totala antalet analysenheter 

gällande respektive fall då en systematisk genomläsning av tidningarna genomfördes i 

tidningsarkivet. Emellertid tog det längre tid att finna artiklarna som skulle analyseras gällande 

Annika 1992 och artiklarna från Barometern. Detta för att varje sektion i tidningarna behövdes 

gå igenom för att på så sätt inte missa någon artikel.     

Fallet Annika 1992 

DN: 12 stycken 

Expressen: 10 stycken 

Östersunds-Posten: 35 stycken  

Totalt: 57 stycken  
Tabell 1. Fördelningen av antalet artiklar från de olika tidningarna 

Fallet Karolina 2000 

DN: 25 stycken 

Expressen: 56 stycken 

Barometern: 75 stycken  

Totalt: 156 stycken  
Tabell 2. Fördelningen av antalet artiklar från de olika tidningarna  

Sökningen i Retriever skedde från 2000-05-25 till 2000-12-30. Denna tidsangivelse berodde på 

att fallet skedde i slutet av maj och ett antagande om att gärningsmannen skulle ha blivit gripen 

innan året var slut. Sökorden var: Karolina och Orrefors. Det förstnämnda sökordet genererade 

15 träffar i DN. Dock hade ingen av artiklarna med fallet att göra. Likväl genererade sökordet 

91 träffar i Expressen. Det sistnämnda sökordet genererade 26 träffar i DN och 65 träffar i 

Expressen. Dock var vissa artiklar dubbletter och vissa passade inte i enlighet med 

urvalskriterierna. 

Fallet Engla 2008 

DN: 65 stycken 

Expressen: 112 stycken 

Södra Dalarnes tidning: 77 stycken 

Totalt: 254 stycken 
Tabell 3. Fördelningen av antalet artiklar från de olika tidningarna 

Sökningen i Retriever skedde från 2008-04-05 till 2008-12-30. Tidsangivelsen berodde på 

samma antagande som gällande Karolina. Sökorden var: Engla och Stjärnsund. Det 
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förstnämnda sökordet genererade 87 träffar i DN, 186 träffar i Expressen och 180 träffar i Södra 

Dalarnes tidning. Det sistnämnda sökordet genererade 49 träffar i DN, 87 träffar i Expressen 

och 205 träffar i Södra Dalarnes tidning. I enlighet med fallet Karolina fanns det både dubbletter 

och artiklar som inte passade in i urvalskriterierna. Totalt utgörs materialet av 467 stycken 

analysenheter. Samtliga analysenheters rubriker och publiceringsdatum finns under Bilaga 1.  

4. 3 Metodtriangulering  
I studien används således två olika metoder. Anledning till tillämpningen av dessa metoder var 

att de kunde komplettera varandra. Resultaten från analyserna konvergerades för att höja 

studiens trovärdighet.143 Att utforska texter menar bl.a. Klaus Krippendorff alltid i första steg 

sker genom tolkning. Detta oavsett om metoden är kvalitativ eller kvantitativ.144 Vilket har varit 

viktigt att ta hänsyn till då texten kan förändra karaktär beroende på vem det är som tolkar den.  

Det som utmärkte den kvantitativa innehållsanalysen var dess behjälplighet vid studerandet av 

olika frekvenser. Exempelvis användes den för att besvara hur många gånger en viss typ av 

källa förekom i analysenheterna.145 I den kvalitativa textanalysen var det istället textens 

inneboende avsikt som studerades genom intensiv läsning av hela texten.  Detta berodde på att 

vissa delar i texten antogs vara implicita och genom denna metod kunde dessa delar 

åskådliggöras.146 Enligt Uwe Flick går det att tillämpa metodtriangulering på olika sätt. Ett 

exempel som han hänvisar till är att de olika metoderna tillämpas under olika skeenden i 

studien. Genom denna typ av tillämpning är det ingen av metoderna som definieras vara 

dominerande över den andra. Och det är Flicks sätt som har tillämpats i studien. Den kvalitativa 

textanalysen tillämpades först för att bl.a. finna ord och aktörer till den kvantitativa innehålls-

analysen. Därefter tillämpades den kvantitativa innehållsanalysen.147  

En annan aspekt av metodtriangulering är att problemområdet kan belysas mer övergripande 

vilket har möjliggjort för en mer nyanserad bild av problemet.148 Likväl är det viktigt att förklara 

att metoderna har tillämpats på samma analysenheter, fast i olika grad. Den kvantitativa 

innehållsanalysen tillämpades på totalt 467 analysenheter medan den kvalitativa textanalysen 
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145 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 197 
146 Ibid, 210 
147 Flick, Uwe, An introduction to qualitative research, 3. ed., SAGE, London, 2006, 35 f. 
148 Ibid, 33 f. 
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tillämpades på 18 av de totalt 467 analysenheterna. Dessutom sammanställdes och diskuterades 

resultaten från de olika metoderna.  

4. 4 Kvantitativ innehållsanalys 
I studien användes kvantitativ innehållsanalys då den lämpade sig för att studera det fullständiga 

materialet.149 Och för att studera fenomen i analysenheterna som inte direkt var synliga.150 Den 

kvantitativa innehållsanalysen resulterade i statistisk data över hur många av analysenheterna 

som exempelvis innehöll det värdeladdade ordet mord. Därutöver användes metoden för att se 

om ordet mord hade existerat under de olika tidsperioderna.151 Totalt analyserades 467 artiklar 

via ett kodschema med väl definierade variabler och variabelvärden. Då det är variablerna samt 

dess värden som används för att besvara studiens syfte finns det fullständiga kodschemat och 

kodinstruktioner under Bilaga 2. Detta för att göra det möjligt för en annan forskare att göra om 

analysen och då få samma resultat. Vid tillämpningen av metoden studerades endast det som 

var explicit i analysenheterna detta för att minimera subjektiviteten.152  

De kontexter som styrde studien var de operationaliserade begreppen utifrån litteratur-

översikten och det teoretiska ramverket. En annan viktig kontext var att materialet endast 

utgjordes av svenska tidningar. För att höja analysernas tillförlitlighet och motverka 

subjektivitet genomfördes en systematisk läsning av analysenheterna innan inkodningen 

började.153 Dessutom kodades 50 analysenheter en gång till i syfte att höja studiens reliabilitet. 

Och denna omkodning överensstämde men den tidigare kodningen vilket gav ett enhetligt 

resultat.154  

4. 5 Tematisk textanalys 
Den kvalitativa textanalysen konstruerades med bidrag från diskursanalys och retorik. Inslaget 

från diskursanalys var sättet att betrakta språkets betydelse i samhället. Inom diskursanalys ses 

språket vara en beståndsdel som formar verkligheten. Det är både språket samt hur det används 

som stödjer denna formning. Vilket i ett vidare perspektiv innebar att även handling var en 

viktig beståndsdel i analysen. Det innebar att studera hur språket användes i analysenheterna.155  

                                                 
149 Østbye, Helge, Metodbok för medievetenskap, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 2004, 212 
150 Krippendorff, Klaus, Content analysis: an introduction to its methodology, 2. ed., Sage, Thousand Oaks, Calif., 2004, 38 
151 ”Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, 24 
152 Nilsson, Åsa. Kvantitativ innehållsanalys. I Metoder i kommunikationsvetenskap, Ekström, Mats & Larsson, Larsåke (red.), 
119-152. 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010, 122  
153 Krippendorff, Klaus, Content analysis: an introduction to its methodology, 2. ed., Sage, Thousand Oaks, Calif., 2004, 24 f. 
154 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 207 
155 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text och 
diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, 354 
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Dessutom är det diskursen som avgör vilka som får tala samt vad de får tala om.156 Detta var 

viktigt att studera då journalisterna förlitar sig på olika källor när de producerar nyheter.157  

Bidraget från retoriken handlade om hur språket kan påverka läsaren emotionellt. Ett sätt att 

påverka läsarens emotionella sida är det språkbruk som väljs i texterna om fallen. För att 

påverka kan journalisten tillämpa bildliga uttryck som skapar associationer gällande fallen. 

Vilket innebär att texterna smyckas.158 En annan infallsvinkel till att skapa emotioner är 

användningen av de värdeladdade orden. Dessa värdeladdade ord har sökts i form av negativa 

samt positiva ordval. Ett givande exempel på de värdeladdade orden är dåligt respektive bra då 

dessa ord är varandras motpoler.159  

Den kvalitativa textanalysen tillämpades i ett första steg genom intensiv läsning av varje 

analysenhet. Detta gjordes för att förstå dels vad texten handlade om, dels vilka innebörders 

mönster som fanns i texten.160 Dessutom tillämpades analysen både genom systematik samt 

kreativitet.161 Den systematiska delen definierades utifrån den närläsningen som gjordes i det 

första steget för att genom fördjupning finna implicita budskap.162 Den kreativa delen 

preciserades utifrån tillämpningen av den textanalytiska mallen som tillämpades i steg två. 

Denna mall bestod  av väl definierade frågor utformade med bidrag från litteraturöversikten 

och det teoretiska ramverket. Anledningen till att dessa perspektiv fick ligga som grund för 

frågorna härrör tillbaka till studiens giltighetsaspekt. Då det bl.a. är den tidigare forskningen 

som visar på varför studien är viktig att genomföra.163 Den textanalytiska mallen återfinns under 

Bilaga 3. 

Dessutom har dessa fördefinierade frågor skapat en systematisk struktur vid tillämpningen av 

metoden på analysenheterna. Ett bidrag till att höja studiens tillförlitlighet har varit 

tillämpningen av mallen på varje utvald analysenhet. Emellertid har även ett reflexivt 

förhållningssätt erhållits genom analysen. Dock finns det problem vid tillämpning av kvalitativa 

metoder. Ett av dessa är då forskaren söker i texterna efter det som bekräftar forskningsfrågan 

och visar ointresse för det som är missvisande.164 Detta problem minskade då de fördefinierade 

                                                 
156 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text och 
diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2012, 362 
157 Hvitfelt, Håkan. Det går allt snabbare-om medieutveckling och demokrati. I På väg mot medievärlden 2020: journalistik, 
teknik, marknad, Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), 29-54. 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2008, 45 
158 Lindqvist Grinde, Janne, Klassisk retorik för vår tid, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, 290 
159 Hellspong, Lennart & Ledin, Per, Vägar genom texten: handbok i brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 1997, 170 
160 Ibid,115 
161 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015, 260 
162 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 210 
163 Ibid, 216 
164 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015, 261 f. 
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frågorna tillämpades. Det textanalytiska verktyget tillämpades genom en öppen hållning vilket 

innebar att det var innehållet i analysenheterna som besvarade frågorna. Emellertid var det 

viktigt vid det öppna förhållningssättet att fokus låg på frågeställningarna. Då det alltid fanns 

andra intressanta delar i texten som likväl inte besvarade forskningsfrågorna.165  

Slutligen har de resultat som framkommit från den tematiska textanalysen redovisats med hjälp 

av citat från analysenheterna. Dessutom har referat också använts för att beskriva sättet 

journalisterna rapporterade om fallen.166 

4. 6 Komparativt perspektiv  
Det komparativa perspektivet tillämpades genom att resultaten från analyserna och tidnings-

typerna genomgående jämfördes. Detta för att genomgående kunna belysa likheter och 

skillnader i rapporteringen angående fallen.  

4. 7 Forskningsetik 
Vissa forskningsämnen kan uppfattas som mer kontroversiella än andra. Likväl är det viktigt 

att studera dessa för att belysa om det finns några missförhållanden. Och utefter forsknings-

resultaten försöka skapa en förändring. Eller i alla fall få upp resultatet till diskussion.167 När 

forskningsresultaten når offentligheten är det betydande att det har funnits en etisk tanke hos 

forskaren redan innan studien började.168 Exempelvis var det viktigt att fundera på hur resultatet 

utifrån den tematiska textanalysen skulle redovisas. För det visade sig att journalisterna i dessa 

fall rapporterade om detaljer angående hur offren blev bragda om livet. Vilket var befarat med 

tanke på resultaten från både Wardles och Carters olika studier som visade att rapporteringen 

har blivit mer explicit än förr. Och var det då etiskt försvarbart att i analysen beskriva detta i 

form av citat från den offentliga pressen? Emellertid ansågs detta vara försvarbart då tidnings-

artiklarna redan var offentligt material. Likväl har fokus funnits på att orden i artiklarna 

beskrivit riktiga människor. Vilket har bidragit till att analysenheterna har behandlats både 

rättvist, dvs. objektivt, och ärligt, dvs. transparens.169 Både etiken inklusive moralen har funnits 

med som en röd tråd genom hela studiens utformning. Detta för att skydda bl.a. de anhöriga 

och andra medverkande i artiklarna.  

                                                 
165 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 217 
166 Ibid, 224. 
167 Martens, Peter & Holmberg, Stina, Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet [Elektronisk resurs], 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Stockholm, 2005, 15  
168 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 2000, 92 
169 Bertrand, Ina & Hughes, Peter, Media research methods: audiences, institutions, texts, Palgrave Macmillan, New York, 2004, 
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5. Analys  
I följande kapitel presenteras processen och resultaten från analyserna. Resultaten från den 

kvantitativa innehållsanalysen redovisas först och därefter den tematiska textanalysen.  

5. 1 Kvantifiering av artiklarnas innehåll 
Den kvantitativa innehållsanalysen tillämpades på det fullständiga materialet som bestod av 

467 analysenheter. Fördelningen mellan tidningarna och åren finns i tabeller under Urvals-

processen. Likväl publicerades totalt 57 stycken artiklar angående Annika 1992. Gällande 

Karolina 2000 publicerades totalt 156 stycken artiklar. 254 stycken artiklar publicerades 

angående Engla 2008. Resultatet utifrån tillämpningen av den kvantitativa innehållsanalysen 

presenteras i form av Figurer.  Fyra av det totalt 15 stycken figurerna är publicerade i kapitlet. 

De resterande 11 figurerna diskuteras i kapitlet men är placerade under Bilaga 4. 

Utifrån det totala antalet analysenheter som omnämns ovan är en möjlig tolkning att alla tre fall 

hade nyhetsvärde utifrån Galtung och Ruges tre kriterier: negativ valens, oväntat och 

personifiering. Med utgångspunkt i variabeln Valens gick det att tyda att alla tre fall 

övervägande innefattades av en negativ valens. Resultatet kan bero på att två av flickorna från 

början var försvunna och att den tredje var bragd om livet redan i början av rapporteringen. Då 

rapporteringen kretsade runt flickorna, gärningsmännen, anhöriga och andra källor fanns det en 

framträdande personifiering i analysenheterna. Dessutom klassificerades de tre fallen som 

oförutsägbara och oväntade då ingen förväntade sig att detta skulle ske flickorna eller i dessa 

områden. Vilket kan härledas tillbaka till kriteriet oväntad händelse.170 Dessutom menar 

Østgaard att de oväntade händelser som sker i samhället oftast har ett högre sensationellt 

värde.171 Vilket också var ett av resultateten som framkom utifrån variabeln Nyhetskriterium 

Figur 2 där flertalet analysenheter inkodades under värdet Spännande.  

Dock hade inte alla fall lika högt nyhetsvärde då tidningarna rapporterade frekventare angående 

Engla och Karolina i jämförelse med fallet Annika. Likväl går det att tyda detta resultat utifrån 

flera faktorer. En orsak till att de rikstäckande tidningarna valde att sluta rapportera om Annika 

i ett relativt tidigt skede kan vara en följd av gärningsmannen som var hennes halvbror. Denna 

tolkning härleds tillbaka till resultatet som framkom från den tematiska textanalysen där både 

DN och Expressen klassificerade fallet som ett ”familjedrama”172 och ”en familjetragedi”173. 

                                                 
170 Galtung, Johan & Ruge, Mari. Structuring and selecting news. I The manufacture of news: social problems, deviance and the 
mass media, Cohen, Stanley & Young, Jock (red.), 62–72, London, 1973, 65 ff. 
171 Østgaard, Einar, Nyhetsvärdering: [massmedia och nyhetsförmedling, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1968, 63 ff. 
172 Svahn, Clas & Naumann, Cilla. Brodern erkände mordet, Dagens Nyheter. 1992-01-20 
173 Ohlsson, Per-Ola. I dag åtalas han för mordet på sin syster, Expressen. 1992-02-17 
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Att de därefter slutade rapportera om fallet kan dessutom åsyfta att journalisterna beaktade de 

pressetiska reglerna särskilt punkt nio. Vilken innebär att journalister alltid ska försöka ta 

hänsyn till både brottsoffer och deras anhöriga i samband med rapportering.174 Genom att hela 

familjen var drabbad av händelsen i form av offer, gärningsman och anhörig kan journalisterna 

i de rikstäckande tidningarna ha ansett att deras rapportering kunde åstadkomma skada hos 

någon. En annan faktor till de rikstäckande tidningarnas bristande rapportering gällande Annika 

kan bero på att gärningsmannens erkännande bidrog till att det inte fanns någon aktualitet kvar 

i fallet vilket Chibnall anser är ett viktigt nyhetskriterium vid brottsrapportering. Detta för att 

journalisterna ska kunna tillföra ny information vid rapportering om fallen.175 Men då 

gärningsmannen redan hade erkänt kunde troligtvis ingenting nytt tillföras. Den bristande 

rapporteringen gällande fallet i de rikstäckande tidningarna kan också vara en följd av att ett 

nytt brottsfall med högre nyhetsvärde skedde under samma tidsperiod. Den 22 januari 1992 

begick en okänd gärningsman fyra nya mord i de södra delarna av Sverige. Denna gärningsman 

hade tidigare begått liknande fall och var därför eftersökt av polisen. Dessutom omskrevs han i 

medierna genom epitetet Lasermannen, p.g.a. hans vapen.176 Detta är en möjlig tolkning utifrån 

det faktum som Chermak beskriver att journalister hela tiden har flera potentiella brottsfall att 

rapportera om vilket gör att journalisterna inrymmer dem under olika nivåer samt ger dem visst 

utrymme.177 

  
Figur 1. Fördelningen av antalet analysenheter under respektive genre 

                                                 
174 http://www.po.se/regler/pressetiska-regler  
175 Chibnall, Steve, Law-and-order news: an analysis of crime reporting in the British press, Tavistock, London, 1977, 22 
176 http://www.ne.se./uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/lasermannen  
177 Chermak, Steven M., Victims in the news: crime and the American news media, Westview Press, Boulder, Colo., 1995, 31 f. 
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En av variablerna användes för att studera under vilken Genre rapporteringen gällande de tre 

fallen publicerades i. Figur 1 visar att genren nyhet var den som användes frekvent av 

journalisterna vid rapportering av de tre fallen. Att nyhetsartiklar var den genre som tillämpades 

i högst grad kan diskuteras i samband med medielogik. Då det bl.a. är medielogiken som 

påverkar utformningen av den publicerade nyheten.178 Dessutom innefattas medielogiken av 

mediedramaturgi som bidrar till att få läsaren intresserade av den publicerade händelsen179 Och 

genom att det var artiklar med bild, ingress samt rubrik kunde dessa analysenheter inkodas som 

nyheter. Chermak menar att medierna inordnar olika brottsfall under olika nivåer.180 Utifrån det 

totala antalet analysenheter gällande varje fall och att rapporteringen i hög grad var 

koncentrerad runt nyhetsartiklar är en möjlig tolkning att fallen Engla och Karolina tillhörde 

nivå fyra och därav räknades som högst primära brottsfall. Medan fallet Annika tillhörde nivå 

tre vilket är ett primärt brottsfall. Anledningen till att fallen räknas tillhöra olika nivåer beror 

uteslutande på de resultat som framkommit utifrån analysen. Emellertid sträckte sig 

rapporteringen om fallet Annika också i flera dagar men dock inte med samma intensitet. Fallet 

hade, i likhet med fallen Engla och Karolina, flera av nyhetsvärderingskriterierna vilket 

kommer att uppvisas i Figur 2. Att Engla och Karolina tillhör nivå fyra den högsta nivån beror 

både på den frekventa rapporteringen och att nationella medier rapporterade om fallen.181  

Emellertid var det Expressen som hade den frekventaste rapporteringen gällande Engla med 

112 analysenheter. De lokala tidningarna ÖP och STD rapporterade frekventast gällande 

Annika och Karolina med 35 respektive 75 analysenheter. Likväl är detta inte ett ovanligt 

resultat då den lokala pressen i flertalet fall har förmåga att ge lokala händelser stort utrymme 

i tidningen.182 Likväl finns det ännu ett intressant resultat att belysa utifrån variabel genre det 

är journalisternas utrymme i rapporteringen gällande fallet Engla. I de andra två fallen är 

variabelvärdena Ledare och Kolumn få till antalet inkodade analysenheter. Men i det nyaste 

fallet Engla är det en markant utökning av dessa. Detta resultat kan tolkas utifrån det faktum att 

dagens journalister, till skillnad från förr, får ett större utrymme i tidningarna där de även får 

framföra personliga åsikter. Dock kan det i dessa rapporteringar vara svårt att skilja på fakta 

och åsiktsyttringar.183 Utifrån analysenheterna speciellt i kolumner återfanns sekvenser där 

journalisterna kunde tolkas bryta mot de pressetiska reglerna. Ett givande exempel på detta 

                                                 
178 Altheide, David L. & Snow, Robert P., Media logic, Sage, Beverly Hills, 1979, 10 
179 Asp, Kent, Medialisering, Medielogik, Mediekrati. Nordicom-Information, Nr 4, 1990, 8 f 
180 Chermak, Steven M., Victims in the news: crime and the American news media, Westview Press, Boulder, Colo., 1995, 31 f. 
181 Ibid, 36 ff. 
182 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet, 11., helt 
omarb. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2014, 279. 
183 Hvitfelt, Håkan. Det går allt snabbare-om medieutveckling och demokrati. I På väg mot medievärlden 2020: journalistik, 
teknik, marknad, Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), 29-54. 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2008, 44 
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handlar om gärningsmannen som bragde Engla om livet. ”Oftast blåljuger de här fega kräken 

tills de är totalt överbevisade.”184 I kolumnen beskrivs gärningsmannen som ett fegt kräk av 

journalisten vilket kan bryta både mot punkt nio samt 14 i de pressetiska reglerna. Punkt nio 

beskriver att hänsyn också ska tas till anhöriga i dessa fall och punkt 14 beskriver att en 

misstänkt gärningsman ”i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom inte 

föreligger”.185 Och dessa åsikter gällande gärningsmannen kan påverka hans anhöriga negativt 

då de säkerligen redan är chockade över hans brott dessutom är han ännu inte dömd då 

journalisten yttrar sig angående hans personlighet.  

För att belysa hur tidningstyperna rapporterade om de tre fallen utformades också variabeln 

Nyhetskriterium. I Figur 2 visas vilka kriterium som de tre tidningarna tillämpade vid 

rapporteringen av fallen. 

 
Figur 2. Fördelningen av antalet analysenheter inom respektive nyhetskriterium 

Variabeln Nyhetskriterium resulterade i att journalisterna som rapporterade i DN och SDT 

angående fallet Engla 2008 främst gjorde det utifrån kriteriet Spännande. De analysenheter som 

inkodades under variabelvärdet spännande innehöll information som kunde tolkas som en 

överdrift, sensationellt eller spekulativt. Dessutom innehöll dessa analysenheter en viss 

personskildring vilket bidrog till att läsaren kunde identifiera sig med de drabbade.186 En annan 

tydlig faktor i de analysenheter som inkodades under variabelvärdet spännande var 

                                                 
184 Marklund, Liza. Liza Marklund: Hur mycket är en liten cyklande flicka värd?, Expressen. 2008-04-15  
185 http://www.po.se/regler/pressetiska-regler  
186 Ghersetti, Marina. Sensationsjournalistikens mekanismer. I Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), 
241-265. Studentlitteratur, Lund, 2004, 241  
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intensifiering. Vilket Hernes menar är en medialiseringsteknik som journalisterna använder för 

att fånga läsaren. Dessutom kan journalisterna med hjälp av denna teknik beskriva fallen ur ett 

dramatiskt perspektiv.187 Expressens rapportering gällande fallet Engla tillämpade likväl 

nyhetskriteriet Personligt i högst grad. Gällande fallet Karolina och Annika använde sig också 

journalisterna i merparten av rapporteringen av nyhetskriteriet spännande. Att resultatet blev 

kriteriet spännande tolkas utifrån det faktum att alla fall var oväntade händelser. Dessutom 

handlade rapporteringen om dels försvunna flickor, dels okända gärningsmän vilket är de 

viktigaste beståndsdelarna för dramaturgiska brottsrapporteringar.188 En annan variabel som 

också kan ha använts för att skapa det spännande temat i analysenheten var journalisternas 

frekventa användning av det värdeladdade ordet mord. Att fällande dom i rättegångar blir mord 

är väldigt sällsynt då det handlar om våldsbrott. Istället handlar det i högre grad om dråp eller 

misshandel som leder till dödsfallet. Likväl är ordet mord ett sensationellt ord och genererar ett 

högre läsvärde och därför tillämpas det gärna av journalister.189 Likväl skiljde sig tidningarna 

gällande ordet mord. Båda de lokala tidningarna STD och ÖP valde att inte frekvent publicera 

detta värdeladdade ord i samband med rapporteringen gällande flickorna. Vilket kan tolkas 

utifrån två perspektiv. Dels kan dessa tidningar ha tänkt på att deras läsare också kan ha blivit 

drabbade av dåden utifrån det faktum att de lokala tidningarna i synnerhet skriver om lokala 

händelser till boende i lokalsamhället.190 Dels kan journalisterna ha beaktat de pressetiska 

reglerna i form av att ha velat ge korrekt information om fallen.191 Och därmed inte velat 

använda ordet mord innan rättegången var avklarad, då domen lika gärna kunde fastställas som 

dråp.   

Ett annat viktigt resultat var också hur journalisterna valde att rubriksätta analysenheterna. Den 

övervägande rubriksättningen angående alla tre fall var informativ. Det enda avvikande 

resultatet framkom från Expressen då de rapporterade om Annika. I rapporteringen av fallet 

Annika var rubrikerna övervägande sensationella vilket kan tolkas utifrån att Expressen är en 

kvällstidning och därför använder sig av ett mer sensationsinriktat språk.192 Att Expressen inte 

tillämpade ett övervägande sensationellt perspektiv i rubrikerna vid rapportering av de andra 

                                                 
187 Hernes, Gudmund, Media: Struktur, vridning og drama. Nordicom-Information, Nr 3-4 1983, 7 
188 Chermak, Steven M., Victims in the news: crime and the American news media, Westview Press, Boulder, Colo., 1995, 62 f. 
189 Sarnecki, Jerzy. Brott, journalistik och verkligheten. Kriminaljournalistikens betydelse för samhället. I Mord, blod och moral: 
om kriminaljournalistik, Gadd, Pia (red.), 48-65. Carlsson, Stockholm, 1994, 52 
190 Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i det digitala medielandskapet, 11., helt 
omarb. uppl., Ekerlid, Stockholm, 2014, 272 
191 http://www.po.se/regler/pressetiska-regler  
192 Hadenius, Stig, Weibull, Lennart & Wadbring, Ingela, Massmedier: press, radio och tv i den digitala tidsåldern, 10., 
uppdaterade uppl., Ekerlid, Stockholm, 2011, 77 f. 
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två fallen kan bero på att dessa fall redan hade ett nyhetsvärde i sig själva och därför behövde 

Expressen inte tillämpa detta perspektiv i rubrikerna.   

En markant skillnad som fanns mellan tidningstypernas rapportering om fallen. Var att kriteriet 

sexuellt fanns närvarande i rapporteringen angående Engla. Detta perspektiv var främst 

närvarande då journalisterna rapporterade om gärningsmannens tidigare brott. Bl.a. var han  

dömd för sexbrott. Dock fanns detta perspektiv också med när han åtalades för de brott han 

hade begått i samband med Englas försvinnande.193 Emellertid menar både Harcup och O´Neill 

att det numera är ett vanligt perspektiv som journalisterna anlägger vid publicering av 

nyheter.194 Även Jewkes menar att sexuella vinklar kan finnas med i dagens nyhetspublicering. 

Emellertid menar hon att sexuella preferenser främst är närvarande i nyheter publicerade av 

kvällspressen men att dagspressen också numera använder det sexuella kriteriet i vissa fall.195 

Vilket också går att tyda utifrån analysen. Både DN och STD använde sig också av nyhetsvärdet 

sexuellt i samband med fallet Engla. 

Utifrån resultatet rapporterade Expressen om fallet Engla utifrån kriterierna spännande och 

sexuellt. Likväl använde sig journalisterna i högsta grad av kriteriet personligt. Anledningen till 

detta resultat samstämmer med att journalisterna som rapporterade för Expressen också 

använde sig i hög grad av privatpersoner som källor i rapporteringen. Där dessa källor fick 

uttrycka sina egna tankar och åsikter angående fallen. En faktor till att privatpersoner nyttjas 

som källor i rapporteringen härleds främst till att dessa skapar emotioner hos läsaren. De gör 

nyhetsrapporteringen verklig.196 Likväl är alla källor betydande för nyhetsrapporteringen. Och 

när det kommer till brottsfall som placeras, antingen under nivå tre och fyra, använder sig 

journalisterna av flertalet källor. De kan också intervjua anhöriga till offren för att på så sätt 

skapa emotioner gällande den rapporterade händelsen.197 Emellertid menar Sanders att detta är 

ett av många dilemman som journalisterna står inför. Journalisterna ska inte intervjua anhöriga 

som är chockade. Dock kan det vara en av arbetsuppgifterna som de måste utföra för att 

personifiera rapporteringen.198 

 

                                                 
193 Holender, Robert. Eklund åtalas för dubbelmord i dag, Dagens Nyheter. 2008-07-18  
194 Harcup, Tony & O´Neill, Deirdre, What Is News? Galtung and Ruge revisited, Journalism Studies, 2001 nr 2:2, 274 
195 Jewkes, Yvonne., Media and crime, 2nd ed., Sage, Thousand Oaks, CA, 2011, 51 f.  
196 Ghersetti, Marina. Sensationsjournalistikens mekanismer. I Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), 
241-265. Studentlitteratur, Lund, 2004, 256 ff. 
197 Chermak, Steven M., Victims in the news: crime and the American news media, Westview Press, Boulder, Colo., 1995, 125 
198 Sanders, Karen, Ethics and journalism, Sage publications ltd., London, 2003, 94, 100 
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I Figur 3 visas vilka källor som fick komma till tals i rapporteringen angående de tre fallen.  

 

Figur 3. Visar fördelningen av källor som får uttala sig i rapporteringen 

Utifrån Figur 3 diskuteras de fem källor som var frekvent förekommande i de tre tidnings-

typernas rapportering gällande fallen. Gällande Engla var polisen den högst frekventa källan 

som uttalade sig i analysenheterna. Polis som källa återkom i 55 av de totalt 254 

analysenheterna gällande detta fall. De källor som därefter fick uttala sig i dessa tidningar var: 

journalisterna själva, privatpersoner, offrets anhörig och gärningsmannens anhörig. Även i 

rapporteringen gällande fallet Karolina använde sig journalisterna i hög grad av polisen som 

källa. Polisen fick uttala sig i 59 av det totalt 156 analysenheter. Därefter använde sig 

journalisterna av kyrkliga aktörer, dvs. personer som arbetade inom kyrkan. Journalisterna 

själva, åklagare och advokat. I rapporteringen av fallet Annika använde sig journalisterna av, i 

likhet med de andra tidningarna, polisen som den primära informationskällan. Polisen fick 

uttala sig i rapporteringen i 13 av det totalt 57 analysenheterna. Därefter använde sig 

journalisterna av flera parter, där ingick bl.a. skolpersonal men också polisen. De tre andra 

källorna var privatpersoner, advokat och åklagare. Likväl är det viktigt att poängtera att 

privatpersoner som uttalade sig i rapporteringen om Annika endast förekom i ÖP.  En av Hernes 

medialiseringstekniker är personifiering. Han menar att personerna som gestaltas i händelsen 

skapar emotioner och bidrar till identifikation. Vilket är viktigt för att rapporteringen ska 
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uppfattas som intressant.199 Och att personer som arbetar inom polisen och det övriga 

rättsväsendet är viktiga källor för journalisterna vid brottsrapportering går att tyda utifrån dessa 

resultat. Vilket samstämmer med Chermaks forskning i vilken han menar att det är dessa källor 

som är primära och främst bidrar till den trovärdiga informationen angående fallen.200 I 

samband med att ett brottsfall har inträffat är präster som källor också viktiga aktörer.201 Vilket 

går att tyda i rapporteringen gällande Karolina. Den främsta anledningen till att privatpersoner 

får uttala sig i rapporteringen är för att dessa bidrar till emotioner angående det rapporterade 

ämnet.202 Det är även denna orsak som ligger till grund för att låta anhöriga uttala sig angående 

fallen.203 Och när det kommer till fallen Engla och Karolina uttalar sig både anhörige till offret 

och gärningsmannen. Likväl är det en viktig aspekt i den kriminaljournalistiska rapporteringen 

då journalisterna i flertalet fall inte själva kan intervjua gärningsmannen istället behöver de ta 

del av information från människor i dennes närhet.204  

En annan variabel användes för att studera vilken person journalisterna hade fokus på i 

rapporteringen av fallen. Resultatet från denna variabel visade att merparten av tidningarna 

fokuserade på gärningsmannen i rapporteringen. Den person som de sedan fokuserade på var 

offret. Likväl skiljer sig också tidningarna åt i detta resultat. Både STD och ÖP fokuserar i 

högre grad på offren vilket innebär att fokus på gärningsmännen blir det sekundära resultatet.  

Då fokus främst riktades mot gärningsmännen är det viktigt att belysa att endast en av 

gärningsmännen namngavs i rapporteringen. Och det var gärningsmannen som utförde dådet i 

Stjärnsund 2008. Han namngavs i 32 från DN, 61 från Expressen och 22 från STD. Expressen 

var den tidning som frekvent namngav honom medan STD var den tidning som i minst antal 

analysenheter namngav honom. Att namnge en misstänkt gärningsman kan i flera fall utifrån 

de pressetiska reglerna beaktas som oaktsamt. Likväl tyder forskningen på att gärningsmän som 

har tidigare domar oftast namnges om ett stort allmänintresse finns.205 Och både journalister, 

chefredaktörer och medieforskaren Hadenius206 ansåg att denna gärningsman skulle namnges i 

rapporteringen. Dessutom hade denna gärningsman tidigare domar.  

                                                 
199 Hernes, Gudmund, Media: Struktur, vridning og drama. Nordicom-Information, Nr 3-4 1983, 7 
200 Chermak, Steven M., Victims in the news: crime and the American news media, Westview Press, Boulder, Colo., 1995, 28 f. 
201 Forsberg, Anette. Döden i nyhetstappning. I Döden i medierna: våld, tröst och fascination, Hirdman, Anja (red.), 34-54. 
Carlsson, Stockholm, 2012, 39 
202 Ekecrantz, Jan & Olsson, Tom, Det redigerade samhället: om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade 
förnuftets historia, Carlsson, Stockholm, 1994, 231 ff. 
203 Chermak, Steven M., Victims in the news: crime and the American news media, Westview Press, Boulder, Colo., 1995, 73 
204 Ibid, 74 
205 Axberger, Hans-Gunnar, Pressetik: en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt, Juristförl., Stockholm, 1994, 92 
ff. 
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Då fokus på offren i merparten av analysenheterna kom på andra plats är det också viktigt att 

delge hur journalisterna rapporterade angående dessa. Utifrån Christies term idealiska offer 

studerades analysenheterna för att undersöka om journalisterna hade omnämnt dem som 

idealiska. Vilket innebar om de beskrev offren som mindre än gärningsmännen. Om de befann 

sig på trygga platser och om det gick att tyda en polarisering i gestaltningen mellan offret och 

gärningsmannen.207 Variabeln resulterade i att Karolina övervägande gestaltades som ett 

idealiskt offer i rapporteringen. Den enda tidningen som inte rapporterade om henne på det 

sättet var DN. Angående rapporteringen gällande Annika var den övergripande gestaltningen 

också att hon var ett idealiskt offer. Emellertid finns det ett intressant resultat utifrån analysen. 

Det var huruvida Engla uppfattades som ett idealiskt offer. Trots att detta fall hade högst antal 

analysenheter valde inte journalisterna frekvent att gestalta henne som ett sådant offer. Vilket 

blir en markant skillnad i rapporteringen mellan Annika och Engla.  

En av de andra variablerna hade också offret som analysobjekt. Denne variabel användes för 

att studera i vilken omfattning tidningarna rapporterade detaljer gällande hur flickorna blev 

bragda om livet. Likväl hade merparten av analysenheterna få sådana rapporteringar. Dock hade 

DN och Expressen i sin rapportering gällande Annika fler analysenheter som innehöll detaljer 

om dådet än som inte. Detta var också tydligt i DN:s rapportering gällande Karolina. Trots att 

merparten av analysenheterna inte innehöll detaljer innehöll varje tidningstyp sådan 

information. Och att beskriva detaljer om dåden är en av aspekterna som journalisterna måste 

beakta enligt Sanders.208 Detta är också tydligt i de pressetiska reglerna som beskriver under 

punkt sju att journalisterna ska ta hänsyn till den privata sfären vid rapportering. Och att de 

dessutom inte ska publicera information som inte har ett markant allmänintresse.209 Om det 

finns ett allmänintresse över detaljerna om hur barnen blev bragda om livet är svårt att påvisa. 

Likväl menar Höijer att de flesta personer inte är intresserade av våldsskildringar och detta 

borde tyda på att de flesta personerna inte heller är intresserade av sättet flickorna blev bragda 

om livet på.210 

I likhet med att undersöka om detaljer fanns närvarande i rapporteringen antogs det samtidigt 

vara viktigt att studera om den plats där offren hittades var närvarande i rapporteringen. 

Analysen resulterade i att merparten av analysenheterna inte innehöll detaljer gällande platsen. 

                                                 
207 Christie, Nils. The ideal victim. I From crime policy to victim policy: reorienting the justice system, Fattah, Ezzat A. (red.), 17-
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Dock visade det sig att Expressens rapportering 2000 samt DN:s och Expressens rapportering 

1992 hade ett jämnt resultat på de två variabelvärdena. Hälften av dessa innehöll information 

angående fyndplatsen medan den andra hälften inte gjorde det. För att undersöka vilket 

huvudsakligt ämne som journalisterna tillämpade i rapporteringen skapades variabeln 

Övergripande ämne. Resultatet utifrån den variabeln finns i Figur 4. 

 

Figur 4. Visar det övergripande ämne som har behandlats i rapporteringen 

Vid varje nyhetspublicering har ett val redan gjorts. Valet sker utifrån de tillgängliga källorna, 

ämnet ska passa mediets format och därefter ska det kunna gå att applicera en vinkel i 

rapporteringen.211 Gällande fallet Engla innehöll DN:s rapportering främst ämnena: polisiärt 

arbete, sorgeyttring, syndabock och fakta. Expressens huvudämne var främst det polisiära 

arbetet och sorgeyttring. SDT koncentrerade rapporteringen i likhet med de andra två 

tidningstyperna på det polisiära arbetet och därefter på sökningen efter offret. Gällande 

Karolina rapporterade DN främst runt det polisiära arbetet och jakten på gärningsmannen. 

Expressen rapporterade också om det polisiära arbetet och jakten på gärningsmannen. 

Barometerns rapportering innehöll liksom de andra två tidningstyperna främst det polisiära 

arbetet men också sorgeyttringar. Att variabelvärdet polisiärt arbete var ett genomgående ämne 

i dessa rapporteringar kan tydas utifrån att den mest frekventa källan var polisen. Och då polisen 

delger den information de har till journalisterna anger de också i flera fall vad de gör 

arbetsmässigt. Dock kan poliserna i fall där barn är offren vara försiktiga att delge information 

till journalisterna.212 Det andra ämnet som var genomgående i artiklarna var sorgeyttringar. 
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Dessa yttrades främst av privatpersoner. Emellertid fanns det analysenheter där präster fick 

framföra sorgeyttringarna och även en där en politiker uttalade sig med sorg om fallet Karolina. 

Att sorgeyttringstemat existerar beror dels på att det skapar en personifiering, dels skapar dessa 

sensationer.213 

Då sorgeyttringstemat var tydligt redan vid tillämpningen av den tematiska textanalysen 

producerades variabeln känsloyttringar. I alla tre tidningstyper fanns denna yttring med. Dock 

var det endast i ÖP:s rapportering som merparten av artiklarna innehöll känsloyttringar. En 

annan aspekt att beakta vid nyhetsproduktion är den vinkling som görs angående det 

rapporterade ämnet. Därför undersöktes artiklarnas olika vinklar utifrån variabeln Vinkel. 

Gällande fallet Engla blev brottsvinkeln den högst tillämpade vinkeln i rapporteringen. Detta 

resultat är inte förvånande då det polisiära arbetet var ett tydligt ämne genom flertalet 

analysenheter. Likväl följde de rikstäckande tidningarna gällande Karolina och Annika i samma 

spår då de också hade brottsvinkeln som den primära vinkeln. Emellertid hade de två lokala 

tidningarna som rapporterade om Karolina och Annika en tydlig lokal vinkel där exempelvis 

lokala byggnader samt områden inte gavs någon vidare förklaring.  

Som redan nämnts innehöll merparten av analysenheterna nyhetskriteriet spännande. För att 

skapa ett sensationellt perspektiv kan journalisterna jämföra de pågående fallen med gamla fall 

som liknar dessa i samband med rapportering. Därför producerades variabeln liknande fall som 

användes för att se i hur hög grad journalisterna tillämpade information om äldre fall i samband 

med rapporteringen av flickorna. Resultatet blev att merparten av analysenheterna inte innehöll 

jämförelser med tidigare fall.  

5. 2 Kvalitativ tolkning av artiklarnas innehåll 
Den kvalitativa analysen tillämpades på 18 analysenheter av de totalt 467. Sex analysenheter 

gällande varje fall valdes ut till analysen vilket innebar två från varje tidningstyp. Tre från 

början av rapporteringen och tre från då tidningarna började rapportera angående åtal gentemot 

gärningsmännen. Dessutom var det endast analysenheter som räknades till genren nyheter som 

analyserades genom denna metod. Så notiser valdes bort p.g.a. dess längd.  
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5. 2. 1 Analysen av fallet Annika 

De första analysenheterna som analyserades gällande Annika var publicerade den 15 januari 

1992. Det var också den första artikeln som DN publicerade angående henne. Både ÖP och 

Expressen hade publicerat artiklar den 14 januari.  

DN:s rapportering kan tyda på ett pressetiskt tänk angående hennes försvinnande. De 

publicerade varken namn eller bild i den första publiceringen.214 Vilket både Expressen och ÖP 

valde att göra. I ÖP beskrevs Annika som en försvunnen flicka och därför publicerades i ett 

tidigt skede både hennes för- och efternamn samt en bild. Detta för att dels få in tips, dels för 

att hjälpa till att finna henne.215 Emellertid ska journalister i samband med rapportering avstå 

personliga uppgifter exempelvis ålder om detta kan leda till identifikation.216 Dock fanns 

Annikas ålder som ett frekvent element i DN:s rapportering. Att hon var 10 år beskrevs i 

rubriken och upprepades fem gånger i den löpande texten.217 Emellertid menar Chermak att 

ålder är ett nyhetskriterium som kan ge ett högt värde och att hon dessutom är en flicka kan ge 

ett ännu högre värde.218 Hennes ålder var likväl ett kriterium som också fanns i Expressens och 

ÖP:s rapportering. Dock inte lika hög grad som i DN:s. Chermak anser också att området där 

händelsen sker är ett annat nyhetskriterium som journalisterna beaktar vid rapportering. Han 

menar att journalister gör skillnader på brott som sker i förorter och storstäder.219 I DN:s 

rapportering fanns ingen utmärkande områdesbeskrivning.220 Detta var en tydlig skillnad som 

återfanns mellan tidningstyperna. Expressens rapportering hade en tydlig negativ vinkel på 

områdesinformationen. Informationen som beskrevs var bl.a. att ”flera personer bosatta i 

Torvalla” var kända för att locka med sig unga flickor hem. Därutöver beskrev journalisten att 

det i Torvalla hade skett ”en lång rad lika brutala och oförklarliga överfall på kvinnor.” 

Angående dessa fall medgav polisen att de inte hade lyckats binda någon till överfallen.221 I 

ÖP:s rapportering beskrevs också Torvalla som ett problemområde där det tidigare skett en rad 

kvinnoöverfall som inte var uppklarade. Dessutom beskrivs området som ”Östersunds största 

bostadsområde”222 En tolkning som kan göras utifrån journalisternas områdesbeskrivningar är 

att de medvetet eller inte anlägger hotvinkeln i rapporteringen. Genom beskrivningarna av de 

ouppklarade kvinnoöverfallen målar journalisterna upp en bild av att hela området skulle 
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innebära ett hot mot kvinnor att vistas i. Dessutom kan dessa tidigare fall skapa associationer 

hos läsaren om att någon av dessa förövare hade något med Annikas försvinnande att göra.223  

Det övergripande nyhetstemat i alla tre tidningstyper var hennes försvinnande. Vilket också var 

det som skapade ett dramaturgiskt mönster i rapporteringen. Utifrån alla tre analysenheter var 

det möjligt att tolka det som att journalisterna hade tillämpat två av Hernes medialiserings-

tekniker. Den ena tekniken var intensifiering vilket skapades dels genom beskrivningen av 

Annikas sista timmar innan hon försvann, dels genom det polisiära arbetet som hade gjorts för 

att finna henne. Den andra tekniken var personifiering vilket utgjordes av att Annika var en 10-

årig flicka som var ”spårlöst” försvunnen.224 Journalisterna i de tre tidningstyperna beskrev att 

Annika endast skulle besöka en vän för att sedermera komma hem efter någon timme. Dessa 

uppgifter hade hennes äldre bror meddelat polisen. När flickan aldrig kom hem kontaktade 

familjen polisen och anmälde henne som försvunnen.225  

Då fallet beskrivs som ett ”spårlöst” försvinnande använde sig journalisterna endast av poliser 

som källor och det var ett genomgående tema i de tre analysenheterna. I DN:s rapportering 

uttalade sig polisen och menade att flickan troligtvis hade ”utsatts för ett brott”. Därutöver fanns 

det en beskrivning angående den skallgång som genomfördes där polisen, privatpersoner och 

militärer ingick.226 I Expressen var polisen än mer tydlig och rapporteringen handlade främst 

om det polisiära arbetet. Polisen sökte efter flickan och gick dessutom igenom de tips som hade 

inkommit. Ett av tipsen som inkommit var från Annikas kompis. Kompisen menade att hon 

hade sett henne blivit ”jagad av en man i Torvalla”. Den man som jagade henne hade gått med 

”raska steg”. Detta tips medförde att polisen fruktade att hon blivit utsatt för ett brott.227 I ÖP 

beskrevs en polis som trött av journalisten och han sade bl.a.:” -Det finns inte ett spår!” I samma 

rapportering misstänkte poliserna ännu inte att något brott hade begåtts utan istället trodde de 

att Annika var i livet.228 Att alla tre analysenheter endast innehöll information från polisen tyder 

på att journalisterna velat skapa trovärdighet gällande Annikas försvinnande. Dessutom finns 

det inte mycket information vid sådana fall som Annikas därför är polisens information viktig 

då de besitter mest information angående fallet.229 Expressens rapportering gällande en 

misstänkt gärningsman som har ”jagat” henne bidrar dels till det dramaturgiska mönstret, dels 
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till att skapa personifiering i texten. Och dessutom är en gärningsman den viktigaste 

komponenten för att producera dramaturgin.230  

I de tre sista analysenheterna gällande Annika rapporterade alla tre tidningstyperna hur hon 

hade blivit bragd om livet dessutom var fokus på gärningsmannen. DN omnämnde henne som 

”Östersundsflickan” och deras rapportering angående fallet slutade då hennes halvbror erkände 

sig skyldig till att ha bragt henne om livet. Annika omskrevs med både namn och efternamn i 

publiceringen och i likhet med den första artikeln omnämndes hennes ålder frekvent.231 Likväl 

är det inte ovanligt att medierna publicerar namn på barn som har dött.232 En tolkning som kan 

göras utifrån det är vad Bringéus menar sker då en person dör. Att denna person går från den 

privata sfären och blir en del av offentligheten genom bl.a. dödsannonsen i tidningen.233 I likhet 

med DN publicerade också Expressen och ÖP hennes namn.  

I DN:s rapportering beskrev journalisten att Annika hade blivit strypt med ”en rem från en 

väska” och hittats ”gömd under en säng” i det hem som hon hade delat med familjen. Polisen 

misstänkte att hon legat där sedan måndagen då hon anmäldes försvunnen vilket även 

obduktionen uttydde. En rättsläkare fick också uttala sig angående obduktionen och han var 

noga med att poängtera att det inte fanns ”misstanke att flickan har utsatts för sexualbrott”.234 I 

Expressen beskrevs mordvapnet vara ett ”hundkoppel” och att det användes för att göra henne 

medvetslös. Därefter menade journalisten att halvbrodern använt sig av väskremmen i syfte att 

”kväva” henne. Återigen är dessa detaljbeskrivningar en fråga om inte journalisterna har 

frångått de pressetiska reglerna. Då bl.a. punkt sju menar att rapporteringen i högsta möjliga 

mån inte ska kränka den privata sfären. Och frågan är då om inte dessa detaljer dels kränker 

offret, dels kränker de anhöriga som också ska beaktas vid rapportering.235 Distriktsåklagare i 

rapporteringen var noga med att poängtera att den 19-åriga halvbrodern hade gjort sig skyldig 

till mord. ”Enligt åklagaren finns inga förmildrande omständigheter.” Dessutom menade 

samma åklagare att ”- Han hade tid att besinna sig mellan handlingarna. Därför kan han aldrig 

hävda dråp i hastigt mod”.236 I ÖP var gärningsmannens känslor och handlingar det över-

gripande ämnet. Emellertid omnämnde de också hur dådet hade gått till. I likhet med DN 
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beskrev även ÖP:s journalist att Annika var påklädd då hon hittades och att hon inte hade 

”utsatts för sexuella övergrepp”.237    

Istället för att använda sig av polisen som källa var det främst personer inom rättsväsendet som 

uttalade sig angående fallet och gärningsmannen. I DN fanns det information om att mamman 

också hade varit häktad och att hon hela tiden hade nekat till dådet. Hennes försvarsadvokat 

uttalade sig om henne. Dels menade han att mamman var ovetande om att hennes son hade 

erkänt dådet. Dels beskrev han hur hon hade: ”varit utsatt för en fruktansvärd press med 

timslånga förhör och mycket litet sömn”. Han menade också att det skulle bli en ”mycket svår 

väg tillbaka för henne.”238 Att Annikas mamma omskrevs i analysenheten berodde delvis på att 

hon hade varit misstänkt för dådet. Likväl fanns det en viktigare anledning och det var för att 

hon skapade personifiering i nyheten.239 Vilket också skapade både närhet och identifikation.240 

I alla tre analysenheter fanns liknande information angående gärningsmannen dock hade ingen 

av tidningarna publicerat något motiv. Gärningsmannen beskrevs vara en 19-årig halvbror till 

flickan och han hade dessutom tidigare genomgående nekat till brottet. DN beskrev att han vid 

sitt erkännande bedyrade att mamman inte var inblandad och ”han tar på sig allt ansvar” för 

dådet. Hans advokat uttalade sig och menade att gärningsmannen ”är mycket ångerfull och 

fullständigt förkrossad.”.241 I Expressen var hans ålder ett frekvent förekommande element. 

Dessutom fanns ett citat från gärningsmannen själv från då han hade varit med i skallgångs-

kedjorna. Han sade till en journalist: ”-jag kan inte gå hem förrän min syster kommit till 

rätta”.242 Att gärningsmannen själv var med i sökandet omnämns också i DN. I ÖP rapporterade 

journalisten om gärningsmannens egna känsloyttringar. Bl.a. grät han och upprepade orden: 

”Hon var ju bara 10 år”. Dessutom beskrevs det att han var ”medtagen” och inte uppfattade som 

”psykiskt sjuk”. Gärningsmannens advokat yttrade sig också och menade att gärningsmannen 

”visar tydliga tecken på att han ångrar sig”.243 I flertalet fall kan inte journalisterna intervjua 

gärningsmännen och det är därför betydande att de får information angående gärningsmannen 

från personer i dennes närhet.244 Vilket sker i denna rapportering där det är advokatens ord som 

får beskriva gärningsmannen. Dessutom bidrar dessa beskrivningar till personifiering vilket är 
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viktigt i all rapportering.245 Både DN och Expressen tillämpade värdeladdade ord som 

”familjedrama”246 och ”en familjetragedi i Östersundsförorten Torvalla”247 i rapporteringen. 

Att använde värdeladdade ord är en teknik som skapar ett sensationellt perspektiv i den 

rapporterade händelsen. Och i just dessa ord har journalisterna först använt ett ord som främst 

innehar en positiv konnotation nämligen familj för att därefter sammanfoga det med drama 

alternativt tragedi vilket kan tolkas som negativa ord.248  

5. 2. 2 Analysen av fallet Karolina 

Till skillnad från Annika och Engla var aldrig Karolina försvunnen därför fanns det 

beskrivningar om mordplatsen i den första delen av rapporteringen. Det var även dessa 

beskrivningar som skapade det dramaturgiska mönstret i rapporteringen. I DN:s första 

publicering omnämndes inte Karolina med varken namn eller bild. Dock hade journalisten 

publicerat fel ålder på henne. Han skrev att hon var 11 år vilket var felande då hon ännu inte 

hade fyllt det.249 Den första publiceringen i Expressen hade ett annat tema än både DN och 

Barometern. Journalisten tillämpade nämligen temat sorgeyttring i form av intervjuer med en 

10-årig klasskompis till Karolina och dennes pappa. I artikeln framgick det att de var bekanta 

med den drabbade familjen och att de var på platsen för att uttrycka sin sorg. I artikeln fanns 

det information om att den 10-åriga pojken fått vetskap om dådet av sin mamma. Hon hade 

berättat att ”att något fruktansvärt hade inträffat.” och att det fruktansvärda visade sig vara att 

”en klasskamrat till honom hade blivit mördad”.250 

Barometerns första publicering gällande fallet utkom måndag den 29 maj 2000. Likväl är det i 

ett första steg viktigt att upplysa om uttalandet chefredaktören Gunilla Andreasson gjorde i 

samband med fallet. Under tisdag den 30 maj publicerades en notis där Andreasson försvarade 

tidningens publicering av fallet. Hon skrev bl.a. att Orrefors p.g.a. händelsen var hårt bevakad 

av andra medier svenska som utländska.251 Det hon ville förmedla var att journalister både 

måste rapportera om det vardagliga som sker men att journalister också måste bevaka sådana 

händelser trots att ”man lider med föräldrarna som har drabbats av den svåraste förlust som 

finns, att mista ett barn”252 Emellertid handlade den första rapporteringen i Barometern om det 

polisiära arbetet och hur polisen arbetade för att finna gärningsmannen. Vid presskonferensen 
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var det tre poliser som uttalade sig och de berättade att en rättsmedicinsk undersökning hade 

genomförts och att de inte tänkte bidra med information angående denna.253 Vilket inte är en 

ovanlig hållning hos polisen då barn är offren.254 

När journalisterna beskrev fallet och offret var det utifrån ungefär samma information. Och 

utifrån följande redogörelse verkar det inte som att någon av journalisterna har beaktat de 

pressetiska reglerna. Istället tolkas det som att journalisterna har fokuserat på nyhetskriterierna 

i högre grad. I DN var rapporteringen vinklad så informationen om dådet verkade delges av en 

polis. Han sade enligt tidningen att Karolinas kompis, som också blev skadad, vaknade av sin 

egen smärta samt att hon såg hur en av hennes kompisar ”gråter och kryper ur tältet. Den flickan 

dör mer eller mindre omedelbart på platsen”.255 En markant skillnad som Expressen gjorde till 

skillnad från DN och Barometern var att namnge kompisen som också blivit skadad. 

Journalisten beskrev att det var kompisen Lill som var skadad och att det var hon som larmade 

efter hjälp. Dessutom beskrevs hennes skador i form av hugg i nacken. Även offret omnämndes 

genom frasen att hon låg utanför tältet redan död.256 Trots att chefredaktören på Barometern 

hade gått ut och informerat varför de också rapporterade om fallet Karolina, var deras 

rapportering lika detaljrik angående dådet som både DN och Expressen. Journalisten beskrev 

bl.a. att offret ”höggs till döds” och att hennes vän, även hon en flicka, ”skadades lindrigt vid 

attacken”. Dessutom menade journalisten att polisen inte vill delge medierna vart på kroppen 

flickorna hade blivit träffad eller ”hur många stick eller hugg” de hade fått ta emot.257 Återigen 

verkar det som att journalisterna inte har beaktat varken punkt sju eller nio i de pressetiska 

reglerna. Då denna information om dåden i högsta grad var detaljrik och kan påverka de 

anhöriga negativt samtidigt som dessa detaljer kan kränka offrets privata sfär.258  

De framstående källorna i både DN och Barometern var polisen. För att skapa de dramaturgiska 

mönstren beskrev journalisten en man i 30 årsåldern som konstig. Han hade varit innanför de 

avspärrningarna som omgärdade mordplatsen. Av en ren tillfällighet fotograferades denne man 

av en pressfotograf vilket gjorde det möjligt för polisen att använda bilderna då de eftersökte 

mannen. Emellertid menade polisen att han ännu inte var misstänkt för dådet men de vill ändå 

tala med honom.259 Samma man fanns också omskriven i Barometern. Journalisten rapporterade 
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om mannen som en 34 årig man boende i Orrefors och hade sitt hus i närheten av brottsplatsen. 

En annan viktigt aspekt angående mannen var att vittnen, flera pojkar, också tycktes ha sett 

mannen kvällen innan dådet då han: ”strök omkring tältplatsen vid tiotiden samma natt som 

Karolina […] dödades”. Då poliserna visste vem mannen var fanns även information om att 

han tidigare var ”dömd för misshandel och olaga hot mot sin förra sambo”. Men polisen var 

noga med att meddela att han inte var misstänkt för dådet och att de hade kännedom om vad 

han hade gjort på brottsplatsen.260 Då både DN och Barometern rapporterade om en ”konstig” 

man i samband med rapporteringen tolkas detta som att journalisterna fokuserat på Hernes 

medialiseringsteknik personifiering. Och då gärningsmannen är viktigt för den kriminal-

journalistiska texten verkar det som att journalisterna vill ange denna 30-åriga man då ingen 

annan finns att tillgå. Likväl kan utelämnandet av denna 30-åriga man tolkas som att 

journalisterna bryter mot de pressetiska reglerna i form av punkt 14 och 16. Detta p.g.a. att de 

beskriver detaljer gällande honom som kan leda till identifikation samtidigt som de medger att 

polisen inte anser att han är misstänkt för brottet.261 

I DN:s sista rapportering gällande Karolina var det en åklagare som angavs som källa. 

Åklagaren menade att gärningsmannen en 16-årig kille hade maskerat sig ”med en halsduk” för 

ansiktet så att ingen skulle kunna identifiera honom. Det gärningsmannen gjorde enligt 

åklagaren var att ”sprätta upp tältduken och hugga med sin morakniv” för att på så sätt ”döda 

dem”. Offret och hennes väninna omnämndes i denna rapportering som ”småflickorna”. I likhet 

med Annikas fall omskrevs även mordvapnet som användes vid dådet. Vilket var en morakniv 

som efter undersökning hade visat sig bära DNA från offren. I rapporteringen var det främst 

gärningsmannen och hans dåd som var i fokus. Den 16-åriga gärningsmannen beskrevs ha 

”stora problem”. Dessutom fanns det information angående att han hade skrivit en dikt som 

innefattades av denna rad: ”jag har mord i mina tankar”. Dessutom var han åtalad för flera 

brott.262 I likhet med DN:s rapportering hade även Expressens journalist i huvudsak gärnings-

mannen i fokus. Journalisten verkade ha tagit del av den offentliga brottsrapporten då 

journalisten hänvisade till de förhör som gärningsmannen hade medverkat i. En annan likhet 

som fanns gällande DN och Expressens rapportering var att även Expressen återgav de brott 

som han också stod åtalad för. Det dramaturgiska i Expressens rapportering var dock deras 

beskrivning av en handske som omskrevs med namnet ”dödshandske”. Denna handske hade 

funnits bland 16-åringens ägodelar och liknade en handske som en massmördare använde i en 
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skräckfilm. I rapporteringen beskrevs 16-åringen vara en ”svårt störd ung man” och att han 

dessutom inte har begått dådet istället var det hans ”elaka namne” som har gjort det.263  

I likhet med de andra två tidningarna hade även Barometern tagit del av förundersöknings-

protokollet. Journalisten menade att polisen inte hade kunnat besvara ”varför en så ung flicka 

på ett sommaräventyr skulle behöva sätta  livet till.” När journalisten beskrev gärningsmannen 

omnämndes hans ålder, att han hade en sexuell avvikelse och hans arbetsplats. Han beskrevs 

också med ordet pojke vilket åsyftar till att han också var ett barn. Att han var ”en störd ung 

man” återfanns även i Barometern. Likväl vinklade Barometern gärningsmannen annorlunda 

än DN och Expressen. Journalisten beskrev hans barndom som ”stökig” och att han redan tidigt 

hamnade ”snett i livet”.264 Att journalisten beskrev gärningsmannen utifrån andra 

identifikationsaspekter istället för namn kan likväl bryta mot de pressetiska reglerna. Vissa av 

detaljerna som fanns exempelvis vart han hade arbetat kunde ha lett till identifikation vilket 

skulle vara negativt då han ännu inte var dömd för dåden.265 

Att medierna i flera fall har många brott att rapportera om går att tyda i samband med sökandet 

efter Karolinas gärningsman. Den 5 juni 2000 rapporterade Barometern om ett kvinnomord som 

hade begåtts i Falun under den gångna helgen. Pernilla som kvinnan hette var 31 år när hon 

blev överfallen och sedermera ”ihjälslagen”. Emellertid fanns det ett viktigt vittne som kunde 

ge polisen ett signalement på förövaren. Vittnets signalement på mannen var äldre kraftig man. 

Han hade ”mörkt hår med inslag av grått.” dessutom menade vittnet att han var ”rödbrusig eller 

solbränd i ansiktet.”266 Trots att det fanns vittnesuppgifter och att ett rikslarm hade gått ut 

lyckades inte polisen lösa fallet. Och detta visade sig få ödesdigra konsekvenser för en familj 

och framförallt en tioårig flicka på en cykel i Stjärnsund åtta år senare. 

5. 2. 3 Analysen av fallet Engla  

I de tre första analysenheterna var Englas för- och efternamn publicerat. Dessutom hade 

journalisterna i DN och Expressen använt sig av samma bild på Engla i rapporteringen. Bilden 

togs av några privatpersoner som såg flickan på väg hem. Dessutom fanns ett signalement av 

Engla i DN:s analysenhet. Informationen från signalementet hade journalisten tagit från en lapp 

som satt uppe i skolan som var belägen i Stjärnsund.267 Detta signalement fanns också omnämnt 

i Expressen dock inte i STD. Det dramaturgiska mönster som fanns delgivit i de tre 
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tidningstypernas rapportering var att Engla för första gången ensam och skulle få cykla hem 

efter sin fotbollsträning. Att mamman dessutom hade kontakt med henne via mobilen på hennes 

färdväg hem och att denna kontakt sedermera bröts endast ”några hundra meter från hemmet”. 

Därefter beskrevs hur hennes cykel hittats i närheten av hemmet och att polisen hade säkrat 

bilspår i närheten. 

Ett annat inslag som fanns med i de tre tidningstypernas rapportering var den frekventa 

sökningen efter henne. I DN:s rapportering arbetade polisen efter hypotesen att flickan antingen 

”gått vilse” eller ”rövats bort”. En privatperson uttalade sig och menade att ”Alla ställer upp” 

och att han själv hade varit ute sedan sjutiden för att söka. Han hade även en koppling till Engla 

då hans dotter var klasskamrat med henne. Emellertid försökte han inte ”måla upp några 

skräckscenarier över vad som kan ha hänt.” I denna rapportering fick även en kyrklig aktör 

uttala sig. Han menade att ” -Det har inte hänt något liknande här förut”. I DN:s rapportering 

omnämndes en bil som tidigare ansågs intressant men som numera var avfärdad som 

intressant.268 Bilen var även en detalj som återkom i Expressens rapportering. Likväl 

omnämndes den som ”en mystisk bil” som tidigare hade stått parkerad i närheten av platsen 

dessutom var denna bil ”det hetaste spåret”.269  

Det som skiljde sig i rapporteringen mellan de olika tidningstyperna var att i Expressens 

rapportering var Englas mamma omskriven som en av källorna. Så de källor som de tre 

journalisterna nyttjade för denna rapportering var mamman, ”en nära anhörig” och polisen. Den 

nära anhörige uttalade sig i detta citat: ” - Jag tror att någon plockat upp henne i en bil och 

stuckit med henne” Att mamman uttalade sig skapade identifikation samt skapade en emotionell 

känsla hos läsaren. Mamman beskrevs som ”förtvivlad” och sade bl.a. ”- Det känns helt 

hopplöst. Nu vet jag inte vad jag ska göra, jag bara är. ”270 

I STD var huvudfokus på sökningen efter henne. Polisen meddelade detta till det team som var 

ute och sökte henne: ” - Hoppas på det bästa. Men förbered er på det värsta.” Sökningen hade 

påbörjats redan vid sjutiden och frivilliga hade ”strömmat” från bl.a. Dalarna för att delta i 

sökandet. De frivilliga bestod av personer från civilförsvaret och hemvärnet, dessutom deltog 

även privatpersoner. Sammanlagt deltog över 200 personer på skilda sätt. I STD spekulerade 

                                                 
268 Cullberg, Jonas. Stort pådrag i Dalarna sökte efter tioåringen, Dagens Nyheter. 2008-04-07  
269 Asplid, Åsa, Kruskopf, Emma & Schederin, Roger. Sista bilden-bara några minuter senare försvinner 10-åriga Engla, 
Expressen. 2008-04-06 
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emellertid journalisten om att en ”tung dag” väntade för både lärare och elever. Detta p.g.a. att 

”Engla, ett av skolans 47 barn, saknas.”271  

I de tre sista analysenheterna var gärningsmannen omnämnd både med fullständigt namn samt 

ålder. I DN:s rapportering var det två åklagare som utgjorde källorna. Anledningen till att två 

olika åklagare utgjorde källorna var för att gärningsmannen stod åtalad för två olika fall av 

mord. Dessutom var han åtalad för ”grov våldtäkt mot barn och barnpornografibrott” och  ”grov 

våldtäkt”. Gärningsmannens tidigare domar omnämndes också i form av ”sexbrott”. Då det 

fanns en hotbild mot gärningsmannen skulle hans rättegång hållas i Stockholms tingsrätts 

säkerhetssal. I rapporteringen beskrevs även gärningsmannen vara misstänkt för andra olösta 

mord på kvinnor. Dessutom ansågs han inte vara ”allvarligt psykisk störd” vid dåden. De båda 

offren var namngivna och dessutom stod deras ålder publicerade. Händelseförloppet då den 

tioåriga Engla försvann den 5 april tills dess att hon hittades var också beskrivet. Dessutom var 

det information om att både anhöriga samt polisen i ett tidigt skede misstänkte ”att ett brott låg 

bakom” försvinnandet.272 I både Expressen och STD:s rapportering fanns information direkt 

från den offentliga brottsutredningen. Detta medför att vissa detaljer om hur flickan hade blivit 

bragd om livet kan bryta mot de pressetiska reglerna. Dessutom framgår gärningsmannens egna 

ord i Expressens rapportering. Han medgav vid erkännandet att ”- det känns tungt”. I samma 

rapportering framgick att han hade blivit arg och att det var ilskan som ledde till dådet.273 I 

Barometern fanns liknande detaljer om hur både Engla och Pernilla blev bragd om livet. 

Detaljerna som fanns var bl.a. att de båda offren hade blivit strypta och att gärningsmannen 

gjorde detta för att han var arg. När förhörsledaren beskrev platsen där flickan hittats fanns det 

också detaljer. Och när gärningsmannen blir informerad om dessa sade han: ”- Nej, nej, nej, 

nej, nej. Nu får du ge dig”274 Även i dessa rapporteringar kan inte journalisterna intervjua 

gärningsmannen och därför tar de information om honom från en annan källa.275 

6. Resultat 
I studien har tre fall då 10-åriga flickor blivit bragda om livet analyserats i syfte att undersöka 

hur journalister valde att rapportera om mord där barn var offren. Studien syftade också till att 

se om det fanns någon balans i rapporteringen mellan de pressetiska reglerna och nyhets-

värderingskriterierna. För att besvara syftet utformades tre frågor som därefter 
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operationaliserades för att på ett mer övergripande sätt kunna besvara syftet. I följande kapitel 

besvaras därför dessa frågor med bidrag från de operationaliserade frågorna.  

Utifrån analyserna är resultatet att den svenska pressen dvs. dagspressen, lokalpressen och 

kvällspressen rapporterade frekvent gällande fallen Engla och Karolina vilket bidrog till att 

dessa tillhörde brottsrapporteringens högst primära nivå, dvs. nivå fyra som är den högsta nivån. 

Dessutom skedde merparten av rapporteringen utifrån formatet nyhetsartikel. En annan aspekt 

som bidrog till att dessa två fall inföll under nivå fyra vilade på att utländska medier intresserade 

sig för fallen. Annika däremot placerades in på nivå tre vilket omnämns som 

brottsrapporteringens primära nivå. Detta berodde främst på den minskade rapporteringen 

gällande detta fall. DN var den tidningstyp som hade den minst frekventa rapporteringen 

gällande varje fall, totalt 102 stycken analysenheter av 467. Likväl ökade deras rapportering 

gällande fallet Engla. När journalisterna på DN rapporterade om fallet Karolina publicerade de 

lika många nyhetsartiklar som notiser. Detta var ett intressant resultat då de andra 

tidningstyperna främst rapporterade om fallet i nyhetsartiklar. Likväl kan detta resultat tyda på 

att DN inte ville rapportera om fallet utifrån alla de medievridningstekniker som fanns 

tillgängliga för journalisterna.  

Det nyhetskriterium som i högst grad tillämpades vid rapporteringen av de tre fallen var 

spännande. Detta resultat var entydigt för de båda analyserna och för de tre tidningstyperna. 

Likväl är detta resultat inte ovanligt. Utan det kan ha att göra med att brott, som innefattas av 

gärningsmän och offer, får ett dramaturgiskt mönster.276 Dessutom innefattas dessa fall av en 

början, ett mitt och ett slut vilket gör att rapporteringen går att producera utifrån en följetong.277 

Likväl finns det ett resultat som skiljer sig mellan fallen och är därför viktigt att redovisa. Det 

var tidningarnas tillämpning av nyhetskriteriet sexuellt i samband med rapporteringen gällande 

Engla. Gärningsmannens tidigare brott beskrevs utifrån sexuella preferenser och dessutom 

använde journalisterna information från den offentliga brottsutredningen i sin rapportering. 

Vilket kan verka oetiskt utifrån de pressetiska reglerna som påvisar att personernas privata sfär 

inte ska kränkas i samband med rapportering.278 Och att flertalet detaljer angående hans gärning 

gentemot offret fanns med i rapporteringen kan kränka offrets anhöriga då de kan anse att dessa 

detaljer inte borde funnits med. Dock är det just detaljerna som blir det problematiskt i den 

kriminaljournalistiska texten. Wennstam menar som sagt att detaljer om offret och gärningen 
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bidrar till identifikation.279 Medan bl.a. Stenqvist280 och Sanders anser att det är användandet 

av detaljer som kan orsaka skada hos de anhöriga. Vilket sedermera kan vara det som leder till 

omoraliska publiceringar.281 

För att beskriva hur den svenska pressen rapporterar om barnmord var det viktigt att studera 

vilka olika källor som fick uttala sig i rapporteringen. Tidigt i studien angavs polisen och 

personer som arbetade inom domstolen som en av de viktigaste källorna vid brotts-

rapportering.282 Vilket visade sig stämma med resultatet från de båda analyserna. Resultatet 

från den kvantitativa innehållsanalysen visade att polisen nyttjades som källa i 127 

analysenheter av de 467. Likväl resulterade även denna variabel till att journalisternas etiska 

dilemman belystes. Som redan nämnts kan journalisternas arbetsuppgift vara att intervjua de 

mördade barnens föräldrar.283 Vilket i flera fall är oetiskt då de anhöriga kan vara chockade.284 

Emellertid användes variabelvärdena: privatperson, offrets anhörig och gärningsmannens 

anhörig för att studera i vilken omfattning dessa källor fick utrymme. Resultatet visade att dessa 

källor sammanlagt nyttjades i 90 av de totalt 467 analysenheterna. Den tematiska textanalysen 

resulterade också i att Expressen i en av de första rapporteringarna intervjuade Englas mamma. 

Trots att journalisterna nämnde att mamma var ”förtvivlad”285 valde det att intervjua henne. I 

fallet Karolina var det också Expressen som i de första rapporteringarna valde att intervjua två 

privatpersoner, en pappa och hans son. Temat i artikeln var sorgeyttring och journalisten 

beskrev hur den tioåriga sonen, som var klasskompis med Karolina, höll en blombukett i handen 

med ett kort där det stod: "Karolina, det blir tomt utan dig".286 

Enligt Chermak är det brottsoffret och gärningsmannen som är de viktigaste komponenterna 

för en dramaturgisk brottsrapportering. Därför studerades det hur de tre tidningstyperna beskrev 

offren respektive gärningsmannen i rapporteringen. Utifrån resultatet av analyserna verkar de 

svenska journalisterna beakta de pressetiska reglerna i viss mån. I ett av de tre fallen valde de 

att namnge gärningsmannen. Detta resultat tolkades utifrån det faktum att han dels hade tidigare 

domar, dels p.g.a. det höga allmänintresset. Vilket är förenat med den tidigare forskningen som 
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beskriver att det är vanligare med namnpublicering av gärningsmän som har tidigare domar.287 

Två av gärningsmännen namngavs ej och inte heller publicerades det någon bild av dem. Likväl 

publicerades annan information om dessa två killar, den ena 16 år och den andra 19 år, vilket 

kan ha bidragit till identifikation av dem. Vilket är en viktig aspekt journalister ska beakta vid 

publicering av sådana fall.  

Jewkes menar att barn har ett högt nyhetsvärde oavsett om de gestaltas som offer eller 

förövare.288 Detta var ett av de tydligaste resultat utifrån rapporteringen gällande de tre 

flickorna. I merparten av analysenheterna var flickornas ålder ett frekvent återkommande 

fenomen. Dessutom var det beskrivningarna gällande flickorna som dels skapade emotioner hos 

läsaren, dels var det flickorna som personifierade händelserna och på det sättet skapade 

trovärdighet. Emellertid har analyserna medfört resultat som troligtvis inte är etiskt försvarbart 

med tanke på de anhöriga. Främst åsyftar detta de detaljbeskrivningar som har funnits i 

analysenheterna. Bl.a. fanns information om hur offren hade blivit bragda om livet. Dessa 

detaljbeskrivningar var förekommande i olika grad hos de tre tidningstyperna. De tidningar som 

främst rapporterade om detaljerna var DN gällande Karolina 2000 samt DN och Expressen 

gällande Annika 1992. Likväl hade alla tre tidningstyper rapportering gällande dessa detaljer.  

Den sista frågan åsyftade till att besvara om det hade skett någon förändring sedan 1992 i 

rapportering gällande denna typ av fall. Den enda markanta förändring som kunde uttydas från 

analyserna var att rapporteringen gällande barnmord hade ökat. I det första fallet Annika 1992 

publicerades det totalt 57 stycken analysenheter, det andra fallet Karolina 2000 publicerades 

det totalt 156 analysenheter och i det sista fallet Engla 2008 publicerades det totalt 254 

analysenheter. En av de andra förändringarna som kunde tydas utifrån analyserna var 

rapporteringens utformning. Gällande det nyaste fallet Engla 2008 publicerades det fler 

kolumner och ledare än i de andra fallen. Likväl kunde detta resultat tolkas från det faktum att 

dagens journalister får mer utrymme i tidningen för att publicera sina egna åsikter och 

kommentarer om olika skeenden.289 I jämförelse med Wardles studie är det svårt att tyda om de 

svenska mediernas rapportering har genomgått samma förändring som de brittiska och 

amerikanska medierna har gjort. Emellertid kan detta bero på att hennes studie innefattar ett 

längre tidsspann åren 1930, 1960 och 1990. Dock finns det ett resultat i studien som går att 

                                                 
287 Axberger, Hans-Gunnar, Pressetik: en översikt över pressetiska konflikter, regler och synsätt, Juristförl., Stockholm, 1994, 92 
ff. 
288 Jewkes, Yvonne., Media and crime, 2nd ed., Sage, Thousand Oaks, CA, 2011, 60 f. 
289 Hvitfelt, Håkan. Det går allt snabbare-om medieutveckling och demokrati. I På väg mot medievärlden 2020: journalistik, 
teknik, marknad, Hvitfelt, Håkan & Nygren, Gunnar (red.), 29-54. 4., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Stockholm, 2008, 44 



 

56 

 

jämföra med Wardles och Carters studier. De menar båda att medierna från 1990- respektive 

1970-talet har blivit mer explicita i sina rapporteringar i form av bland annat detaljbeskrivningar 

gällande fallen. Och resultaten från denna studie visar att medierna i viss mån, oavsett 

tidningstyp, har agerat oetiskt utifrån de pressetiska reglerna. Detta för att alla tre tidningstyper 

har publicerat information angående hur offren blev bragda om livet. Dessutom har de 

namnpublicerat en av gärningsmännen och de andra två har de publicerat detaljer som kan leda 

till identifikation. Trots att DN hade den minst frekventa rapporteringen gällande varje fall visar 

resultatet att även denna tidning ansåg att dessa fall var värde utrymme. Vilket också är en 

aspekt som forskningen menar har skett i samband med att tidningen har genomgått en 

förändring.290 Utifrån analyserna och resultaten går det att tolka det som att den kommersiella 

faktorn och nyhetskriterierna är viktigare för journalisterna att beakta istället för att värna om 

de pressetiska reglerna och därmed de anhöriga.  

7. Slutdiskussion 
I följande kapitel presenteras författarens egna kritiska reflektioner. Dessutom avslutas kapitlet 

med förslag till fortsatt forskning om ämnet.  

7. 1 Kritiska reflektioner 
De analysenheter som ingått i studien vittnar om att de tre flickornas öden var tragedier både 

för de anhöriga men också för boende i områdena. Sorgeyttringar framfördes i rapporteringen 

från såväl privatpersoner som offrens anhöriga. Att studien skulle innefatta dessa flickor var 

förbestämt sedan länge. När jag sedan möttes av bilderna som publicerades i samband med 

rapporteringen såg jag leende tioåriga flickor med bus i blicken vilket förde med sig insikten 

av hur viktigt det har varit att genomföra studien. Dels för att kunna belysa i vilken mån de 

pressetiska reglerna faktiskt tillämpas vid sådana tragiska händelser. Dels för att bidra till 

forskningsfälten pressetik och kriminaljournalistik. Min förhoppning med studien var att skapa 

en förståelse av relationen mellan journalisternas förhållningssätt, dvs. de pressetiska reglerna, 

och journalisternas publiceringar. Vilket jag anser mig ha bemästrat då resultatet kan tydas 

utifrån det faktum att det råder en obalans mellan de pressetiska reglerna och nyhetsvärderings-

kriterierna. Utifrån resultaten anser jag att de pressetiska reglerna verkar få stå tillbaka i de 

kriminaljournalistiska texterna. Istället verkar det som att journalisterna anser att de 

kommersiella intressena är viktigare att beakta än de som blir drabbade vid tragedier. Och detta 

kanske bara är början på en ännu mer negativ trend då tabloidiseringen och digitaliseringen 
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medför ett annat format på nyhetsartiklarna vilket kan medföra att de pressetiska reglerna faller 

i glömska.  

En annan faktor som tåls att diskutera med stöd i forskningen är att de pressetiska regler som 

finns i Sverige i hög grad verkar tillämpas beroende på journalisternas och chefredaktörernas 

egna etiska och moraliska tolkningar. Likväl är diskussionerna exempelvis gällande när och 

varför journalister väljer att namnpublicera vissa gärningsmän ännu inte avklarad. Detta med 

tanke på resultatet från denna studie och från tidigare studier. Enlig Stig Hadenius skulle Englas 

gärningsman namnges då detta bl.a. kunde gynna utredningen. Men då blir frågan varför de 

andra två gärningsmännen som ingick i studien inte namngavs. Likväl finns det argument till 

varför journalisterna valde bort namnpublicering av dessa två gärningsmän. Det ena argumentet 

går att ta från hur de norska medierna valde att göra då mördarna visade sig vara barn. I detta 

fall namnpublicerades aldrig gärningsmännen istället skulle de skyddas då de också var barn. 

Detta kan också vara en av aspekterna till varför de svenska journalisterna valde att inte namnge 

varken 16- eller 19-åringen. Ett annat argument till att dessa två gärningsmän aldrig namngavs 

går att tyda utifrån Jan Helins uttalande angående varför en annan 19-årig gärningsman 

misstänkt för mord aldrig namngavs i Aftonbladet. I detta fall skulle förutom gärningsmannen 

också hans anhöriga skyddas. Vilket kanske tidningarna också ansåg gällande gärningsmännen 

i studien. En synpunkt som jag är väl medveten om är att resultat kanske skulle se annorlunda 

ut om flera fall samt flera årtal hade analyserats i studien. Dessutom hade det troligtvis sätt 

annorlunda ut om offren både hade varit pojkar och flickor. Om flera tidningar också hade 

använts skulle detta sannerligen påverkat resultatet på ett annat vis. 

Avslutningsvis anser jag att journalister inte ska informera om allt som sker eller alla detaljer 

som finns i brottsmål. Likväl anser jag att de pressetiska reglerna måste förtydligas och få en 

viktigare status hos journalisterna själva. Vilket jag anser är det enda sättet att motverka 

övertrampen som kan ha skett gentemot de anhöriga till offren i studiens analysenheter.  

7. 2 Vidare forskning 
I enlighet med resultatet verkar Chermaks tes om att mord är viktiga nyheter för medierna vara 

riktigt. I synnerlighet då offren är flickor. Därför skulle ett viktigt bidrag till den fortsatta 

forskningen om detta ämne vara att utöka dels analysenheterna, dels med fler fall. Och därefter 

göra en tematisk textanalys på analysenheterna där resultatet får utgöra ett frågeformulär. Detta 

frågeformulär ska sedermera användas vid intervjuer med journalister. Anledningen härleds till 

uppfattningen om att journalisterna, i enlighet med studiens resultat, inte alltid beaktar de 
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pressetiska reglerna. Journalisterna som rapporterade angående fallen i studien tillämpade i 

flertalet analysenheter detaljer som kan tänkas strida mot den privata sfären. Därför skulle det 

vara ett viktigt bidrag att få en journalistisk syn på resultaten.  

Detta är synnerligen viktigt i dagens medieklimat där de kommersiella intressena verkar stå 

över pressetiken. Dessutom diskuterar privatpersoner ständigt journalisternas rapportering i den 

digitala sfären. Exempelvis finns spår av mediernas rapportering gällande fallen som har 

studerats i studien kvar på internetforumet Flashback. Där spekulerar privatpersoner angående 

fallen med stöd av den information som står angiven i medierna. Vilket kan tänkas kränka de 

anhöriga eller andra personer som har blivit drabbade vid brottsfall.  
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Bilaga 1 
Tabellerna visar rubrikerna och publiceringsdatumen för de totalt 467 analysenheterna. 

 

Dagens Nyheter 1992 

1992-01-15 Tioårig flicka saknas 

1992-01-16 Tioåring blev förföljd 

1992-01-17 Tioåringen hittad död 

1992-01-18 Mor och son häktade 

1992-01-18 Bara sörja, inte hämnas de mördade 

1992-01-19 Mor och bror mordhäktade 

1992-01-20 Polisen tystlåten om förhör med brodern 

1992-01-20 Misstänkt gjorde vissa medgivande 

1992-01-21 Brodern erkände mord på tioåring 

1992-01-21 Erkände mordet 

1992-01-21 Modern fick lämna häktet 

1992-02-01 Planerat mord i Östersund 

 

Expressen 1992 

1992-01-14  Annika kom aldrig hem till middagen 

1992-01-15 Vem flydde hon från? 

1992-01-16 Polisen hittade blodspår i snön 

1992-01-16 Saida: flickan finns i en lada nära en sjö 

1992-01-17 Två anhölls i natt för mordet på tioåring 

1992-01-18 Barnen sörjer sin mördade kamrat 

1992-01-19 Vem av dem mördade 10-åringen? 

1992-01-20 Brodern gömde kroppen under mammans säng 

1992-01-21 Åklagaren övertygad: Det var mord 

1992-02-17 Idag åtalas han för mordet på sin syster 

 

Östersunds-Posten 1992 

1992-01-14 Skallgång i natt efter Annika, 10 år 

1992-01-15 Vart finns Annika? 

1992-01-15 ”Hon har aldrig varit borta förut” 

1992-01-15 Något var fel tyckte vännerna 

1992-01-15 Ericssons deltog i sökandet 

1992-01-15 Mängder av tips för polisen 

1992-01-15 Magra resultat efter första dagen 

1992-01-15 Mängder av frivilliga deltog i sökandet 

1992-01-16 Här slutar spåren 

1992-01-16 Hon finns i en lada 

1992-01-16 Mössa intressant fynd bland många tips  

1992-01-16 Lekplatserna står tomma i Torvalla 

1992-01-16 300 frivilliga letade efter Annika 

1992-01-16 Stödgrupp hjälper föräldrar 

1992-01-16 Öppet hus hos kyrkan i Torvalla 

1992-01-16 Lär barnen att säga ifrån 

1992-01-17 Annika återfanns död i hemmet 

1992-01-17 Dämpad stämning i Torvalla 

1992-01-18 Sorgens dag i Torvalla 

1992-01-18 Våldsbrott mot barn blir allt vanligare 
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1992-01-18 Den som ser något hända måste agera 

1992-01-18 Prästen lärd av bussolycka i Norge 

1992-01-18 Mamman och brodern nekar till mordet 

1992-01-18 Både åklagare och försvarare vill ha lyckta dörrar under häktningen 

1992-01-18 Fallet anmäls till JO 

1992-01-18 Inga tecken på missförhållanden enligt skolan och socialbyrån 

1992-01-20 Brodern erkände 

1992-01-21 Han var lättad över att ha erkänt 

1992-01-21 Samlar pengar till BRIS 

1992-01-21 Mamman släpptes 

1992-01-29 Annika insamlingen gav 17.000 

1992-01-31 Motivet fortfarande oklart i fallet Annika 

1992-02-08 Psykisk undersökning av 19-åringen  

1992-02-12 Insamling till minne av Annika ger 17 000 till barnhjälp 

1992-02-18 Annika ströps med ett hundkoppel 

 

Dagens Nyheter 2000 

2000-05-28 Mordet i Orrefors: "Annat mord kan ha gett impulsen" 

2000-05-28 Mordet i Orrefors: "Barnen kände sig trygga på ängen" 

2000-05-28 Mordet i Orrefors: Polisen söker mystisk man 

2000-05-29 Polisen vädjar om tips 

2000-05-29 "Tryggheten är som bortblåst ". Dagen efter mordet i Orrefors 

2000-06-01 "Utredningen kan ta lång tid " 

2000-06-01 Mordvapnet ännu inte funnet 

2000-06-03 På tiden : I slagskuggan av det ofattbara 

2000-06-03 200 personer har förhörts i Orrefors 

2000-06-04 ”Vi fortsätter jobba brett" 

2000-06-09 Ingen misstänkt för Orreforsmordet 

2000-06-13 Ingen misstänkt för flickmordet 

2000-06-15 Lovet sinkar utredning i Orrefors 

2000-06-19 Svårt att förutsäga oprovocerat våld 

2000-06-21 Inget genombrott i mordutredning 

2000-06-22 Mordvapen saknas ännu 

2000-06-27 Fler förhör med barn i Orrefors 

2000-07-12 Mordet i Orrefors uppklarat 

2000-07-13 Ovanligt att ungdomar dödar barn 

2000-07-13 "Han skulle bara skrämmas" 

2000-07-26 Fler förhör om Orreforsmord 

2000-08-29 Orreforsmordet snart utrett 

2000-09-03 Orreforsflicka kan inte få skadestånd 

2000-09-08 Åtal för mordet i Orrefors 

2000-09-09 Orreforsmordet:16-åringen slipper fängelsestraff 

 

Expressen 2000 

2000-05-28 PARIS, söndag. "Det typiskt svenska" har förändrats 

2000-05-28 Rikskriminalen har inte tid att rycka ut 

2000-05-28 Alexanders sista hälsning till sin klasskamrat 

2000-05-28 Alla kände Karolina 

2000-05-28 Han slog till mitt i byn. "Jag såg Karolina ligga livlös utanför tältet" 

2000-05-28 Lina, 8, kände igen mannen. Polisens spår i natt: ett hus nära mordplatsen 

2000-05-28 "Karolina, det blir tomt utan dig" 

2000-05-28 Polisens spår i natt: ett hus nära mordplatsen 
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2000-05-29 Ondskan dör aldrig 

2000-05-29 Plötsligt, på några sekunder, dånar ett slagregn, sköljer ängen och 

släcker minnesljusen 

2000-05-29 Tyst minut för Karolina i morse 

2000-05-29 Katarina, 10, fick inte plats i tältet 

2000-05-29 Polisen knackade dörr i morse 

2000-05-29 ”Varför har polisen inte förhört alla?" 

2000-05-29 "Jag tycker inte om barn" 

2000-05-29 Ulrica Hydman-Vallien: Orrefors kommer alltid att förknippas med 

det fruktansvärda. 

2000-05-30 Tyst minut i skolan 

2000-05-30 Kevin-polisen ska hjälpa till att lösa mordet 

2000-05-30 Dödad med en tältpinne 

2000-05-30 Han tvingas förklara det obegripliga - om och om igen 

2000-05-31 Barnen ljuger om mordnatten 

2000-06-01 Ett träkors till minne av Karolina 

2000-06-02 Barnförhören har påbörjats 

2000-06-04 Polisen letar ännu efter mordvapnet i Orrefors 

2000-06-05 Polisen tror sig ha lösningen på Karolinamordet 

2000-06-08 Turister hörs om mordet på Karolina 

2000-06-11 Polisen övertygad - mordet på Karolina, 10, är på väg att klaras upp 

2000-06-15 Hej då, Karolina! Hela bygden samlades för att ta farväl 

2000-06-21 Polisen har förhört man om flickmordet i Orrefors 

2000-06-22 Skånsk man förhördes i samband med mordet i Orrefors 

2000-06-22 Jakten på mordvapnet 

2000-06-22 Skånske busschauffören ljög för polisen 

2000-06-23 Österlen, fredag. Våra barn lever i en komplicerad värld 

2000-06-23 Sänkt tempo i jakten på mördaren 

2000-06-25 Fler barn hörs om Orreforsmordet 

2000-06-29 Hugget i halsen dödade Karolina 

2000-07-12 Mordet på Karolina 

2000-07-12 Kamraterna: Han kände sig hotad 

2000-07-12 Pappan berättar om sin mordmisstänkte son 

2000-07-12 Nu vågar barnen leka utomhus igen 

2000-07-12 Kniven låg i pojkens hem 

2000-07-13 NEDSLAG: Sommarens sorg samhällets misslyckande 

2000-07-13 Okänd koppling mellan 16-åringen och Karolina 

2000-07-13 En andra tragedi 

2000-07-14 STOCKHOLM, fredag. Andras ungar är allas ansvar 

2000-07-14 Den viktigaste frågan: Varför? 

2000-07-18 Mordet på Karolina rekonstrueras 

2000-07-18 Mordet i Orrefors rekonstrueras i Kalmar i dag 

2000-07-27 Misstänkt i Orreforsmordet psykundersöks 

2000-08-01 Konsert till minnet av mördade Karolina 

2000-08-18 Jan Lindström om brott mot FN:s barnkonvention: Här sitter en 16-åring 

2000-09-06 16-åringen i Orrefors döms inte för mord 

2000-09-07 I dag åtalas 16-åringen för Karolinas död 

2000-09-08 16-åringen besatt av skräckfilmer 
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2000-09-08 Besked i dag om pojken är psyksjuk 

2000-09-09 16-åringen bedöms sjuk 

 

Barometern 2000 

2000-05-29 Polisen utan spår efter mördaren 

2000-05-29 Svårt att hitta mordmotivet" 

2000-05-29 Vem kan begå ett sådant brott? 

2000-05-29 Våld med vasst föremål 

2000-05-29 En rad mord på barn 

2000-05-29 Farväl till en älskad syster 

2000-05-29 "Vi har alla sett flickan springa här på gatan" 

2000-05-29 Det finns inte ord för det som hänt 

2000-05-29 Sorgen slår rakt in här 

2000-05-29 Elever ska få all hjälp 

2000-05-29 Tyst minut i fullmäktige 

2000-05-30 Lösningen kan vara långt borta 

2000-05-30 Den 26 maj 

2000-05-30 25-30 poliser arbetar med fallet 

2000-05-30 Fler poliser ska synas 

2000-05-30 Avspärrningarna borta 

2000-05-30 Politiker hedrade den döda 

2000-05-30 Minnesstund för bruket 

2000-05-30 Turisterna förfärade 

2000-05-30 Tyst minut i varje klassrum 

2000-05-30 Tillbaka till arbetet i ett samhälle i sorg 

2000-05-31 Arvikapoliser ger hjälp 

2000-05-31 Utredningen går långsamt framåt 

2000-05-31 Tyst minut före matchen 

2000-06-02 Polisen ställdes mot väggen 

2000-06-02 Kamrater reste sitt träkors 

2000-06-02 Förhören med barn fortsätter 

2000-06-03 Största hoppet sätts till barnen 

2000-06-03 En nästan vanlig dag i Orrefors 

2000-06-05 Lösningen kan finnas bland utredningsmaterialet 

2000-06-06 Lösningen i Orreforsfallet 

2000-06-07 Polisen ska förhöra turister 

2000-06-08 Inga framsteg i mordutredning 

2000-06-10 Inget mordvapen funnet 

2000-06-13 Ännu inget genombrott i Orrefors 

2000-06-14 Polisen utan heta spår i Orrefors 

2000-06-15 Många sörjande tog farväl 

2000-06-17 Rykten som skapar ökad oro 

2000-06-21 Mordmisstänkt släppt efter förhör 

2000-06-22 Inga spår efter mordvapnet 

2000-06-23 Mordutredning på sparlåga under midsommar 

2000-06-28 Inga nyheter om tältmordet framkom vid polisinformation 

2000-07-12 Slumpen avslöjade mördaren 

2000-07-12 Lättnad hos ortsborna 

2000-07-12 Polisen fick applåder 
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2000-07-12 Klumpen i halsen är kvar 

2000-07-12 Det som skulle bli en trevlig utflykt slutade med död 

2000-07-13 Han mår mycket dåligt 

2000-07-13 En inbunden pojke med trasig bakgrund 

2000-07-13 Rädslan har släppt sitt grepp 

2000-07-13 Straffet som kan bli aktuellt 

2000-07-13 Långvarig sluten vård kan hjälpa 

2000-07-14 Mordplats byggs upp i polishuset 

2000-07-14 Vi har inte gjort något fel 

2000-07-14 Minneskonsert i Äppelträdgården 

2000-07-18 Orreforsmordet rekonstrueras 

2000-07-19 Barnen är sällan skyldiga 

2000-07-19 Mordet rekonstruerat 

2000-07-23 16-åringens kniv har analyserats 

2000-07-26 De accepterade inte ett nej 

2000-07-26 Polisen tiger om misstänkt vapen 

2000-07-26 Kvällspressen kritiseras 

2000-07-27 Misstänkte 16-åringen släpptes 

2000-07-29 Behandlingsplan dröjde i fem månader 

2000-07-29 Behandlingen av pojken kan komma att granskas 

2000-08-01 Ett avstamp i sorgearbetet 

2000-08-19 Knivhugg var ingen olycka 

2000-08-29 Förundersökning snart klar 

2000-09-02 Tredje flickan inget offer 

2000-09-07 Ortsborna fick inget svar 

2000-09-08 16-åringen åtalas för mord 

2000-09-08 "Elakingen" skar upp tältduken 

2000-09-09 16-åringen förnekar mord 

2000-09-09 Åklagaren har hela bevisbördan 

2000-09-09 Allvarlig psykisk störning 

 

Dagens Nyheter 2008 

2008-04-06 Tioåring borta efter fotbollsträning 

2008-04-07 Stort pådrag i Dalarna sökte efter tioåringen 

2008-04-08 Inga spår efter tioåring 

2008-04-09 Anhållen nekar till barnarov 

2008-04-10 Anhållne 42-åringen var i Stjärnsund 

2008-04-11 Misstankar stärks mot 42-åring 

2008-04-12 Tioåriga Engla försvann förra lördagen 

2008-04-12 Nya vittnen såg Saab följa efter Engla 

2008-04-12 Svår balansgång att förhöra misstänkt 

2008-04-13 Engla borta i över en vecka 

2008-04-13 Byborna vägrar sluta leta 

2008-04-14 Tioåriga Engla försvann förra lördagen 

2008-04-14 Stjärnsund sörjer dödade Engla 42-åringen erkände att han dödat tioåringen  

2008-04-14 Englas mamma hoppades in i det sista 

2008-04-14 Dna löste mordet i Falun Polisen ser dessutom likheter med ouppklarade fall  

2008-04-14 Engla-fallet. Gissningsjournalistik allt vanligare 
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2008-04-15 Polisen utreder missat tips 

2008-04-15 Att Eklund sitter häktad är inte polisens förtjänst  

2008-04-15 Barbro Hedvall: Decentralisering till döds 

2008-04-15 I Stjärnsund är ljusen tända för Engla 

2008-04-15 42-åringen gjorde inget väsen av sig på hemorten 

2008-04-15 Eklund fanns med i Pernilla-utredningen 

2008-04-15 Mordet en olyckshändelse 

2008-04-16 Fyndplatsen i skogen finkammas 

2008-04-16 Polisens dataregister föråldrat 

2008-04-16 Eklund dömd för flera sex- och våldsbrott 

2008-04-16 Medier oeniga om namnpublicering 

2008-04-16 Rolf tips utreddes aldrig Engla hade levt om polisen lyssnat 

2008-04-17 Polisen utreds ytterligare Gävleborgspolisen dna-testade inte Anders Eklund 

2008-04-18 Det är en myt att blottare är ofarliga 

2008-04-18 Eklund begärs häktad för mord 

2008-04-19 Orka visa avsky mot våldet 

2008-04-19 Anders eklund häktad för mord 

2008-04-19 Rekordmånga såg Efterlyst om Engla 

2008-04-19 Gör om polisen 

2008-04-19 Det behövs ett samlat grepp om organiserad brottslighet 

2008-04-20 Att erkänna räcker inte 

2008-04-20 Englafallet och skuldfrågan 

2008-04-20 Chaufförer håller tyst minut för Engla 

2008-04-20 Sökandet efter Engla engagerade alla 

2008-04-22 Lastbilschaufförer höll tyst minut för dödade Engla 

2008-04-22 Anders Eklund försökte bränna upp kroppen 

2008-04-23 Begravningen sker den 10 maj 

2008-04-23 Engla dödades i Stjärnsund 

2008-04-24 Rättelse 

2008-04-25 Polis varnar för englaeffekt 

2008-04-26 Inga nya misstankar mot Anders Eklund 

2008-04-28 Polisen missade viktigt mordtips 

2008-04-29 Eklund utreds inte för Avestamordet 

2008-05-03 Stark kritik mot SVT:s beslut att sända Engla Höglunds begravning 

2008-05-04 Spekulativt. Allting handlar om att tjäna pengar 

2008-05-08 Anders Eklund vallades i Stjärnsund 

2008-05-08 Fel att sända Englas begravning 

2008-05-09 Folks medkänsla ett skäl att sända 

2008-05-10 Det blir en lugn och trygg ceremoni 

2008-05-10 Psykundersökning väntar häktade Anders Eklund 

2008-05-11 Engla Höglund försvann på vägen hem 

2008-05-11 Modigt av SVT att sända 

2008-05-11 Det kommer alltid att finnas ett före och ett efter i Stjärnsund 

2008-05-13 Eklund misstänks ha våldtagit offren 

2008-06-26 Eklundrättegång i säkerhetssalen 

2008-07-02 Anders Eklund inte psykiskt störd 

2008-07-10 Eklund vill att psykutlåtande omprövas 

2008-07-18 Eklund åtalas för dubbelmord i dag 

2008-07-18 Pernilla Hellgren och Engla Juncosa Höglund mördades 

  

Expressen  2008 

2008-04-06 Sista bilden – bara några minuter senare försvinner 10-åriga Engla 

2008-04-07 Hela byn kämpar för att hitta 10-åringen 
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2008-04-07 Mamman: ”Hon tycker att det är jätteviktigt att hålla tider” 

2008-04-07 De letar i öde hus 

2008-04-08 Hemliga spåret – Den handskrivna lappen kan hjälpa polisen att hitta försvunna 

Engla 

2008-04-08 Polisen kartlägger kända förbrytare 

2008-04-08 Den handskrivna lappen 

2008-04-08 Frågorna blir fler och obehagliga 

2008-04-08 Pappan också borta 

2008-04-09 Här är bevisbilden  

2008-04-09 Mamman: ”Jag kommer inte att sluta leta” 

2008-04-09 42-åringen är chockad 

2008-04-09 42-åringens vänner kan inte tro att han är skyldig 

2008-04-09 En smärta som vi bara kan ana 

2008-04-09 Leif GW: Jag är inte säker på att det är rätt man 

2008-04-09 Malin, 19, berättar om mötet med misstänkte 42-åringen 

2008-04-10 Vittne: ”Han var inte ensam” 

2008-04-10 42-åringen erkänner i förhör att han passerade Stjärnsund 

2008-04-10 Här vallas 42-åringen 

2008-04-10 Mammans enda tanke: ”Hitta Engla. Hitta Engla” 

2008-04-10 16-åring jagades av röd Saab dagen innan 

2008-04-11 Polisen: Därför har så få förhör hållits med misstänkte mannen 

2008-04-11 Ljusen tänds för Engla på Internet 

2008-04-11 Ny specialstyrka sätts in i sökandet 

2008-04-11 42-åringen skyddas: vill inte ta några risker 

2008-04-11 Barnporr i datorn 

2008-04-11 Nu granskas han – timme för timme 

2008-04-12 Flickorna som försvann 

2008-04-12 Englas mamma: Det här får mig att kämpa vidare 

2008-04-12 Mobilen var kvar 

2008-04-12 Han kan förstås bara ha haft otur 

2008-04-12 Hela byn ska hitta Engla – till varje pris 

2008-04-13 Polisen: Vi har nya spår 

2008-04-13 42-åringen blixtutreds 

2008-04-13 Vännerna om flickvännen: ”De har ett komplicerat förhållande” 

2008-04-13 Expressens reporter: Plötsligt dök han upp med byxorna nere 

2008-04-14 Så pratar du med barnen om mordet 

2008-04-14 Fotografen: ”Det är så osannolikt så att det finns inte” 

2008-04-14 Kunde ha förhindrats 

2008-04-14 Jag tog deras liv 

2008-04-14 Även visshet kan vara outhärdlig 

2008-04-14 Sorgen ligger tung över Stjärnsund 

2008-04-14 Kan utredas för flera mord 

2008-04-14 Här handlar en mördare 

2008-04-15 Expert: Sexuell sadism är extremt ovanligt 

2008-04-15 Liza Marklund: Hur mycket är en liten cyklande flicka värld? 

2008-04-15 En polisskandal 

2008-04-15 Familjen: Vi känner vrede 

2008-04-15 Testet hade räddat Engla 

2008-04-15 Mördaren tog troféer  

2008-04-15 På den här ensliga skogsvägen tog sökandet slut 

2008-04-15 Pernillas syster: Engla hade kanske inte behövt dö 

2008-04-15 Hela Sverige sörjde Engla med tända ljus 

2008-04-15 42-åringen har lämnat nya uppgifter om mordet 
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2008-04-15 Nu letar byn efter mening 

2008-04-16 Offren kan vara många  

2008-04-16 Så avslöjade de mördaren 

2008-04-16 Därför låg Engla här 

2008-04-16 De sista timmarna 

2008-04-16 Brevet om mördaren 

2008-04-16 Rätt att namnge 

2008-04-17 Bilden som fick honom att erkänna 

2008-04-17 Hemliga tillhållet 

2008-04-17 Kan ha gett ledtrådar 

2008-04-17 Han tog stryptag 

2008-04-17 Dansk polis utreder koppling till attack på 11-åring 

2008-04-18 Mobilen kan ge svaret 

2008-04-18 Interpol ska få Eklunds DNA-prov 

2008-04-18 Eklund hotas till livet – får extra skydd av polisen 

2008-04-19 Nästan en miljon såg Aro 

2008-04-20 Med facit i hand  

2008-04-22 Den som sitter inne mördar inte 

2008-04-22 Blixtutreds för ännu ett mord 

2008-04-24 Eklund var ofta i Avesta 

2008-04-26 Minns morden i detalj 

2008-04-26 ”Slagen dam” hade rätt om våldet 

2008-04-27 Sorgen bär man med sig hela livet 

2008-04-29 Englas begravning kan sändas i tv 

2008-05-01 Ett sista farväl 

2008-05-03 Vi måste stoppa barnmord 

2008-05-04 Sorgen är alltid ensam i sitt slag 

2008-05-04 Alla får ta sitt farväl av Engla 

2008-05-07 Fel att sända 

2008-05-08 Eklund tillbaka på brottsplatsen 

2008-05-09 Tv:n behövs för Englas alla sörjande 

2008-05-09 Englas mormor skriver själv om begravningen i tv 

2008-05-10 Mamman: det finns inga ord  

2008-05-10 I dag tänker vi alla på er, Vi borde ha gjort mer för att rädda barnen 

2008-05-11 Farväl, syster – när Englas syster sjunger brister det 

2008-05-11 Tröstade de andra  

2008-05-13 Eklund utreds för fler brott 

2008-05-28 Solvig försvann – polis utreder Eklund i fallet  

2008-06-17 Han hade en medhjälpare  

2008-06-18 Så ska medhjälparen avslöjas 

2008-06-19 Polis: vi vet att han var där  

2008-06-28 Medpatienterna rasade mot Anders Eklund – nu har han flyttats till häktet i 

Falun 

2008-06-28 Detta händer nu:  

2008-07-01 Eklund ångrar morden 

2008-07-02 Planen: Slippa livstid 

2008-07-03 Är de människor eller monster? 

2008-07-09 Anklagad för ny våldtäkt 

2008-07-10 Han har ändrat sin berättelse 

2008-07-10 ”Ett förlåt är inte värt någonting” 

2008-07-11 Polisen söker okända flickvänner 

2008-07-11 Uppgifter: Eklund försökte dölja bevis 

2008-07-12 Ändrar sig i sista förhöret 
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2008-07-13 Hur kunde han gå fri? 

2008-07-15 Han köpte pizza och cigaretter medan Engla låg kvar i bilen 

2008-07-17 Han var oberörd 

2008-07-17 Polisförhören med Anders Eklund ord för ord 

2008-07-18 Överraskning att Eklund åtalas för våldtäkt 

2008-07-18 Eklund: det känns tungt 

 

Södra Dalarnes tidning 2008 

2008-04-07 Det finns ingen logik i det här 

2008-04-07 Englas mobil finns kvar i området 

2008-04-07 Hela dalarna deltar i sökandet 

2008-04-07 Här är sista bilden på tioåringen, några minuter senare försvinner Engla spårlöst 

2008-04-08 Interpol försöker hitta pappan 

2008-04-08 Stjärnsund i våra hjärtan 

2008-04-08 Sista dagen med full styrka 

2008-04-08 Polisen hoppas hitta mobilen 

2008-04-08 Vad har hänt Engla? Tunga dygn i Stjärnsund 

2008-04-08 Polisen ser kidnappning som det mest sannolika scenariot 

2008-04-09 Nu kollas 42-åringens DNA i Pernillamordet 

2008-04-09 Flickans mamma vädjar: ”Fortsätt leta efter min dotter” 

2008-04-09 Mannens förflutna oroar hans grannar 

2008-04-09 Misstänkt var i trakten när Engla försvann 

2008-04-09 En bön för Engla hölls i kyrkan 

2008-04-09 Polisen tror att mannen mötte Engla längs vägen 

2008-04-10 Polisen måste få fram teknisk bevisning – i annat fall släpps 42-åringen på fri fot 

2008-04-10 De har blivit utsatta för 42-åringen 

2008-04-10 ”Det finns inte ord för hur jag mår” 

2008-04-11 Anna leder de frivilliga 

2008-04-11 Vill du tipsa tidningen? 

2008-04-11 Tipsen fortsätter strömma in från hela landet  

2008-04-11 Misstankegraden skärpt 

2008-04-11 Här söker polisen fler bevis  

2008-04-11 Fallet Engla  

2008-04-12 ”Det finns inget facit på hur man ska vara” 

2008-04-12 Polisen finkammar terrängen  

2008-04-12 Ekonomiskt bidrag 

2008-04-12 Vi måste låtsas som om världen vore en säker plats 

2008-04-12 Därför vet polisen att ljuger 

2008-04-14 Stjärnsund i sorg 

2008-04-14 Morden på Pernilla och Engla hur kunde polisen missa 42-åringen? 

2008-04-14 42-åringen gav upp – erkände morden 

2008-04-14 Hur kunde polisen missa 42-åringen? 

2008-04-15 I lördags råkade han åka förbi 

2008-04-15 Tipsen kom in 

2008-04-15 Sina rostiga kugghjul 

2008-04-15 Från blottare till mördare 

2008-04-15 Man kunde väl inte tro att han skulle göra så här 

2008-04-15 Insamlingen 

2008-04-15 Han ser bristerna som pinsamma och oacceptabla 

2008-04-15 Det var inte meningen att hon skulle dö 

2008-04-16 Nu kartläggs hans liv 

2008-04-16 JO-anmälan mot Dalapolisen 

2008-04-16 Här hittades Engla 
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2008-04-16 Många vill lämna sitt stöd till Englas minne 

2008-04-17 Polisen ringde till mördaren – innan han greps 

2008-04-17 ”Vi brann för att lösa mordet” 

2008-04-17 Nu måste någon vakna snart 

2008-04-18 Polisen detaljgranskar mordet på Engla 

2008-04-19 Några tankar om en grym värld 

2008-04-21 Sökandet fortsätter efter Englas mobil 

2008-04-22 De stannade för Engla 

2008-04-22 Finns ingen risk för återfall 

2008-04-22 Engla begravs i pingst 

2008-04-23 Efterlyst om Engla väckte stort engagemang 

2008-04-24 Polisen måste hitta mobilen 

2008-04-24 Stjärnsund sluter sig och vill ha lugn och ro 

2008-04-26 Han ska leda polisen till Englas mobil 

2008-04-29 Han erkänner mord 

2008-04-29 Nu synas polisens utredningsmissar 

2008-05-03 Obegripligt SVT-beslut 

2008-05-06 Så tar familjen avsked av Engla 

2008-05-07 Kärlekskonsert i pingst trots allt 

2008-05-08 Eklund vallades på brottsplatserna 

2008-05-08 Förundersökning mot polisen inledd 

2008-05-08 "Därför samlar vi pengar till Englas familj" 

2008-05-08 Kyrkan säger ja till SVT 

2008-05-10 "Det här är vårt sätt att visa upp det fina" 

2008-05-10 Därför är vi i Stjärnsund i dag 

2008-05-12 Kyrkoherden samlade hela byn 

2008-05-12 "Jag hoppas ni ska minnas hennes livsglädje" 

2008-05-12 Knoppar brast 

2008-05-12 Jag är glad att jag kom till begravningen 

2008-06-18 Anders Eklund misstänks för fler brott 

2008-06-27 Restaurang med klimatmat 

2008-07-19 Dubbelmord och våld täkter i Eklunds åtal 

 

Bilaga 2 
Under denna bilaga finns kodschemat och fullständiga kodinstruktioner. 

 

Kodschemat: 

 

ID  

Tidning Dagspress 

 Kvällspress 

 Lokalpress 

  

Genre Reportage 

 Intervju 

 Nyhet 

 Notis 

 Ledare 

 Kolumn 
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Vem yttrar sig Privatperson 

 Offrets anhörig 

 Gärningsmannens anhörig 

 Näringslivs personlighet 

 Åklagare 

 Advokat 

 Expert 

 Journalist 

 Polis 

 Myndighetsaktör 

 Känd personlighet 

 Politiker 

 Kyrklig aktör 

 Flera parter 

 Kan ej uttyda 

  

Nyhetskriterium Spännande 

 Område 

 Sexuellt 

 Närhet 

 Viktigt 

 Ovanlig 

 Personlig 

  

Valens Negativ 

 Positiv 

 Kan ej uttyda 

  

Känslor Ja 

 Nej 

  

Fokus Gärningsman 

 Offret 

 Anhörig 

 Polisen 

 Annan myndighet 

 Flera parter 

 Ingen av ovanstående 

  

Idealiskt offer Ja 

 Nej 

  

Används ordet 

mord Ja 

 Nej 
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Omnämns 

fyndplatsen Ja 

 Nej 

  

Detaljbeskrivningar 

om mordet Ja 

 Nej 

  

Namnges misstänkt 

gärningsman Ja  

 Nej 

  

Vinkel Lokal 

 Hot 

 Konflikt 

 Brott 

 Kan ej uttyda 

  

Ämnesinnehåll Sökning efter offret 

 Jakten på gärningsmannen 

 Fakta 

 Sorgeyttring 

 Häktning 

 Åtal 

 Syndabock 

 Spekulationer 

 Misstankar 

 Kyrkan 

 Rättspsyk 

 Polisiärt arbete 

  

Liknande fall Ja  

 Nej 

  

Rubrik Informativ 

 Sensationell 

 Uppmaning 

 

Kodinstruktioner 

Genom att den kvantitativa innehållsanalysen är anpassningsbar gäller det att förklara kod-

schemats variabler samt dess variabelvärden. Då det vid all kvantitativ analys måste finnas väl 

definierade regler över hur texterna i artiklarna ska tolkas.291 Först producerades ett kodschema 

utifrån de operationaliserade begreppen från Litteraturöversikten samt det teoretiska ramverket. 

                                                 
291 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 206 
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Dock uppstod det problem med kodschemats variabler och variabelvärden vilket inte alls är 

ovanligt. Då merparten av kodscheman i flera fall måste omdefinieras eller utökas.292 Så efter 

att ha kodat cirka 50 artiklar från lokalpressen samt dagspressen omdefinierades flera av 

variabelvärdena dessutom valdes vissa variabler bort. Det slutgiltiga kodschemat har totalt 17 

variabler och här följer kodinstruktionerna till dessa. Om två av analysenheterna fokuserade på 

både offret och gärningsmannen tillämpades huvudandelsprincipen. Vilket innebar att det 

variabelvärde som merparten av rapporteringen handlade om inkodades under variabel-

värdet.293 Exempelvis om huvudfokus var på offret inkodades analysenheten under värdet 

Offret. Detta gällde för flertalet variabler. Om exempelvis flera parter fick lika stort utrymme i 

en analysenhet inkodades denna under värdet Flera parter. Då kvantitativa analyser alltid strävar 

efter att vara heltäckande innehöll vissa variabler värdena Kan ej uttyda. Dessa användes då 

ingen av de andra värdena under dessa variabler kunde tillämpas.294  

Den första variabeln var ID och användes för att studera hur många analysenheter som fanns i 

varje tidningstyp. DN:s analysenheter för 2008 hade kodnummer 1, där ettan signalerade att det 

var DN 2008 som utgjorde materialet. Variabel nr två var Tidning och hade variabelvärdena 

Lokalpress, Dagspress och Kvällspress. Variabeln användes för att se hur många analysenheter 

som återfanns under respektive tidningstyp. ÖP, Barometern och SDT inkodades under 

variabelvärdet lokalpress. Detta för att dessa var lokala tidningar. DN inkodades under 

dagspress och Expressen under kvällspress. 

Den tredje variabeln var Genre och hade variabelvärdena: Reportage, Intervju, Nyhet, Notis, 

Ledare och Kolumn. Analysenheter där journalistens åsikter var tydliga inkodades under 

variabelvärdet Reportage.295 Analysenheter där journalisten tydligt utfrågade en källa 

inkodades under variabelvärdet Intervju. De analysenheter som endast informerade om fallen i 

långa texter och inkodades under variabelvärdet Nyhet. Dessa analysenheter hade ett 

gemensamt format. Dessutom innehöll de en bild, ingress och rubrik. De analysenheterna som 

inkodades under variabelvärdet Notis, hade i likhet med de som inkodades under Nyhet, ett 

tydligt format. Vilket innefattades av korta texter utan varken bilder eller ingress.296 De 

analysenheter som fanns på första sidan under rubriken ledare inkodades under variabelvärdet 

                                                 
292 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (red.), Metodpraktikan: konsten att studera 
samhälle, individ och marknad, 4., [rev.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, 206 
293 Ibid, 207 
294 Ibid, 204  
295 http://www.ne.se./uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reportage  
296 http://www.ne.se. /uppslagsverk/ordbok/svensk/notis  

http://www.ne.se./uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reportage
http://www.ne.se.webproxy.student.hig.se:2048/uppslagsverk/ordbok/svensk/notis
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Ledare.297 Analysenheterna som tydligt markerade journalisternas egna åsikter angående fallen 

inkodades under värdet Kolumn.298 

Den fjärde variabeln som tillämpades för att undersöka på vilket sätt tidningstyperna 

rapporterade angående fallen var Nyhetskriterium. Denna variabel hade värdena: Spännande, 

Område, Sexuellt, Närhet, Viktig, Ovanlig och Personlig. De analysenheter som inkodades 

under variabelvärdet spännande innehöll information som kunde tolkas som en överdrift, 

sensationellt eller spekulativt. Dessutom innehöll dessa analysenheter en viss personskildring 

vilket bidrog till att läsaren kunde identifiera sig med de drabbade.299 Analysenheterna som 

inkodades under värdet Område innehöll en omfattande områdesbeskrivning. Variabelvärdet 

Sexuellt tillämpades då journalisterna fokuserade på sexualbrott eller anlade andra sexuella 

vinklar i rapporteringen. Närhet tillämpades då journalisterna använde omfattande person-

skildringar för att läsaren skulle känna en identifikation med händelsen.300 Viktigt användes då 

journalisterna endast beskrev fakta om fallet eller fokuserade på det polisiära arbetet. De 

analysenheter som vinklade fallen som en oväntad eller ovanlig händelse inkodades under 

Ovanlig. Variabelvärdet Personlig tillämpades främst då fokus i artiklarna var inriktad på olika 

aktörers personliga tankar och åsikter om fallen.  

Den femte variabeln var Valens och hade variabelvärdena: Negativ, Positiv och Kan ej uttyda. 

De analysenheter som innefattade en tydlig negativ valens angående fallen inkodades under 

värdet Negativ. De analysenheter som innehöll en positiv valens inkodades under värdet 

Positiv. Analysenheterna som inkodades under positiv kunde exempelvis innehålla information 

om att poliserna var på väg att lösa fallen. Eller andra positiva yttringar gällande fallen. De 

analysenheter som inte tydligt kunde inkodades under de andra variabelvärdena inkodades 

under Kan ej uttyda.  

Den sjätte variabeln var Vinkel och hade variabelvärdena: Lokal, Hot, Konflikt, Brott och Kan 

ej uttyda. Denna variabel handlade om vilken vinkel journalisterna hade anlagt i rapporteringen. 

De analysenheter som innehöll en tydlig lokal vinkling i rapporteringen inkodades under värdet 

Lokal. Dessutom innehöll dessa analysenheter lokala namn på platser och områden som inte 

beskrevs djupare. De analysenheter som beskrev fallen som ett hot mot befolkningen i stort 

eller områdena inkodades under variabelvärdet Hot. Analysenheterna som innehöll en 

                                                 
297 http://www.ne.se. /uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ledare  
298 http://www.ne.se./uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kolumn  
299 Ghersetti, Marina. Sensationsjournalistikens mekanismer. I Medierna och demokratin, Nord, Lars & Strömbäck, Jesper (red.), 
241-265. Studentlitteratur, Lund, 2004, 241  
300 Ibid, 242 

http://www.ne.se./uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kolumn
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polarisering mellan olika grupper eller myndigheter inkodades under värdet Konflikt. Dessa 

analysenheter innehöll också en diskussion om vem som egentligen var ansvarig till att 

händelserna kunde hända. Kritik riktades både mot gärningsmännen men även mot 

socialtjänsten samt polisen. De analysenheter vars fokus endast var på själva fallen och det 

polisiära arbetet infogades under Brottsvinkeln. Analysenheterna som inte kunde inkodas under 

de fyra andra värdena infogades under Kan ej uttyda. 

Den sjunde variabeln var Övergripande ämne och hade variabelvärdena: Sökning efter offret, 

Jakten på gärningsmannen, Fakta, Sorgeyttring, Häktning, Åtal, Syndabock, Spekulation, 

Misstanke, Kyrkan, Rättspsyk och Polisiärt arbete. Variabeln Övergripande ämne studerades 

för att se vilket huvudsakligt ämne som journalisterna rapporterade om gällande fallen. Sökning 

efter offret användes då journalisterna beskrev hur aktörer sökte efter offren. Jakten på 

gärningsmannen användes då fokus i innehållet var på att hitta gärningsmännen. Variabelvärdet 

Fakta användes då journalisterna endast beskrev ren fakta gällande fallen. Värdet Sorgeyttring 

användes då rapporteringen innehöll ett tydligt sorgeyttringstema. Dessa analysenheter innehöll 

bl.a. andra källors sorgeyttringar och beskrivningar gällande platsen där dåden skedde. 

Variabelvärdena Häktning, Åtal och Rättspsyk tillämpades då journalisterna rapporterade om 

vad som väntade gärningsmännen. Exempelvis när fokus var riktad på häktningen, åtalet eller 

den när gärningsmännen fick genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Variabelvärdet 

Syndabock användes då journalisterna rapporterade om vem som förutom gärningsmannen var 

skyldig till dåden. Spekulationer användes då journalisterna lät andra aktörer eller de själva 

spekulera angående fallen. Misstanke användes då poliserna som aktörer beskrev de misstankar 

de hade angående fallen. De analysenheter där rapporteringen låg på kyrkan och 

begravningarna inkodades under värdet Kyrka. De analysenheter som innehöll en tydlig 

beskrivning angående polisernas arbete inkodades under variabelvärdet Polisiärt arbete. 

Den åttonde variabeln var Liknande fall och hade variabelvärdena Ja och Nej. De analysenheter 

som innehöll en  tydlig jämförelse mellan flickornas fall och andra liknande fall inkodades 

under värdet Ja. De som inte innehöll någon jämförelse inkodades under värdet Nej. 

Den nionde variabeln var Rubrik och hade variabelvärdena: Informativ, Sensationell och 

Uppmaning. De analysenheter vars rubriker endast beskrev faktisk information inkodades 

under värdet Informativ. De analysenheter vars rubriker innehöll överdrifter, hotfulla 

beskrivningar eller andra sensationella mediealiseringsknep inkodades under värdet 

Sensationell. De analysenheter som innefattades av någon typ av uppmaning till läsaren 
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inkodades under värdet Uppmaning. Ett exempel där rubriken inkodades under uppmaning var 

denna: ”Flickans mamma vädjar: ”Fortsätt leta efter min dotter”. 

Den tionde variabeln var Vem yttrar sig och användes för att studera vilka källor journalisterna 

använde sig i rapporteringen. Variabelvärdena var: Privatperson, Offrets anhörig, Gärnings-

mannens anhörig, Näringslivspersonlighet, Åklagare, Advokat, Expert, Journalist, Polis, 

Myndighetsaktör, Känd personlighet, Politiker, Kyrklig aktör, Flera parter och Kan ej uttyda. 

De flesta av dessa källor är redan tydligt definierade då exempelvis en Åklagare är en person 

som omnämns i analysenheten med sin titel Åklagare. De personer som omnämns med sin titel 

i rapporteringen inkodades under variabelvärdena: Åklagare, Advokat, Polis, Myndighetsaktör 

och Politiker. De analysenheter där en privatperson fick uttala sig i rapporteringen inkodades 

under Privatperson. I de analysenheter där offrets anhöriga eller anhöriga till gärningsmannen 

var källorna inkodades under Offrets anhörig respektive Gärningsmannens anhörig. Som 

anhörig räknades familjemedlemmar, vänner och arbetskamrater. Näringslivspersonlighet 

tillämpades då källorna omskrevs som butikschef eller liknande. Dessa källor beskrevs också 

utifrån sin yrkestitel men med ett annat fokus än exempelvis Polisen. De källor som omskrevs 

i analysenheterna som experter inom olika ämnen inkodades under variabelvärdet Expert. De 

analysenheter som inkodades under variabelvärdet Kyrklig aktör innehöll källor som arbetade 

inom kyrkan exempelvis präster. Känd personlighet användes då journalisterna använde 

kändisar som källor i rapporteringen. De källor som inkodades under detta värde var bl.a. kända 

musiker. Då flera av de omnämnda källorna i lika hög grad fick uttala sig i rapporteringen 

användes Flera parter. Och då ingen källa var tydlig i analysenheterna användes Kan ej uttyda. 

De analysenheter som innehöll journalisternas egna åsikter såsom ledare, kolumner och 

reportage inkodades under värdet Journalist. Likväl menar Asp och Bjerling att det vara 

komplicerat att studera journalisternas egna åsikter i texterna. Därför inkodades endast de 

analysenheter där journalisternas åsikter var framträdande.301  

Den 11 variabeln var Känslor och hade värdena Ja och Nej. De analysenheter som innefattades 

av någon form av känsloyttring inkodades under värdet Ja. Exempel på känsloyttringar var när 

journalisterna belyste att folk var ledsna att de grät eller när journalisterna istället beskrev 

personers ilska gentemot händelsen. De som inte innehöll sådana beskrivningar inkodades 

under värdet Nej.  

                                                 
301 Asp, Kent & Bjerling, Johannes, Mediekratin: mediernas makt i svenska val, Stockholm, 2014, 67 
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Den 12 variabeln var Fokus och hade variabelvärdena: Gärningsman, Offret, Anhörig, Polisen, 

Annan myndighet, Flera parter och Ingen av dessa. Denna variabel användes för att undersöka 

vilket fokus journalisterna tillämpade i rapporteringen. Om fokus i analysenheten främst låg på 

gärningsmannen inkodades enheten under variabelvärdet Gärningsmannen. Samma 

kodningsprincip var för variabelvärdena Offret och Polisen. Under variabelvärdet Anhörig 

inkodades endast de analysenheter där fokus låg på offrens anhöriga alltså inte 

gärningsmännens anhöriga. Variabelvärdet Annan myndighet tillämpades då journalisterna 

exempelvis fokuserade på socialtjänsten eller skolan. De analysenheter där fokus i lika hög grad 

låg på flera av dessa värden inkodades under Flera parter och då fokus inte fanns på något av 

de andra sex värdena inkodades analysenheten under Ingen av dessa.  

Den 13 variabeln var Idealiskt offer och hade variabelvärdena Ja och Nej. Denna variabel 

användes för att studera om offren beskrevs som idealiska i enlighet med Christies term 

Idealiska offer. De analysenheter där offren beskrevs utifrån hans term inkodades under 

variabelvärdet Ja. De analysenheter där offren inte beskrev som sådana offer inkodades under 

värdet Nej. 

Den 14 variabeln var Används ordet mord och hade variabelvärdena Ja och Nej. Anledningen 

till att ordet mord behövdes undersökas berodde på dess innebörd. Att fällande dom i 

rättegångar blir mord är väldigt sällsynt då det handlar om våldsbrott. Istället handlar det i högre 

grad om dråp eller misshandel som leder till dödsfall. Likväl är ordet mord ett sensationellt ord 

och genererar ett högre läsvärde och därför tillämpas det gärna av journalister.302 De 

analysenheter där ordet mord i alla böjningar användes inkodades under variabelvärdet Ja. De 

som inte innehöll ordet mord utan kanske ordet död inkodades under variabelvärdet Nej. 

Den 15 variabeln var Omnämns fyndplatsen och hade variabelvärdena Ja och Nej. De analys-

enheter som innehöll beskrivning om platsen där dåden och flickorna anträffades på inkodades 

under värdet Ja. De analysenheter som inte innehöll dessa beskrivningar inkodades under värdet 

Nej.  

Den 16 variabeln var Detaljbeskrivningar om mordet och hade variabelvärdena Ja och Nej. De 

analysenheter som innehöll beskrivningar om hur dåden hade utförts samt vilka vapen som hade 

                                                 
302 Sarnecki, Jerzy. Brott, journalistik och verkligheten. Kriminaljournalistikens betydelse för samhället. I Mord, blod och moral: 
om kriminaljournalistik, Gadd, Pia (red.), 48-65. Carlsson, Stockholm, 1994, 52 
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använts inkodades under värdet Ja. De analysenheter som inte innehöll några av dessa 

beskrivningar inkodades under värdet Nej. 

Den 17 variabeln var Namnges misstänkt gärningsman och hade variabelvärdena Ja och Nej. 

De analysenheter som innehöll gärningsmannens namn inkodades under värdet Ja och de 

analysenheter som inte innehöll namnen inkodades under värdet Nej. 

Bilaga 3 
Textanalytisk mall som användes i den tematiska textanalysen på totalt 18 av de 467 

analysenheterna.  

Hur beskriver tidningarna offret? 

-Vilka detaljer gällande offret får vi veta? 

-Beskrivs detaljer som kan verka allt för känsliga med tanke på offrets anhöriga? 

-Publiceras bild och namn på offret? 

-Vilka ord väljer journalisterna när de beskriver offret? 

-Vilka är källorna som berättar om offret, exempelvis är de anhöriga eller bekanta? 

Hur beskriver tidningarna den misstänkta gärningsmannen? 

-Vilka detaljer gällande den misstänka gärningsmannen får vi veta? 

-Publicerar journalisterna någon bakgrundsinformation om den misstänkte gärningsmannen? 

-Publiceras bild och namn på den misstänkte gärningsmannen?  

-Använder journalisten positiv eller negativ vinkel när de beskriver den misstänkte 

gärningsmannen? 

-Vilka är källorna som berättar om den misstänkte gärningsmannen, exempelvis är de 

anhöriga eller bekanta? 

-Vilka ord väljer journalisterna när de beskriver den misstänkte gärningsmannen? 

Hur beskriver tidningarna mordfallen? 

-Finns det detaljer om fyndplatsen? 

-Finns det detaljer om hur mordet gick till? 

-Hur använder journalisterna dramaturgin? 

-Hur är artiklarna vinklade? 

-Gör journalisterna egna ställningstagande gällande mordfallen? 

-Vilka personer får utrymme i artiklarna och på vilket sätt? 

-Vilka specifika ord utmärker sig när journalisterna beskriver mordfallen? 

Går det att utifrån artiklarna tyda om journalisterna har beaktat de pressetiska reglerna? 

-Om de har beaktat dessa hur syns det i artiklarna? 

-Om de inte har beaktat dessa hur syns det i artiklarna? 

-Beskriver journalisterna etiska överväganden gällande rapporteringen? 

-Vilka är journalisternas källor? 

Hur beskrivs området där flickorna bodde? 
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Bilaga 4 
Under denna bilaga redovisas 11 av de totalt 15 figurer som diskuteras i kapitel Analys. 

Figur 5. Visar fördelningen mellan antalet analysenheter under respektive valens 

Figur 6. Visar fördelningen av ordet mord i rapporteringen gällande de tre fallen 
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Figur 7. Visar vilket perspektiv som var anlagt på analysenheternas rubriker 

Figur 8. Visar i vilken mån journalisterna har tillämpat likande fall i rapporteringen 

 
Figur 9. Visar vilken vinkel journalisterna anlagt på rapporteringen 
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Figur 10. Visar i vilken mån journalisterna rapporterade om flickorna i termen idealiska offer 

 
Figur 11. Visar i vilken utsträckning tidningarna valde att namnge den misstänkta gärningsmannen 

 
Figur 12. Visar i vilken utsträckning tidningarna valde att beskriva detaljer gällande morden 
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Figur 13. Visar i vilken utsträckning känsloyttringar, såsom sorg och glädje finns med i rapporteringen  

 
Figur 14. Visar fördelningen i vilken utsträckning mordplatsen omnämns i rapporteringen 

 
Figur 15. Visar vilken person som står i fokus i rapporteringen  
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