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Sammanfattning
Denna studie gick ut på att se om publiceringen av artiklarna som handlar om psykiskt sjuka
och rättspsykiatri, ökade i omfång i Expressen och Svenska Dagbladet efter mordet på
utrikesministern Anna Lindh den 10 september 2003.
Vi ville även analysera några utvalda texter som tar upp psykiskt sjuka i samband med brott.
Vi använde oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder för att få en så heltäckande studie
som möjligt. Det vi kom fram till är att artikelantalet i båda tidningarna ökade efter mordet på
Anna Lindh. Dessutom såg vi en tendens till att Expressens artiklar är mer dramatiserande och
innehåller fler och större bilder än Svenska Dagbladets artiklar.
Slutligen vill vi nämna nyckelorden psykiskt sjuka, brott och medier som har en betydande
roll i vår uppsats.
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Abstract
The aim of this study was to see if the publishing of articles about pyshically disabled people
and forensic psyciatry inreased in the newspapers Expressen and Svenska Dagbladet after the
death of foreign minister Anna Lindh September 10th 2003.
We also wanted to analyse some chosen articles about crime that is presumably comitted by
pyshically disabled person. In our study we used both quantitative and qualitative methods to
receive as exhaustive study as possible.
Our certain conslusion is that the amount of articles increased after the death of Anna Lindh
in both newspapers. We even noticed tendency in drama in the articles published by
Expressen and that those articles contained more and larger pictures than the articles
published by Svenska Dagbladet.
Finally we would like to mention the keywords; mentally ill, crime and media which they all
have a signifikant part in our study.
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1 Förord
Denna studie är främst avsedd för att ge ytterligare kunskap i bevakningen av psykiskt sjuka i
medier. Det finns tidigare forskning inom detta område, men de tidningar vi valt att basera vår
undersökning på har aldrig tidigare undersökts för detta syfte.
Vi använder oss av vår journalistiska och naturvetenskapliga bakgrund i studien.
Vi vill tacka vår handledare Gunilla Hultén på Södertörns högskola som har guidat oss
igenom denna uppsats.
Denna studie har varit väldigt lärorik samtidigt som vi har haft trevliga stunder under arbetets
gång.
Vi önskar våra läsare en intressant läsning och hoppas att det är lika trevligt för er att läsa
studien som det har varit för oss att göra den.
Stockholm 21/3 2006
Roza Al och Ceren Xezal Dogan
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2 Inledning
”Han kommer gående med en osäker kroppshållning och mörk blick i ögonen. Han undviker
att få ögonkontakt med personerna han möter på gatan. Ingen vet vem han är. Hans grannar
har aldrig pratat med honom, de beskriver honom som en ensam, tillbakadragen, ung man.
Ingen vet vem han egentligen är. När han har lust kan han göra vad han vill, ingen bryr sig.
Han vet att han aldrig är ensam. Det är hans hemlighet. Han ser saker ingen annan ser, hör
gör han också. Då och då kan han ha en träff mellan fyra väggar. Det pratas och det dricks,
men det är bara en röst som hörs. Folk tycker bara han är konstig. Men ingen vet vem han
egentligen är. Men han vet, för han är Gud och idag har han lust att göra något gudomligt
när han är ute i folksamlingen. Han har gömt sitt trollspö i innerfickan. När klockan slår tre
ska han ta fram sitt trollspö och överraska alla i sin närhet.”
Texten här ovan är ett exempel vi själva har skrivit för att visa hur en psykiskt sjuk människa
kan orsaka ett så kallat ”vansinnesdåd”.
Folk med riktig verklighetsuppfattning förstår inte hur en människa kan göra något så hemskt
som att döda en annan individ, dessutom utan något motiv. Men psykiskt sjuka människor,
huvudsakligen personer som lider av schizofreni, har vanföreställningar och lever i en
verklighet olik vår. Deras handlande är sällan av illvilja.
Som man kan läsa i den kursiverade texten upplever den psykiskt sjuka personen och
människor i hans omgivning verkligheten olika (Schizofreniförbundets webbplats).
Vi har valt att skriva om en specifik grupps utsatthet i medierna, nämligen psykiskt sjuka.
Anledningen till vårt ämnesval är att vi som blivande journalister vill se i vilka sammanhang
psykiskt sjuka personer tar plats i medierna.
En tid efter att utrikesministern, Anna Lindh, knivhöggs den 10 september år 2003 tyckte vi
oss se en ökad mediabevakning av psykiskt sjuka i samband med brott. Med detta som
utgångspunkt byggde vi vår studie.
Med denna uppsats hoppas vi på att skapa en bättre förståelse i samhället för psykiskt sjuka
och även påverka medierapporteringen av dessa personer. Detta kanske är ett önsketänkande
men når vi fram till en enda person vet vi att vi har lyckats.
Vi tänkte avgränsa vår studie till två tidningar, en morgontidning, Svenska Dagbladet, och en
kvällstidning, Expressen. Inga andra medier förutom de två utvalda tidningarna kommer att
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undersökas. Vårt urval består endast av tre specifika ord, rättspsykiatri, psykiskt sjuk och
psykiskt störd/störda. Det är utifrån dessa ord vår studie har tagit form.
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3 Bakgrund
Vi lever i ett samhälle där våld och brott lyckats tränga sig in i våra hem via olika medier som
tv, radio, Internet och tidningar. Människor fascineras av brott och har gjort det sedan
urminnes tider. Vårt intresse för det farliga har påverkat tidningarna till den grad att de har
börjat prioritera att sätta de mest våldsamma händelserna på löpsedlarna. Varje dag ser man
stora rubriker som skriker våld, allt för att fånga vår uppmärksamhet.
Nyheter om avvikelser, ”dåliga” nyheter fyller ett underhållningsvärde och säljer bra på
nyhetsmarknaden. De är också moraliteter, skiljer de ”goda” krafterna från de ”dåliga”,
åskådliggör konflikten mellan gott och ont. Journalistiken har makt att definiera vad som är
rätt att betrakta som ”normal” (Pollack 2001, s.79)
Tv-program, spel, Internet och sånger innehåller någon form av våld eller brott. Spel som går
ut på att skjuta och döda anses vara underhållning och är ungdomarnas favoriter. Tv-serier
som till exempel CSI (Crime scene investigation) och NCIS (Navy criminal investigation
service) har blivit väldigt populära på sistone. Serierna handlar om olika brott och hur man
kan lösa dem (Jewkes 2004, s.3). Dessa serier ger utmärkta exempel på vilka fällor som ska
undvikas för att slippa åka fast om man begår ett brott. Enligt en teori som Pollack (2001,
s.37) lägger fram fungerar medierna som universitet som sprider kunskap om olika sätt att
begå brott på.
Som vi alla vet har medier makten att påverka och nå ut till en stor skara. Ett exempel på detta
är mordet på Anna Lindh. Dagen efter mordet fick psykiatrins akutmottagning i Örebro
dubbelt så många besökare jämfört med en vanlig dag (Larsson 2004, s.88-144). Medier kan
omvandla det ordinära till det extraordinära. Genom att använda laddade ord kan de
dramatisera och göra en nyhet större än vad den egentligen är. Medierna omvandlar en
potentiell nyhet till en aktuell händelse (Jewkes 2004, s.67-68).
Ända sedan år 1990 har orden risk, hot och fruktan, ökat i medierapporteringen. Detta har lett
till att fler människor har börjat bli rädda för olika sorters fenomen, trots att livet på många
sätt är tryggare och säkrare idag jämfört med tidigare. Detta behöver inte betyda att medierna
är dem enda som har påverkat allmänheten att tänka så. Alla är inte lika och personer reagerar

9

annorlunda på olika saker. Man måste även komma ihåg att den ekonomiska och tekniska
utvecklingen av vårt samhälle också har orsakat risker, både miljömässiga och andra.
Människornas upplevelser av rädsla och för att vara utsatta för risker kan vara en produkt av
vårt moderna samhälles strukturella förändringar som rör ekonomi, immigration, olika typer
av befolkningsflöden, arbetsförhållanden och förhållanden mellan könen (Pollack 2001, s.91).
En undersökning utförd på begäran av Astra Zeneca visar att cirka 71 procent av Sveriges
befolkning tycker att personer som har fått diagnosen schizofreni borde tvångsvårdas.
Undersökningen utfördes på 1000 personer via telefonintervjuer under perioden 20-26
november 2003. Svaren visar signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. Jämfört med
männen känner sig kvinnor mer oroade över hot från psykiskt sjuka människor nu än förut.
Undersökningen visar även en stor skillnad mellan storstad och landsort. Landsortsborna
känner sig mer hotade, speciellt efter den senaste tidens våldsamma händelser (Astra Zenecas
webbplats).
Lagen om rättspsykiatrisk vård skärptes (år 1992) efter att medierna under många år
regelbundet hade tagit upp dess brister. De påstod att personer som hade dömts till psykiatrisk
vård hade fått för milt straff för sina handlingar, att de hade släppts ut för tidigt eller att de
helt enkelt hade felbedömts. Detta innebar att en högre grad av störning krävdes för att kunna
dömas till vård. En effekt av detta blev att allt fler som tidigare hade dömts till rättspsykiatrisk
vård istället dömdes till fängelsestraff.
Idag bedöms den ökande andelen fångar med psykiska problem vara ett av fängelsernas mer
svårlösta problem (Pollack 2001, s.23).
Efter våldsdåden i Åkeshov 19 maj, 20031 och Gamla stan 31 maj, 20032 men i synnerhet
efter mordet på Anna Lindh den 11 september 20033, har det varit oerhörda debatter och stor
uppmärksamhet kring psykiatrin och människor med psykiska sjukdomar. I medierna återgavs
personer med svåra psykiska problem som otillräkneliga och potentiella brottslingar.
Psykiatrireformen och psykvården framställdes som misslyckad och roten till allt ont som
drabbat vårt samhälle senaste tiden (Höijer & Rasmussen 2005a, s.10).

1

En 32-årig man med en järnstång slog ihjäl en man och misshandlade sex personer i Åkeshov den 19 maj 2003
Den 31 maj 2003 körde en man rakt in i en folkmassa på Västerlånggatan i Gamla Stan, Stockholm
3
Anna Lindh knivhöggs den 10 september 2003 men dog den 11 september 2003
2
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3.1

Historik

Synen på psykiskt sjuka personer har inte varit densamma genom tiderna. Strafflagen från
1864 utgick från en morallära om synd, straff och försoning. Genom straff kan man sona sitt
brott. Enligt dåtida synsätt existerade inte några ”kriminella sinnessjuka”. Antingen var man
brottsling eller så var man sinnessjuk. Någon tredje möjlighet fanns inte.
En sinnessjuk person som begått en brottslig handling blev straffriförklarad på grund av
otillräknelighet och var därmed inte skyldig till brott. Från och med år 1890 kunde en
brottsling gå fri från straff eller få straffet lindrat med hänvisning till paragraferna 5:5 och 5:6
i den gamla strafflagen (Belfrage 1995, s.25-26).
§ 5:5 Gärning som begås av den, som är avvita, eller vilken förståndets bruk, genom sjukdom
eller ålderdomssvaghet, är berövat, vare strafflös. Har någon utan egen skuld, råka i sådan
sinnesförvirring, att han ej till sig visste; vare och gärning, det han i det medvetslösa tillstånd
förövar, strafflös.
§ 5:6 Prövas någon, som brottslig gärning begått, därvid hava, eller sinnessjukdom,
ålderdomssvaghet eller annan, utan egen skuld, iråkad förvirring saknat förståndets fulla
bruk, ehuru han ej kan för strafflös anses efter 5 §: då må, efter omständigheterna, straffet
nedsättas under vad i allmänhet å gärningen följa bort.
Det var alltså brottslingens sinnestillstånd vid brottet som avgjorde huruvida denne fick gå fri
eller fick kortare straff. Om brottslingen inte kunde räknas som tillräknelig vid tiden då brottet
begicks kunde denne alltså bli straffri. Till grund för straffriförklaringen låg fyra kriterier:
(1) vissa undantagsfall av konstitutionell psykopati;
(2) vissa psykiska defekttillstånd av djupgående natur, vilka orsakats av hjärnskador eller
hjärnsjukdomar;
(3) vissa svårare neurotiska sjukdomstillstånd eller svåra fixerade neuroser; samt
(4) vissa ålderdomsförändringar inom gränsområdet till verklig senil demens
(Justitiedepartementets promemoria nr.1, 1946, s.23 se Belfrage 1989, s.11)

11

Under den andra hälften av 1900-talet ökade brottsligheten markant och runt 1956 kom en ny
lagstiftning som var mer liberaliserad och satsade på vård istället för straff. Alla brottslingar
skulle betraktas som ansvariga inför lagen. Detta gällde även psykiskt sjuka människor. Dock
skulle en psykiskt sjuk brottsling dömas till psykiatrisk vård, inte för att han räknades som
”otillräknelig” utan för att det var den bästa åtgärden för att återanpassa brottslingen till
samhällslivet. Man tog hänsyn till brottslingens vårdbehov istället för dess sinnestillstånd.
Den rättspsykiatriska undersökningen skulle undersöka om den åtalade var fullt tillräknelig
vid tiden då brottet begicks (Belfrage 1989, s.33-34).
Under slutet av 1960-talet började stängningen av mentalsjukhusen som då hade cirka 35 000
vårdplatser inom psykiatrisk slutenvård, varav de flesta var på mentalsjukhus. Patienterna
överfördes till andra vård- och boendeformer. Samtidigt som mentalsjukhusen avvecklades
byggdes det under 70-talet upp en omfattande psykiatrisk öppenvård som blev färdig vid
mitten av 80-talet. Då fanns det ungefär 135 psykiatriska kliniker och cirka 500 lokala
öppenvårdsmottagningar (Socialstyrelsens webbplats).
År 1965 infördes brottsbalken som var unik i världen genom sin lagstiftning om human
kriminalvård, human i den mening att man i påföljden vägde in brottslingens återanpassning
till samhället. Enligt den gamla strafflagen var gränsen mellan straff och vård knivskarp, den
tillräknelige skulle få straff och den som ansågs vara otillräknelig vid tiden för brottet skulle
få vård. I princip skulle alla brottslingar ha vård, antingen kriminalvård eller psykiatrivård.
Rättpsykiatern hade nu mer att ta hänsyn till, denne skulle väga in den anklagades tillstånd vid
brottet, dennes sociala situation, det aktuella vårdbehovet och vilka behandlingsformer som
fanns tillgängliga. Utifrån dessa aspekter skulle psykiatern bestämma vilken vård som passade
bäst för den enskilde brottslingen (Belfrage 1989, s.40-41).

År 1992 ändrades den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen. Från att ha varit lagen om
sluten psykiatrisk vård (LSPV) blev den två nya lagar: lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
och lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Meningen var att anpassa de nya lagarna till den
begränsade psykiatriska tvångsvården under slutet av 1900-talet (Socialstyrelsen 2003, s.6-7).
Lagen om rättspsykiatrisk vård var extremt sträng och det krävdes en större grad av psykisk
störning för att kunna dömas till vård. Detta var följden av all negativ medierapportering om
rättspsykiatriska vårdens brister och brottslingarnas lindriga domar. Resultatet blev att de som
12

tidigare skulle ha dömts till vård istället dömdes till fängelse. Detta i sin tur innebar att den
ökande andelen av fångarna i fängelserna nu var psykiskt sjuka (Pollack, 2001, s.23).
När psykiatrireformen infördes i Sverige den 1 januari 1995 hade antalet vårdplatser minskat
från att ha varit 12 960 runt år 1991 till 8 372 vårdplatser år 1995. Med psykiatrireformen
menas att personer som var inlagda på psykiatrisk heldygnsvård (som dock inte var i behov av
sådan vård) istället flyttades till kommunala boendeformer eller privata boenden som
kommunen betalar för. Syftet med detta var att förbättra psykiskt sjukas situation genom att
öka deras möjlighet till gemenskap och delaktighet i samhället. Psykiatrisk heldygnsvård
skulle endast gälla för personer som hade långvarig allvarlig psykisksjukdom så som
schizofreni som utgör cirka 20 procent av psykiatrins patienter (Socialstyrelsens webbplats).
År 2001 hade antalet platser inom psykiatrin i landet minskat ytterligare till 5 565, varav cirka
1 200 vårdplatser upptogs av personer som var dömda till rättspsykiatrisk vård. Regionalt har
minskningen av slutenvårdsplatser varit olika från område till område. I Stockholm minskade
antalet vårdplatser från 3 219 år 1991 till 559 platser år 2003. Uppgifterna från socialstyrelsen
visar även att sedan 1990-talet har antalet tvångsvårdade enligt lagen om psykiatrisk vård
(LPV) minskat medan de som dömts till rättpsykiatrisk vård (LRV) har ökat i antal.

3.2

Rättspsykiatrisk vård

Synen på vad som är ett brott och vem som är en brottsling varierar över tid och förändras
när samhället förändras (Pollack 2001, s.101).
En italiensk läkare, Cesaro Lambrosso (1835-1909) skrev i sin bok, L'uomo delinquente, den
kriminella mannen (1876), att man kunde identifiera en kriminell person genom att titta på
dess fysiska avvikelser. Lambrosso studerade avrättade kriminella och kom fram till
slutsatsen att personer som bröt mot lagen hade annorlunda fysiska drag såsom, framstående
käkar, starka hörntänder, sluttande panna och ovanlig storlek på öronen (Jewkes 2004, s.8,
45).
En brottsling som lider av en allvarlig psykisk störning, anses enligt lag vara en person som
inte är ansvarig för sina handlingar och kan därför dömas till vård istället för fängelse (Höijer
& Rasmussen 2005a, s.10). Endast 10 procent eller mindre av våldsbrotten begås av personer
med psykisksjukdom. Våldsbrott bland psykiskt sjuka förekommer främst hos personer som
lider av schizofreni och personer med personlighetsstörning som även har problem med
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missbruk. Dessutom har studier visat att den som drabbas av dådet oftast är någon som
gärningsmannen känner (Socialstyrelsen webbplats).
En person som har begått ett brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning får inte
dömas till fängelse utan domstolen får överlämna honom/henne till rättspsykiatrisk vård
istället. För att ett sådant beslut ska kunna fattas krävs det att domstolen tagit emot en
medicinsk bedömning. Det är den rättspsykiatriska undersökningsverksamheten som utreder
ifall en person som är åtalad för brott har begått detta under påverkan av en allvarlig psykisk
störning. Därefter beslutar rättspsykiatriska undersökningsverksamheten om det finns
förutsättningar för att överlämna den misstänkte till rättspsykiatrisk vård (Belfrage 1995,
s.48). Utredningen kan vara av två slag, nämligen rättpsykiatrisk undersökning (RPU) eller en
så kallad § 7-intyg som är mindre omfattande.
Vid en RPU deltar rättspsykiatriker (läkare), psykolog, kurator och vårdpersonal i ett team.
Kuratorn samlar ihop all information om den misstänkte och skriver en socialutredning.
Psykologen gör sin bedömning i ett eget utlåtande efter samtal och tester av olika slag.
Vårdpersonalen beskriver hur den intagne fungerar på avdelningen. Läkaren gör de
medicinska undersökningarna och ansvarar för det slutliga rättspsykiatriska utlåtandet.
Under tiden för den rättpsykiatriska undersökningen (RPU) är den häktade personen intagen
på den rättspsykiatriska undersökningsenheten. Undersökningstiden för en häktad brottsling
får högst ta fyra veckor. Är den misstänkte däremot inte häktad får det ta sex veckor. Den
misstänkte kan vara hemma, på sjukhus eller på behandlingshem under undersökningstiden
men får besöka undersökningsteamet ett antal gånger för samtal, undersökningar och tester
(Lidberg & Wiklund 2004, s.161-164).
Vid en § 7-undersökning däremot, är det endast läkaren som granskar tillgängliga handlingar
och gör sin bedömning efter undersökning och samtal med den misstänkte. Bedömningen
redovisas för domstolen i ett så kallat § 7-intyg.
Under ett år genomförs cirka 1800 stycken § 7 - undersökningar och 650 stycken RPU. Detta
kan jämföras med att ungefär 1 200 000 brott anmäls per år och av dessa är antalet uppklarade
brott omkring 220 000. Varje år döms cirka 55 000 personer för brott och av dessa döms cirka
14 000 till fängelse (Lidberg & Wiklund 2004, s.162, Rättsmedicinalverkets webbplats).
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Av dem som genomgår någon form av undersökning är omkring 90 procent män och 10
procent kvinnor. Genomsnittsåldern är drygt 30 år varav cirka 30 procent är födda utomlands.
De vanligaste brotten som de undersökta gjort sig skyldiga till är misshandel, mord/dråp,
olaga hot, sexualbrott och mordbrand (Belfrage 1995, s.41).
Över 95 procent av dem som får gå igenom en RPU bedöms ha någon form av psykisk
störning. Det är emellertid bara i ungefär hälften av fallen som denna störning bedöms vara
allvarlig i enlighet med lagstiftningens krav. Begreppet allvarlig psykisk störning är snarare
ett juridiskt- än ett medicinsktbegrepp. Det innefattar i första hand psykotiska tillstånd, så som
schizofreni, depressioner med självmordsrisk och starkt tvångsmässiga beteenden. För
ungefär 45 procent av de som får genomgå en RPU rekommenderas rättspsykiatrisk vård
medan det för 15 procent rekommenderas skyddstillsyn eller vård inom socialtjänsten. Sedan
år 2003 har antalet rättspsykiatriska undersökningar minskat med cirka 18 procent och antalet
§ 7 - undersökningar med cirka 9 procent (Rättsmedicinalverkets webbplats).
En utvärdering gjord av Socialstyrelsen år 2002 under en 3,5 års tid visar att av 665 personer
som dömdes till rättspsykiatrisk vård återföll ca 10, 7 procent i någon form av våldsbrott och
1,6 procent i grova våldsbrott. Om man jämför det vid en tidigare undersökning från år 1999
var siffrorna betydligt högre, cirka 17 procent hade återfallit i brott inom ett år efter
utskrivningen och 30 procent inom fyra år.

3.3

Tidigare forskning

Det har inte forskats mycket om psykiskt sjuka i medier.När det gäller psykiskt sjuka i medier
har det inte forskats mycket på det tidigare. De enda forskningar som vi har fått tag på och
kommer att ta upp här har kommit efter år 2003. Detta beror på att 2003 var ett år med ett
flertal våldsdåd som alla hade begåtts av personer som var svårt psykiskt sjuka. Speciellt
uppmärksammade blev psykiskt sjuka brottslingar efter mordet på utrikesministern Anna
Lindh den 10 september 2003.
Till vårt förfogande har vi en c-uppsats från år 2004, skriven av Ann-Chatrin Hedström, en
journaliststuderande på Stockholms universitet, och två studier från år 2005 utförda av
Birgitta

Höijer,

professor

och

Joel

Rasmussen,

doktorand,

i

medie-

och

kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet.
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Den ena studien är på uppdrag av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) och den andra är ett
samarbetsprojekt mellan Riksförbundet för social och mental hälsa (RSMH), Örebro
universitetet, Handikappsförbundets samarbetsorgan och Paraplyprojektet.
C-uppsatsen behandlar psykiskt sjuka i dagspressen och består endast av kvalitativa
undersökningar av ett antal artiklar från morgontidningen Dagens Nyheter och
kvällstidningen Aftonbladet. Undersökningen begränsas till en händelse under juni månad år
2003. Slutsatsen var att dagspressen framställer svårt psykiskt sjuka personer som brottslingar
istället för patienter och den svenska psykiatrin framställs som en institution i kris och i behov
av mer slutenvårdsplatser.
Studien utförd på uppdrag av KBM, Medborgare om våldsdåd; reaktioner efter mordet på
Anna Lindh och andra dåd, har som syfte att undersöka och analysera medborgares reaktioner
vid uppmärksammade dåd. Rapporten bygger på intervjuer med medborgare i Sverige med
helt skilda sociala och kulturella bakgrunder. Koncentrationen av studien läggs på mordet av
utrikesministern Anna Lindh.
Rapporten visar att kvinnor är mer oroade för våld och brottslighet än män, speciellt efter de
senaste våldsdåden. Dessa uppfattas som en del av en negativ samhällsutveckling, där
välfärdssamhället håller på att gå under medan det meningslösa och oförutsedda våldet ökar.
Polisen agerar inte som den borde, psykiatrin tar inte hand om allvarligt störda personer och
medmänniskor vågar inte ingripa när något sker. Ett samhälle som inte kan skydda sina
medborgare anses vara ett samhälle i kris. Dessutom visar rapporten att all medierapportering
har bidragit till att alltfler är oroliga över att allvarligt psykiskt sjuka personer befinner sig ute
i samhället och att det är i en sådan situation som vad som helst kan hända. Detta tankesätt
kan till slut leda till att människor med allvarlig psykisk sjukdom blir utstötta och isolerade i
samhället. De är redan en utsatt grupp och i och med att medierna pekar ut dem kommer de
bli ännu mera utsatta och isolerade.
Den andra studien är utförd av Birgitta Höijer och Joel Rasmussen är Mediebilden av psykisk
sjukdom och psykiatrin i samband med våldsbrott. Denna studie är baserad på Dagens
Nyheter, Aftonbladet och Rapport. Även här får man fram att medierna uppmärksammar
psykiatrin, personer med psykiskt sjukdom och vårdpolitiken som orsak till de senaste
händelserna. Det påpekas att det behövs mer pengar till den psykiatriska vården så att mer
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slutenvårdsplatser kan skapas och att lagen om tvångsvård borde bli strängare. Den psykiskt
sjuka personen anses vara farlig, oberäknelig och irrationell till den grad att alla psykiskt
sjuka anses vara benägna att begå brott. De svenska medierna tar inte upp orsakerna och
bakomliggande faktorerna till de psykiska problemen som gärningsmannen lider av. Istället
antas de ha varit inspirerade av andra dåd. Psykisk sjukdom har plötsligt blivit kännetecknet
för det fruktansvärda våldet i dagens samhälle.
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4 Syfte och frågeställningar
Vi valde ett ämne som i dagsläget fortfarande är aktuellt, nämligen mediernas bevakning av
minoritetsgrupper i samhället. Hur kommer det sig att psykiskt sjuka allt för ofta hamnar i
medier i samband med negativa nyheter? Är det bara en tillfällighet eller begås brott ofta av
psykiskt sjuka? Eller är det verkligen så att medierna lägger tyngre bevakning på brott som
begås av minoriteter som i detta fall är mentalt sjuka människor?
Som vi tidigare nämnt valde vi att, i den kvantitativa analysen, undersöka om publiceringarna
om psykiskt sjuka ökade i tidningarna Expressen och Svenska Dagbladet efter mordet på
Anna Lindh den 11 september 2003 och hur stor ökningen i sådana fall var. Vi ville även
undersöka hur publiceringen såg ut mellan dessa två tidningar. Är det stora skillnader i val av
genre på artiklarna mellan tidningarna till exempel, och hur stora är i sådana fall skillnaderna?
Dessa var några av de frågor vi valde att undersöka.
På den kvalitativa analysen valde vi att undersöka om det var några skillnader mellan
artiklarna om psykiskt sjuka före och efter mordet på Anna Lindh.

Forskningsfråga för den kvantitativa analysen.
•

Hur omfattande var Expressens och Svenska Dagbladets rapportering om psykiskt
sjuka perioden före (2003-06-09 – 2003-09-09) och efter (2003-09-10 – 2003-12-10)
att Anna Lindh hade knivhuggits?

Underfrågor till kvantitativa analysen
•

Vilka typer av artiklar publicerades huvudsakligen före samt efter mordet på Anna
Lindh? Var det någon skillnad i valet av genre på artiklarna mellan tidningarna?

•

Vilken typ av klang hade artikelrubrikerna? Var de positiva, negativa eller neutrala?
Hur stora är skillnaderna mellan dessa från period ett till period två och mellan båda
tidningarna?

•

Hur stora var artiklarna som publicerades i tidningarna? Vilken storlek förekom mest,
stor (>1501 ord), mellan (751-1500 ord) eller liten (≤ 750 ord)? Var det någon skillnad
mellan period ett och period två? Är det någon skillnad i val av storlek mellan
Expressen och Svenska Dagbladet?
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Forskningsfråga för den kvalitativa analysen.
•

Vad är skillnaden/skillnaderna mellan de utvalda artiklarna om psykiskt sjuka, före
(2003-06-09 – 2003-09-09) och efter (2003-09-10 – 2003-12-10) att Anna Lindh hade
knivhuggits?

Underfrågor till den kvalitativa analysen
•

Hur mycket utrymme fick artiklarna som publicerades i Expressen och Svenska
Dagbladet före och efter mordet på Anna Lindh?

•

Hur många samt hur stora var bilderna som publicerades i samband med artiklarna?

•

På vilken sida samt var på sidan placerades texterna? Skilde sig placeringarna på något
sätt mellan period ett och två samt mellan tidningarna?

•

Vad för teckensnitt användes i tidningarna period ett och period två? Hur stora var
rubrikerna? Var rubrikerna uppseendeväckande eller neutrala?
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5 Material och metod
I detta avsnitt kommer vi att ta upp hur vi har gått tillväga i vårt sökande efter material, vilka
material vi har använt samt vilka metoder vi har utnyttjat i vår uppsats. Kapitlet har delats in i
fyra underrubriker som berör olika områden i metodens innehåll.

5.1

Val av undersökningsmetod

För att få en så enhetlig studie som möjligt valde vi att göra undersökningar med både
kvantitativa och kvalitativa metoder. På så sätt drar vi nytta av båda metodernas fördelar och
motverkar dess nackdelar (Pollack 2001 s.132).
Den kvantitativa analysen
Vi valde att besvara våra frågeställningar på den kvantitativa analysen genom att använda oss
av så kallade ”kortlivade” dokument, i vårt fall tidningar och Internet (Patel & Davidsson
2003, s.64). När man väljer att använda sig av dokument måste man försöka fastställa att de
fakta man presenterar är sannolika. För att kunna göra det måste man ställa sig kritiskt till
dokumenten. Detta gör man genom att ta reda på när och var dokumenten tillkommit, i vårt
fall var artiklarna har publicerats och vilket datum de publicerades, under vilka
omständigheter utgavs artiklarna och var det under någon påverkan? Alltså inspirerades
publiceringarna av några specifika händelser? Dessa kriterier har vi fyllt i vår undersökning
(Patel & Davidsson 2003, s.64).
När man gör en dokumentundersökning måste man tänka på hur mycket material man
behöver samla in och hur lång tid man har på sig att bli färdig med undersökningen. Förutom
dessa saker bör man också tänka på om man har ett ämne som är avgränsat till en viss
tidsperiod. Även dessa frågor hade vi i åtanke innan vi påbörjade vår studie.
För att hinna genomföra vår undersökning var vi tvungna att begränsa oss till två tidningar
och en tidsperiod på sex månader (Patel & Davidsson 2003, s.65).
Den kvalitativa analysen
Här valde vi en så kallad massmedieretorisk analysmodell för att gå djupare in i sju utvalda
artiklar. Vi bestämde oss för att göra en textanalys för att se om det finns några
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bakomliggande perspektiv och för att kunna få en klarhet i om, och i så fall vad, som dolde
sig bakom de enskilda texterna (Hultén 2000).
Textanalys används även för att se hur olika sätt att formulera samma sak ändrar texternas
innehåll (Lundgren, Ney & Thurén 1999, s.53). Detta var en av orsakerna till att vi valde att
göra en textanalys. Vi ville se om det fanns några skillnader i rapporteringen av liknande
händelser mellan period ett och två samt mellan tidningarna.
När man gör textanalyser bör man tänka på att man aldrig kan följa ett fastställt regelformulär
eftersom varje text är individuell och två personer aldrig kan skriva likadant fastän de
använder sig av samma metoder, material och språk.

5.2
Som

Undersökningsmaterial och urval
undersökningsmaterial

valde

vi

morgontidningen

Svenska

Dagbladet

och

kvällstidningen Expressen. Det avgörande i vårt val var att vi ville ha en morgon- och en
kvällstidning i vår undersökning, dels för att jämföra rapporteringen mellan tidningarna och
dels för att uppsatsen ska innefatta två tidningar med delvis olika målgrupper. Dessutom ville
vi ha två tidningar som har olika ägare. Dagens Nyheter som också är en morgontidning ägs
av samma koncern som Expressen. Därför var vi tvungna att välja någon av dessa två
tidningar. Skälet till att vi valde Expressen och inte Dagens Nyheter är att det finns tidigare
forskning inom vårt område som grundar sig på Dagens Nyheter och Aftonbladet.
Metoden vi använde oss av var kvantitativ.
De artiklar vi använde oss av i vår studie delade vi in i tydliga grupper. Till exempel hur stora
artiklarna var. Vi hade tre olika kategorier, stor, mellan och liten. Om en artikel var liten
bestod den högst av 750 ord. Vi gjorde detta för att inte felbedöma vilken grupp en viss artikel
ska hamna i.
Vårt urval begränsades till två tidningar och artiklarna kategoriserades efter vilken typ av text
det var, det vill säga nyhetsartikel, insändare, personporträtt, ledare, debatt samt reportage,
under en tidsperiod på sex månader. Om vi hade tagit en längre tidsperiod och/eller flera
tidningar hade vår undersökning varit mer omfattande.
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Det som kan tänkas vara negativt med kvantitativa studien är att man från början bestämmer
sig för att göra ett urval och utifrån detta komma fram till en objektiv slutsats, alltså, resultatet
påverkas av det urval man gör. Denna metod anses vara objektiv för vårt urval men genom att
ett urval görs kommer ens dolda åsikter fram.
Vi ville ha två olika perspektiv på vårt valda problemområde för att kunna ställa statistik och
se resultat samt för att kunna tolka och förstå resultatet. Därför bestämde vi oss även för att
göra en kvalitativ studie och för att få en mer grundlig undersökning av några utvalda texter.
Vi valde ut sju artiklar, från Svenska Dagbladet och Expressen, från vårt urval till den
kvantitativa undersökningen. Vi funderade kring hur dessa artiklar har formats och ville få en
djupare förståelse och tydliggöra dess bakomliggande innebörd (Hultén 2000).
Vi använde oss av sökmotorn Presstext för att hitta artiklarna publicerade i Expressen samt
sökmotorn Mediearkivet för att få tillgång till Svenska Dagbladets artiklar.

5.3

Genomförande av undersökningen

Kvantitativa undersökningen
Som vi tidigare nämnt gick vår undersökning ut på att se om publiceringen av artiklar som
innehåller orden rättspsykiatri, psykiskt sjuk och psykiskt stör, ökade i antal i Expressen
(inklusive GT och Kvällsposten) och Svenska Dagbladet efter mordet på Anna Lindh. Vi
valde att söka dessa ord med trunkering på Mediearkivet och Presstext för att få med alla
artiklar som har dessa ord i en eller annan form, utan att behöva oroa oss för att ha utelämnat
orden i böjd form. Därför valde vi att söka på orden psykiskt stör. Hade vi sökt på orden
psykiskt störd istället så hade vi missat andra former så som psykisk störning.
Vi valde att begränsa vår undersökning till två tidsperioder, den ena tidsperioden var tre
månader före Anna Lindhmordet till dagen innan, alltså från 9 juni, 2003 till 9 september,
2003. Den andra perioden sträcker sig från 10 september, 2003 till 10 december, 2003. Med
andra ord, dagen då Anna Lindh knivhöggs och tre månader framåt.
De artikeltyper vi valde att granska var nyhetsartiklar, ledare, debatter, insändare, reportage
samt personporträtt. Artiklar som till exempel recensioner, tv-tablåer och frågespalter sållades
bort. Sedan delades artiklarna in i tre andra kategorier beroende på om rubrikerna till dessa
artiklar hade en positiv, negativ eller neutral klang. Artiklarna delades även in i kategorierna
stor (>1501 ord), mellan (751-1500 ord) och liten (≤ 750 ord).
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Förutom huvudfrågan ville vi även undersöka om det är någon väsentlig skillnad i antalet
artiklar mellan Expressen och Svenska Dagbladet under de olika tidsperioderna, men även det
sammanlagda antalet artiklar per tidning.

Kvalitativa undersökningen
Den kvalitativa studien gick till på så sätt att vi valde ut sju olika artiklar som handlar om
brott som förmodligen har begåtts av psykiskt sjuka personer. Fyra av artiklarna är hämtade ur
Expressen medan tre artiklar är hämtade ur Svenska Dagbladet. Anledningen till att vi endast
har tre artiklar från Svenska Dagbladet är att vi inte kunde hitta fyra stycken artiklar om fyra
olika händelser.
Vi skrev ut våra artiklar i mikrofilmsläsesalen på Kungliga biblioteket så som de var
publicerade i pappersformat i tidningarna. Sedan analyserade vi texterna genom
textanalyserna som finns i böckerna Journalistikanalys (Hultén 2000) och Nyheter – att läsa
tidningstext (Lundgren, Ney & Thurén 1999, s.53-57).

5.4

Presentation av undersökningen

Det valda problemområdet, medier och psykiskt sjuka, var ett intressant ämne och vi ville ta
reda på hur omfattande publiceringarna om psykiskt sjuka var efter mordet på Anna Lindh.
Genom vår kvantitativa samt kvalitativa undersökning hoppades vi på att få en klarhet i hur
det egentligen ligger till.
Eftersom vi använde oss av två olika metoder visste vi att studien kunde ta längre tid än
vanligt och informationen man samlat på sig kunde vara överflödigt.
Presentationen av den kvantitativa studien utgår ifrån ett kodschema (se bilaga 4) och visas i
diagram. Vi valde kodschema som modell för att man ska ha möjlighet att kunna läsa av det
vi har undersökt, vilka siffror vi fått samt för att den som vill själv ska ha möjlighet att kunna
göra egna analyser utifrån våra resultat.
Den kvalitativa studien sammanfattas i resultatdelen genom en något kortare text som följs av
de utförligare texterna. Skälet till att vi valde att sammanfatta texterna till en kort text är att
det kan vara tungt att ta sig igenom varenda analys i varenda text. Läsaren som snabbt vill
veta vad vi har kommit fram till kan ta del av den kortare versionen.
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5.5

Presentation av tidningarna

Svenska Dagbladet
Svenska Dagbladet är en stor dagstidning som grundades år 1882 av bland andra Axel
Jäderskog och Oscar Norén. Det första numret kom ut den 18 december 1884 och bestod
endast av en väderleksrapport och annonser. I början var Svenska Dagbladet konservativ men
kännetecknas nu som obunden moderat. Tidningen värnar om de demokratiska värderingarna
och tar inte ställning till enskilda partier eller ideologier utan låter alla röster komma fram.
Det är endast på ledarsidan som tidningens politiska inställning uttrycks.
Sedan år 1998 ägs 99 procent av Svenska Dagbladet av den norska mediekoncernen
Schibsted. Resten ägs av olika stiftelser och andra intressenter. Tidningen har cirka 350
anställda varav ungefär 200 är journalister. Chefsredaktör och ansvarig utgivare för tidningen
och webben är Lena K Samuelsson (Svenska Dagbladets webbplats).

Expressen
Expressen bildades den 16 november 1944 av Albert Bonnier jr, Ivar Harrie och Carl-Adam
Nycop och är en obunden liberal kvällstidning. Tidningen bedrivs av Mariebergskoncernen
som ingår i Bonnier-gruppen och kommer ut varje dag året runt. Vd för tidningen är Bengt
Ottoson och chefsredaktör och ansvarig utgivare är Otto Sjöberg. Expressen äger även
regionaltidningarna GT som kommer ut i Västsverige och kvällsposten som kommer ut i
Sydsverige.
Från 1958 och fram till 1990 var Expressen Sveriges största kvällstidning men efter att
chefsredaktören Bo Strömstedt avgick år 1991 sjönk deras upplaga kraftigt och Aftonbladet
blev Sveriges största kvällstidning. Det var inte förrän Otto Sjöberg tillträdde som
chefsredaktör i Expressen år 2002 som tidningens upplaga stabiliserades och började öka i
antal (Expressens Webbplats).
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6 Resultat
Vi valde att undersöka två tidningar, Svenska Dagbladet och Expressen. Studien omfattade
235 artiklar som vi hittade på Presstext och Mediearkivet. Artiklarna innehöll något av orden
rättspsykiatri, psykiskt sjuk eller/och psykiskt stör.
Vi delade in artiklarna i tidsperioder:
Period 1 = Innan Anna Lindh blev knivhuggen.
Period 2 = Efter Anna Lindh blev knivhuggen.
Period 3 = Period 1 och 2 tillsammans.
Undersökningen påbörjades i början av mars år 2006.

6.1

Resultat av diagram 1.

1. Artiklar publicerade under olika perioder
240
220
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Expressen
Svenska Dagbladet
& Expressen
Period 1

Period 2

Period 3

Som vi kan se på ovanstående diagram ökade publiceringarna efter mordet på Anna Lindh,
alltså under period två, i båda tidningarna. Båda tidningarna ökade lika mycket från period 1
till period 2, med cirka 70 tidningar vardera.
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6.2

Resultat av diagram 2 och 3.

2. Olika artiklar publicerade under period 1
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Som ni ser i vårt diagram var det inte så många artiklar publicerade under period 1. Men man
kan konstatera att de huvudsakliga artiklarna var nyhetsartiklar och Expressen hade 3 gånger
så många nyhetsartiklar som Svenska Dagbladet.

3. Olika artiklar publicerade under period 2
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Om man jämför detta diagram med diagrammet för period 1 ser man att det har blivit en
ökning i antalet artiklar för period 2. Nyhetsartiklarna nästan fyrdubblades i Svenska
Dagbladet medan Expressens nyhetsartiklar fördubblades.
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6.3

Resultat av diagram 4 och 5.

4. Artiklar med positiva, negativa eller neutrala
rubriker under period 1
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Diagrammet visar att majoriteten av artiklarna hade en negativ rubrik. Störst skillnad ser man
i Expressens artiklar där det knappt finns några positiva artiklar medan det finns cirka 20
artiklar med negativ rubrik. Här måste vi dock påpeka att på vissa artiklar var det ganska svårt
att avgöra om det var positiv eller neutral. Exempel på dessa rubriker är: ”Och där ligger
Roffe på sin lastpall”, ”Psykvården” och ”24-åringen kan ha varit psykiskt störd. Läkarna vill
ha större undersökning”.

5. Artiklar med positiva, negativa eller neutrala
rubriker under period 2
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40
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Efter mordet på Anna Lindh blev det en rejäl ökning av artiklar med negativa rubriker hos
både Expressen och Svenska Dagbladet. Men även artiklar med positiva och neutrala rubriker
ökade.
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6.4

Resultat av diagram 6 och 7.

6. Artiklar med negativa rubriker under period 1
och 2
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Detta diagram visar artiklar med negativ rubrik publicerade under perioderna 1 och 2. Man
kan se hur stora skillnaderna är mellan både tidningarna och perioderna.

7. Olika storlek på artiklarna under period 1
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Här ser vi att majoriteten av artiklarna hamnar under kategorin ”Liten”, det vill säga artiklarna
består av 750 ord eller mindre. Varken Svenska Dagbladet eller Expressen har stora artiklar.
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6.5

Resultat av diagram 8.

8. Olika storlek på artiklarna under period 2

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Svenska Dagbladet
Expressen
Svenska Dagbladet &
Expressen

Liten

Mellan

Stor

Liten ≤ 750 ord
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Under period två ser man att både Svenska Dagbladet och Expressen har publicerat artiklar
som är stora. Dessutom ser man en dramatisk ökning i antalet artiklar som hamnar under
kategorin ”Liten” men även artiklarna som hamnar i gruppen ”Mellan” visar en ökning.
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6.6

Kort textanalys

Här nedan presenterar vi först en sammanfattning av de analyser vi har gjort på sju utvalda
artiklar ur Svenska Dagbladet och Expressen. Detta följs av en utförligare analys på varje
artikel för sig. Samtliga texter är nyhetsartiklar och publicerade på inrikessidan.
Kort analys
Vår huvudfråga till den kvalitativa analysen var att ta reda på skillnaden/skillnaderna mellan
de utvalda artiklarna om psykiskt sjuka, före (2003-06-09 – 2003-09-09) och efter (2003-0910 – 2003-12-10) att Anna Lindh hade knivhuggits. Detta visade sig vara mer komplicerat än
vi trodde eftersom det inte fanns så många artiklar som just skildrade psykiskt sjuka personer.
Vi lyckades ändå få ihop sju artiklar som vi sedan analyserade. Dock kunde vi inte se någon
skillnad i artiklarna mellan perioden före mordet på Anna Lindh och perioden efter. De mest
utmärkande skillnaderna vi såg var mellan de olika tidningarna.
Av de artiklar vi valde ut lade vi märke till att Expressens artiklar hade större rubriker och var
betydligt större än de artiklar som var publicerade i Svenska Dagbladet. Artiklarna i
Expressen hade alla fått två hela tidningssidor i utrymme och hälften av dessa artiklar, det vill
säga två av fyra, var även löpsedelsnyhet. Artiklarna i Svenska Dagbladet däremot varierade i
storlek, den största artikeln hade tagit upp en halv tidningssida och den minsta en åttondels
sida.
Att artiklarna i Expressen hade tagit så stor plats beror inte på att texterna innehöll fler tecken
utan snarare att de hade många och stora bilder tillhörandes artiklarna.
Bland de utvalda artiklarna fann vi två nyheter som hade skildrats i båda tidningarna. En av
dessa nyheter var om en 5-årig flicka som hade knivhuggits till döds. När vi jämförde dessa
med varandra märkte vi stora skillnader. I Expressen hade artikeln fått två hela sidor och
innehöll två stora bilder medan Svenska Dagbladet hade ägnat endast en halv tidningssida och
en bild.
En annan nyhet som det skrevs om i både Expressen och Svenska Dagbladet var händelsen
om en man som hade attackerat två gamla damer med ett svärd. Även här kan man se en
tydlig skillnad mellan de olika tidningarna. I Expressen blir händelsen en löpsedelsnyhet och
rymmer två hela sidor.

Det är sammanlagt tre mindre artiklar under en gemensam
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huvudrubrik och innehåller två bilder varav den ena är stor och placerad i mitten och den
andra liten och placerad i ett hörn. Svenska Dagbladet däremot har en liten artikel som tar upp
cirka en åttondel av en tidningssida. Artikeln är placerad längst ner i tidningen och har ingen
bild.
Båda tidningarna använder en hel del värdeladdade ord i sina artiklar men det förekommer
fler i Expressens artiklar. Jämförelser mellan dessa två tidningar visar även att Expressen i de
flesta av sina artiklar låter de anhöriga till offren och/eller förövaren komma till tals. Dock
låter de bara en sida komma till tals och artikeln blir därmed vinklad. Dessutom har Expressen
i alla sina artiklar bilder på tidigare löpsedlar publicerat i Expressen och som handlar om
liknande händelser som de kallar vansinnesdåd, det vill säga dåd som begåtts av psykiskt
sjuka personer. Svenska Dagbladet däremot skildrar händelsen helt neutralt utan några
synpunkter från några anhöriga till vare sig offret eller förövaren. I Expressen får dessutom
den psykiskt sjuke brottslingen representera bristerna inom psykiatrivården och framställs
därmed också som offer. Artiklarna i Svenska Dagbladet däremot tar inte ens upp
psykiatrivården.

6.7

Lång textanalys

Svenska Dagbladet
Period 1, 030609 – 030909
Artikel 1, Vansinnesföraren blir psykundersökt
Artikeln är publicerad torsdagen den 17 juli 2003. Den är placerad högst upp på vänstra
hörnet på sidan 9 och tar upp cirka en fjärde del av en tidningssida.
Textens grundhandling är om rättegången mot en 50-årig man som står åtalad för
vansinnesfärden i Gamla stan i maj 2003. Tingsrätten beslutar att mannen ska genomgå
rättspsykiatrisk vård. I resten av artikeln får den åtalade ge sin egen version av händelsen samt
besvara på några frågor. Kammaråklagaren yrkar på att mannen ska dömas för mord eller
försök till mord och 50-åringens försvarare konstaterar att den åtalade inte var riktigt sig själv
och visste inte vad han höll på med dagen för händelsen.
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Texten inleds med tingsrättens beslut om att den åtalade 50 åriga mannen ska genomgå
psykiatrisk undersökning innan beslut om påföljd kan fattas. Texten avslutas med en indirekt
slutplädering av försvaret, där advokaten konstaterar att den åtalade var förvirrad tiden för
händelsen. Denna text är inte kronologiskt upplagd, det börjar med domstolsbeslutet och
sedan får man höra själva händelsen och slutar med både advokatens och åklagarens
slutpläderingar.
Det är en ganska liten artikel med en stor rubrik. Bilden till artikeln är ganska liten och smal,
lika smal som en spalt och är placerad till höger om ingressen. På andra sidan av bilden
fortsätter brödtexten, så bilden är mellan ingresspalten och spalten med brödtexten. Bilden
föreställer en kvaddad bil och sjukvårdare som hjälper några som skadat sig. I bakgrunden av
bilden ser man en stor skara folk, som tittar uppmärksammat på händelsen som inträffat.
Fakta vi får i denna artikel är att något hände den 30 maj 2003, men det är inte klart vad det
var som hände. Man får veta att en man i 50-årsåldern kört på en folkmassa på
Västerlånggatan i Gamla stan, Stockholm. Källor som används här är bland annat den åtalade
50-årige mannen, hans försvarare advokaten, samt kammaråklagaren.
Språket i texten innehåller ord som är ganska neutrala, endast några få är värdeladdade, ord
som ”vansinnesförare” och ”vansinnesfärd”. Artikeln består av långa meningar som är
konstruerade som påstående.
När den åtalade ska berätta sin version talar han i direkt form, men indirekt när han ska
besvara på frågor. Advokaten direkt - citeras när han ska beskriva den åtalades situation, men
indirekt när han slutpläderar. Kammaråklagaren talar i direkt form när hon håller med
tingsrättens beslut om att den åtalade ska genomgå en psykiatrisk undersökning, men i
indirekt form när hon ställer frågor till den åtalade.
Händelsen dramatiseras inte. Artikeln är bara en uppdatering av en händelse som hände i
slutet av maj 2003 och ger endast information om hur rättegången fortskrider.
Det är en enkel berättelse där läsaren får ta del av bägge pläderingarna och kan på så sätt själv
ta ställning. Ska han dömas till vård eller till fängelse?
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Artikel 2, Man attackerade pensionärer med svärd på Kungsholmen
Artikeln är publicerad onsdagen den 27 augusti 2003. Den är placerad längst ner i högra
hörnet på sidan 8 och tar upp cirka en åttondel av en tidningssida.
En liten artikel som handlar om hur en psykiskt sjuk man attackerar två kvinnor i åldrarna 75
och 85 år, med ett samurajsvärd på Kungsholmen. Man får i artikeln följa hur han attackerar
dem i ett trapphus och sedan följer dem till hissen. Polisen larmas och gärningsmannen grips
på Kungsholmsgatan med blodigt svärd i handen. Han förs till Rättpsykiatriska avdelningen i
Huddinge.
Texten följer ett kronologiskt förlopp och inleds med hur de två kvinnorna på Kungsholmen
blir attackerade av mannen med samurajsvärdet. Texten avslutas med en kommentar från ett
stationsbefäl vid Norrmalmspolisen som påstår att mannen som attackerade kvinnorna måste
vara psykiskt sjuk, men att de än så länge inte vet något om hans bakgrund.
Fakta som förekommer i denna artikel är hur attacken har gått till och att gärningsmannen är
gripen och befinner sig på Rättspsykiatriska avdelningen i Huddinge. Man får även reda på
omfattningen av skadorna som offren har drabbats av och att deras tillstånd är stabilt.
Källor som finns med i artikeln är bland annat Norrmalmspolisens stationsbefäl, som kommer
till tals i både direkt och indirekt form, läkaren som vårdade de gamla damerna talar i indirekt
form och gärningsmannen som berättade att han attackerat dem, kommer till tals i indirekt
form.
Språket i texten växlar mellan långa och korta meningar genom hela artikeln. Ingressen består
av två meningar varav den ena är väldigt lång och den andra kort. Även brödtexten börjar med
en väldigt lång mening. Och resten av artikeln växlas mellan långa och korta meningar.
Meningarna är konstruerade som påståenden och trots att det är en liten artikel förekommer
det en hel del värdeladdade ord, som ”attackerade”, ”högg”, ”överfallna”, ”avskuret”,
”blodiga”, ”huggit”, ”chockade”, ”livshotande”. Dessa ord är spridda över hela artikeln och
förekommer både i rubrik, ingress samt i brödtexten.
Händelsen dramatiseras bara genom själva rubriken ”Man attackerade pensionär med svärd på
Kungsholmen”. Rubriken lockar till sig läsare eftersom händelsen, att attackera med ett
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samurajsvärd, är av ovanlig karaktär. Ingressen är dramatiserande med värdeladdade ord som
”attackerade”, ”överfallna”. Brödtexten däremot innehåller mer värdeladdade ord och är mer
dramatiserande än ingressen.
Det är en ganska enkel berättelse men det ställer ändå en del frågor som läsaren kan själv ta
ställning till. Vem var mannen? Var han psykiskt sjuk? Varför attackerade han de gamla
kvinnorna?

Period 2, 030910 – 031210
Artikel 3, Femåring knivhöggs till döds
Artikeln är publicerad den 22 september 2003. Den är placerad på hela övre delen av sidan
22, på inrikes sidan nyheter.
Artikeln handlar om en 5-årig flicka i Arvika som blir knivhuggen till döds av en psykiskt
sjuk man i 25-årsåldern. Texten inleds med händelsens början; dagisbarnen hade precis
kommit tillbaka från en utflykt. Den psykiskt sjuka mannen hade gömt sig bakom förskolan
och rusat fram till femåringen och huggit henne till döds med en kniv. Texten avslutas med en
kommentar från skolchefen angående en liknande händelse som drabbade Arvika år 1998. Då
var det en fyraårig pojke som blev dödad av två pojkar på fem och sju år. Texten följer ett
kronologiskt förlopp.
Denna artikel har en huvudrubrik följt av en underrubrik, denna följs av en ingress och sedan
brödtext. Bilden är stor och ligger till höger om ingressen och föreställer två poliser som står
med huvudet böjt, på platsen där den femåriga flickan dödades. På platsen ligger även lite
blommor som de sörjande antagligen har placerat.
Artikeln beskriver var och när dådet skedde, i Arvika, en liten bit från centrum, i ett område
utanför en förskola. Som källa används bland annat pressinformatören hos polisen i Arvika,
chefsåklagare och skolans chef, som var först på plats när dådet hände. Av dessa är både
pressinformatören och skolchefen öppna källor och citeras direkt. Medan chefsåklagaren inte
kommer till tals via citat utan bara nämns.
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Pressinformatören talar helt neutralt och informerar och besvarar raka frågor, frågor som inte
har något med känslor att göra. Skolchefen däremot pratar beklagande och delger sin och
allmänhetens sorg. Några följdfrågor förekommer således inte i denna artikel.
Meningarna i denna artikel är konstruerade som påstående och hela texten består av en
blandning av både korta och långa meningar. Detta ger en balans och gör att hela texten flyter
på bra. Artikeln innehåller några värdeladdade ord som ”högs”, ”döds”, ”rusar”, ”hugger”,
”chockade”, ”bestörta”, ”mord”, ”barnamord”, ”kris”. De flesta av dem finns i rubriken samt i
ingressen. Resten av brödtexten innehåller ganska neutrala ord. Artikeln ger även
associationer till tidigare händelser som händelsen i augusti 1998 då en fyraårig pojke blev
mördad av två pojkar, fem och sju år gamla.
Det är en enkel men dramatisk artikel med en dramatisk rubrik och ingress. Rubriken
”Femåring höggs till döds”, drar till sig uppmärksamhet med de starka värdeladdade orden.
Scenen som dramatiseras i artikeln är när själva händelsen återberättas i ingressen. Händelsen
återges i presens och journalisten använder verb som ger starka intryck.

Expressen
Period 1, 030609 – 030909
Artikel 1, ”Därför dödade jag er mamma”
Sammanlagt tre artiklar publicerades fredagen den 11 juli 2003 på sidorna 8 och 9. Dessa tre
texter plus bilder har nästan täckt en hel tidningssida. Denna nyhet var även på förstasidan där
rubriken var: ”Mordåtalade pappans brev till barnen: Därför sköt jag ihjäl er mamma” Det är
tre artiklar med varsin underrubrik.
Huvudartikeln handlar om en 46-årig man som har åtalats, dagen innan publiceringsdatumet,
för att ha dödat sin sambo. Deras gemensamma yngre dotter hade sett sin pappa stå med ett
avsågat hagelgevär i handen och sin mamma liggandes i blod på marken. Dottern hade
sprungit upp till sin storasyster och berättat att deras mamma blivit skjuten. Sedan hade de
sprungit ned och känt efter om mamman levde. Därefter hade de ringt deras storebror som
träffat på deras pappa flyende i bil. Två dygn efter händelsen hade pappan blivit gripen när
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han var på väg till en psykavdelning. Döttrarnas uttalanden skrivs i direkt form, alltså med
pratminus. Även 46-åringens yttrande direkt - citeras.
Texten inleds med att mannens svartsjuka fick honom att bli mördare. Artikeln avslutas med
att journalisten skriver vilka brott 46-åringen åtalas för och av ett direktcitat där pappan i ett
brev har skrivit till sina barn om att händelsen låter som en avrättning.
Textens början är inte kronologisk. Den börjar med att berätta att mannen har åtalats för
mordet på sin sambo. Sedan fortsätter den bakåt i tiden och berättar om när nyheterna tog upp
att en 46-årig man jagades för mordet på sin sambo. Därefter har texten en kronologisk följd
där händelsen berättas stegvis och mer detaljerat.
Som vi tidigare nämnt är det tre artiklar under huvudrubriken. Den mest väsentliga av dem är
den ovanför beskrivna artikeln. Denna artikel ligger på vänster sida om bilderna som finns
mellan sidorna åtta och nio. Högst upp är rubriken som börjar på sidan åtta, vänster sida, och
slutar på sidan nio, höger sida. Under rubriken på sidan åtta finns en underrubrik innan
ingressen på huvudartikeln börjar. Bredvid ingressen finns en bild på den åtalade mannen som
har gjorts oskarp för att han ska förbli anonym.
Bilderna som tillhör nyheten finns centrerad mellan sidorna, precis under huvudrubriken. En
av bilderna består av en docka som har den dödade sambons kläder. Under denna bild finns en
annan bild med det använda avsågade hagelgeväret. Till vänster om dessa två bilder finns det
bilder på tidigare artiklar som har publicerats i Expressen om denna händelse. Till höger om
bilderna på dockan och vapnet hittar man en bild på brevet 46-åringen har skrivit från häktet
till sina barn.
Under dessa bilder finns en artikel som berättar att mannen hade dömts för ett liknande mord
tidigare. Denna text har ett kronologiskt förlopp och börjar med att berätta att mannen tidigare
har blivit dömd för svartsjukemord och att han även har varit åtalad för att ha misshandlat sin
fru med ett svärd. Texten avslutas med ett citat av mannen. Till vänster om artikeln finns en
bild på svärdet som mannen misshandlade sin sambo med.
Den tredje artikeln består till största delen av citat från brevet den 46-årige pappan har skrivit
till sina barn om händelsen. Denna artikel återfinns på högerkanten av sidan nio, bredvid
bilden på originalbrevet.
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Källor som använts i första artikeln, huvudartikeln, är 46-åringen själv och barnen i familjen. I
andra artikeln har inga källor använts, man har tagit del av förundersökningen om 46-åringen
och citerat honom istället.
Fakta som framgår i texten är att en man har blivit åtalad för mord dagen innan publicerings
datum. Hur mordet har gått till, delvis varför det har ägt rum, man får även möjlighet som
läsare att spekulera vad som utlöste händelsen. I artikeln framgår det dessutom att mordet
skedde i Blidsberg. Andra fakta som tas upp är när mannen grips, två dygn efter händelsen,
vart han är på väg då han grips, vilka brott han står åtalad för och var han och hans sambo
hade varit strax innan mordet skedde.
Fakta som framgår ur andra artikeln är att mannen har åtalats för ett liknande mord 30 år
tidigare men att han då blev dömd till rättspsykiatrisk vård. Annat som tas upp är att han hade
misshandlat sin sambo med ett svärd två och ett halvt år före mordet.
Sista artikeln är ett brev som 46-åringen har skrivit till sina barn från häktet. Nästan hela
texten är citat ur brevet. De enda fakta som tas upp här är mannens version av händelsen och
mycket känslor kommer fram, han försöker förklara sig för sina barn.
De enda som har fått komma till tals är parets gemensamma döttrar.
Meningarna i artiklarna är olika långa och enkelt uppbyggda. Två av texterna innehöll många
värdeladdade ord. Till exempel ord som ”skjutit”, ”ihjäl”, ”mördare”, ”blod”, ”dödande”,
”skakade”, ”svartsjukedrama”, ”mord”, ”gevär”, ”flyende”, ”grovt vapenbrott”, ”avrättning”,
”svartsjukemord”,

”misshandlat”,

”livlös”,

”attacker”,

”ångest”,

”hota".

Händelsen

dramatiseras genom att dessa ord används i texterna. Men dramatiseringen sker även genom
att 46-årige mannen står för ett större problem, nämligen att rättspsykiatri vården kanske inte
fungerar som den ska.
Artiklarnas texter är enkla och det skildrade problematiseras inte så värst mycket. Men läsaren
får chansen att ta ställning till frågor som, är mannen verkligen psykiskt instabil?
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Artikel 2, Högg ned kvinnor
Artikeln är publicerad onsdagen den 27 augusti 2003 på sidorna 8 och 9. Denna artikel var
även en första sida nyhet med rubriken ”33-årig bankman högg örat av kvinna med
samurajsvärd”.
Sammanlagt sträcker sig tre mindre artiklar under en gemensam huvudrubrik över två sidor.
Under rubriken i vänstra hörnet sitter en liten bild på maken till den 84-åriga kvinnan och
deras lägenhet. Under denna bild finns den första huvudartikeln. Till höger om denna artikel
är en stor bild placerad centralt på tidningens två sidor. Bilden är skiss av en figur,
föreställande gärningsmannen som sträcker ut svärdet mot två andra figurer som ska föreställa
de äldre damerna. Under denna stora bild är de två andra mindre artiklarna placerade. Till
höger om den stora bilden finns en lång spalt som innehåller tidningsbilder med tillhörande
notiser om liknande händelser som inträffat tidigare. Alla dessa klassas som vansinnesdåd och
i två av fallen har gärningsmännen dömts till rättpsykiatrisk vård medan i andra två till
fängelse.
Huvudartikeln har rubriken ”Bankman gick till attack med samurajsvärd” och handlar om en
bankman som attackerar två kvinnor på 75 och 84 år med ett samurajsvärd i en trappuppgång
utanför 84-åriges lägenhet. Artikeln följer ett kronologiskt förlopp och inleds med att en 33årig man hugger två kvinnor i åldrarna 75 och 84 år, varav den ena får sitt öra avhugget.
Sedan springer mannen ut på gatan. Texten avslutas med bakgrundsinformation om
gärningsmannen som berättas av hans bekanta. Att han lider av en psykisk sjukdom som har
blivit allvarligare efter hans skilsmässa.
Fakta som tas upp här är hur attacken går till, var och när det händer. Vilka skador offren får,
att gärningsmannen jobbar i ett bankkontor i Stockholm och att han lider av en psykisk
sjukdom.
Källor som tas upp här är ett stationsbefäl på Norrmalmspolisen som direkt citeras. En granne
och bekanta till gärningsmannen och dessa kommer till tals i indirekt form.
Språket i texten består av långa meningar men lite här och var dyker upp meningar som är lite
längre. Meningarna är skrivna som påståenden och de värdeladdade ord som finns i denna
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artikel är följande; ”attack”, ”högg”, ”avhugget”, ”attacken”, ”blodiga”, ”hugg”, ”blödde”,
”hugget”, ”livshotande”, ”skadades”, ”mord”. Vissa av orden är återkommande i texten.
Den andra artikeln har rubriken ”Hon var dränkt i blod” och där berättar den 84-årige
kvinnans man hur han upplevt själva attacken. Texten inleds med att mannen berättar att han
aldrig hade tänkt på att något sådant ska drabba en själv. Texten avslutas med att deras son
återberättar sin mammas version av hur attacken började, att den 84-åriga kvinnan hade sett
att gärningsmannen inte mådde bra och frågade honom hur han mådde. Han hade inte svarat
och sedan gått till attack.
Det går inte att säga ifall denna artikel följer ett kronologiskt förlopp eller inte, eftersom
makens och sonens åsikter får komma fram. De berättar bara hur kvinnan såg ut när de
öppnade dörren. De fakta som anges är endast vem av kvinnorna som var mest skadat och hur
hela attacken börjat, det vill säga helt oprovocerat.
Källor som tas upp här är maken till 84-åriga kvinnan i direkt och indirekt form. Och sonen
till den 84-åriga kvinnan, även han kommer till tals i både direkt och indirekt form.
Språket i denna text innehåller endast långa meningar som är skrivna som påståenden och det
förekommer inga korta meningar. De värdeladdade ord som dyker upp i texten är ; ”skadade”,
”attacken”, ”mardröm”, ”löpte amok”, ”fasansfull”, ”blödde”, ”hugget”, ”indränkt i blod”,
”blödningen”, ”anfall”.
Den tredje artikeln med rubriken ”Vården har tappat kontrollen”, handlar om
gärningsmannens psykiska tillstånd och psykiatrivårdens brister. Det påpekar en professor i
rättpsykiatri vid Lunds universitet. Texten inleds med att professorn berättar om
gärningsmannens psykiska tillstånd och påpekar att han troligtvis lider av schizofreni. Den
avslutas med att professorn nämner att liknande händelser kommer att hända om inget görs
för att ersätta de avvecklade mentalsjukhusen.
Även här finns inget kronologiskt förlopp eftersom det bara är professorns egna synpunkter
som kommer fram. Det är ingen händelse som berättas. Fakta som anges är en gissning på
gärningsmannens tillstånd. Och att bakom de flesta våldshandlingarna brukar det oftast ligga
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schizofreni och varför det är så. Dessutom får vi veta att det är brist på vårdplatser inom
psykiatrin.
Källan som förekommer i denna artikel är professorn i rättpsykiatri vid Lunds universitet och
han kommer till tals i både direkt och indirekt form.
Meningarna i texten är väldigt långa och förekommer som påståenden. De värdeladdade ord
som finns här är; ”högg”, ”lider”, ”tappat kontrollen”, ”våldshandlingar”, ”hotfull”.
Alla dessa tre texter är dramatiserande. Den stora rubriken ”Högg ned kvinnor” skapar en
dramatisering, även de tre mindre rubrikerna bidrar till dramatiseringen. Alla innehåller
värdeladdade ord, likaså artiklarna själva. Dessutom får den psykiskt sjuka gärningsmannen
gestalta problemen inom psykiatrivården, vilket också dramatiserar det hela.
Den första och andra texten är enkla som beskriver hur attacken gick till och följderna av det.
Medan den tredje artikeln är problematiserande då vårdens brister tas upp här och anses vara
orsaken till sådana händelser. Alla dessa artiklar sätter en hel del frågor i huvudet på läsarna,
som själv kan ta ställning till.

Period 2, 030910 – 031210
Artikel 1, Sabina, 5, blev knivmördad
Artikeln är publicerad tisdagen den 16 september 2003 på sidorna 24 och 25. Det är två
artiklar under en gemensam huvudrubrik. På sidan 26 är en stor bild på den 5-åriga tjejen som
blev mördad. Det är bild på hennes ansikte där hon ler. På sidan 25 är det en lika stor bild på
några barn som står på platsen där flicka blev mördad, där ligger blommor på marken som
troligen de sörjande lagt. Under denna bild finns det några tidningsbilder med tillhörande
notiser på liknande händelser som hänt vid tidigare datum. Alla dessa händelser beskrivs som
vansinnesdåd och två av gärningsmännen har dömts till rättspsykiatrisk vård. Den tredje var
ett pågående fall som inte var klart ännu.
Den första artikeln har rubriken ”Attackerades samma dag som Anna Lindh dog” och handlar
om hur en 5-årig flicka blir knivmördad framför sitt dagis av en 23-årig psykiskt sjuk man.
40

Artikeln följer ett kronologiskt förlopp och börjar med att berätta att den 5-åriga flickan
råkade vara på fel ställe vid fel tidpunkt. Den psykiskt sjuka mannen hade hört att Anna Lindh
hade dött och rusat ut från psykiatrikliniken och dödat den 5-åriga flickan. Artikeln slutar med
att farbrorn till den dödade 5-åriga tjejen berättar hur den lilla flickan frågat honom om det
fanns något stall på himlen.
Fakta som förekommer i artikeln är information om gärningsmannens psykiska tillstånd samt
reducering av slutenvårdsplatserna i Värmland. Från att ha varit 103 slutenvårdsplatser förra
året till 44 platser i år.
Källor i denna artikel är 5-åriga tjejens farbror som kommer till tals i både direkt och indirekt
form, och chefsöverläkaren i Arvika sjukhus citeras direkt.
Människorna som förekommer i texten är den 23-åriga gärningsmannen som är psykiskt sjuk,
den 5-åriga flickan som blir knivmördad och 23-åriga gärningsmannens föräldrar som talar i
indirekt form. Andra människor som förekommer är bland annat Chefsöverläkaren och
överläkaren i Karlstad och föräldrar till den mördade flickan, alla talar de i indirekt form.
Språket i texten är konstruerade som påståenden och består av långa meningar genom hela
texten med undantag för den andra meningen i brödtexten. De värdeladdade ord som finns är;
”attackerades”, ”mördad”, ”dog”, ”döda”, ”dådet”, ”mördats”, ”fara”, ”knivmördats”, ”offer”,
”kris”.
Artikeln dramatiseras bara genom själva rubriken; ”Sabina 5, blev knivmördad”, bara det
väcker känslor hos vem som helst. Artikeln innehåller det värdeladdade ordet ”knivmördat”
och dessutom är det ett barn som blivit mördat, vilket dramatiserar det hela ännu mera. Själva
artikeln innehåller en del värdeladdade ord. Dock får gärningsmannen som är psykiskt sjuk
representera problemen inom den psykiatrivården. Det gör att artikeln blir dramatiserad, när
en enskild individ får gestalta de problemen som ett större system ger upphov till. Artikeln är
problematiserande och ställer den psykiatriska vårdens brister i fokus.
Den andra artikeln är ett öppet brev som farbrorn till den mördade 5-åringen har skrivit till
politiker. Där skriver han att anledningen till sådana händelser sker är för att politikerna och
regeringen satsat på allt annat onödigt istället för att satsa på psykiatrivården. Brevet börjar
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med att han anklagar politikernas fel i prioriteringar som orsakat brorsdotterns död och han
fortsätter att ge sin syn på psykiatrivården och dess brister. Brevet slutar med att han ”talar”
till sin brorsdotter och säger att hon nu får tillbringa hur mycket tid som helst med sin häst
som också är död. Han avslutar med ”Nu är det ni för alltid”.
Det är ett långt brev där han använder en del värdeladdade ord som ”tragedierna”, ”sorgen”,
”lidande”, ”psykopaternas”, ”mordet”, ”mördades”, ”mordutbildning”, ”farliga”. Meningarna
är långa och konstruerade som påståenden. Hela texten har en anklagande ton där politikernas
fel prioriteringar tas upp som orsak till händelsen.

Artikel 2, Lillebror såg knivdådet
Artikeln är publicerad den 25 november 2003 på sidorna 8 och 9. Det är en nyhet som täcker
två hela sidor varav största delen består av en stor bild med en mindre bild till höger som
sitter tätt intill. Under dessa finns Expressens tidningsbilder med tillhörande korta notiser om
tidigare liknande händelser som utförts av psykiskt sjuka personer.
Artikeln som har rubriken ”16-åring släppt från psyket - misstänks ha huggit ner sin mamma”
handlar om en 16-årig pojke som knivhuggit sin mamma i halsen inför ögonen på sin sexåriga
lillebror. Artikeln följer en kronologisk form och börjar med att den 16-åriga pojken hade fått
psykiatrisk tvångsvård men hade släppts ut igen. Några dagar senare knivhögg han sin
mamma i halsen. Artikeln slutar med information om att polisen väntar på att pojken ska må
bättre för att de ska kunna förhöra honom.
En stor bild är centralt placerad och föreställer ett trapphus utanför lägenheten där familjen
bor. Man ser dörren till lägenheten och en cykel parkerad bredvid. Den mindre bilden till
höger är tagen utanför byggnaden. En kort bildtext som förklarar att hela hallen i trapphuset
var nerblodad när mamman föll ihop där inför ögonen på sin 6-årige son, som togs hand om
av grannen tills polisen kom.
Precis där artikelns brödtext börjar, på dess höger sida finns en liten bild på en granne till
familjen. I bildtexten berättar han att han vaknade av oväsen och trodde att någon hade fest.
Det var då dådet inträffade.
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De fakta som ges i denna artikel är att den 16-åriga pojken mått dåligt under en längre tid och
har varit inskriven i psykiatrisk tvångsvård, men att han släpptes ut igen några dagar innan
dådet. Man får veta var, när och hur dådet hände. Det var i Ludvika, Dalarna och larmet om
dådet till SOS kom 04.40. Det framställs även hur allvarlig kvinnans skador är och att de inte
är livshotande.
Källor som tas upp i artikeln är bland annat en granne till familjen, som talar i både direkt och
indirekt form, en rådman som talar i direkt form och en person i familjens närhet som talar i
direkt form. Andra förekommande källor är läkaren som utfärdade vårdintyget om tvångsvård,
som talar både i direkt och indirekt form och polisen i indirekt form.
Språket i texten består av långa meningar, med enstaka längre meningar. Meningarna är
uppbyggda som påståenden och de värdeladdade orden som förekommer är; ”knivdådet”,
”huggit”, ”familjetragedi”, ”knivskurits”, ”blod”, ”livshotande”
Artikeln är dramatiserande redan från huvudrubriken, ”Lillbror såg knivdådet”. Det innehåller
det värdeladdade ordet ”knivdådet” och i och med att ett barn är inblandat blir artikeln extra
dramatiskt. Även artikelns underrubrik ”16-åring släppt från psyket – misstänks huggit ner sin
mamma”, skapar drama. Det blir extra känsligt när det är en familjetragedi, speciellt när en
icke myndig pojke hugger sin egen mamma. Den16-åriga pojken får dessutom personifiera
bristerna inom psykiatrivården, om han varit inlåst skulle detta aldrig ha hänt. Även ingressen
är dramatiserande som börjar med att en 6-årig pojke blir vittne till hur hans bror knivhugger
hans mamma.
Detta är en problematiserande artikel där psykiatrivårdens brister kommer i fokus och läsaren
inbjuds till att ta egna ställningar.
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7 Slutsatser och diskussion
Vi tänkte börja med att reflektera över vår kvantitativa undersökning. Arbetet flöt på med
undantag för vissa problem vi stötte på under informationssökandet. Vårt ämnesval, psykiskt
sjuka och medier, var bestämt sedan länge och motivationen till en bra studie har varit starkt.
I början av vår uppsats bestämde vi oss för att undersöka hur psykiskt sjuka personer
framställs i dagstidningarna, i vilket/vilka sammanhang dessa förekommer och om de dyker
upp i medierna när det främst handlar om brott. Vi märkte dock snabbt att detta inte gick att
undersöka på ett smidigt sätt. Det fanns inget material att utgå ifrån för den tänkta
undersökningen. Eftersom vi ändå ville skriva om psykiskt sjuka och medier bestämde vi oss
för att ändra frågeställning. Efter att ha tänkt ut vad exakt vi ville undersöka och vilka frågor
vi ville ha svar på satte vi igång studien. Det största hjälpmedlet var Internet. Via Presstext
och Mediearkivet sökte vi artiklar som innehöll ordet psyk med trunkering, för att inte
utesluta någon artikel. Vi fick nästan tvåtusen träffar. På grund av vår begränsade tid var vi
tvungna att avgränsa oss ytterligare. Dessutom hade de flesta av dessa artiklar ingenting med
vår undersökning att göra. Därför bestämde vi oss för att söka på orden rättspsykiatri, psykiskt
sjuk samt psykiskt stör, alla tre med trunkering. Även efter detta var vi tvungna att avgränsa
oss. Vi tog bort recensioner, tv-tablåer, frågespalter samt dikter.
Även i vår kvalitativa studie stötte vi på smärre problem under informationssamlandet till vår
undersökning. Vi ville ha nyhetsartiklar som handlade om brott som förmodligen begåtts av
en psykiskt sjuk person. Att hitta sådana artiklar som hade publicerats under den valda
tidsperioden (03.06.09-03.12.10) i morgontidningen Svenska Dagbladet var svårt. Att
artiklarna dessutom skulle vara tillräckligt stora för att gå att undersökas krånglade till det
ytterligare. Lika stora problem hade vi inte med Expressen, vilket kan bero på att
kvällstidningen baserar sin försäljning på sensationsnyheter. Expressens artiklar har stora
rubriker och många bilder för att dra till sig uppmärksamhet. Eftersom Svenska Dagbladet
inte hade tillräckligt många nyhetsartiklar som handlade om psykiskt sjuka i samband med
brott använde vi oss enbart av tre kortare artiklar (se bilaga 3) medan vi valde ut fyra stora
nyhetsartiklar (se bilaga 3) som hade publicerats i Expressen.
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Slutsatser och diskussion utifrån resultatet
I den kvantitativa studien tänkte vi analysera varje diagram var för sig. För att göra det lätt för
läsaren kommer analyserna i samma kronologiska ordning som diagrammen. Men först tänkte
vi ta upp varför vi valt att kategorisera artiklarna på det sätt vi gjorde.
Anledningen till att vi kategoriserade artiklarna utifrån storlek, artikeltyp och rubrik var att vi
bättre skulle kunna förstå och analysera hur omfattande skillnaderna mellan perioderna 1 och
2 samt mellan tidningarna var.
Diagram 1 som är det avgörande i vår undersökning visar att artiklar som innehåller något av
de ord vi valt mer än fördubblades efter mordet på Anna Lindh. Detta är rätt logiskt med
tanke på att Anna Lindh var Sveriges utrikesminister och blev dödad av en psykiskt sjuk
person. Vi måste ha i åtanke att många av artiklarna kanske handlar om mordet kring Anna
Lindh. Dessutom kan det vara så att fler händelser uppmärksammades efter detta. En annan
sak som är värt att notera är att Expressen hade publicerat 100 artiklar under period två, alltså
efter mordet på Anna Lindh, medan Svenska Dagbladet hade 101 artiklar sammanlagt, det vill
säga under period 1 och 2 tillsammans. Dock ökade antalet artiklar i båda tidningarna ungefär
lika mycket från period 1 till period 2. Det som kan utläsas i diagrammet är att efter mordet på
Anna Lindh så fick artiklar som handlar om psykiskt sjuka mer utrymme i Expressen och
Svenska Dagbladet.
För att kunna se någon skillnad i artikeltyp mellan period 1 och period 2 bör man titta på
diagrammen 2 och 3. Under period ett var det huvudsakligen nyhetsartiklar som publicerades
om psykiskt sjuka. Inga ledarartiklar publicerades under den perioden. Det intressanta är när
man sedan jämför diagram 2 och 3, alltså perioderna 1 och 2. Ledarartiklarna går från noll
artiklar under period 1 uppemot tjugo artiklar totalt under period 2. Även insändarantalet
ökade under period 2, vilket kan tyda på att folket påverkades av uppmärksamheten kring
mordet på Anna Lindh och/eller psykiskt sjuka. Som man kan läsa i studien Medborgare om
våldsdåd; reaktioner efter mordet på Anna Lindh och andra dåd, av Birgitta Höijer och Joel
Rasmussen, har mordet på Anna Lindh fått medierna uppmärksamma psykiatrin och personer
med psykiskt sjukdom och på grund av det har alltfler börjat bli rädd för personer med
psykiskt sjukdom.
Nyhetsartiklarna i Svenska Dagbladet nästan fyrdubblades efter att Anna Lindh dödades,
vilket är anmärkningsvärt eftersom ökningen av artikelantalet i Expressen inte var lika
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dramatisk. Men här måste vi även tänka på att Expressens nyhetsartiklar kan ha varit större
och mer informationsrik medan Svenska Dagbladets artiklar kan ha bestått av kortare texter.
På diagram 4 valde vi att titta på hur många artiklar som har positiva, neutrala samt negativa
rubriker under period ett. På samma sätt gjorde vi i diagram 5 men för period 2. Det
väsentliga i dessa diagram är att de negativa rubrikerna är i majoritet under både period ett
och två. Artiklarna som ingår i kategorin negativa rubriker ökade markant efter mordet på
Anna Lindh men man ska inte glömma att lägga märke till att det även sker en ökning bland
positiva och negativa rubriker från period 1 till period 2. Det vi måste ta hänsyn till här är att
vi utgick från vad vi uppfattade som positiva, neutrala samt negativa rubriker. Ibland hade vi
svårt att veta vilken kategori artiklarna skulle hamna i, speciellt svårt var det när det var en
artikel som inte var negativ. Eftersom skillnaderna i artiklar med negativa rubriker var så stora
mellan perioderna 1 och 2 valde vi att göra diagram 6 som enbart jämför artiklarna som har
negativa rubriker under period 1 och 2 med varandra. Detta gjorde vi för att det ska vara
lättare att kunna se och jämföra det som var mest intressant i diagrammen 4 och 5.
Vidare på diagram 7 och 8 tar vi upp artiklarnas storlekar. Vi delade in artiklarna i tre
kategorier, liten, mellan och stor. På diagram 7 som behandlar perioden före mordet på Anna
Lindh ser man att inga artiklar har hamnat i kategorin ”Stor”, majoriteten av artiklarna hittar
man i kategorin ”Liten” och några få artiklar finns i kategorin ”Mellan”. Om man sedan tittar
på diagram åtta ser man att antalet artiklar i kategorin ”Liten” ökade avsevärt under period
två. Det tillkom även några större artiklar under denna period, dessutom ökade antalet artiklar
i kategorin ”Mellan” något. Svenska Dagbladet har även valt att publicera något fler artiklar
som ingår i grupperna ”Mellan” och ”Stor” jämfört med Expressen. En sak vi dock måste
tänka på är var vi som undersökare valt att gränserna mellan dessa tre kategorier ska dras.
Många av Expressens artiklar som de själva betraktade som ”mellanartiklar” ansåg vi tillhöra
kategorin ”Liten”. Vi drog gränsen mellan kategorin ”Liten” och ”Mellan” vid 750 ord,
Expressen har antagligen en lägre gräns mellan dessa två kategorier. Detta i sin tur kan vara
lite problematiskt eftersom vår undersökning visar att de flesta artiklarna är små medan de
utvalda tidningarna kan påstå att de flesta artiklarna som publicerats är mellan eller stora
artiklar.
I vår kvalitativa studie var det meningen att vi skulle analysera alla sju texter var för sig för att
sedan undersöka vad skillnaderna var mellan artiklarna som hade publicerats före och efter
mordet på Anna Lindh.
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När vi satte igång analysen märkte vi att det inte fanns några märkbara skillnader mellan
artiklarna som var publicerade före och efter mordet på Anna Lindh. Det enda som gick att
analysera och jämföra var vad skillnaderna mellan Svenska Dagbladets och Expressens
artiklar var.
Skillnaderna var att artiklarna vi tagit från Expressen var större och alla fyra artiklarna fick
nästan två sidor var medan Svenska Dagbladets artiklar var små. Den största artikeln i
Svenska Dagbladet hade rubriken ”Femåring höggs till döds” och tog upp en halv sida.
Samma nyhet tog upp två hela sidor i Expressen. En annan skillnad var att Expressens alla
fyra artiklar hade många och stora bilder medan en av artiklarna i Svenska Dagbladet inte
hade någon bild alls. De två andra artiklarna hade en liten bild var. Anledningen till att
Expressens nyhetsartiklar oftast är större än Svenska Dagbladets beror till största delen på att
Expressen publicerar stora bilder och inte alltid för att de har mer text.
Två av Expressens nyhetsartiklar, nämligen artiklarna ”Högg ned kvinnor” samt ”Därför sköt
jag ihjäl er mamma” var även löpsedelsnyheter. Samma dag som artikeln med rubriken ”Högg
ned kvinnor” publicerades i Expressen utgav även Svenska Dagbladet samma nyhet med
rubriken ”Man attackerade pensionärer med svärd på Kungsholmen”, men denna var betydligt
mindre. Detta kan bero på att Expressen är beroende av lösnummerförsäljningar och måste ha
artiklar med rubriker som får folk att köpa tidningen medan Svenska Dagbladet har
prenumeranter och är inte i behov av sådan uppmärksamhet. En annan anledning kan vara att
Svenska Dagbladet är en morgontidning och ger ut nyheterna före Expressen, vilket kan
innebära att de inte hade tillräckligt med information om händelsen då nyheten publicerades.
Vi la även märke till att Expressens hade större rubriker än Svenska Dagbladet. Att Detta
tyder på att Expressen vill locka till sig nyfikna läsare.
Denna analys kan knytas samman med det Pollack (2001, s.76) skriver i sin bok Medier och
brott, om att kvällstidningarna har de längsta artiklarna samtidigt som de har fler bilder än
morgontidningarna.
En annan sak vi lade märke till var att Expressens artiklar framställer psykiskt sjuka
brottslingar som offer för bristerna i psykiatrivården, medan Svenska Dagbladet väljer att inte
nämna vården överhuvudtaget. Detta kan jämföras med Ann-Chatrin Hedströms C-uppsats,
”Psykiskt sjuka i dagspressen”, där hon påstår att psykiskt sjuka personer ofta framställs som
brottslingar istället för patienter och psykiatrin framställs som en institution i kris.
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Syfte och värdering av studien
Avslutningsvis vill vi säga att vi har uppnått vårt syfte med denna uppsats som gick ut på att
undersöka sambandet mellan medier och psykiskt sjuka. Resultaten har på vissa ställen varit
väntade medan det på andra håll varit överraskande.
Hypotesen vi hade, för den kvantitativa analysen, om att Svenska Dagbladets och Expressens
rapportering om psykiskt sjuka ökade efter mordet på Anna Lindh bekräftades i vår
undersökning.
Vår hypotes för den kvalitativa analysen som var att det fanns skillnader mellan de utvalda
artiklarna om psykiskt sjuka, före och efter mordet på Anna Lindh gick inte att bekräfta.
Istället fick vi ta del av annan information, nämligen att det är stora skillnader mellan Svenska
Dagbladets och Expressens artiklar.
För att kort värdera arbetet tycker vi att det aktuella området både är intressant och lärorikt.
Även om man vet mycket vad gäller medier, psykiskt sjuka och utsatthet, lär man sig något
nytt varje gång.
Slutligen kan vi säga att kopplingen mellan bakgrund och resultat inte har varit så klar i vår
kvantitativa studie eftersom det inte finns så många tidigare studier gjorda på vårt valda
område. På grund av detta har vi inte kunnat ta hjälp av begrepp och teorier ur tidigare
undersökningar. Därför har vi på egen hand försökt analysera vad faktorerna bakom våra
resultat kan vara.

Fortsatt forskning
Fortsatt forskning är en viktig del i en studie.
Eftersom det inte finns tillräckligt med forskning inom detta område finns det all anledning att
forska vidare.
Innan vi påbörjade vårt arbete tog vi för givet att det fanns massvis med litteratur som hade
skrivits samt studier som gjorts om detta ämne. När vi började söka underlag för vårt arbete
märkte vi att det knappt fanns tidigare forskning på vårt valda område.
Vi hoppas att fler intresserar sig för att göra studier baserade på detta ämne eftersom det är
aktuellt.
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9 Bilaga
Bilaga 1.
Frågor till kvalitativa studien
1. I vilken tidning är texten publicerad? Var i tidningen?
2. Vad handlar artikeln om? Grundhandlingen i texten
3. Vilken komposition och disposition har texten? Hur inleds och avslutas texten
4. Hur ser sakförhållandena ut i texten? Fakta? Källor?
5. Är de ord som används värdeladdade eller neutrala?
6. Hur ser människorna i texten ut? Vilka är människorna? I vilken egenskap får de
framträda? Vilka benämningar (epitet) knyts till dem? Vilka relationer finns mellan de
personer som framträder i texten?
7. Hur ser textens språk ut?
8. Dramatiseras händelsen?
9. Är det en enkel berättelse eller problematiseras det skildrade så att läsaren inbjuds till egna
ställningstaganden? Finns det en dold argumentering och färdiga slutsatser?
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Bilaga 2.
Artiklar vi använde oss av i vår kvantitativa studie

Svenska Dagbladet, period 1 (2003-06-09 – 2003-12-09)
1. Och där ligger Roffe på sin lastpall
2. De med makt måste ta sitt ansvar
3. Spänt möte i rättssalen
4. "Gud utsätter människor för vad de tål"
5. Hon skulle ha skickats iväg till Bosnien i dag.
6. Gatubarn blir man för att överleva
7. Man som körde in i matsal psyksjuk
8. Våldsman i Åkeshov psykiskt sjuk
9. Vansinnesförare psykiskt sjuk
10. Sverige har inte råd att vara med i EMU
11. Tre explosioner i södra Ryssland
12. Man attackerade pensionärer med svärd på Kungsholmen
13. Svärdmannen var psykiskt sjuk
14. "Jag kände att hotet var riktat mot mig"
15. Maria Rashidi, 47, väntar på att genomföra sin 61:a plastikoperation
16. Fetare, svagare, sämre ...
Svenska Dagbladet, period 2 (2003-09-10 – 2003-12-10)
1.

Profil pekar mot ensam våldsverkare

2. Nyheten om Lindhs död kan ha inspirerat till Arvikamord
3. Utrikesminister Anna Lindh har mördats
4. Eländet kände inga gränser
5. Den man som knivmördade den 5-åriga flickan hade aldrig tidigare dömts för ett
våldsbrott
6. Säpo lider farlig brist
7. Misstänkt för Arvikamord häktad - Psykiskt sjuk 23-årig man har erkänt mordet på den
femåriga flickan
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8. Anna Lindh offer för psykvårdens kollaps Handling krävs i stället för ord Hur kan Säpo
vara så naiva och okunniga?
9. Onsdag: Strax efter klockan fyra på eftermiddagen knivhuggs
10. Regeringen missar välfärdsmålen. Nya vägar ska rädda tillväxten - Statsministerns
regeringsförklaring ska få företagen att stanna i Sverige
11. Testas både fysiskt och psykisk
12. Läkare efterlyser mer tvång
13. Våldsverkare nekas psykvård
14. Psykiskt sjuka är sällan farliga
15. Centralisera psykvården!
16. Rigorös bevakning i häktet - Kronobergshäktet hade förberett en specialcell redan innan
35-åringen greps
17. Vårdplatser blir exklusiva bostäder
18. Utestäng inte psykiskt störda
19. Aningslöst stänga mentalsjukhus
20. Mer än varannan hemlös har psykiska problem
21. Isolering i stället för slutenvård - Platsbrist på psykavdelningarna gör att många svårt
sjuka tvingas sitta i häktet
22. Nya nedskärningar inom Stockholms psykiatrivård
23. Bristen på vårdplatser inom psykiatrin gör att många…
24. Rätten till delaktighet och medbestämmande i vården betyder
25. Fara i sparande
26. 24-åringen hatade Anna Lindh - Vårdades nyligen på psykiatrisk mottagning - skrevs ut
fem dagar före mordet
27. "Han har förföljt mig i många år"
28. Institutionsvårdens kollaps
29. Psykvården måste byggas upp igen
30. Två typer av sinnesundersökningar * Vad?
31. Hård kritik mot polisläckor
32. En välfärd i förfall
33. Vart tog neurotikerna vägen?
34. Akut behov av akuta vårdplatser
35. Någon måste ta emot den sjukes ilska
36. Engqvist må lova men pengarna är slut
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37. Engqvist utlovar förslag före nyår - Hårt tryck från oppositionen om resurser till
psyksjuka
38. Rekordmånga psykundersöks - Stor rättspsykiatrisk undersökning blir allt vanligare
39. Psykvården
40. Stödet bantas i Hässelby
41. Ett vakande öga i centrum - På stödboendet för psykiskt funktionshindrade slipper
patienterna ensamheten
42. Psykvården - från tvång till tvång?
43. Psykvård missar unga kriminella
44. Satsning på psykvård får kritik från oppositionen
45. "Det var smärtan jag ville åt"
46. Psykiskt sjuka fängslas i USA
47. Italien satsar på öppenvård
48. Nedmontering med svåra konsekvenser
49. Miljardbelopp satsas på nya slutna kliniker i Tyskland
50. Självskadare är inte av en och samma sort
51. 24-åringen psykiskt sjuk enligt läkare
52. Personal i vården hotas av patienter - Var sjätte anställd i hemsjukvården har utsatts…
53. Två av tre jobbar trots att de är sjuka
54. Anders Milton ska få psykvården på fötter
55. Lars Engqvist är ingen att hålla i handen
56. Lägg inte allt ansvar på arbetsgivaren
57. Outhärdligt om mördaren vore frisk
58. Holmberg underkänner psykvård
59. Rubrik Plåga en uråldrig rit
60. Koppling mellan våldsbrott och bantad psykvård - Socialstyrelsen slår fast samband i ny
utredning
61. M vill stärka slutenvården
62. Kvinna stack ner väktare i Uppsala
63. En plikt att larma
64. Den moderna psykiatrins vägval
65. Vad göra med olycklig dotter? Under ytan är såren djupa
66. Pappan skyldig till mord på dottern
67. Morden, journalistiken och politiken
54

68. Utredning pågår
69. Zug-mördaren var inte sjuk nog - Aldrig aktuellt att tvångsomhänderta mannen som
mördade 14 i Schweiz, enligt slutrapporten
70. Skola får hård kritik efter självmordsfall
71. Lars Engqvist angriper fel sak
72. Bebispsykoanalytikern blev droppen
73. SOS Alarm vill bli mer Alert Flyktingspioner utvisas
74. "Det värsta var när han leddes in" - Föräldrarna till knivmördade flickan i Arvika mötte
misstänkte 24-åringen i rättssalen
75. Psykvården kritiserad vid Arvikamålet
76. Tomma löften om mer pengar
77. Psykologiskt test hjälper feta få rätt behandling
78. Komplext läge i Sireköpinge
79. Med lätt hand om det svarta
80. Dömd för barnporr begår ofta sexbrott - Tydligt samband mellan barnpornografi och
sexuella övergrepp mot barn
81. En generation män har offrats i Rysslands krig
82. Sabinas mördare dömd till rättpsykiatrisk vård
83. Flyktinghyckleriet kan brytas
84. Inled inte häxjakt på psyksjuka
85. General anmäld för mobbning

Expressen, period 1 (2003-06-09 – 2003-12-10)
1. 24-åriga Linda är ännu på rymmen. ”Kan vara farlig – för sig själv och andra”
2. Ingen rubrik
3. Knivhögg kollegan i sömnen. Drömde att hustrun höll på att bli våldtagen
4. ”Slå inte mer, jag blöder redan” Marianne, 32, mötte järnspettsmannen i rätten
5. Strokepatient anföll polis – slipper straff
6. ”Jag ångrar allt jag gjort”. Nu ska järnspettsmannen psykundersökas
7. ”Därför dödade jag er mamma”. Mördaren berättar i brev till barnen från häktet
8. Han trodde det var en film. 50-åringen berättar om vansinnesfärden
9. 22-åring erkände sexmordet
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10. ”Jag är själv ett offer”
11. ”Jag ville att hon skulle vara med mig för alltid”
12. Säpos gas får honom att attackera
13. De var inlåsta mitt i infernot. Två unga kvinnor dog i mordbranden
14. Lastbilen krossade barnvagnen. Pappan räddade bebisen i sista stund
15. Han slog ned 84-åring med basebollträ. Drogade 15-åringen berättar om den råa
misshandeln
16. Här slog han till mot sju kvinnor. Polisen vädjar till maskerade knivmannen: Ge upp
17. Fick inte komma på festen – häktad för mordbrand
18. ”Järnspettsmannen” dömd till vård
19. ”Vården har tappat kontrollen”
20. Högg ned kvinnor. Bankman gick till attack med samurajsvärd
21. 33-åringen hade semester – skulle börja på banken igen på måndag
22. Samurajmannen nekar till brott
23. Bankmannens vapen
24. Gretas bror om mördaren. ”Det är svårt att känna hat mot en sjuk människa”
25. Polis misstänks ha sexutnyttjat psykiskt sjuk. Han utsågs till god man åt 30-åriga
kvinnan
26. Bättre psykvård efterlyses
27. Pantani: Jag är psykiskt sjuk. Cykelstjärnan vårdas på klinik för depression
28. Hur hjälper jag min psykiskt sjuka vän?
29. Westlund ute och cyklar
30. Sexdårar jagar Annika Jankell. Radiostjärnan: "Jag kände hur blodet frös"
31. Hon förföljdes av en sjuk man. Christine Meltzer: TV borde skydda personalen bättre
32. Politikerna vågade inte nobba Anna. Skammens kommuner - sveket mot de svaga
33. Hon kämpar för sin gripne son. ”Jag har inte råd att åka och träffa honom”
34. Ingen rubrik
Expressen, period 2 (2003-09-10 – 2003-12-10)
1. Angelica var där. Men polisen har ännu inte förhört henne
2. Wacko Packo
3. Så ska han undersökas. Överläkaren: ”Man pratar under en timme”
4. 24-åringen kan ha varit psykiskt störd. Läkarna vill ha större undersökning
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5. SKYLDIG – 48 GÅNGER. ”När lammen tystnar” i verkligheten – Expressen hemma
hos tidernas värsta kvinnomördare
6. Högstadieelever löser polisens mordgåtor
7. Sabina, 5, blev knivmördad. Attackerades samma dag som Anna Lindh dog
8. Samurajmannen: ”Jag trodde jag var en tiger”
9. MORDET PÅ ANNA LINDH. DOKUMENT EXPRESSEN. Så levde han i 149
timmar
10. David Lagercrantz sågar Guillous pressetik: Spekulativ journalistik bra för
rättssamhället
11. Han sökte hjälp hos psykolog - fick nej
12. "Han vet inte vem han är" "24-åringen lider av en akut psykos"
13. Den sjuka psykvården. 30-åringen mördade Greta, 72: "Jag blir tydligen psykotisk"
14. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. 47-åringen fick inte hjälp - dödade Eva
15. Den sjuka psykvården. Knivhöggs som foster. Svårt skadad i mammas mage - av
pappan som nekats vård
16. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. De lever i skräck. Knivmannen har fått sin första
permission
17. Advokaten vill inte kommentera
18. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. Deras kära blev offer. Gabriel bävar för att behöva
möta Marias mördare på stan
19. Nu ska 19-åringen sinnesundersökas. Strypte och grävde ner Nathalie
20. ”Han är en ensam, isolerad man”
21. Psykspecialist: Han är fixerad vid Tom Cruise
22. Rättens utslag: 24-åringen har mördat dottern
23. Nekades gå på efterfest - anlade mordbrand
24. Dömd till vård efter mordet på Sabina
25. Lillebror såg knivdådet. 16-åring släppt från psyket - misstänks huggit ner sin mamma
26. Han bjöd på grillad man. Kannibalens gäster visste inte vad de åt
27. De mördade båda barnen
28. ”Jag är inte ett dugg förvånad”
29. Polisjakt efter hemlös man på härbärgen
30. ”Detta är en ensam galnings verk”
31. 5-åring mördad av psyksjuk. ”Mannen inspirerades av mordet på ministern”
32. Anna Lindh var särskilt, inte Sverige
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33. Justitieutskottets ordförande: ”Säpo har en del att förklara”
34. Mental istid
35. En vrålande väckarklocka
36. Satsa på psykvården – så stoppas våldet
37. REPORTAGE JOHN F KENNEDY JR. Han drabbades av Kennedys förbannelse
38. Mikael kan sitta häktad i fyra år
39. Otrygg och rädd
40. Sabina, 5, blev knivmördad. Attackerades samma dag som Anna Lindh dog
41. Lite smartare
42. Professorn: ”Flera har nekats vård – och sedan begått hemska våldsbrott”
43. Hon förföljs av psyksjuka. Höjd säkerhet kring Victoria – Säpo pekar ut fem sjuka
män
44. Billig förenkling
45. Inte som andra
46. DAGISMORDET I ARVIKA. SORGEN I ARVIKA. Expressens Jan Lindström om
Sabina, 5, som gick till dagis – men aldrig kom hem
47. Vad kan ligga bakom motivlösa våldsdåd?
48. Svar på tal
49. ”Jag är psyksjuk – jag kan göra vad som helst”
50. ”Han hatade Anna Lindh”24-åringen häktades idag – starka bevis
51. Mer tvångsvård
52. Vården: De var friska
53. DEN SJUKA VÅRDEN. De fick offra sina älskade. Psykvårdens kollaps blev AnnCharlottes och Noras död
54. ”Vår mamma lever vidare” Anna Lindhs make Bo om sorgen och barnen
55. SVT leder klappjakten på psykiskt sjuka
56. Den sjuka vården. Läsarna om psykvården
57. Den sjuka vården. Professorn om psykiatrins sönderfall: ”Ut med socialminister Lars
Engqvist
58. ”Jag minns inte min son” Vanlig huvudvärk sa läkarna – Johanna, 24, förlorade
minnet
59. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. Ministern: Vi kan inte vänta. ”Vi har inte tid att vänta
två tre år med åtgärder”
60. Den sjuka psykvården. Expressens läsare om psykvården
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61. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. Enkla checklistor kan hindra flera tragedier
62. Mentalsjukhus behövs inte
63. Är Jocke en människa?
64. Den sjuka psykvården. Expressens läsare om psykvården
65. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. Vårdchefer rasar mot socialministern
66. Vem tar ansvar för Sabinas död?
67. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. Idag ställer hon Engqvist till svars
68. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. EXPRESSENS LÄSARE OM PSYKVÅRDEN
69. Ingen rubrik
70. Kan man lura läkarna inom rättspsykiatrin?
71. Han låtsas vara sjuk. Polisen tror att 24-åringen försöker luras
72. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. Sex ofrivilliga hjältar
73. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. För de sjuka blev det fiasko
74. Expressens läsare om psykvården
75. Den sjuka psykvården. Balettmannen attackerade Erik med kniv – i högsta domstolen
76. Är han inte klok?
77. Deras kära blev offer. Riksdagsmannen har kämpat i 20 år för sin psyksjuka fru
78. Den sjuka psykvården. Han gav psyksjuka ett fungerande liv. Brist på pengar – då
kraschade drömprojektet
79. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. Lars Göran, frisk efter 10 mörka år. ”Psykiskt sjuka
behöver inte vara farliga för andra”
80. DEN SJUKA PSYKVÅRDEN. ”Det blev fel” Bo Könberg var med och monterade
ner psykvården
81. Ingen rubrik
82. Jimmie Trevette, tacksam över att ha tvångsmedicinerats: Så är det att vara i psykos
83. Ska det verkligen vara så här, Lars?
84. DEN SJUKA PSYK – VÅRDEN. ”De lever i en skyddad värld” Mördade flickans
föräldrar följde debatten i riksdagen
85. Förtydligande
86. Behöver vård
87. Ingen rubrik
88. Subventionerat kort tar pengar från sjukvård
89. Ingenting hände…
90. Psykvården klarar inte sjuka med missbruk
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91. Ny journal ger mordhäktade Mikael hopp. Döda fästmön fick diagnosen psykopat
92. Torterad i 3 månader. 24-årig kvinna hölls fastkedjad i garderob
93. Philip Strong, 75, våldtog psyksjuka
94. Livet efter rubrikerna
95. Bruno: ”Saddam är ute efter mig” Ex-mästaren psykiskt sjuk – trodde han var jagad
96. Förföljd av en psykopat
97. Palmehatare sköt polisen. 74-åring öppnade eld när han skulle vräkas
98. Han grips för mord
99. Psykmördarens bror skriver till offrets familj
100. Stoppa häxjakten
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Bilaga 3.
Artiklar

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72
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Bilaga 4.
Kodschema.

Svenska
Dagbladet

Svenska Dagbladet &
Expressen Expressen

Antal artiklar per tidsperiod
PERIOD 1.
03.06.09 - 03.09.09

16

34

50

PERIOD 2.
03.09.10 - 03.12.10

85

100

185

101

134

235

ARTIKELTYP
Nyhetsartikel
Ledare
Debatt
Insändare
Personporträtt
Reportage

11
0
1
1
1
2

29
0
1
4
0
0

40
0
2
5
1
2

RUBRIK
Positiv
Neutral
Negativ

1
5
10

4
5
25

5
10
35

ARTIKELSTORLEK
Liten (<750 ord)
Mellan (751-1500 ord)
Stor (>1500 ord)

14
2
0

34
0
0

48
2
0

PERIOD 3
Period 1. och 2. tillsammans

PERIOD 1.

74

PERIOD 2.
ARTIKELTYP
Nyhetsartikel
Ledare
Debatt
Insändare
Personporträtt
Reportage

49
11
13
8
1
3

63
10
4
19
0
4

112
21
17
27
1
7

RUBRIK
Positiv
Neutral
Negativ

8
17
60

7
23
70

15
40
130

ARTIKELSTORLEK
Small (<750 ord)
Medium (751-1500 ord)
Large (>1500 ord)

64
11
10

86
10
4

150
21
14

ARTIKELTYP
Nyhetsartikel
Ledare
Debatt
Insändare
Personporträtt
Reportage

60
11
14
9
2
5

102
10
5
23
0
4

162
21
19
32
2
9

RUBRIK
Positiv
Neutral
Negativ

9
22
70

11
28
95

20
50
165

ARTIKELSTORLEK
Small (<750 ord)
Medium (751-1500 ord)
Large (>1500 ord)

78
13
10

120
10
4

198
23
14

PERIOD 3.
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