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Sammanfattning/Abstract 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om och förståelsen för hur olika tidningar väljer 

att framställa samma händelse i text och bild. Vi har gjort en empirisk undersökning av 

nyhetstexter publicerade om Arbogamorden som skedde 2008. De tidningar vi valt att studera 

är Bärgslagsbladet/Arboga Tidning och Vestmanlands Läns Tidning på grund av sin 

geografiska närhet till händelsen samt Dagens Nyheter och Aftonbladet på grund av sin 

rikstäckning.  

Vi har med hjälp av en massmedieretorisk analysmodell gjort en kvalitativ innehålls analys 

som har legat till grund för vårt resultat. Det vi under arbetets gång har kommit fram till är att 

skillnaderna är stora och många. Aftonbladet har stått för en mer sensationsinriktad 

journalistik och har, har enligt vår bedömning av det undersökta materialet, ofta befunnit sig i 

gränslandet för hur denna typ av arbete bör utföras för att inte bryta mot befintliga pressetiska 

regler. Dagens Nyheter har tagit sig an händelsen på ett helt annat sätt, de har en mer saklig 

kriminaljournalistik och har vad vi kunnat observera i det undersökta materialet följt de 

pressetiska reglerna väl. Mitt emellan dessa två motpoler finner vi Bärgslagsbladet/Arboga 

Tidning och Vestmanlands Läns Tidning som båda två har använt sig av en tveksam 

medieetik och stundvis tänjt på spelreglerna.   

Nyckelord: Medieetik, Pressetik, Landsortspress, Rikspress, Aftonbladet, Dagens nyheter, 

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning, Vestmanlands Läns Tidning, Arboga morden. 

 



 

Populärvetenskaplig beskrivning 

Arboga 2008. Kvällen den 17 mars hittar en man sin sambo och hennes två barn, ett och tre år gamla, 

svårt skadade i sitt hem i Arboga. Barnen avlider senare under kvällen och mamman, Emma Jangestig, 

blir då de brutala mordens enda vittne.  

Mordens sensationella karaktär – två barn som mördats med grovt våld – väcker stor uppmärksamhet 

och barnens mamma, mordens främsta offer och enda vittne, visar stor öppenhet mot media. En 

kvinna, Christine Schürrer, döms till slut för morden och svartsjuka pekas ut som motivet, något som 

gör det hela ännu mer sensationellt.  

Vi har under de senaste månaderna granskat rapporteringen kring morden i fyra olika tidningar under 

fem datum mellan 18 mars 2008 och 17 februari 2009. Vi har studerat två landsortstidningar, 

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning och Vestmanlands Läns Tidning samt två rikspresstidningar, 

Aftonbladet och Dagens Nyheter med syfte att hitta och belysa likheter och skillnader i rapporteringen 

mellan de olika tidningarna.   

Den massmedieretoriska analysmodellen vi arbetat med som utgångspunkt har till syfte att studera hur 

skribenten arbetar med retorik, källor och bilder för att beskriva händelsen och påverka läsarna.  

Vi kunde snabbt konstatera stora skillnader i rapporteringen och hur medieetiken tillämpats på de olika 

redaktionerna. Dagens Nyheter och Aftonbladet visade sig vara varandras motpoler gällande etiska 

avvägningar. Dagens Nyheter har varit, genomgående under hela rättsprocessen och rapporteringen, 

återhållsamma med bilder och namnpublicering medans Aftonbladet röjt identiteter och publicerat 

bilder redan första dagen efter mordnatten. Landsortstidningarna har i sin tur varit relativt lika i sina 

etiska bedömningar och även om de inte varit lika försiktiga som Dagens Nyheter har de heller inte 

varit lika vågade som Aftonbladet.  

Nyhetsframställningen skiljer också tidningarna åt. Aftonbladet arbetar mycket med 

sensationsjournalistik, Dagens Nyheter fokuserar mer på traditionell kriminaljournalistik och 

landsortstidningarna hamnar återigen någonstans där emellan.   

Vi finner denna undersökning speciellt viktig för oss studenter för att vi ska få en ökad förståelse för 

hur olika tidningar arbetar journalistiskt och medieetiskt.  
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1 Introduktion 

Att medier brukar ses som den tredje statsmakten känner de flesta av oss till. Det kanske är att 

dra mediers betydelse till sin yttersta spets, men att medier står i maktposition, i alla fall till 

sina källor är ett faktum. Medier samlar in information, gör ett urval och vinklar därefter 

informationen på det sätt de anser är bäst. Detta kan både vara till för- och nackdel för de 

källor som använts. Det är en fördel då källan får komma till tals och lyfta sin sak. Det kan 

dock bli en nackdel när information källan uppgett används på sätt av tidningen som källan 

inte känner sig bekväm med. Vad händer då, när ett ofattbart brott begås och offret för brottet 

är dess enda vittnet och blir således den mest eftertraktade källan?  

Den 17 mars 2008 inträffade precis detta i Arboga. En ung kvinna och hennes två barn 

skadades allvarligt i sitt hem, barnen avled senare på sjukhus och den unga kvinnan blev då 

mordens enda vittne. Den unga mamman visar dessutom en stor öppenhet mot media och 

intervjuas otaliga gånger. Hur hanterar då tidningar detta gyllene tillfälle till 

sensationsjournalistik? Hur väl efterföljs de etiska regelverk som finns? 

Det är denna frågeställning som har legat till grund för vårt arbete. Vi har valt att undersöka 

fyra olika tidningar, två som är rikstäckande: Aftonbladet och Dagens Nyheter och två som 

kan räknas till kategorin landsortspress: Bärgslagsbladet/Arboga Tidning och Vestmanlands 

Läns Tidning. Syftet är att belysa eventuella skillnader och likheter i hur de etiska reglerna 

tillämpas i rikspress och landsortspress samt hur man retoriskt väljer att framställa denna 

händelse. Detta eftersom vi anar skillnader i etiska förhållningssätt som eventuellt grundar sig 

i geografiska avstånd till händelsen samt skillnader och likheter i retorisk framställning som 

knyter an till tidningarnas publicistiska karaktär.  
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1.1 Bakgrund 

Den 17 mars 2008 påträffas Emma Jangestig och hennes två barn Maximilian och Saga 

Jangestig svårt skadade i sitt hem i Arboga. Det är Emmas sambo och barnens styvpappa som 

hittar dem och larmar kl 19:20 SOS alarm. Inom tio minuter finns polis och ambulans på plats 

och de tre skadade förs till Örebro Universitetssjukhus. De två barnen, tre och ett år gamla 

avlider senare under kvällen av skadorna. Emma Jangestig som förlorat medvetandet under 

ambulansfärden flyttas då till neurokirurgiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 

för vidare behandling. Hon opereras under natten och hålls sedan, på grund av sina skador 

nedsövd till och med den 27 mars 2008. 

Barnens biologiska pappa och Emma Jangestigs före detta make, Niklas Jangestig greps under 

mordnatten som misstänkt, men försattes redan dagen där på alltså den 19 mars, på fri fot.  

Efter att Niklas Jangestigs släppts får polisen snabbt upp en nytt spår efter mördaren och den 

20 mars häktas en tysk 32-årig kvinna vid namn Christine Schürrer som skäligen misstänkt 

för mord och mordförsök. Christine Schürrer kom sedan att benämnas som ”tyskan” i svensk 

media. Christine Schürrer är Emma Jangestigs dåvarande sambos före detta flickvän. 

Misstankarna mot Christine Schürrer var till en början svaga och hon släpps därför redan den 

22 mars ur tyskt häkte. Christine Schürrer häktas dock återigen redan den 29 mars 2008, 

denna gång på sannolika skäl misstänkt för morden på Maximilian och Saga Jangestig samt 

mordförsök på deras mor Emma Jangestig, då ny bevisning mot henne framkommit. Denna 

bevisning och häktningen av den högre graden gör att Christine Schürrer den 26 april 2008 

utlämnas till Sverige.   

Christine Schürrer åtalas i Västmanlands tingsrätt för morden på de två barnen och 

mordförsöket på Emma Jangestig. Schürrer förklaras den 26 augusti 2008 skyldig till morden 

i Västmanlands tingsrätt och rätten bestämmer att hon ska genomgå en rättspsykiatrisk 

undersökning innan en dom kan avkunnas. Den rättspsykiatriska undersökningen tar därefter 

ett par veckor att genomföra och domen tillkännages därför först den 14 oktober 2008. 

Tingsrätten dömer Christine Schürrer till livstids fängelse, utvisning samt skyldig att betala 

stora skadestånd till Emma Jangestig och Niklas Jangestig 
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Christine Schürrer och hennes advokat Per-Ingvar Ekblad överklagar domen till Svea hovrätt, 

men även där döms hon som skyldig. Domen faller den 16 februari 2009 och blir densamma 

som i tingsrätten. Skadeståndet höjs dock till långt över det normala och motiveras delvis med 

att medias intresse för morden medfört stora påfrestningar för Emma och Niklas Jangestigs. 

Christine Schürrer och advokat Ekblad försöker då få ett prövningstillstånd i Högsta 

domstolen, som väljer att inte pröva fallet. Hovrättens dom vinner istället laga kraft och 

Schürrer flyttas från häktet i Stockholm till kvinnofängelset i Hinseberg. 

1.2 Syfte/Frågeställning 

Syftet med vår uppsats är att se vilka eventuella skillnader och likheter det finns i rikspress 

och landsortspress mellan rapporteringarna kring en riksaktuell händelse på en liten ort. Vi 

vill bland annat titta på hur pressetiken tillämpas under en sådan situation på de olika 

tidningarna. Vår huvudfrågeställning lyder därför som följer:   

Vilka likheter och skillnader finns i rapporteringen i rikspress och landsortspress kring en 

riksaktuell händelse som sker på liten ort?  

1. Vilka likheter och skillnader finns det i förhållningsätt och attityder mot förövare och 

offer på de olika tidningarna vid rapporteringen kring Arbogamorden? 

2. Vilka likheter och skillnader finns det gällande namnpublicering i de olika 

tidningarna i anknytning till Arbogamorden?  

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan tidningarna retoriskt och layoutmässigt i 

rapporteringen kring Arbogamorden? 

Vi vill belysa dessa frågor empiriskt, genom studier i tidningstext, eftersom vi anser det 

relevant att studera skillnader och likheter när det kommer till arbetsmetoder och etiska 

förhållningssätt på olika typer av tidningar. Vi är idag medvetna om att det finns stora 

skillnader och många likheter mellan rikspress och landsortspress men det intressanta för oss 

är att se hur dessa påverkar det som trycks i tidningen i anknytning till en konkret riksrelevant 

brottshändelse på liten ort. Vi gör detta för att vi tror att det är viktigt för framför allt 

studenter att förstå och vara medvetna om att det finns skillnader och likheter mellan 

arbetsmetoder och etiska förhållningsätt på olika tidningar. Dels för att studenterna själva 

skall förstå hur dessa skillnader uppstår men dels också för att de sedan i arbetslivet, med 

större kunskap inom ämnet, ska kunna tillämpa etiska förhållningssätt på bästa sätt.  
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1.3 Teori och tidigare forskning 

1.3.1 Normativa teorier  

Spelregler for press, radio och tv. 

Det finns sjutton publicistiska regler indelade i sex kategorier samt tolv yrkesregler uppdelade 

i två kategorier. Dessutom finns det riktlinjer för textreklam. Det är dessa såkallade 

pressetiska spelregler som ligger till grund för hur journalister bör agera i sin yrkesroll när det 

kommer till medieetik. Därför vill vi lyfta några av dessa som vi har lagt stor vikt vid under 

genomförandet av vår undersökning. Vi börjar med de publicistiska reglerna.1 

• Ge korrekta nyheter 
1. Massmediernas roll i samhället och allmänhetens förtroende för dessa medier kräver 

korrekt och allsidig nyhetsförmedling. 

2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som 

omständigheterna medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren 

möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer. 

• Var generös med bemötanden 

5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett 

påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i 

lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som 

har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en 

redaktionell kommentar. 

• Respektera den personliga integriteten 
7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om 

inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av 

namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 

• Var varsam med bilder  

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 
 

• Hör båda sidor 

                                                                    
1 https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/spelregler-for-press-radio-och-tv 12/29/12 - 16:15 
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14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig 

om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 

• Var försiktig med namn 
15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå 

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

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 

nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger 

materialet. 

Av de regler vi listat ovan är det fem som vi varit speciellt intresserade av, då de direkt 

påverkar tidningarnas arbete i de frågor vi valt att studera. Dessa regler är: 

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om 

inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

 

9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av 

namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 

 

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig 

om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 

 

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå 

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

 

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 

nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

Yrkesregler vi anser viktiga för det vi vill belysa är följande:  

• Anskaffning av material 
8. Visa särskild hänsyn mot ovana intervjuobjekt. Upplys den intervjuade om huruvida 

samtalet är avsett för publicering eller enbart för information. 

10. Visa hänsyn vid fotograferingsuppdrag samt vid anskaffning av bilder, särskilt i samband 

med olyckor och brott. 

12. Ange källan när en framställning huvudsakligen bygger på annans sakuppgifter. 
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PO och PON 

De organ vars uppgift är att se till att publicitetsreglerna efterföljs är Pressombudsmannen 

(PO) samt Pressens opinionsnämnd (PON). Allmänhetens Pressombudsman har som uppgift 

att hjälpa enskilda personer som anses sig kränkta eller illa berörda av publiceringar gällande 

dem själva eller andra. PO undersöker ärendet och lämnar det sidan vidare till Pressens 

Opinionsnämnd. PON undersöker hur god publicistisk sed tillämpats och beslutar om mediet 

anses skyldigt till en rättelse.2 

YEN 

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd är ytterligare ett organ vars uppgift är att se till att de 

journalistiska yrkesreglerna efterföljs. YEN består av medlemmar ur journalistförbundet och 

arbetar dels med att ta emot, bereda och i vissa fall besluta angående anmälningar som gjorts 

till nämnden, och dels med att hålla igång en levande debatt angående dessa yrkesetiska 

frågor.3 

Kort om medieetik 

Svenska nationalencyklopedin benämner det vi i denna undersökning kallar för medieetik som 

pressetik. Tidningsföretag trycker idag inte bara tidningar utan distribuerar även nätbilagor 

med ljud samt rörlig bild. Benämningen blir därför i allt fler sammanhang medieetik istället. 

Men svenska nationalencyklopedins definition av begreppet lyder som följer: 

“pressetik, sammanfattningen av de centrala värden som massmedierna anses böra sträva efter 

att skydda i nyhetsförmedling och opinionsbildning, t.ex. korrekt och allsidig nyhetsförmedling 

samt enskilda människors integritet.” 

När medieetik diskuteras vill vi även nämna att medieetik inte är något journalister måste 

följa enligt svensk lag. Det är en frivillig reglering som mediebranschen och journalistkåren i 

Sverige funnit nödvändig att införa för att hindra lagstiftning kring ämnet. Detta eftersom det 

riskerar att i längden innebära större inskränkning i det journalistiska arbetet än regleringen i 

                                                                    
2 https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/ovriga-pressetiska-organ 12/12/12 - 23:35. 
3 https://www.sjf.se/yrkesfragor/etik/yrkesetiska-namnden/sa-ska-yrkesetiska-namnden-arbeta 12/29/12 - 14:48 
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sig.4 De flesta journalister i Sverige har även en i grunden positiv inställning till att det 

faktiskt finns skriftliga riktlinjer för hur medieetiken bör tillämpas.5 

Medieetiska problem 

Morden i Arboga 2008 är ett fall med många medieetiska problem och ställningstaganden för 

redaktionerna. Detta på grund av brottets minst sagt ovanliga karaktär. 

Till och börja med rör det sig om grovt våld mot små barn. För det andra verkar det till en 

början röra sig om ett familjedrama, men visar sig tillslut handla om ett svartsjukedrama. Det 

visar sig att mördaren dessutom är en kvinna vilket är mycket ovanligt. Enligt 

brottsförebyggande rådets statistik för 2008 var det endast 20 kvinnor i Sverige som var 

misstänkta för mord, dråp eller misshandel med dödligutgång. Siffran för män samma år var 

131 (Se bilaga).6  

När den svårt misshandlade och länge nedsövda Emma Jangestig vaknade, tog händelsen 

ännu en oförutsedd vändning, Emma tog nämligen emot media med öppna armar och pratade 

öppet om händelsen. 

Enligt en undersökning som gjordes vid Göteborgs Universitet 1994 är de regelområden som 

journalister själva tycker är viktigast numer ett: ge korrekta nyheter. På andra plats kommer: 

att inte döma någon ohörd. Bägge dessa områden uppgav strax under hundra procent av de 

tillfrågade i undersökningen som ”oerhört viktigt”.7 Så om man ser till denna undersökning 

borde just dessa två regelområden vara sådana som inte ska tummas på. Detta är två typer av 

medieetiska överväganden redaktioner måste ta ställning till på daglig basis. Så hur bedömer 

man en källas tillförlitlighet och vem avgör vilka uppgifter som ska publiceras angående en 

person som inte ännu blivit dömd? 

                                                                    
4 Medieetik, Von Krogh Torbjörn. Nordhaven (2009) - sida 5 
5 Publicistiska seder: svensk pressetik i teori och praktik 1900-1994,. Weibull, Lennart, Börjesson, Britt. Falun 

(1995) - sida 163 
6 http://www.bra.se/bra/statistik/200/2008/202La-2008.html 12/30/12 - 12:25 
7 Publicistiska seder: svensk pressetik i teori och praktik 1900-1994,. Weibull, Lennart, Börjesson, Britt. Falun 

(1995) - sida 160 
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Genom att tänka källkritiskt kan man bedöma en källas tillförlitlighet. Detta kan göras enligt 

Thorsten Thuréns8 källkritiska principer: 

• Äkthet – källan ska vara det den utger för sig att vara. 

• Tidssamband – Ju längre tid som har gått mellan en händelse och källans berättelse om denna 

händelse, desto större skäl finns det att tvivla på källan. 

• Oberoende – Källan ska ”stå för sig själv”, inte vara exempelvis en avskrift eller referat av 

annan källa.  

• Tendensfrihet – Man ska inte ha anledning att misstänka att källan ger en falsk bild av 

verkligheten på grund av någons personliga, ekonomiska, politiska eller andra intressen. 

Genom att se till att dessa principer följs kan också redaktionerna kontrollera hur tillförlitliga 

de källor de använder faktiskt är.  

Att hantera uppgifter om en person som ännu bara är misstänkt eller inte kunnat höras är lite 

svårare. Det finns idag inga andra riktlinjer än de vi nämnt i början av detta kapitel. 

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig 

om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 

Någon mer exakt innebörd av ”fällande dom inte föreligger” saknas dock. En dom utfärdad av 

tingsrätten träder exempelvis inte i laga kraft förrän tre veckor efter det att domen avkunnats, 

för att den dömde ska ha en chans att överklaga till högre instans. Frågan blir således om 

medier bör vänta på detta? Eftersom ingen klar riktlinje finns, följer redaktionerna här sin 

egen praxis, som kan variera mellan redaktionerna, men också inom dem.  

Andra viktiga medieetisk frågor som rör detta område är publicering av uppgifter som skulle 

kunna identifiera förövare och/eller offer i ett brottsmål. Och när är det okej att publicera 

namn på någon? Spelreglerna förespråkar följande övervägningar:   

15. Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. 

Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn 

anges. 

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, 

nationalitet, kön eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

                                                                    
8 Källkritik, Thoren, Thorsten. Kina (2009) - sida 13 
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Vad det är som gäller tycks det inte finnas något enkelt svar på. Det är helt enkelt 

redaktionerna och den enskilde journalisten som måste avgöra vad som ska skrivas och i 

slutänden är det den publiceringsansvarige som avgör vad som går i tryck. Praxis på de flesta 

tidningar i Sverige har sedan länge varit att ingen som inte är dömd ska publiceras med namn 

eller bild. Men under början 1990-talet börjades denna praxis förändras i och med en rad 

uppmärksammade brott. Tandläkaren i Värnamo 1992, Fänriken i Falun sommaren 1994 samt 

Stureplansmorden senare samma år. I alla tre fallen gick de flesta medier ut med namn mer 

eller mindre omedelbart, något som hade varit otänkbart bara några år tidigare.9 Journalisters 

förhållningssätt till dessa etiska förhållningssätt är alltså under konstant förändring.  

1.3.2 Deskriptiva teorier 

Nyhetsvärdering 

Den urvalsprocess ett nyhetsmedium gör i fråga om vilka händelser som blir nyheter för 

mediet kallas för nyhetsvärdering. Det första urvalet görs från alla de kanaler som förser en 

tidning med nyheter. Dessa kanaler kan till exempel vara nyhetsbyråer, tips till tidningen eller 

pressmeddelanden. Denna värdering skiljer sig från tidning till tidning men det finns ett par 

gemensamma principer för hur nyhetsvärderingen går till. Dessa kallas för nyhetsfaktorer och 

var till en början tolv till antalet och utformades av Johan Galtungs och Mari Holmboe Ruges 

utifrån en undersökning de gjort år 1965, The structure of foreign news. Ju fler av dessa 

nyhetsfaktorer en händelse uppfyller desto större chans är det att händelsen blir en nyhet: 

• Frekvens – En händelse utvecklas olika snabbt. Hos ett medium med hög utgivningstäthet, 

hög frekvens, får en nyhet som utspelar sig snabbt högre nyhetsvärde än en som utspelar sig 

långsamt.  

• Tröskelvärde – Galtung och Ruges menar att det finns en så kallad tröskel en nyhet behöver 

ta sig över för att överhuvudtaget bli en nyhet. Detta tröskelvärde mäts i intensitet. Absolut 

intensitet och ökad intensitet. Ju högre absolut intensitet en nyhet har första gången det 

rapporteras om den, desto mer måste intensiteten öka tills nästa gång det rapporteras om 

samma händelse.  

• Tydlighet – Om en händelse är tydlig och distinkt är chansen större att händelsen blir en nyhet 

än om händelsen är oklar. 

                                                                    
9 Publicistiska seder: svensk pressetik i teori och praktik 1900-1994, Weibull, Lennart, Börjesson, Britt. Falun 

(1995) - sida 198 
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• Meningsfullhet - Det är lättare för läsaren att identifiera sig med åsikter eller personer som är 

lika dem själva.  Aspekter som gör att läsare lättare identifierar sig är kulturella likheter, 

ekonomiska likheter, religiösa likheter eller politiska likheter. I och med identifieringen 

upplevs läsningen som mer meningsfull.  

• Konsonans – Om en händelse är väntad av media är det en större chans att händelsen blir en 

nyhet.  

• Det oväntade – Men även händelser som sällan förekommer eller är oförutsedda har större 

chans att bli nyheter.  

• Kontinuitet – En händelse som det en gång rapporteras om som en nyhet, har större chans att 

i fortsättningen betraktas som en nyhet. 

• Komposition – Den som sysslar med nyhetsvärdering på en redaktion kan inte bortse från det 

andra materialet som ska publicerats tillsammans med nyheten. Därför kan exempelvis en 

händelse från Estland värderas över samma händelse från USA eftersom det ofta finns mer 

material om USA i tidningen.  

• Elitnationer – Händelser som rör elitnationer, exempelvis Tyskland, England och USA, blir 

oftare nyheter än händelser som rör andra nationer. 

• Elitpersoner – Samma princip som för elitnationer gäller för elitpersoner. En händelse som 

berör eller handlar om en elitperson har större chans att bli en nyhet än samma händelse som 

berör eller handlar om en ”vanlig” person. 

• Personifiering – Människor är intresserade av andra människor. Om det finns en person att 

koppla en händelse till. En arbetslös är ofta mer intressant än fenomenet arbetslöshet 

exempelvis.   

• Negativitet – Ju mer negativ en händelse är, desto större chans är det att händelsen blir en 

nyhet.  

Tjugo år efter Galtung och Ruges undersökning började Håkan Hvitfeldt, professor vid 

institutionen för journalistik, medier och kommunikation på Stockholms Universitet, med 

arbetet att utveckla nya kriterier för nyhetsvärdering. Han tog då avstamp ur Galtung och 

Ruges arbete. I studien På första sidan – En studie i nyhetsvärdering10 utformade Hvitfeldt 

istället tio stycken nyhetsfaktorer eller nyhetskriterier som han anser ger en händelse större 

chans att bli en nyhet eller ökar möjligheten för en existerande nyhet att hamna på första sidan 

och/eller blir dagens huvudnyhet. Händelsen bör: 

• Handla om politik, ekonomi eller brott och olyckor 

• Ha ett kort geografiskt eller kulturellt avstånd mellan läsaren och händelsen 
                                                                    
10 På första sidan – En studie i nyhetsvärdering, Hvitfeldt, Håkan Stockholm (1985) - Beredskapsnämnden för 
psykologiskt försvar 



11 

 

• Handla om händelser och förhållanden: 

o Som är sensationella och överraskande  

o Handlar om enskilda elitpersoner 

o Beskrivs tillräckligt enkelt 

o Är viktiga och relevanta 

o Utspelas under kort tid men som en del av ett tema 

o Har negativa inslag 

o Har elitpersoner som källor 

Björn Häger skriver i sin bok Reporter: 

Nyheter mäts i dödstal. En död väger tyngre än flera skadade. En skadad människa väger mer än 

stora materiella förluster. Ett mord är större än ett rån. Ett rån större än ett inbrott.11 

Detta skriver Häger i samband med hur man som journalist kan uppskatta en nyhets vikt och 

viktighet. Kontentan av det hela är att det är lätt att räkna ut en nyhets vikt (enligt 

tankemodellen ovan) men svårare att ta reda på vad som är viktigt för den enskilde läsaren. 

Just vad som är viktigt för den enskilde läsaren kommer vi antagligen aldrig att kunna svara 

på eftersom olika saker är viktiga för olika människor. Men genom att använda sig av de 

gemensamma nyhetsfaktorerna vi listat ovan kommer vi i närheten av vad som är viktigt för 

den stora massan att läsa om, eller åtminstone vad som intresserade läsarna i den rådande 

journalistiska kulturen när undersökningen utfördes. 

Närheten till nyheten 

Eftersom vi i denna studie ämnar undersöka skillnader och likheter mellan landsortspress och 

rikspress känns det viktigt att lyfta fram vilken vikt närheten till en nyhet har. Björn Häger 

beskriver på ett bra sätt den betydelsen av närhet till nyheten.12 Till grund för hans 

resonemang ligger kommunikationsforskaren Henk Prakkes teori från 1968.13 Det är inte bara 

den geografiska närheten som anses ha betydelse utan även närhet i tid och kultur. Ju närmare 

en nyhet är, utifrån nedanstående tre aspekter, desto intressantare är nyheten för läsaren.  

                                                                    
11 Reporter – en grundbok i journalistik. Björn Häger. Finland (2009) - sid 80-81. 
12 Reporter – en grunbok i journalistik Björn Häger, Finland (2009) - sid 86-87   
13 Kommunikation der Gesellschaft: Einführung in die funktionale Publizistik Prakke, Henk, Münster (1968)  
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Geografiskt: En nyhet som är nära geografiskt berör läsaren mer än en nyhet som sker långt 

borta. Nyheten spås således blir mer intressant om den sker i geografisk närhet till redaktionen 

och dess läsare. 

Tid: En nyhet som precis har skett, är intressantare än en nyhet som hände för länge sedan. 

Om inget nytt framkommer kring nyhet, anses nyheten vara förbrukad och inte längre en 

nyhet. 

Kulturellt: Det är lätt för läsaren att identifiera sig med åsikter eller personer som är lika dem 

själva.  Aspekter som gör att läsare lättare identifierar sig är kulturella likheter, ekonomiska 

likheter, religiösa likheter eller politiska likheter.  

1.3.3 Ett yrke i förändring 

Journalist är ett yrke som alltid varit och fortfarande är under ständig förändring. 

Förändringarna rör det mesta som berör journalisterna allt från de enskilda mediernas 

ekonomi till de demokratiska processerna i samhället. Det pratas idag om en 

mediekonvergens, alltså att olika medieformer närmar sig varandra. Håkan Hvitfelt och 

Gunnar Nygren menar i sin beskrivning av mediekonvergens14 att man också behöver 

diskutera dess motsats, divergens. Sedan vill de påpeka att både konvergens och divergens 

inte är några tillstånd, utan processer och därmed ständigt pågående.  

Både konvergerade och divergerade processer pågår samtidigt inom medieutvecklingen och 

har benägenhet att hänga ihop i många fall. Det är tre specifika områden inom 

mediekonvergens och divergens vi vill titta lite närmare på.  

• Marknaden 

Ägandeförhållanden av medierna har i allt större grad konvergerats, de större företagen köper 

upp de mindre. Även inom medieföretagen märks konvergeringen då arbetsfördelningen och 

avdelningarnas uppdelningar blir allt mer svaga. Det är inte längre lika självklart vilken 

avdelning som gör vad och i vissa fall slås avdelningarna dessutom ihop.  

 

Men marknaden divergeras samtidigt. På grund av den allt mer lättillgängliga tekniken blir det 

lättare för enskilda personer att starta egna medieföretag och sälja sina produkter till de större 

                                                                    
14 På väg mot medievärlden 2020, Hvitfelt och Nygren. Lund (2009) sida 21-31 
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företagen. Men konvergeringen gör att de mindre nya företagen till slut tenderar till att bli 

uppköpta ett stort företag trots allt. 

 

• Tekniken 

Den tekniska konvergensen finns i tillverkningsprocessen, publiceringsprocessen och 

konsumtionen. Datorn kan ses som journalistens främsta redskap och kan idag användas till att 

skriva text, spela in ljud och skapa bilder med. Den är dessutom oumbärlig i arbetet med 

redigering av text, bild, ljud och rörliga bilder. Tekniken är därmed till stor del densamma 

oavsett vilket medium du publicerar nyheter för. Den enda typ av publicering du inte kan göra 

från en dator är att skapa tryckta tidningar.   

 

Konsumenternas möjlighet att ta till sig nyheter konvergeras även. Idag kan du läsa tidningar, 

se på tv och lyssna på radio i din mobiltelefon. Där du förut behövde tre olika apparater 

behöver du idag alltså bara en. Konvergeringen i produktionsprocessen gör att journalisterna 

idag behöver vara multikompetenta och journalistyrket konvergeras därmed också. Där det 

förut behövdes en kameraman, en ljudupptagare och en journalist behövs det idag bara en 

journalist med kamera.  

 

Men även inom tekniken sker en divergens. Det blir allt mer teknik och olika specialanpassade 

medieapparater som journalisterna ska lära sig att använda. De ska också allt oftare publicera 

materialet i flera olika kanaler samtidigt. En annan tydlig divergerande process är att 

konsumenterna i allt större utsträckning själva kan bestämma när och hur de ska konsumera 

mediers innehåll.   

 

• Innehållet 

Olika typer av format och innehåll konvergerar världen över. I och med CNN och andra 

satellitkanalers framväxt har idag den nyhetsvärdering och det nyhetsformat vi tillämpar här i 

väst blivit globalt. De konvergeras också med tanke på att samma råmaterial används för att 

publicera nyheter för allt fler kanaler. Alltså blir innehållet i de olika kanalerna allt mer 

konvergerat.  

 

Men den divergenta processen är i detta fall nästan ännu större. Specialanpassade medier blir 

allt vanligare, specialinriktade magasin och nyhetshemsidor finns det en uppsjö av. Eftersom 

möjligheterna för konsumenterna att ta till sig nyheterna ökar vill de därmed också rensa ut 

material de inte är intresserade av.   
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De fenomen som uppstår på grund av mediekonvergens är även det vi upplever som viktigast 

beträffande förändringar inom journalistiken. Idag ställs det allt högre krav på vilka arbeten 

en journalist ska utföra på redaktionen. Denna multikompetens innebär inte bara att det blir 

färre medarbetare på redaktionerna utan också att de har mer att göra. Vilket i många fall 

leder till att det journalistiska arbetet blir lidande. Tidsbrist gör att det exempelvis inte finns 

tid för nyhetssök, källkritik och medieetiska diskussioner i samma utsträckning som förr.  

Vilket i förlängningen innebär att journalistkåren på många håll tappar sitt förtroende från 

konsumenterna. 

1.3.4 Sensationsjournalistik 

Sensationsjournalistiken är en typ av journalistik som härstammar från USA. Det som 

särskiljer sensationsjournalistiken från andra typer av journalistik är sättet som rubriker, 

mellanrubriker och själva nyheten lyfts fram. Tyngdpunkten läggs på sådant, som namnet på 

genren avslöjar, är sensations artat.15 När det kommer till svensk sensationsjournalistik 

förknippas det ofta med 1980-talet då kommersialiseringen av journalistiken ökade. Men 

historien om sensationsjournalistiken börjar långt tidigare än så. På 1800-talet var det vanligt 

att tidningarna anlitade så kallade notisjägare som fick betalt för varje tryckt rad de tillförde 

till tidningen. Det var vanligt att notisjägarna satt med under rättegångar och refererade, detta 

blev snabbt ett vanligt inslag i mindre seriösa tidningar. Då var det inte ovanligt att det 

rapporterades om en enskild händelse och att namn på både förövare och offer publicerades.16  

I början av 1900-talet började dock diskussionen kring hur lämpligt det egentligen var att 

publicera känsliga uppgifter angående en enskild person. Det var kritiken mot 

sensationsjournalistiken som till en början låg till grund för de publiceringsregler vi har idag. 

Det var där debatten kring dessa frågor började. 

Aftonbladet och Expressen, de två stora kvällstidningarna i Sverige, har sedan mitten av 

1900-talet profilerat sig genom att ge mer plats till mjuka nyheter och genom att lägga mer 

fokus på bilder och layout. Carl-Adam Nycop var Expressens första redaktionschef och 

formulerade ett ”recept” för hur tidningen skulle skilja sig från mängden: 

                                                                    
15 Kriminaljournalistik i historiskt perspektiv Leth, Gadd, Stockholm (1994) - sid 27 
16Massmedier Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Hadenius, Weibull och Wadbring, Falun (2009) – sid 

275-277 



15 

 

• Uppseendeväckande typografisk utstyrsel 

• Stoff och rubriker som bygger på identifikation 

• Hårda och djärva bilder 

• Feature med praktiskt nyttig information 

• Krav på realism och fakticitet 

På den här tiden var inte Aftonbladet i närheten av att vara en lika modern tidning som 

Expressen, trots att de hade gått över till det nya mer behändiga tabloidformatet som 

kännetecknar lösnummersålda tidningar. Men när det kom till innehåll och layout tog det 

många år innan Aftonbladet kom ikapp Expressen. Under 1960-talet fick Aftonbladet en ny 

redaktionschef, Sven Sörmark. Han hade en bakgrund från bildtidningen Se och lade därför 

större vikt på, och hade ett bra öga för, bilder och layout. Han började även lägga mindre vikt 

vid nyhetsjournalistik och mer vid nöjesjournalistik.  

I takt med att de två kvällstidningarna under 1970 och 80-talet tappade många läsare till 

morgonpressen. Blev också deras ton mer och mer sensationsinriktad. Aftonbladet valde då en 

ny taktik, de började under 80-talet aktivt arbeta med mjukare nyheter, mer underhållning och 

ämnen som speciellt skulle intressera kvinnor. Detta ledde till att Aftonbladet under 90-talet 

gick om Expressen i upplaga. Aftonbladet var även en av de ledande tidningarna i Sverige när 

det kommer till publicering på nätet, vilket har gett tidningen ännu större spridning och mer 

frekvent uppdatering.17 

1.3.5 Kriminaljournalistik 

Människor har länge varit intresserade av brott. Likt namnet indikerar, är kriminaljournalistik 

den typen av journalistik som behandlar ämnet brott och kriminalitet. Ester Pollock menar att 

man till och med kan säga att brott och media är ett oskiljaktigt par.18  

Det är svårt att diskutera kriminaljournalistik utan att diskutera etiska frågor, då 

kriminaljournalistiken i sin natur utmanar många av de etiska riktlinjer som idag finns. 

                                                                    
17 Massmedier Press, radio och tv i den digitala tidsåldern Hadenius, Weibull och Wadbring. Falun (2009) - sid 

277-278. 
18 En studie i… Medier och Brott, Ester Pollack Stockholm (2001) - sid 9 
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Eftersom journalisten måste hantera en mängd känsliga uppgifter när hen samlar fakta 

angående ett brott, ställs kriminaljournalisten ofta inför etiska dilemman.19  

Kriminaljournalisten ställs även inför en annan svår situation då polisen ofta är en 

återkommande källa som det lönar sig att ha en bra relation till. Men, det är även polisen 

agerande som journalisten ska rapportera om. Vilket ställer journalisten i ett märkligt 

maktförhållande gentemot polisen. 

Weibull och Börjesson beskriver problematiken på ett bra sätt: 

Här handlar det om kriminalreporterns förhållande till och beroende av polisen som källa, 

ansvaret inför publiken samt de etiska reglernas krav. Polisen som källa kan ha vissa önskemål 

om vad som skall publiceras. Ett gott förhållande till källorna är ofta ett arbetsvillkor för 

kriminalreportern. Samtidigt måste det demokratiska kravet på öppenhet och samhälleliga 

intressen av att beivra brottslighet ibland vägas mot lojalitet mot källor. Också publikens 

nyfikenhet, och därmed tidningarnas upplaga, är en annan förutsättning för arbetet, åtminstone 

för lösnummerförsålda tidningar. Å andra sidan finns pressens etiska regler som ställer krav på 

korrekthet, måttfullhet och återhållsamhet med personliga uppgifter och detaljer i samband med 

brott. 20 

Kriminaljournalistiken har en mängd olika funktioner, en av dem är att allmänheten ska få 

information om brott som begås i samhället. Vissa forskare menar till och med att 

kriminaljournalistiken uppmanar till brott genom att inspirera till brott. En annan funktion är 

att upprätthålla ordning och lagar. Genom att skapa en kanske överdriven rädsla för brott, 

verkar de organ som motverkar brott mer viktiga och nödvändiga för vår trygghet och 

säkerhet. Ytterligare en funktion är att kriminaljournalistiken ses som en möjlighet att kritiskt 

granska våra makthavare och vårt rättsystem och på så sätt motverka maktmissbruk.21 

                                                                    
19 En studie i… Medier och Brott, Ester Pollack Stockholm (2001) - sid 10 
20 Publicistiska seder: svensk pressetik i teori och praktik 1900-1994 Weibull och Börjesson. 1995 (Falun) - sid 

24. 
21 En studie i… Medier och Brott Ester Pollack Stockholm (2001) - sid 11 
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1.4 Material/Avgränsning 

Vi har varit tvungna att göra en väldigt skarp avgränsning i det material vi från start hade för 

avsikt att undersöka. Vår vision var att granska allt material som skrivits om Arbogamorden 

från mordnatten till Christine Schürrers fällande dom i hovrätten i nedanstående åtta tidningar. 

 

Landsortspress   Rikspress 

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning (BBLAT) Aftonbladet (AB) 

Eskilstunakuriren    Expressen  

Vestmanlands Läns Tidning (VLT)  Dagens Nyheter (DN) 

Nerikes Allehanda    Sydsvenska Dagbladet 

 

Tidsbegränsningen för vår forskningsstudie gjorde dessvärre våra ambitioner orimliga. Vi 

halverade därför tidningsantalet och det återstod då två landsortstidningar 

(Bärgslagsbladet/Arboga Tidning och Vestmanlands Läns Tidning) samt två rikstäckande 

tidningar (Aftonbladet och Dagens Nyheter).   

Gällande valet av lokaltidningar föll det på Bärgslagsbladet och Vestmanlands Läns Tidning 

då dessa tidningar har redaktioner som i huvudsak verkar i samma län som Arboga 

(Västmanlands län). Även om Örebro och Eskilstuna geografiskt sätt ligger närmare Arboga 

(än Västerås där VLT ges ut) och trots att Vestmanlands Läns Tidning och 

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning har samma ägare. Två andra faktorer som påverkat vårt val 

är att VLT är den, utgivningsmässigt och ekonomiskt största tidningen i närheten av Arboga 

och BBLAT den som har starkast anknytning till just Arboga. Tilläggas bör även att dessa två 

tidningar, under tiden för vårt materials publicering, inte hade något uttalat samarbete.  

Valet av rikspresstidningarna var relativt självklart. Vi valde två tidningar som generellt kan 

ses som varandras motpoler inom nyhetsförmedligt, både när det gäller nyhetsvärdering och 

huvudsakliga utgivningsform. Aftonbladet livnär sig på annonser och lösnummerförsäljning 

medan Dagens Nyheter i huvudsak har prenumeranter och annonsörer som inkomstkällor. De 

båda är dessutom störst inom sina respektive genrer, kvällstidning och dagstidning både sett 

till upplagans storlek och ekonomisk omsättning. Dessa två har dessutom olika ägare och 

inget saknar uttalat samarbete.  
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Men trots denna halvering av materialet ansåg vi oss inte hinna med alla analyser. Från 

mordnatten till Christine Schürrers dom i hovrätten går det elva månader och tidningarna har 

skrivit oräkneliga spaltmeter om fallet. Vi beslutade oss därför för att välja ut viktiga datum 

för händelseförloppet för att få en enklare överblick av fallet. För att bestämma hur många 

och vilka datum detta skulle bli gick vi till väga på följande sätt: 

Separerade från varandra, för att inte kunna påverka den andres åsikter och tankar, satte vi oss 

in i fallet och rättsprocessen. Vi undvek att ta del av de tidningar vi planerat att analyser 

eftersom vi inte ville låta deras nyhetsvärdering påverka vad ansåg vara viktiga händelser i 

fallet. Vi såg bland annat på ett avsnitt av Veckans Brott22 för att få en överblick över 

händelseförloppet. Vi vägde sedan de datum vi fått fram mot varandra och valde utifrån dem 

ut fem slutliga datum för analysen. Valet av nedanstående fem datum var enkelt då dessa var 

datum vi båda ansåg relevanta och hade kommit fram till på varsinna håll.  

• Mordet inträffar 17 mars 2008 – Vi har granskat 18 mars 2008. 

• Pappan frias från misstankar den 19 mars 2008 och Christine Schürrer häktas torsdagen den 

20 mars 2008 – Eftersom fredagen den 21 mars är långfredag har vi här valt att använda oss 

av olika datum för de olika tidningarna för att visa att den olika utgivningstätheten hos 

tidningarna påverkar vad som publiceras och hur det publiceras. Lokaltidningarna som 

utkommer 5 (BBLAT) respektive 6 (VLT) gånger i veckan analyserade vi därför den 20 

mars, de rikstäckande tidningarna (AB och DN) kommer ut varje dag (Med reservation för 

specifika röda dagar i DN:s fall, långfredagen är en av dem). Därför har vi granskat 

Aftonbladet den 21 mars och Dagens Nyheter den 22 mars. Detta faktum har vi inte kunnat 

eller velat bortse ifrån, men det har dessvärre medfört en minskad jämförbarhet i vad och hur 

tidningarna publicerat dessa dagar mellan rikspress och lokalpress. 

• Christine Schürrer förklaras skyldig i Västmanlands tingsrätt tisdagen den 26 augusti 2008 – 

vi har granskat 27 augusti 2008. 

• Christine Schürrers dom tillkännages i Västmanlands tingsrätt tisdagen den 14 oktober 2008 

– vi har granskat 15 oktober 2008.  

• Christine Schürrer döms i Svea hovrätt måndagen den 16 februari 2009 – vi har granskat den 

17 februari 2009. 

Vi har sedan bara analyserat det som publicerats i papperstidningarna och allt material 

kommer från microfilmsarkivet på Kungliga biblioteket i Stockholm. Att analysera 

                                                                    
22 Sveriges Television 6 november 2012 
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webbpublicerat material hade blivit allt för krångligt och alla tidningar hade vid tidpunkten 

för brottet inte någon utvecklad hemsida. För att avgränsa materialet ytterligare har vi 

dessutom valt att fokusera på de artiklar som i huvudsak behandlar det som är nytt i fallet och 

det relevanta för händelsen utifrån ett objektivt perspektiv.  

1.5 Metod – kvalitativ retorisk text- och bildanalys 

När vi började diskutera vilken typ av metod vi skulle använda oss av var vår ambition 

fortfarande att granska allt material våra utvalda tidningar (BBLAT, VLT, AB, DN) 

publicerat kring morden. Vi planerade därför att göra en kvalitativ analys och en kvantitativ 

analys av materialet. Den kvalitativa delen skulle behandla frågorna kring attityder och ton 

från tidningarna medan den kvantitativa delen skulle stå för i vilken omfattning och vid vilka 

tidpunkter namn och andra identifierande uppgifter publicerats.  

När vi sedan beslutade att endast granska fem datum uteslöt vi även den kvantitativa metoden 

från studien. Vi ansåg oss kunna dra relevanta slutsatser kring publiceringens omfattning och 

identifierbara uppgifter genom en kvalitativ analysmetod enbart.  

Vi valde att ta avstamp i en massmedieretorisk analysmodell23 som på ett djupgående sätt 

analyserar de retoriska grepp, toner och attityder vi ämnar studera. Analysmodellen är väldigt 

omfattande och täcker på ett bra sätt in många olika aspekter av de metoder en journalist 

använder för att förmedla sitt budskap till publiken. Vi plockade sedan ut de delar av 

modellen vi ansåg vara relevanta för vår frågeställning. Det resulterade i en kvalitativ 

analysmodell som ser ut på följande sätt: 

• Artbestäm artikeln – var, när och hur är artikeln publicerad? 

• Vad handlar artikeln om? 

• Hur är materialet disponerat och vinklat? 

• Källor och intervjuer – vilka källor finns och hur kommer de till tals? 

• Språklig gestaltning – vilka retoriska grepp används? Hur dramatiseras händelsen? Hur ser 

bildspråket ut?  

• Hur beskrivs miljön? 

• Reporterns egen röst – syns den? 

                                                                    
23 Nyheter – att läsa tidningstexter, Lundgren, Ney och Thuren, Torsten. Stockholm (1999)- sid 53 
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• Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? – Finns det någon dold argumentering eller färdiga 

slutsatser? 

• Bilder – Vad är det på bilderna? Vad vill de säga med bilderna? Väcker bilderna några känslor 

hos läsaren? 

För att öka reliabiliteten i vår undersökning och underlätta processen med att fastsälla 

generella slutsatser valde vi att endast analysera de artiklar som behandlar det nya uppgifter 

som framkommit i fallet och rättsprocessen. Vi har dock noterat och vägt in även 

kringliggande material om händelsen i analysen eftersom detta är material som kan påverka 

läsarens bild av och kring händelsen.  

1.5.1 Metodkritik 

Vi har valt att undersöka dessa tidningar enligt en kvalitativ metod. När man genomför en 

kvalitativ undersökning är det viktigt att inse att det är svårt att vara helt objektiv under 

arbetets gång. Oavsett hur objektiva vi försöker vara kommer undersökningen bli färgad av 

oss själva. Våra förkunskaper, intryck och sättet vi väljer att tolka texten på, kommer att färga 

vårt resultat. Men då vi är medvetna om detta har vi hela tiden sätt till att vi båda har tagit del 

av materialet och undersökningarna och på så sätt försöka kontrollera att den personliga 

färgningen blir så liten som möjligt.  
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2 Undersökning 

Anteckningarna och analyserna av materialet vi granskat är bifogat i en bilaga. På följande 

sidor följer endast en analys från samtliga tidningar som exemplifierar och visar hur vi gått 

tillväga för att komma fram till eventuella slutsatser. Vi valde att här ta med analyserna från 

materialet publicerat dagen efter morden i samtliga tidningar, det vill säga den 18 mars 2008. 

Övriga analyser (beträffande den 20-22 mars, 27 augusti, 15 oktober och 17 februari 2009) 

återfinns i bilagan. Men vi inleder med en kort presentation av tidningarna.  

2.1 Presentation av tidningarna 

2.1.1 Bärgslagsbladet Arboga Tidning  

BBLAT är en liberal morgontidning vars moderbolag är Tidningsbolaget Promedia i 

Mellansverige AB som i sin tur är ett dotterbolag till Stampen. Under 1995-2008 gavs de ut 

av bolaget Ingress Media AB. Thelma Kimsjö är idag tidningschef och ansvarig utgivare. 

Anders Edström är chefredaktör och stf ansvarig utgivare. Tidningen ges ut måndag-fredag 

och har en upplaga på cirka 11 000 exemplar 2011. 

2.1.2 Vestmanlands Läns Tidning  

VLT är en liberal morgontidning vars moderbolag är Tidningsbolaget Promedia i 

Mellansverige AB, dotterbolag till Stampen.  År 2008 var Elisabeth Bäck ansvarig utgivare 

och chefredaktör och idag är Thelma Kimsjö ansvarig utgivare och Mårten Enberg 

redaktionschef. Tidningen ges ut måndag-lördag och har en daglig upplaga på cirka 37 000 

exemplar 2011.  

2.1.3 Aftonbladet  

Aftonbladet är en oberoende socialdemokratisk kvällstidning som ägs av Schibsted. Jan Helin 

har sedan 2008 varit chefredaktör. Tidningen ges ut varje dag och har en varierad upplaga på 
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mellan 310 000 (vardagar) och 370 000 (söndagar) exemplar 2011. I dessa siffror har vi 

endast räknat med den tryckta tidningens upplaga, då det är den vi analyserat. Men man kan 

inte bortse från att Aftonbladet också har flertalet läsare på webben.  

2.1.4 Dagens nyheter 

DN är en oberoende liberal tidning som ingår i Bonnierkoncernen. Thorbjörn Larsson var 

chefredaktör och ansvarig utgivare 2008. Idag är Gunilla Herlitz chefredaktör och ansvarig 

utgivare. Tidningen ges ut måndag-söndag med undantag för specifika röda dagar och har en 

varierad upplaga på mellan 290 000 (vardagar) och 330 000 (söndagar) exemplar 2011.  

2.2 Den 18 mars 2008 

Detta har hänt: Natten till den 18 mars 2008 knivskars Maximilian 3 år, Saga 1 år och deras 

mamma Emma Jangestig i sitt hem i Arboga. De båda barnen avled senare på sjukhus och 

mamman vårdades för allvarliga skador. Niklas Jangestig, pappa till barnen, befinner sig i sitt 

hem i Motala och tas in på förhör av polisen.  

2.2.1 Bärgslagsbladet Arboga Tidning 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

På Ettan puffas det för artikeln med en rubrik på tre rader – ”Två barn mördade i Arboga” 

samt en ortsbestämmelse, ingress på 5 rader och sidnummer. Täcker cirka 1/5. Den är 

placerad till vänster under rubriken. Hamnar som en 2:a på puffskalan. 

Artikeln är placerad högst upp på sida tre (höger) under avdelning Nyheter och under Köping. 

Den är skriven av Ulf Eneroth och täcker cirka 1/6 av sidan.  

Vad handlar artikeln om? 

Artikeln handlar om två små barn som mördats samt att deras mamma är svårt skadad. När 

artikeln är skriven finns det ingen misstänkt. Skribenten berättar att samtalet kom in till SOS 

från okänd man, att ett 20-tal poliser är kallades till platsen och arbetar idag med fallet samt 

att SOS fick kalla in extrapersonal för att klara av övriga ärenden i länet. Adressen hålls 

hemlig.  
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Hur är materialet disponerat och vinklar 

Artikeln är disponerad som en typisk nyhetsartikel och den är neutralt vinklad vilket i detta 

fall innebär att händelsen endast återberättas.  

Källor och intervjuer – vilka är med och hur kommer de till tals? 

En kommuniké från Örebro universitetssjukhus – Berättar om dödsfallen och används som 

referat i artikeln 

Börje Strömberg från polisen i Västmanland - informationen från honom återberättas i texten 

samt i tre citat i form av pratminus.  

Språklig gestaltning – vilka retoriska grepp används? Hur dramatiseras händelsen? 
Arbetar journalisten med kontraster? 

Journalisten använder emotiva ord som är starka och värdeladdade, exempelvis 

”fruktansvärda dådet” och ”otäcka våldsdådet”. Detta är uttryck som trycker på det 

sensationella i händelsen. Samt beskrivande uttryck som ”skyndsamt förts i ambulans” och 

”ambulanser skickades omgående”.     

Hur beskrivs miljön, om den beskrivs?  

Det enda som beskrivs om miljön är att brottet begicks i en villa.  

Reporterns egen röst – syns den?  

När journalisten lägger in emotiva ord i artikeln blir detta ett bevis på reporterns egna röst. 

Det är hans upplevelser av händelsen som förmedlas genom dessa ord.  

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? Finns det dold argumentering och färdiga 
slutsatser? 

Journalisten nämner ingen eventuell gärningsman och pratar heller inte om någon trolig sådan 

vilket ger läsaren en chans till egna ställningstaganden. Men det finns en färdig slutsats om att 

mamman själv inte kunnat begå dåden eftersom journalisten skriver att polisen ”söker efter 

gärningsman” istället för att de söker efter en eventuell sådan. Mamman var vid den här 

tidpunken inte utesluten från utredningen enligt uttalanden från Leif GW Person i tv-

programmet Veckans brott som sändes i SVT1 den 6 november 2012. 
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Bildspråk – vad är det på bilderna? Vad vill de säga med bilderna? Väcker det specifika 
känslor?  

 Det finns inga bilder till denna artikel. 

2.2.2 Vestmanlands Läns Tidning 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

Det puffas för artikeln på ettan, en puff som når högs upp på puffskalan, alltså en 1:a. Puffen 

är placerad högst upp och har en kort ingress under samt sidhänvisning. 

Artikeln är placerad högst till vänster på sida 17 (höger) under avdelningen Nyheter. Artikeln 

täcker cirka ¼ av sidan och är skriven av Freddie Rinderud och Göran Widerberg 

Vad handlar artikeln om? 

Två barn, två och fyra år gamla och deras mamma hittas svårt knivskurna i sitt hem i Arboga 

på kvällen den 17 mars. De hittas av en manlig bekant till mamman. De två barnen avlider 

senare på sjukhus.  Ingen är gripen för dådet, men en annan man (än den bekanta som hittar 

dem) har tagits in för förhör. SOS alarm i Västerås måste under kvällen ta in extra personal 

för att klara av övriga larm. 

Hur är materialet disponerat och vinklat? 

Det är disponerat på nyhetsplats, materialet är sakligt återberättat i en nyhetsartikel och har en 

neutral vinkel. En redogörelse för vad som hänt under kvällen den 17 mars och morgonen 18 

mars.  

Källor och intervjuer 

Börje Strömberg, presstalesman från polisen i Västmanland – citeras med talminus på fyra 

ställen.   

Börje Strömberg är den ända synliga källan. Men möjligheten finns att SOS alarm också är en 

källa, då det i artikeln framgår att SOS alarm fick ta in extra personal under kvällen. Det är 

oklart vart denna information kommer ifrån och Börje Strömberg kan vara källan även här. 
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Språklig gestaltning 

Journalisten lyfter fram information på ettan som sedan visar sig vara mindre viktigt i 

brödtexten och använder alltså överdrift som retoriskt grepp för att väcka uppmärksamhet åt 

händelsen. Ett annat retoriskt grepp som används är placering av citaten från Börje Strömberg. 

De placeras mellan beskrivningar av det inträffade vilket ger tyngd och trovärdighet till 

historien och förstärker tesen. Utöver detta är språket är nyhetsmässigt och sakligt.  

Miljö 

Miljön beskrivs inte alls i denna text.  

Reporterns röst 

Reportrarna syns inte alls i texten.  

Erbjuds läsaren ställningstaganden? 

Eftersom detta är en redogörelse av vad som hänt hittills erbjuds läsarna att tolka texten och 

göra egna ställningstaganden kring informationen som lagts fram åt dem. Det finns dock 

färdiga slutsatser som förmedlas till läsarna när informationen om att en man är intagen på 

förhör placeras på Ettan. Tidningen har genom detta alltså redan dragit slutsatsen att denna 

information är viktig.  

Bilder 

Det finns inga bilder.  

2.2.3 Aftonbladet  

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

På ettan puffas det för nyheten i en puff som når upp till en 1:a på puffskalan och är placerad i 

mitten på tidningen under tidningsnamnet. Inga övriga puffar ryms på sidan. Puffen har 

tilldelats vinjeten ”EXTRA” och har en stor bild och rubrik samt sidhänvisning.  

Artiklarna är fördelade på sidorna 6-9 skrivna av Johanna Melén, Hans Österman, Karin 

Östman, Oisin Cantwell och Liv Sander. Samtliga artiklar ligger under vinjetten ”EXTRA”.  
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Vad handlar artikeln om? 

Artikeln som sträcker sig över sidorna 6-7 handlar om två barn och deras mamma som skadats 

allvarligt i sitt hem. Det framgår att barnen sedan avlidit på sjukhuset på grund av skadorna 

samt att barnens pappa anhållits men nekar till brott. Det är denna artikel som ligger till 

grunden för följande analys.  

På sidorna 8 och 9 är bland annat uddrag från mammans blogg publicerat samt kommentarer 

från en nära anhörig. Där berättas det om familjens lycka samt dotterns sjukdom, brödtexten 

tar upp cirka 1/3 av sidan. I anslutning till denna artikel finns en separat artikel med en expert 

som uttalar sig om att föräldrar ofta är gärningsmännen när barn mördas samt historik med 

tidigare fall. Totalt tar expertutlåtandet och historiken upp 1/3 av sidan. Resterande innehåll 

på uppslaget är en bild. 

Disposition och vinkel 

Materialet är disponerat över sammanlagt två hela uppslag och har ett flertal olika vinklar. 

Den första artikeln på sidorna 6 och 7 är vinklade ur ett perspektiv där pappan målas upp som 

mördaren och detsamma gäller även den sista artikeln med ett expertutlåtande. I de andra 

fallen med mördade barn som ligger i anslutning till den artikeln är 3 av 5 barn mördade av 

sina föräldrar. Den andra artikeln är vinklad ur det tragiska perspektivet där det målas upp hur 

lycklig mamman var med sin familj och den nya sambon för att sen avslutas med att allt slutat 

i tragedi och att mamman nu vårdas på sjukhus.  

Källor: 

Börje Strömberg, polisens talesman – citeras med talminus och används som fortlöpande källa 

genom den första artikeln. 

Jake Lewin, granne till familjen Jangestig – citeras med talminus och berättar om polisens 

arbete samt sina egna intryck av Emma Jangestig som person.  

En bekant till Emma Jangestig– citeras med talminus och talar om Emma och den anhållne 

mannens skilsmässa. 

Den anhållne mannens mamma – citeras med talminus och berättar om vad barnen betydde 

för hennes son, om hans personlighet och varför hon tror att han är oskyldig.  
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Det finns även dolda källor i texten som exempelvis: ”Polisen misstänker att pappan sökte 

upp sin ex-sambo /…/” Detta påstående styrks inte av någon direkt källa men vi kan anta att 

det kommer från polisens talesman Börje Strömberg.  

Språklig gestaltning 

Tidningen lyfter fram det sensationella och uppseendeväckande tydligt både på Ettan och i 

artiklarna. På Ettan lyfts det fram att pappan är anhållen för morden och att barnen högs ner i 

köket. Detta är två saker vi enkelt kan relatera till händelsen genom – alla har vi pappor och 

barn runtomkring oss och alla har vi ett kök. Detta skapar därmed en närhet till händelsen för 

läsarna trots att det för många geografiskt sett skett längre bort.   

Genom att tilldela händelsen vinjetten ”EXTRA” dramatiseras händelsen ytterligare. Vi som 

läsare vet att något som står under ”EXTRA” ofta är värt att notera och läsa. Reportrarna 

använder kontinuerligt genom texten ett målande språk och dramatiserar händelsen genom att 

delvis rikligt beskriva brottsplatsen men också genom att använda sig av kontraster där 

idyllen familjen levde i beskrivs med målande ord kontrat med tragedin och stämningen efter 

morden. Genom detaljrika beskrivningarna märker vi som läsare även att reportrarna varit på 

plats vilket ökar deras trovärdighet.  

Beskrivningen av villasamhället där morden skedde är ytterligare ett sätt att få läsarna att 

identifiera sig med händelsen: det finns sådana samhället överallt i Sverige, händelsen skulle 

alltså kunna ske vart som helst. Om läsarna ändå har svårt att identifiera sig med den drabbade 

familjen har journalisterna tagit hjälp av en granne som uttalar sig om händelsen. Den 

”vanliga människan” som läsarna kan relatera till tenderar till att öka uppmärksamheten för 

händelsen och öka engagemanget från läsarna.  

Hur bemötanden av motargument görs i en text kan också vara ett retoriskt grepp. I detta fall 

får exempelvis den anhållne mannens mamma uttala sig om sin sons oskyldighet sist i 

brödtexten på den första artikeln. Vi upplever som mottagare att dessa argument är tunna men 

att samtliga kort trots allt är lagda på borden.  

Miljö 

Platsen för morden beskrivs målande som ett idylliskt villakvarter där barn i vanliga fall 

springer fritt och leker och allt är fridfullt. Exempel: 
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”Utanför den rödmålade villan i Arboga står en blå barnvagn. Plastleksakerna ligger 

fortfarande framför ytterdörren”.  

Reporterns egen röst 

Reportrarnas egna röster syns tydligt eftersom de förmedlar en bild av stämningen och 

händelsen i Arboga efter sina egna iakttagelser och intryck. De har också själva valt vilken 

information som är viktigt i sammanhanget och tydligt vinklat artiklarna efter detta.  

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? 

Kontinuerligt genom texten förs en dold argumentation som antyder att pappan skulle vara 

skyldig till morden och alltså inte bara hanhållen. De trycker dels på problem mellan honom 

och mamman som indikerar läsarna om att det kan röra sig av någon typ av hämnd eller 

urartad konflikt, men dels även på att föräldrarna ofta är gärningsmän vid liknande fall genom 

att låta en expert uttala sig i ämnet. De driver på denna tes ytterligare genom att ha med 

tidigare exempel på mord när föräldrarna är skyldiga – vilket kan tolkas som en antydan till 

eller bekräftelse på att pappan är mördaren i detta fall också.  

De kompenserar dock delvis upp detta genom att låta den anhållne mannens mamma uttala sig 

om sonens oskyldighet till dåden. Något som dock hamnar sist i brödtexten i första artikeln 

men som ändå finns med. Journalisten har gjort som denne skulle – hört alla sidor – men ändå 

lyckats leda läsarna in på ett visst spår genom aktiva val att minska informationens vikt i 

sammanhanget.  

Bilder 

Aftonbladet har ett flertal bilder med i anslutning till artiklarna. Tre av bilderna är på familjen 

Jangestigs hus och tagna ur olika vinklar. Vi bedömer att läsarna med hjälp av dessa bilder 

enkelt kan identifiera vilket hus det är, på vilken gata det ligger och vilken familj som är 

berörd. Detta eftersom Arboga är ett litet samhälle och att boenden på mindre orter ofta har 

god lokalkännedom och kan identifiera hus och gata enkelt. Det finns även namn och bild på 

två av familjen Jangestigs grannar vilket gör att läsarna ännu tydligare kan identifiera offren.  
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2.2.4 Dagens nyheter  

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

På Ettan puffar Dagens nyheter för händelsen genom en puff som når upp till nivå 3 på 

puffskalan och endast består av en rubrik på två rader samt sidnummer. Puffen är placerad 

längst till höger på sidan och strax ovanför mitten.  

Artikeln är publicerad längst ner till vänster på sida 11 (höger sida) under avdelningen 

”Sverige”. Den tar upp ungefär 1/5 av sidan och är skriven av Lilly Hallberg.  

Vad handlar artikeln om 

Artikeln handlar om två barn som knivskurits till döds i en villa i Arboga och deras mamma 

som vårdas på akademiska sjukhuset i Uppsala.  Det uppges att en ”manlig bekant” hittat 

kvinnan och barnen, att han är hörd av polis men inte delgiven misstanke om brott. I slutet av 

artikeln framgår det att polisen sent under mordkvällen fick tag på barnens pappa men att det 

sen under kvällen inte fanns någon misstänkt för morden.  

Hur är materialet disponerat och vinklar 

Materialet är disponerat som en typisk nyhetsartikel och inleder med att svara på frågorna: 

Vad har hänt, när hände det, vart hände det, hur hände det och vem har det hänt mot. Det är en 

saklig artikel som inte vinklas åt något håll undan endast återberättar vad som händ, baserat 

på de uppgifter polisen och universitetssjukhuset i Örebro uppgett.  

Källor och intervjuer – vilka är med och hur kommer de till tals? 

Universitetssjukhuset i Örebro – genom en kommuniké från sjukhuset vid 23 tiden den 17 

mars meddelades att barnen avlidigt. Dessa uppgifter inleder brödtexten.  

 Börje Strömberg, polisen i Västmanland – Strömberg citeras två gånger med talminus men 

journalisten ger sken av att resterande uppgifter i artikeln kommer från samma källa.  

Språklig gestaltning – vilka retoriska grepp används? Hur dramatiseras händelsen? 
Arbetar journalisten med kontraster? 

I rubriken lyfts det häpnadsväckande och sensationella fram, nämligen ”Två barn knivskurna 

till döds”. Att det är barn som drabbats lyfts förmodligen fram eftersom detta är mycket 
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uppseendeväckande och känslomässigt lätt att relatera till och det faktum att de knivskurits 

bidrar till att vi förstår att det handlar om mord och förmodligen ingen olyckshändelse. Detta 

dramatiserar händelsen.  

Brödtexten innehåller inga retoriska grepp eller dramatiseringar och journalisten jobbar inte 

heller med kontraster. Det är sakligt berättat om vad som hänt.  

Hur beskrivs miljön, om den beskrivs  

Miljön beskrivs inte utan det framgår endast att ”kvinnan och barnen hittades i ett hus i ett 

villaområde i Arboga”. Det finns dock en liten bild på en karta där Arboga pekas ut i 

förhållande till Stockholm, Västerås och Eskilstuna.  

Reporterns egna röst – syns den?  

Reporterns egen röst syns inte i texten. 

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? Finns det dold argumentering och färdiga 
slutsatser? 

Det finns ingen dold argumentering i texten och läsaren erbjuds till största del att göra egna 

ställningstaganden. Det är tydligt att ingen var misstänkt när artikeln skrevs men det finns en 

mindre antydan till slutsatsen att mamman inte själv kunnat begå morden men att någon i 

hennes närhet eventuellt begått dem. ”Vi håller på att undersöka personer i kvinnans närhet, 

och bland dem finns pappan.”  

Bildspråk – vad är det på bilderna? Vad vill de säga med bilderna? Väcker det specifika 
känslor?  

Den enda bild som tillhör artikeln är en liten bild på en karta där Arboga, Västerås, 

Eskilstuna, Stockholm, Hjälmaren och Mälaren är namngivna samt en linje som visar skalan i 

kartan.  
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3 Resultat och analys 

Detta avsnitt bygger på alla de retoriska analyser vi genomfört; flertalet återfinns alltså i 

bilagan. Vi gör först jämförelse mellan de två landsortstidningarna inbördes, därefter mellan 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. I avsnittet Helhetsbedömning gör vi därpå en jämförelse 

mellan alla fyra tidningar 

3.1 Landsortstidningar 

Det finns många aspekter på materialet i de landsortstidningar vi analyserat som visar att de är 

lika varandra på flertalet punkter. Nedan följer exempel på sådana aspekter.  

Samma källor: Majoriteten av källorna som nämns i tidningarna är samma samt återanvänds 

kontinuerligt i bevakningen av fallet och rättsprocessen. Exempelvis före detta överåklagare 

Sven-Erik Alhem som används som expertkommentator i båda berörda tidningar.  

Vinklar lika: Tidningarna tar upp samma aspekter och vinklar och disponerar materialet 

tämligen lika.  

Nyhetsvärdering: Händelsen får till stor dela lika mycket utrymme i de båda tidningarna. 

Vilket indikerar att någorlunda lika nyhetsvärdering gjorts.   

Etisk diskussion: Utifrån de datum vi studerat gör vi bedömningen att tidningarna fört 

liknande diskussioner på redaktionerna beträffande att publicera indikationer som kan leda till 

att offer eller förövares identiteter röjs. De har exempelvis avstått från att publicera bilder från 

brottsplatsen de första dagarna samt ej namngett förövaren fram till att denne förklaras 

skyldig i tingsrätten.   

Punkter där tidningarna skiljer sig åt anser vi dock vara följande: 

Skillnader i attityder och ton: Vi kan notera en skillnad i ton och attityder i de olika 

tidningarna. Samma vinkel tenderar till att uppfattas på olika sätt av läsaren. Vi har även 
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kunnat notera en skillnad i hur sensationsbenägna de olika tidningarna är. BBLAT upplevs i 

alla de artiklar vi jämfört som mer benägna att lyfta fram det sensationella i händelserna. 

Exempelvis artiklarna publicerade den 18 mars 2008. Tidningarna vinklar i huvudsak lika och 

använder samma källor men tenderar åt att förmedla två olika bilder av misstänkta och 

polisens arbete till läsarna. Vestmanlands Läns Tidning förmedlar en oklar bild om vem som 

spås vara gärningsmannen enligt polisens medan Bärgslagsbladet/Arboga Tidning framställer 

materialet som att polisen söker gärningsman och att pappan är en trolig sådan.   

Layout: Även layoutmässigt skiljer sig tidningarna aningen åt. BBLAT tenderar i sin 

framställning och disponering av materialet att gå mer åt kvällstidningshållet. Detta syns 

främst på den grafiska framställningen. VLT håller sig mer till dagstidningsformat i layout 

och disponering av material. Detta trots att båda tidningarna vid tidpunkten hade 

tabloidformat. 

Orutin vid denna typ av händelse: Samma etiska vacklan förekommer från båda 

tidningarnas sida. De följs åt när det gäller indikationer som tenderar att röja offer och 

förövares identitet och publicerar namn på den skyldige samma dag. Detta är endast två 

aspekter som kan indikera redaktionernas okunnighet och orutin vid denna typ av händelse. 

Lyckligtvis är fall som dessa ovanliga och vi kan därför anta att journalisterna på 

redaktionerna de facto har viss ovana. Vi gör bedömningen att mer rutin, kring i detta fall 

kriminaljournalistik, möjligtvis hade lett till fler medieetiska diskussioner till huruvida 

känsliga uppgifter som dem ovan bör publicerats eller ej.  

3.2 Rikspress  

När vi analyserat och jämfört de båda rikstidningarna Aftonbladet och Dagens Nyheter kan vi 

snabbt konstatera att skillnaderna dominerar starkt. Vi finner tydliga skillnader inom följande 

områden: 

Etiskdiskussion: Avvägningarna kring huruvida känslig information ska publiceras skiljer 

sig markant mellan de båda tidningarna. Vi finner det tydligaste exemplet på detta genom att 

studera namnpubliceringen på förövaren. Aftonbladet publicerar namn och bild efter att 

Christine Schürrer förklarats skyldig i tingsrätten medan Dagens Nyheter avvaktar med 

publicering fram till hovrättens dom.  
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Studerar vi bilderna tidningarna publicerat märker vi även där skillnader. Aftonbladet 

publicerar redan den 18 mars bilder på familjens villa vilka vi gör bedömningen att familjen 

blir identifierbar genom. Dagens Nyheter publicerar däremot inga bilder där identifiering av 

villan är möjlig och därigenom inte heller familjen. 

En annan viktig händelse gällande etiska avvägningar på redaktionen är att Aftonbladet den 

18 mars publicerar för och efternamn samt bild på familjen Jangestigs grannar. Genom dagens 

sökmotorer hittar man då enkelt adress till grannarna och kan därifrån enkelt hitta familjens 

hus. Aftonbladet har dessutom publicerat citat från Emma Jangestigs blogg. Genom valfri 

sökmotor kan man med hjälp av dessa citat enkelt finna offret.  

Nyhetsvärdering: Skillnader i nyhetsvärderingen syns tydligast genom att studera den 

faktiska plats händelsen fått i de två olika papperstidningarna. Efter en snabb överblick av de 

båda tidningarnas publicerade material kring morden kan vi konstatera att Aftonbladet 

publicerat mer än dubbelt så mycket kring händelsen. Aftonbladet har dessutom låtit morden 

bli dagens huvudnyhet på förstasidan flertalet gånger medan Dagens Nyheter sällan har puffar 

kring morden som når en tvåa på puffskalan.  

Ton och attityd: Att bedöma skillnader i ton och attityd kan tyckas svårt eftersom det måste 

baseras på individuella tolkningar av materialet snarare än empirisk fakta. Men om man som 

analytiker ser till den språkliga gestaltningen märks dessa skillnader tydligt. Aftonbladet 

använder sig av ett mer färgat språk och betydligt fler emotiva ord än Dagens Nyheter gör i 

rapporteringen. Dessa skillnader tyder på att Aftonbladet tenderar till att vara mer 

sensationsbenägna än Dagens Nyheter.  

Men Aftonbladet vinklar även betydligt hårdare än Dagens Nyheter och använder sig ofta av 

en offervinkel istället för en neutralare sådan likt Dagens Nyheter. Båda sidor av fallet 

kommer ofta till tals med placeringen av mottargumenten är ofta aningen undangömd i 

Aftonbladet vilket tydligt visar deras ställningstagande i fallet.  

Aftonbladet tilldelar även händelsen vinjetten ”Tragedin i Arboga” den 21 mars medan 

Dagens Nyheter endast placerar rapporteringen kring morden under avdelningen ”Sverige”. 

 Layout: Den stora skillnaden layoutmässigt är antalet bilder och annan grafik som finns med 

i tidningarna. Dagens Nyheter är väldigt återhållsamma medan Aftonbladet redan dagen efter 
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mordet publicerar sju olika bilder och andra grafiska element. Dessutom är innehållet i de 

bilder som publiceras väldigt olika. Aftonbladet publicerar redan dagen efter mordet bilder på 

entrén till villan där brottet begåtts, medan Dagens Nyheter inte publicerar något känsligt 

material förrän hovrättens dom mot Christine Schürrer.   

Källor: Det finns en klar skillnad i vilken typ av källor de två tidningarna använder sig av. 

Aftonbladet använder sig mer av mindre traditionella källor till exempel Emma Jangestigs 

blogg och saker Niklas Jangestig har skrivit i ett internetforum. De framställer också sina 

källor på olika sätt. Dagens Nyheter lägger större tyngd vid trovärdighet och Aftonbladet på 

folklighet. Ett tydligt exempel hittas den 15 oktober då Christine Schürrer döms i tingsrätten. 

Aftonbladet väljer då att lyfta fram en rad ”kändisadvokater” bland dem Leif Silbersky medan 

Dagens Nyheter väljer att lyfta fram tre experter på området bland annat Anna Kaldal, 

doktorand i processrätt. 

Beträffande likheter har vi i vår granskning inte hittat fler konkreta sådana, mer än att de 

rapporterar om samma fall. Däremot ser vi att Dagens Nyheter över tid tenderar till att ändra 

sin attityd och nyhetsvärdering kring fallet och gå mer åt Aftonbladets håll. Det är givetvis 

oklart om det är Aftonbladet eller övriga medier som bidrar till detta men det är tydligt att 

något sker som gör att Dagens Nyheter värderar händelsen annorlunda allt efter som. Dagens 

Nyheter tar även över benämningen ”Tyskan” som Christine Schürrer tilldelats av 

kvällspressen. Steg för steg använder sig DN också av mer grafik likt Aftonbladet. 

Förklaringen till ökade grafiska element kan dock finnas i att fallet blir mer komplext och att 

tidningen på ett pedagogiskt och enkelt sätt vill förklara händelseförlopp för sina läsare. 

Exempel på detta ser vi den 15 oktober då Dagens Nyheter bland annat publicerar en bild på 

ett blodigt fotspår samt ett utdrag ur ett brev Christine Schürrer har skrivit.  

3.3 Helhetsbedömning  

Då främst nyhetsvärderingen hos rikspresstidningarna skiljer sig markant finner vi det svårt 

att göra en jämförelse mellan de två olika tidningsgenrerna (rikspress vs. landsortspress). Vi 

kommer därför att ställa samtliga tidningar mot varandra istället.  

Vi tänker oss en skala med saklig kriminaljournalistik i vänster ände och 

sensationsjournalistik i höger ände och placerar sedan in samtliga tidningar på denna skala. 
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Till en början finner vi då att Dagens Nyheter och Aftonbladet är varandras motpoler och 

hamnar således i vänster respektive höger ände. Bärgslagsbladet/Arboga Tidning och 

Vestmanlands Läns Tidning hamnar till en början i mitten på skalan, BBLAT tenderar att 

hamna något åt höger och VLT något åt vänster. 

 

Figur 1.  Spänningsfältet saklig kriminaljournalistik- sensationsjournalistik. 

 

 

Saklig kriminaljournalistik       Sensationsjournalistik 

 

Allt eftersom rättsprocessen fortgår upplever vi att Dagens Nyheter blir mer 

sensationsbenägna och därmed också tenderar att glida mer åt höger på vår hypotetiska skala, 

se Figur 1. När Christine Schürrer döms i Svea hovrätt syns en tydlig förändring i 

rapporteringen då den får en mer personlig prägel i form av intervju med Emma Jangestig. 

Fokus flyttas då något från brottet som sådant i Dagens Nyheter.  

BBLAT och Vestmanlands Läns Tidning flyttar sig allt eftersom mer åt höger i Figur 1. då 

även deras rapportering tenderar att handla mer om offren och deras personliga åsikter och 

känslor än om brottet i sig. De är och nosar på Aftonbladets typ av sensationsjournalistik men 

når aldrig ända fram. Dels på grund av att lokaltidningarna inte har samma omfattande 

rapportering men främst för att lokaltidningarnas engagemang kan motiveras av närheten till 

brottet medan Aftonbladet å sin sida söker det sensationella i händelsen och drar det till sin 

yttersta spets.  

Gällande uppgifter som kan riskera att röja offers och förövares identitet skiljer sig detta 

markant mellan tidningarna. Aftonbladet röjer offrens identitet mer eller mindre omgående. 

Dagen efter mordet publicerar Aftonbladet utdrag från Emma Jangestigs blogg. Med hjälp av 

internet och en sökmotor kan då läsarna enkelt hitta mammans blogg och därmed hela hennes 

identitet. BBLAT och VLT har visat större hänsyn till offren och röjer inte identiteten förrän 

några dagar efter morden. Båda tidningarna avslöjar dock offrens identitet inom två veckor 

efter morden. Fullständig identitet på anhöriga till offren samt bilder på mordplatsen har då 

AB DN 

 

VLT BBLAT 
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publicerats. Detta har dock skett på datum vi inte analyserat men vars tryckta tidningar vi tagit 

del av ändå.  

Dagens Nyheter är den tidning som i vår granskning lyckas bäst med att bevara offrens 

identiteter. De publicerar varken känsliga bilder eller uppgifter som riskerar att röja deras 

identitet. Först i oktober publiceras uppgifter som gör dem identifierbara.  

Beträffande identifiering och namnpublicering av förövaren har tidningarna agerat olika. 

VLT, BBLAT och Aftonbladet har alla publicerat namn och bild på Christine Schürrer efter 

att hon förklarats skyldig i Västmanlands tingsrätt. VLT och Aftonbladet publicerar dock 

uppgifter tidigare som skulle kunna göra en identifiering möjlig, bland annat information 

kring Schürrers förflutna. Det är däremot svårt att säga hur stor vikt dessa uppgifter har 

gällande möjlig identifiering men vi gör ändå bedömningen att dessa uppgifter skulle kunna 

leda till att den då misstänkta Schürrers identitet röjs. 

Dagens Nyheter utmärker sig återigen i relation till övriga tidningar genom att avstå från 

publicering av förövares identitet fram till dess att Christine Schürrer döms i Svea hovrätt den 

17 februari 2009. De publicerar heller inga personuppgifter före detta datum förutom kön, 

nationalitet och ålder. Dagens Nyheter är även den tidning som rapporterar till största del om 

brottet i sig snarare än om offer och förövares tankar och åsikter.  

Vi är medvetna om att pressetiken medger, ja till och med förordar, att varje redaktion gör sin 

egen bedömning och utvecklar en egen praxis inom ramen för reglerna. Resultatet kan då efter 

hand komma att variera mellan tidningarna. Här utgår vi från vår rimliga tolkning av de 

pressetiska reglerna, och gör vår egen bedömning. 

Studerar vi förhållningssätt till de pressetiska spelreglerna mer generellt, i det granskade 

fallet, ser vi snabbt att Aftonbladet och Dagens Nyheter sticker ut. Aftonbladet för sitt 

tveksamma förhållningssätt och Dagens Nyheter för sitt mer balanserade sådant. Aftonbladet 

respekterar inte den personliga integriteten när de häver familjens identitet första dagen efter 

morden. De visar inte heller offren största möjliga hänsyn och är inte varsamma med sitt 

bildmaterial (spelreglerna: punkt 7, 9 och 11). De hör förvisso båda sidorna av fallen men 

vinklar starkt och låter förövarens sida komma med vaga motargument (punkt 14). Och sist 

men inte minst så är det inte försiktiga med namn (punkt 15,16, och 17). Dagens Nyheter 

håller sig i sin tur till spelreglerna på samtliga av ovanstående punkter. De skyddar offer och 
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förövares identitet fram till hovrättens dom faller och publicerar inget känsligt material. De 

publicerar inga bilder från brottsplatsen förrän tingsrätten beslutat att Christine Schürrer är 

skyldig, de vinklar mindre och låter kontinuerligt genom rättsprocessen, båda sidor komma 

till tals. 

Vestmanlands Läns Tidning och Bärsglagsbladet/Arboga Tidning har gjort ungefär samma 

tveksamma bedömningar och tänjer i viss mån det etiska ramverket, bland annat gällande 

bemötandet av ovana intervjupersoner och respekten för den personliga integriteten. Men i 

jämförelse med Aftonbladet gör det få grövre övertramp och kan därför anses ha relativt goda 

etiska förhållningssätt på redaktionerna, om man utgår från de publicerade texterna.  

Samtliga tidningar ger däremot korrekta nyheter (spelreglerna: punkt 1). Det kan däremot 

diskuteras huruvida publicering av viss information, trots att den är korrekt, varit befogad. 

Men hur kontrollerade sakuppgifterna är och hur kritiska journalisterna varit mot sina 

nyhetskällor går dock att ifrågasätta (punkt 2). Dagens Nyheter undviker 

andrahandsreferenser och håller sig i huvudsak till primära källor medan övriga tidningar 

lånar information från varandra samt från andra medier. Aftonbladet har exempelvis ett helt 

uppslag baserat på TV3:s samhällsprogram Efterlyst. Även om det som Aftonbladet refererar 

till troligtvis stämmer, tvivlar vi på att dessa uppgifter är personligen kontrollerade av 

Aftonbladet. Om så var fallet, hade det förmodligen inte citerat inslaget utan 

förstahandskällan.  

”Felaktiga sakuppgifter skall rättas, när det är påkallat.” (Spelreglerna: punkt 5). Om denna 

spelregel efterföljts eller inte kan vi inte svara på eftersom vi inte hittat uppgifter som säger 

att rättelse är påkallat för publicering av några uppgifter i detta specifika fall. Men vi kan 

däremot anse att Niklas Jangestig inte fick den upprättelse han förtjänat efter att ha målats upp 

som en potentiell gärningsman i främst Aftonbladet dagen efter dådet. Ett rykte och en bild av 

vad som hänt sprids snabbt hos allmänheten och når inte fullständig information ut till alla 

skapar ofta rykten och felaktiga bilder av vad som hänt. För Niklas Jangestig befarar vi att 

denna publicering och vinkling kan ha fått förödande konsekvenser och anser därför att en 

ordentlig rättelse hade varit befogad.  

Betraktar vi förhållningssätt till de yrkesetiska reglerna vi i början av uppsatsen lyfte fram, 

finner vi även där att tidningarna skiljer sig från varandra. Vi anser att större hänsyn bör ha 
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visats till ovana intervjuobjekt, främst till Emma Jangestig eftersom hon vid tiden för många 

av intervjuerna befann sig i en svår personlig situation där hon förlorat sina två barn, vi syftar 

då främst på Aftonbladet och de båda lokaltidningarna. Hur väl hänsyn vid 

fotograferingsuppdrag samt anskaffning av bilder i samband med händelsen tagits är svårt att 

svara på. Men något stötande bildmaterial har inte förekommit i det granskande materialet. Vi 

anser däremot att samtliga tidningar varit föredömliga beträffande redovisning av uppgifter 

som kommer från andra medier och källor.  

3.4 Diskussion och eventuella felkällor 

Innan vi började med vårt arbete med denna uppsats skrev vi i vårt PM om förväntade 

slutsatser. Vi trodde då att vi skulle kunna se dels stora likheter mellan de tidningar som är 

rikstäckande, dels mellan de som räknas till landsortspress. Vi trodde även att det på ett bra 

sätt går att ställa dem mot varandra i en jämförande studie - Rikspress mot landsortspress. 

Men den påtagliga skillnaden mellan de två rikstäckande tidningar vi valt att granska har gjort 

att jämförelsen har blivit mellan de fyra olika tidningarna istället för två mot två.  

Dagens Nyheter och Aftonbladet har båda utmärkt sig, men på helt olika sätt. Dagens Nyheter 

med sin relativt sett goda medieetik och Aftonbladet för sin osedvanligt dåliga. Därför har vi 

valt att bygga vår jämförelse på en hypotetisk skala där saklig kriminaljournalistiken står i ena 

änden och sensationsjournalistiken i den andra. BBLAT och VLT hamnade i mitten av denna 

skala. En trend vi sett är att alla tidningarna, förutom aftonbladet (som redan från början 

ligger väldigt långt till höger på skalan) driver något åt höger under rättsprocessens gång och 

fallet visar sig få en mer sensationsartat karaktär än till en början.  

En faktor vi tror väger in i denna förändring, i alla fall när det gäller de två 

landsortstidningarna, är ovanan på redaktionerna att hantera den här typen av känsliga fall och 

uppgifter. Samt efterfrågan från det lilla samhället att få veta vad som hänt. Som Björn Häger 

skriver i sin bok Reporter är närheten till nyheten avgörande för hur viktig läsaren uppfattar 

nyheten, alltså kan man anta att det rimligtvis har funnits större efterfrågan att få veta vad som 

hänt på orter nära Arboga och att tidningarna därför tagit fasta på detta.  

Dagens Nyheters förflyttning på skalan kan närmast förklaras av att de gör en förändring i sin 

nyhetsvärdering när brottet visar sig rymma fler anmärkningsvärda aspekter än det från en 
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början verkade som. Men det kan också vara så att övriga mediers rapportering kring fallet 

gör det omöjligt för Dagens Nyheter att inte ge fallet mer plats i tidningen. Det är uppenbart 

att mediekonsumenterna intresserade sig enormt för händelsen och att det engagerade många. 

När det kommer till publicering av känsliga uppgifter samt namnpublicering tror vi att den 

stora oförsiktighet som visats från tre av de fyra granskade tidningarna till stor del beror på att 

man inte bara har sett till den egna tidningen, utan sneglat på vilka uppgifter som cirkulerat i 

andra tidningar och medier. Den 20 mars 2008 sände TV3 inslag i efterlyst där många 

känsliga uppgifter framkom, bland annat en intervju med Emma Jangestigs pappa Roland 

Jangestig där hans fullständiga namn angavs. Men också filmat material från brottsplatsen där 

bland annat namnet på gatan framgår.  

Det är oklart om anmälningar till PO och PON gjorts då anmälningar inte är offentliga. Vi 

finner dock inte några fällda fall beträffande morden i Arboga. Däremot finner vi en 

kommentar angående fallet och de medieetiska tendenser vi själva har tyckt oss se i PO och 

PONs årsberättelse från 2008: 

…under år 2008 inträffade i Sverige ovanligt många brutala och uppseendeväckande våldsbrott. 

Engla, Arboga-barnen, Nathalie, Caroline m.fl. är namn på mordoffer som från tidningars 

löpsedlar skrikit ut sitt budskap om ofattbara mänskliga haverier.  

Att tidningarna skrivit om dessa tragedier är självklart. Om publiciteten varit för omfattande 

eller inte, för sotsvart rubricerade eller inte, är smakfrågor som PO avstår från att bedöma även 

om allmänheten stundom kontaktar oss med synpunkter på tidningarnas nyhetsbedömning och 

redigering.  

Vad jag som PO reagerat på i kriminaljournalistiken under år 2008 är att många tidningar inte 

besinnar det integritetskränkande i att publicera gärningsbeskrivningar som går offret nära in på 

livet Det skedde när åtalet mot Englas mördare väcktes då såväl gärningarna mot Engla som 

mot ett tidigare våldtäktsoffer beskrevs i detalj.24 

 

 

                                                                    
24 PO och PON:s årsberättelse 2008  
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4. Avslutning 

Vår huvudfrågeställning under denna undersökning har varit: 

Vilka likheter och skillnader finns i rapporteringen mellan rikspress och landsortspress 
kring en riksaktuell händelse som sker på liten ort?  

Tyvärr har denna fråga varit svårare att besvara än vi kunnat föreställa oss, kanske framför allt 

för att de två rikstäckande tidningar vi valt rapporterat så olika om fallet. Men de generella 

slutsatser vi ändå kunnat dra är att landsortspressens ovana att hantera den här typen av 

händelser skiner igenom och är antagligen grunden till att flera medieetiska misstag begåtts.  

Vi har även kunnat dra en slutsats kring att det som räknas till allmänintresse för 

landsortspress ofta även blir allmänintresse för rikspressen, snarare än av allmänt intresse. Vi 

vill därför slå ett slag för skillnaden mellan dessa två begrepp. Allmänintresse, alltså sådant 

som objektivt sett är viktigt för allmänheten att känna till, ska inte förväxlas med saker som är 

av allmänt intresse alltså sådant den nyfikna allmänheten är intresserade av. Lasermannen och 

fallet Peter Mangs är två exempel på allmänintresse snarare än allmänt intresse. I dessa fall 

kan publicering av känsliga uppgifter motiveras med att det var viktigt för allmänheten att 

känna till gärningsmännen då dessa två utgav en direkt fara för allmänheten.   

Därefter följer våra tre underfrågeställningar: 

Vilka likheter och skillnader finns det i förhållningsätt och attityder mot förövare och 
offer på de olika tidningarna i rapporteringen kring Arbogamorden? 

Att fallet är unikt råder det ingen tvekan om. Sällan tidigare har offer exponerats på detta sätt i 

media och varit helt öppna med vad de tycker och tänker kring händelsen. Därför blir likheter 

gällande rapporteringen kring offren tydlig i främst tre av tidningarna. VLT, BBLAT och 

Aftonbladet vinklar ofta hårt på offervinkeln i tidningarna och ger Emma Jangestig onormalt 

mycket plats. Frågan vi ställer oss är om detta är etiskt försvarbart. Kan en människa, utsatt 

för ett brott av denna kaliber, själv avgöra vad som är bäst vid detta tillfälle? Borde inte 

tidningarna, som de fakto är mer erfarna, ha större kunskap och alltid ska vara på ”den lilla 
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människans” sida, därmed kliva in och ta ett ansvar för exponeringen och konsekvenserna av 

den? 

Efter att ha genomfört denna undersökning kan vi konstatera att dessa tre tidningar inte har 

tagit tillräckligt ansvar i fallet Emma Jangestig. Utan satt sig själva i första rummet och tagit 

risker som kan få dramatiska konsekvenser för den enskilda människan. Det handlar inte om 

att fatta beslut över huvudet på de berörda, utan snare att ta ansvar, visa hänsyn och ledsaga 

de utsatta. Dagens Nyheter är å andra sidan ett gott exempel och föredöme för hur detta bör 

skötas. Det kan då kanske tyckas märkligt att de publicerar namn och bild på offer och 

förövare 17 februari 2009, men med tanke på tidigare exponering, allmänhetens intresse för 

fallet och det faktiska domslutet från Svea hovrätt, känns valet istället logiskt och 

genomtänkt.  

Kvinnor som mördar är, som tidigare nämnt, ovanligt och på många sätt uppseendeväckande 

vilket förmodligen bidragit till det stora mediala intresset som visats för Christine Schürrer 

som person. Aftonbladet och Bärgslagsbladet drog tämligen snabba slutsatser att kvinnan var 

psykisk sjuk medan Vestmanlands Läns Tidning lyfter fram olika möjliga orsaker till hennes 

dåd. Dagens Nyheter visar i sin tur knappt något intresse alls för kvinnan som person.  

Vilka likheter och skillnader finns det gällande namnpublicering i de olika tidningarna i 
anknytning till Arbogamorden?  

Som man i jämförelsen kan se finns det tydliga skillnader i frågan om när och på vilka 

grunder namn eller andra känsliga uppgifter publiceras. Slutsatserna vi kan dra av detta är att 

det inte alltid är självklart att redaktionerna håller sig till de pressetiska spelreglerna såsom vi 

tolkar dem. Vi förvånas dock över att det anses vara en smaksak från PO och PON:s sida då 

det är deras uppgift att se till att riktlinjerna efterföljs. Vi förespråkar därför en hårdare 

granskning av medierna då de tycks utnyttja sin position som mäktiga i samhället och inte 

alltid ser till den berörda individens bästa. Vi kan konstatera att det finns ett maktmissbruk 

från svenska mediers sida vilket förmodligen drivs av ekonomiska motiv.   

Vilka likheter och skillnader finns mellan tidningarna retoriskt och layoutmässigt i 
rapporteringen kring Arbogamorden? 

Som vi varit inne på tidigare använder sig de granskade tidningarna av olika retoriska begrepp 

för att förmedla nyheter, det gäller allt ifrån emotiva ord och val av rubriker till undangömda 
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mottargument och auktoritära källor. Generellt sett kan vi säga att Aftonbladet använder sig 

av en retorik som syftar till att väcka känslor hos läsaren, de använder ett starkt språk med 

många värdeladdade ord samt vinklar som ständigt pekar på det sensationella och personliga i 

nyheten, detta för att väcka nyfikenhet men även en känsla av närhet och identifikation hos 

läsaren. De har även en uppseendeväckande layout och använder sig av stora rubriker och 

bilder för att locka till läsning. Samtliga av ovanstående element är exempel på retorik 

Aftonbladet använt sig av upprepade gånger kring rapporteringen av Arbogamorden 2008.  

Dagens Nyheter både layoutar och skriver annorlunda. De använder sig av betydligt färre 

emotiva ord och har en mindre uppseendeväckande layout med mindre rubriker och färre 

uppseendeväckande bilder. Detta gäller för Dagens Nyheter i största allmänhet och vad vi har 

kunnat se i rapporteringen kring Arbogamorden i synnerhet. Men att säga något mer om dessa 

skillnader utan att nämna de ekonomiska aspekterna skulle vara oklokt. Aftonbladet lever på 

lösnummerförsäljning och behöver därför alltid locka till läsning, något som kan förklara 

deras sensationsbenägenhet och retoriska knep. Dagens Nyheter behöver i sin tur inte locka 

till läsning på samma sätt då de främst ha prenumeranter som läsare. 

Vestmanlands Läns Tidning och Bärgslagsbladet/Arboga Tidning hamnar i sin tur även här 

någonstans mellan Aftonbladet och Dagens Nyheter i retorisk framställning och layout. De 

använder sig båda av emotiva ord och stundvis uppseendeväckande rubriker, likt Aftonbladet. 

Men ger ibland en mer neutraliserad bild av händelsen och satsar i större utsträckning på 

auktoritära källor likt Dagens Nyheter, snarare än folkliga sådana som Aftonbladet ofta gör.  

3.5 Förslag på vidare forskning 

I detta specifika fall finns det ett flertal infallsvinklar som vi finner intressanta att fördjupa sig 

i. Dels hur Emma som offer exponerar sig i media och vilka följder och konsekvenser detta 

fått. Dels hur kvinnor och brott behandlas i media. Men också hur väl riktlinjerna gällande 

namnpublicering och publicering av andra identifierande uppgifter efterföljs i känsliga fall 

generellt. 

Det talades mycket om en ny öppenhet från offers sida i medier efter 2008. Frågan är om det 

blev någon ny öppenhet idag, fyra år senare? Märker vi någon skillnad?  
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Bilaga: Analyser 

20 mars 2008 
Detta har hänt: Pappan, Niklas Jangestig, frias från misstankar den 19 mars 2008 och 

Christine Schürrer häktas torsdagen den 20 mars 2008. Datumen skiljer sig i analysen då 

påsken infaller den 22 mars detta år.  

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning (20 mars 2008) 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

En puff på löpet bestående av en rubrik – ”Pappan släppt” – samt en ingress på 8 rader och 

ortsbestämmelse. Puffen tar upp cirka 1/5 av sidan och är placerad uppe till vänster under 

tidningens namn. Den når upp till en 2:a på puffskalan och här har även händelsen för första 

gången hamnat under vinjetten ”Morden i Arboga”. 

Tillhörande artiklar är placerade på sida 2 (vänster) och täcker cirka 3/5 av sidan. De är 

placerade under avdelningen ”Nyheter”, vinjetten ”Morden i Arboga” och skrivna av Mickael 

Sandsjö  

Vad handlar artikeln om? 

Den huvudsakliga artikeln, som behandlar händelsen som sådan och som ligger till grund för 

denna analys, handlar om att de mördade barnens pappa som släppts från häktet då hans alibi 

bedöms hålla. Samt kort om antalet poliser som arbetar med fallet och medias intresse.  

Intill denna artikel finns en intervju med Kari Skönebrant som varit pappans försvarare under 

häktningstiden. Kari berättar att han alltid trott att pappan var oskyldig och om faderns 

nuvarande tillstånd efter händelsen. Till höger på sidan finns även en ”Arbogamorden dag för 

dag” med tidigare artiklar i frimärksdummy-storlek från BBLAT. 

På sidorna 4 och 5 finns ytterligare två artiklar som berör morden i Arboga. Kommentarer 

kring dessa finns längre ner.  
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Hur är materialet disponerat och vinklar 

Den huvudsakliga artikeln inleds som en typisk nyhetsartikel men övergår sedan i en fråga-

svar-intervju med Börje Strömberg. Den andra artikeln på sida två är även den disponerad 

som en nyhetsartikel men är på grund av dess längd mer en kommentar från Kari Skönebrant.  

Källor och intervjuer – vilka är med och hur kommer de till tals? 

• Börje Strömberg, representant för polisen i Västmanland - artikeln bygger på uppgifter 
och uttalanden från Strömberg.  Hans citat får agera nedryckare för rubriken och han 
återberättas sedan i texten och citeras i form av talminus.  

• Kari Skönebrant, Nicklas Jangestigs försvarare under anhållandet – källan till den 
andra artikeln, kommer till tals genom talminus samt återberättas kort i artikeln. 

Språklig gestaltning – vilka retoriska grepp används? Hur dramatiseras händelsen? 

Arbetar journalisten med kontraster? 

Journalisten använder siffror i texten, förmodligen för att visa på det sensationella och 

ovanliga i att använda 20 poliser till samma ärende. Han använder sig också av bildspråk som 

att ”slå hål” när han talar om pappans alibi och konstpauser i texten för att förtydliga sitt 

budskap och bild av, i detta fall, massmedias intresse för händelsen.  

Hur beskrivs miljön, om den beskrivs  

Några miljöbeskrivningar gör ej.  

Reporterns egen röst – syns den? 

Då reporterns frågor till största del är utskrivna i artikeln, syns dennes röst på så sätt. Men vi 

gör inte bedömningen att den syns ytterligare genom egna värderingar eller antaganden.  

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? Finns det dold argumentering och färdiga 

slutsatser? 

Det förekommer viss dold argumentation för att pappan kan ha begått morden trots att han 

släppts genom att skribenten skriver ”misstänkt” trots att han i skrivande stund var ”tidigare 

misstänkt”. Journalisten använder sig även av uttrycket ”försatt på fri fot” vilket har en 

negativ klang om man vet talesättets ursprung. Uttrycket går nämligen tillbaka till förr då man 

satte förbrytare i en timmerstock utanför kyrkan. Den dömde satt fast med benen i stocken 

och kunde beses och bespottas av alla. När straffet var över låste man upp stocken och 

brottslingen blev "försatt på fri fot"25. Han skulle då vara en tidigare dömd som sedan släppts. 

Kari Skönebrant talar dock för mannens oskyldighet.  

                                                                    
25 http://www.ordbruket.com/webcross/artiklar/foten.htm 
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Bildspråk – vad är det på bilderna? Vad vill de säga med bilderna? Vilka känslor 

väcks? 

Till artikeln finns endast en pressbild bild på polistalesmannen Börje Strömberg.  

Kort analys av relaterade artiklar   

På sida 4 och 5 fortsätter artiklarna om morden. Där finns först en artikel, placerad på sida 4, 

om Posom-gruppens arbete i Arboga som handlar om människors behov att tala om 

dramatiska händelser. Det är mörka bilder på kyrkoherden Mickael Hirsch som tänder ljus 

samt en till bild på blommor och en minnesbok. Artikeln är skriven av Anders Brage. Denna 

artikel är vinklad mot det tragiska som inträffat och om hur människor behöver tala om detta 

på olika sätt.  

På sida 5 finns en artikel som handlar om hur människor träffas på nätet för att diskutera 

starka händelser samt den personliga integriteten som blottas på olika sociala nätverk och 

forum. Artikeln är skriven av Mickael Sandsjö och har till skillnad från den på sida 4 tilldelats 

vinjetten ”Morden i Arboga. Denna artikel bekräftar det artikeln på sida 4 berättar – att 

människor behöver tala ut om det som hänt – och exemplifierar vad som kan hända med 

människor i sorg som söker svar.  

Vestmanlands Läns Tidning 20 mars 2008 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

På ettan puffas det för händelsen med en puff som når upp till en 1:a på puffskalan. Puffen är 

placerad i mitten rakt under tidningens namn och innehåller stor rubrik, kortare ingress samt 

sidnummer.  

Artikeln är placerad på sida 10 (vänster) under avdelningen ”Nyheter” högst upp till höger 

och täcker cirka ¼ av sidan och är skriven av Ann-Sofie Sannemalm. 

Vad handlar artikeln om?  

Artikeln handlar om att en pappa som tidigare varit misstänkts för mord på sina två barn nu är 

släppt och inte längre är misstänkt eftersom han har ett alibi för kvällen.  

Artikeln handlar också om hur polisen ska fortsätta sitt arbete samt hur den kraftigt skadade 

mamman till barnen mår. En kort redogörelse för vad som tidigare hänt i fallet, samt nya 

uppgifter om vilken typ av våld som drabbat mamman och barnen finns också med.  
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Hur är materialet disponerat och vinklat? 

Materialet är disponerat på nyhetsplats, som en nyhetsartikel och är en redogörelse för vad 

som har hänt hittills och vilka nya uppgifter som kommit fram i fallet.  

Källor och intervjuer. 

• Jan sjöberg, arbetar på kriminalavdelningen i Köping – citeras med talminus och återberättas i 

texten. 

Det finns dessutom två dolda källor i artikeln. En som benämns som ”Enligt uppgifter till 

VLT” och berättar vad mannens alibi var, samt en ”poliskälla” som berättar om Emma 

Jangestigs sambos reaktion på händelsen och uppgifter kring ett nytt eventuellt mordvapen. 

Språklig gestaltning 

En hög trovärdighet i artikeln skapas då den inleds med en intervju med kriminalpolisen Jan 

Sjöberg där han fått stort utrymme för sina uttalanden. Halva artikeln är enligt en fråga-svar-

modell. Där reporterns frågor är korta och polisens svar utförliga. Därefter presenteras en del 

fakta men där källan är otydlig. Då detta står direkt efter kriminalpolisens uttalande kan 

läsarna uppfatta honom som källa. Senare i texten citeras även en ”poliskälla” men inte heller 

där framgår det vem källan är.  

Journalisten är varsam med emotiva ord och använder sig inte av någon övrig språklig 

gestaltning.  

Miljö 

Miljön beskrivs inte alls i den här artikeln. 

Reporterns röst 

Reporterns röst syns genom de frågor som ställs till kriminalpolisen.   

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? 

Det finns många tveksamheter i denna artikel och det är möjligt att den väcker fler frågor än 

den besvarar, inte minst i slutet av artikeln där reportern skriver att det finns två teorier om 

vilken typ av mordvapen som har använts.  

Det förekommer även viss dold argumentation för att pappa kanske inte är helt oskyldig trots 

att han släppts. Ordval argumenterar exempelvis för detta. Journalisten skriver att pappan 

”försattes igår på fri fot” och polisen berättar att pappan fortfarande finns med i utredningen. 

Motargumentet till denna argumentation är dock att det i rubriken står att ”Pappan släpps – ej 
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misstänkt” samt att ingressen inleds med texten ”Den 28-årige pappan, som var misstänkt för 

att ha knivmördad sina barn /…/”. Tempuset i denna mening bekräftar att han inte längre är 

misstänkt.   

Bilder 

Inga bilder finns med.  

Aftonbladet 21 mars 2008 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

På ettan puffas det för händelsen med en stor bild på sambon och tyskan där deras ansikten är 

”blurrade”. Puffen nåt totalt upp till en 1:a på puffskalan och har dessutom tilldelats vinjetten 

”Tragedin i Arboga”.  

Artiklarna rörande morden sträcker sig sedan från sida 6-12 och är skrivna av Staffan 

Lindberg, Oisin Cantwell, Eric Tagesson, Lina Hjertén, Kristina Edblom, Per Ohlsson, Krister 

Hanson, Sofia Andersson och Johan Edgar.  

På sidorna 6 och 7 finns en nyhetsartikel om att den tidigare efterlyste 31-årige tyska kvinnan 

överlämnat sig till tysk polis och nu är häktad. Sidorna 8-9 beskriver hur kvinnan och 

mammans sambo träffats och om kvinnans besatthet av mannen. Sidorna 10 och 11 handlar 

om när barnens morfar tidigare under veckan berättade om mordkvällen i TV3:s Efterlyst. 

Sida 12 handlar om att det är ovanligt att kvinnor mördar samt mammans tillstånd och vistelse 

på sjukhuset. 

Vad handlar artikeln om? 

Artikeln vi analyserat återfinns på uppslaget 6-7 och handlar om den 31-årige tyska kvinnans 

liv sen hon flyttat tillbaka till Tyskland från Sverige, om hur grannar påstår sig ha sett 

kvinnan smyga omkring runt huset och att tyska medier uppger att hon tidigare hotat att döda 

barnen 

Hur är materialet disponerat och vinklat? 

Materialet är som sagt disponerat över flera sidor men de artiklar som handlar om den tyska 

kvinnan är start vinklade mot att hon är skyldig och dessutom galen.  
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Källor och intervjuer 

• Tyska tidningar – ”Enligt tyska tidningar…..” Ingen är intervjuad och ingen 

konkret tidning anges dock.  

• Tyskans mamma – En intervju har hållits med mamman och hon återges med 

talminus ett flertal gånger i texten. 

• Uppgiftslämnare – Aftonbladets uppgiftslämnare återges både med direkt talminus 

och indirekt genom ”enligt uppgiftslämnare till aftonbladet”. Men förblir anonym.  

• Polisen – det står att polisen tidigt fick kännedom om att kvinnan lämnat Sverige 

och att hon i flera dagar har varit aktuell i utredningen.  

• Presstalesman för åklagarmyndigheten i Hannover, Thomas Klinge - återges med 

ett flertal talminus.  

Språklig gestaltning 

Genom dramatiska rubriker lockar journalisterna till läsning på samtliga uppslag. Artikeln vi 

analyserat är huvudsakligen nyhetsmässig och innehåller få emotiva ord eller andra tecken på 

språklig gestaltning. Men sättet källorna är invävda i texten blir dock missvisande och 

förvirring kring vem som säger vad kan lätt uppstå. Kanske är detta ett medvetet val från 

journalisterna för att styra läsarna till att dra eventuella slutsatser.   

Hur beskrivs miljön?  Reporterns egen röst? 

Miljön beskriv inte. Reportern syns ej. 

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? 

I anknytning till artikeln lyfts både argument för kvinnans skyldighet och hennes oskyldighet 

fram i form av faktaruta. Men artikeln är trots detta mer vinklad mot hennes skyldighet och 

det förekommer dessutom viss dold argumentering för att psykisk ohälsa kan ligga till 

grunden för dåden. Denna dolda argumentering fortsätter dessutom på efterföljande två sidor 

där utdrag från ett internetforum publicerats. Där beskriver sambon hur 31-åringen förföljt 

honom i flera år. Samtidigt finns en mindre artikel på sida 12 där en expert uttalar som om att 

det är ovanligt med kvinnor som mördar. 



 7 

Bilder 

Bilden på ettan är på mammans sambo och den tyska kvinnan, med ordentligt ”blurrade” 

ansikten, är tagen på en utlandsvistelse till Kreta och från privata fotoalbum. I anknytning till 

artikeln finns en stor bild på 31-åringen på sida 7. Även här är kvinnans ansikte förvrängt och 

det går inte att se vem hon är. Dessa två bilder säger inte speciellt mycket eftersom några 

ansiktsuttryck inte går att urskilja. Men på övriga artiklar finns bland annat en bild på den 

skadade kvinnans pappa, Roland Jangestig på vilken han ser påtagligt uppgiven ut.  

Dagens Nyheter 22 mars (påskafton)  

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

På Ettan puffas det för nyheten genom en mindre puff bestående av en rubrik på två rader, en 

ingress på cirka 30 ord samt sida och avdelning. Puffen är placerad på mitten av sidan.  

Artikeln är placerad på sida 8 (vänster sida) under avdelningen Sverige. Hela sidan fylls av 

artikeln och till den hör en liten faktaruta med bakgrund till händelsen. Den är skriven av 

Dusan Umicevic, Philip Ramqvist och Anders Hellberg.  

Vad handlar artikeln om 

Inledningsvis tar artikeln upp att den misstänkta tyska kvinnan (Christine Shürer) själv 

överlämnat sig till tysk polis efter att hon fått klart för sig att hon var lyst av svensk polis. Sen 

skriver journalisterna om hur Arboga arbetar med krishanteringen efter händelsen samt hur 

stämningen är i staden. Därefter tar uppgifter från polisen vid där de informerar allmänheten 

att höra av sig med tips till polisen. Sedan beskrivs kort relationen mellan den tyska kvinnan 

och styvpappan samt att kvinnan enligt tysk press har en historia av psykisk sjukdom. 

Avslutningsvis beskrivs effekten av häktningen och den kommande utlämningen och att 

kvinnan nekar till händelsen.  

Hur är materialet disponerat och vinklar 

Rubrik och ingress är disponerat som en typisk nyhetsartikel – de lockar till läsning innehåller 

konkret information - men efter det knappt den första spalten av brödtexten övergår den till att 

bli mer beskrivande och likt ett reportage för att sedan rundas av som en nyhetsartikel igen 

med fakta och information om händelsen och de inblandades relationer till varandra.  
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Källor och intervjuer – vilka är med och hur kommer de till tals? 

• Lars Hamrin, informatör vid polisens länskommunikationscentral i Västersås – den första 

källan som nämns i texten. Han citeras med talminus men det oklart hur mycket av 

informationen rörande tyskans överlämning och häktning som kommer från Lars Hamrin då 

materialet är utspritt över artikeln och inte i allt satt i direkt anslutning till Hamrins citat. Det 

ges dock indikationer på att så är fallet när några av uppgifterna kring denna händelse står i 

direkt anslutning till hans namn.  

• Den andra källan som finns i artikeln är en granne som förblir anonym. Även hon citeras med 

pratminus och får agera bevis för att Arboga är i sorg. Mickael Hirsch är den tredje källan i 

texten och han talar om hur kyrkan och kommunen hjälps åt med krishantering. Hirsch citeras 

med två längre talminus och ingen ytterligare information från honom tycks finnas i texten.  

• Tysk press är den sista källan i artikeln och genom den har journalisten fått veta att den tyska 

kvinnan har en historia av psykisk sjukdom.  

Språklig gestaltning – vilka retoriska grepp används? Hur dramatiseras händelsen? 

Arbetar journalisten med kontraster? 

Journalisten dramatiserar händelsen genom att använda dramatiska beskrivningar om hur det 

berörda samhället reagerat på händelsen. ”Morden och mordförsöken har satt Arboga i chock. 

I grannskapet där familjen bodde råder total sorg och förtvivlan men också oro och rädsla.” 

Och upprepar flera gånger att ingen lämnats oberörd av händelsen i Arboga samt förstärker 

detta med en granne som uttalar sig om sin sorg för händelsen. ”- Jag kan inte prata om det, 

jag vill gärna, med du ser, jag klarar inte av det, säger hon med gråten i halsen och försökker 

en gång till: - Jag vet inte om det är bäst att mamman lämnar oss eller vaknar upp till det här. 

Vad har hon att vakna upp till egentligen?” 

Skribenten arbetar även till viss del med kontraster för att visa hur ovanligt detta fall är. 

Exempelvis genom att låta prästen berätta hur de arbetar med krishanteringen under detta fall 

jämfört med tidigare.  

Hur beskrivs miljön, om den beskrivs  

Miljön beskrivs knappt men stämningen och atmosfären i Arboga beskrivs med uttrycksfulla 

ord som ”/…/ råder total sorg och förtvivlan men också oro och rädsla.” 

Reporterns egen röst – syns den?  

Reporterns egna röst syns väl i artikeln då det är dennes upplevelser om stämningen i Arboga 

som förmedlas till läsarna. Reportern har också valt att  



 9 

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? Finns det dold argumentering och färdiga 

slutsatser? 

Det förekommer en del dold argumentering och färdiga slutsatser i texten. Den första är när 

skribenterna skriver att den skadade mamman ”/…/ hon givetvis nyckeln till vad som hände i 

Arboga i måndag, om hon kan ha någon minnesbild av dådet.”. Här antyder alltså journalisten 

att det mamman sen kommer att berätta när/om hon vaknar, kommer att stämma överrens med 

verkligheten och att hon då alltså är ett helt pålitligt vittne till händelseförloppet. Något som 

inte alls är säkert eftersom mamman av flera olika skäl kan ha anledning att ljuga eller ha en 

förvriden bild av verkligheten.  

Den andra dolda argumenteringen i texten är att den tyska kvinnan är skyldig till mord trots 

att hon nekar. Journalisterna lägger fram flera argument för att hon är skyldig exempelvis att 

ingen annan är misstänkt i nuläget, att hon har haft en relation med styvpappan tidigare och att 

hon har en historia av psykig sjukdom. Detta är tre faktorer som egentligen är helt 

ointressanta om man inte försöker argumentera för hennes inblandning och det faktum att hon 

förmodligen begått morden och mordförsöket.  

Bildspråk – vad är det på bilderna? Vad vill de säga med bilderna? Vilka känslor 

väcks? 

Bildens tillhörande artikeln är tagen framför huset där morden skedde. På bilden syns en liten 

del av huset, stenplattorna på uppfarten där barnleksaker ligger utspridda, ett staket med 

polisens avspärrningstejp, en bil och en mängd ljus och blommor lagts dit efter morden.  

Det ser ut att vara ett helt vanligt hus, i en helt vanlig svensk. Men ljusen och leksakerna 

utanför huset förstärker känslan av att det är tragiskt det som skett. Oskyldiga barn som bara 

ska få leka med leksaker har mördas och ett helt samhälle är i sorg vilket mängden blommor 

och tända gravljus indikerar. Det fruktansvärda har hänt där tryggheten annars ofta förknippas 

som störst. 
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27 augusti 2008 
Detta har hänt: Den 26 augusti 2008 förklaras Christine Schürrer skyldig för morden på 
Maximilian och Saga Jangestig, samt mordförsök på deras mor Emma Jangestig i 
Västmanlands tingsrätt. Indicier ligger till grund för tingsrättens uttalande och Schürrer ska 
genomgå en rättspsykiatriskundersökning innan dom tillkännages.  

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

På ettan puffas för nyheten med en stor rubrik – ”Tyskan fälld” – samt namn, bild och ålder 

på henne. Bilden är köpt från Scanpix och precis ovanför den står vinjetten ”Morden i 

Arboga”. Under bilden finns en ingress med namn och ålder på tyskan samt namn på de 

mördade barnen och deras mamma. Puffen är placerad mitt på sidan och når upp till en 1:a på 

puffskalan.  

Artikeln är placerad på sida 2 och 3 och under kategorin ”Morden i Arboga” och tar upp 

nästan hela uppslaget. En artikel om tingsrättens beslut att tyskan är skylidig till morden. Den 

artikeln tar upp ¼ av vänster sida på uppslaget och är skriven av Ulf Enerot. Under den 

artikeln finns en intervju med Emma Jangestig om hennes reaktioner efter domen, artikeln tar 

upp nästan halva sidan och är även den skriven av Ulf Enerot.   

På höger sida finns fyra kortare artiklar. Den översta tar upp att kammaråklagaren är nöjd med 

domen, den andra berättar att den åtalade och hennes advokat är besviken med domen och den 

tredje berättar om den kommande rättspsykiatriska undersökningen som kvinnan kommer att 

genomgå innan straffet fastställs. Dessa tre är artiklar tagna från Västmanlands länstidning. 

Nere till höger på samma sida finns en kort intervju med Roland Jangestig, skriven av Ulf 

Enerot.  

På sida 4 är det en intervju med Nicklas Jangestig som berättar om att barnen fått upprättelse.  

Vad handlar artikeln om? 

Artikeln som behandlar händelsen som sådan och vi som valt att analysera handlar om 

tingsrättens beslut att Christine Schürrer är skyldig till morden på Maximilian och Saga 

Jangestig. Samt vad som kommer att hända härnäst med den rättspsykiatriska undersökningen 

och hävda restriktioner för Christine Schürrer.  
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Hur är materialet disponerat och vinklar 

Materialet är uppdelat över flera artiklar för att få med så många olika vinklar som möjligt 

och göra det mer lättöverskådligt. Artikeln som ligger till grund för denna analys är en 

renodlad nyhetsartikel och disponerad och neutralt vinklad som en sådan.  

Källor och intervjuer – vilka är med och hur kommer de till tals? 

Tingsrätten i Västmanland – ligger till grund för artikeln och journalisten refererar till 

kammaråklagare Freida Gummerssons slutprägling.  

Lagmannen Per Kjellsson – kommenterar tingsrättens dom och citeras med talminus.  

Språklig gestaltning – vilka retoriska grepp används? Hur dramatiseras händelsen? 

Arbetar journalisten med kontraster? 

Artikeln är en neutral nyhetsartikel utan någon språklig gestaltning, dramatisering eller 

kontraster.  

Hur beskrivs miljön?   Reporterns egen röst?  

Miljön beskrivs ej.   Reportern syns ej. 

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? Finns det dold argumentering och färdiga 

slutsatser? 

Den dolda argumenteringen som finns i artikeln antyder att kvinnan skulle vara psykisk störd 

då utredningen nämns ett flertal gånger samt att tidigare undersökning från maj samma år 

visade att ”kvinnan kan lida av en allvarlig psykisk störning”. ”Kvinnan skickas på 

rättspsykiatrisk undersökning” är dessutom en rubrik på uppslaget. Detta argumenterar helt 

klart för att kvinnan skulle ha en psykisk störning.  

Bildspråk – vad är det på bilderna? Vad vill de säga med bilderna? Väcker det specifika 

känslor?  

På ettan finns en stor bild på Christine Schürrer där hon ser mager, snudd på undernärd och 

sjuk, och sammanbiten ut. Bilden kan tänkas förstärka den dolda argumenteringen i artiklarna 

om att hon skulle vara psykisk sjuk, även om hon på Ettan händelsevis ser mer fysisk sjuk ut. 

En stor bild på någon som har blivit fälld för mord väcker förmodligen alltid viss avsky, så 

även denna bild.  

Den stora bilden på uppslaget är på Christine och hennes advokat. Kvinnan snörper på 

munnen men ser inte speciellt ledsen medan advokaten ser fundersam ut. Bilden förmedlar det 

som även framgår i artiklarna, att de är missnöjda och ställer sig undrande till tingsrättens 
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dom. Den mindre bilden på Emma är tagen i rättsalen snett bakifrån när Emma är vänd mot 

kameran och ler lite smått. Med denna bild vill tidningen förmodligen förmedla att hon är 

nöjd med tingsrättens beslut. Bilden på Roland Jangestig är en mindre bild när han ler och 

budskapet är förmodligen samma där.  

Vestmanlands Läns Tidning 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

På Ettan puffas det för nyheten med en helsidas bild på Christine Schürrer samt ett utdrag från 

Tingsrätten. Högst upp till vänster står det ”Hon mördade barnen” . Puffen är en 1:a på 

puffskalan.  

På sidan 2 finns en ledare kring morden och artiklar med vinjetten ”Morden i Arboga” finns 

på sidorna 4-10. Artikeln som behandlar tingsrättens dom finns på sida 6. Artiklarna är 

skrivna av Ann-Sofie Sannemalm, Sven-Erik Almen, Magnus Östin, Ann-Christine Kihl.  

Vad handlar artikeln om? 

Artikeln handlar om att Christine Schürrer har förklarats skyldig till mordet på Maximilian 

och Saga Jangestig samt mordförsök på deras mor Emma Jangestig. Det framgår även att 

Schürrer nu ska genomgå en rättpsykiatriskutredning.  

De övriga artiklarna tar upp hur Emma Jangestig mår och känner efter domen, vad försvaret, 

åklagaren och polisen har att säga efter Tingsrättens beslut samt tre olika experter som 

kommenterar beslutet. En sammanfattning av beslutet har också publicerats samt fakta kring 

hur en rättspsykiatriskutredning går till.  

Disposition och Vinkel 

För att få med flera olika vinklar är materialet disponerat över fler artiklar. Artikeln som rör 

domen är i sig disponerad som en nyhetstext och neutralt vinklad.  

Källor: 

Johan Fahlander, kammaråklagare– citeras med talminus som kommer från en telefonintervju 

VLT gjort med Fahlander. 

Beslut från tingsrätten – ligger till grund för nästan all fakta i texten.  

Protokollförare Peter Dahlqvist – varken citat eller talminus finns med från Dahlqvist. Men 

han anges som källa efter ett påstående i texten.  
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Språklig gestaltning 

Rubrikerna är sakliga och nyhetsmässiga samt har täckning i texterna. Artikeln som rör 

händelsen som sådan är saklig och objektiv. Journalisten arbetar mycket med kontraster för att 

lyfta fram bevis som talar både för och emot Christine Schürrer.  

Hur beskrivs miljön?   Reportens egen röst? 

Miljön beskrivs inte.   Reportern syns ej.  

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? 

Läsaren bjuds in till att skaffa sig en egen uppfattning kring Tingsrättens beslut, dels för att 

både det som talar för och emot Schürrer lyfts fram. Men också för att flera olika vinklar, 

perspektiv och åsikter lyfts fram i artiklarna. Om läsaren läser samtliga artiklar förmedlas en 

mångsidig bild av Tingsrättens beslut.  

Bild 

Majoriteten av bilderna är på de som kommer till tals genom artiklarna men egentligen är det 

bara det två bilderna på Christine Schürrer som sticker ut och som berättar något speciellt. På 

bilden a Christine Schürrer som finns på ettan ler hon och ser nästan ut att ge en suck av 

likgiltighet. På den andra bilden sitter hon själv i rättsalen med tomma stolar runt sig. Där ser 

hon mer sammanbiten ut men fortfarande varken ledsen eller arg, två saker man kunde ana att 

hon skulle vara efter Tingsrättens uttalande om henne skyldighet.  

Aftonbladet 
På Ettan puffas det för nyheten med stor bild på Christine Schürrer med texten ”SKYLDIG” 

samt en kort ingress och sidhänvisning. Puffen ligger under vinjetten ”Tragedin i Arboga” och 

når upp till en 1:a på puffskalan.  

Artiklarna kring händelsen sträcker sig från sida 6 till 11 och ligger alla under vinjetten 

”Arboga-rättegången” men på sida 6 finns artikeln som behandlar tingsrättens beslut. Artikeln 

är skriven av Oisin Cantwell och Lina Boström Einarsson. Övriga journalister är Kristina 

Edblom och Karin Östman. 

Vad handlar artikeln om? 

Artikeln vi analyserat är den som behandlar tingsrättens beslut om Schürrers skyldighet till 

morden samt att hon nu ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Den handlar också om 

Shürrers förflutna och hur gripandet av henne gick till.  
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På sidorna 6 och 7 högst upp på sidan finns en kolumn som sträcker sig över hela uppslaget, 

kolumnen behandlar vad som rapporterats tidigare i fallet. På sid 6 finns en nyhetsartikel som 

behandlar tingsrättens beslut och vad det innebär rent praktiskt. Artikeln behandlar även hur 

Schürrer och sambon träffades och hu Schürrer förföljt sambon. En stor bild på en 

handfängslad och leendes Schürrer pryder även detta uppslag. Även en sammanställning av de 

samtal Aftonbladet haft med Schürrers vänner finns med på sidan. 

Sid 8-9: En artikel med Emma och hur hon känner sig efter dommen, sju advokater har fått 

uttala sig angående fastställandet, detta i en lång kolumn längst ner längs sidorna 8-11. En 

artikel som behandlar nämndemännen i tingrättens arbete finns också med på uppslaget.  

Sid: 10-11 Aftonbladets egen expert får uttala sig i en artikel enligt fråga – svar modellen. Det 

beskrivs även i en pedagogisk modell hur den rättpsykiska undersökningen Scürrer ska 

genomgå kommer att gå till samt att detta beskrivs i en kortare artikel om rättpsyk i huddinge.  

Hur är materialet disponerat och vinklat? 

Materialet är disponerat över flera artiklar. Artikeln vi analyserat är tydligt vinklad mot att 

Christine Schürrer lider förmodligen lider av en psykisk sjukdom.  

Källor och intervjuer 

• Tingsrättens beslut – Artikeln bygger på beslutet från tingsrätten samt material 

som framkommit under rättegången. Bland annat Schürrer och sambons 

berättelser. 

• Advokat Per-Ingvar Ekblad – Han finns inte med, med egna ord. Men enligt 

aftonbladet tänker Ekblad överklaga domen oavsett utgång.  

Språklig gestaltning 

Aftonbladet använder sig av stora dramatiska rubriker och starka ord som ”SKYLDIG”  och 

”Tingsrätten eniga: Hon mördade Max och Saga” 

Men brödtexten bygger till största del på tingrättens beslut och lämnar därför inte mycket 

uttrymme för reportern att färga texten eller dramatisera den. Men när reportern själv skriver 

inte i första hand refererar eller återger tingsrättens beslut, är texten starkt färgat och 

dramatiserad:  

”Men frågan är om vi någonsin får veta hela sanningen om den gåtfulla unga tyska kvinna 

som log sig igenom hela den första rättegången och om det bestialiska mordet på Max och 

Saga som hon nekar till att ha begått.” 
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I exemplet ovan påpekar reporterna bland annat att Schürrer har haft ett leende på läpparna 

under hela rättegången, vilket inte bara får henne att framstå som skyldig utan dessutom 

galen. Han beskriver också morden som bestialiska. Ett starkt laddat ord som inte i första 

hand hör hemma i en nyhetsartikel.  

Hur beskrivs miljön? 

Miljön beskrivs inte.  

Reporterns egen röst 

Reporterns röst syns tydligt och så fort tillfälle ges, slänger han in ett värdeladdat ord och 

lyfter saker för att vinkla artikeln. 

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? 

Egentligen erbjuds läsaren inte några egna ställningstaganden eftersom artikeln är hårt vinklad 

mot att Chrisine Schürrer är psykisk sjuk och det desstuom tydligt framgår att tingsrätten varit 

eniga när de förklarat henne skyldig.   

Där läsaren erbjuds egna ställningstaganden är endast i frågan om bevisningen kommer att 

hålla i hovrätten, då experternas meningar går isär och där olika sidor och bevismaterial läggs 

fram.  

Bilder 

Fyra bilder totalt publiceras på Christine Schürrer i Aftonbladet denna dag. Hon ler på 

samtliga vilket indikerar att hon är psykisk störd eftersom hon själv hävdar att hon är oskyldig 

och därmed borde vara upprörd över det då felaktiga beslutet från tingsrätten. Övriga bilder är 

på de som kommer till tals i artiklarna, bland annat en stor bild på Emma Jangestig där hon 

ser lättad ut, samt en bild på familjen Jangestigs hus och en på den rättspsykiatriska 

avdelningen i Huddinge.  

Dagens nyheter  

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

På Ettan puffas det för artikeln i form av en puff med rubrik på tre rader och en ingress på 12 

rader. Puffen är placerad längt till höger på sidan och precis under tidningsnamnet.  

Ett helt uppslag tillägnas sedan åt händelsen, sida 10-11 och är placerad under avdelningen 

Sverige. Artiklarna är skrivna av Peter Letmark och Stefan Lisinski.  
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Vad handlar artikeln om? 

Artikeln handlar om beslutet från Västerås tingsrätt att den tyska kvinnan som åtalats för 

morden på två barn samt mordförsök på deras mamma är skyldig till dåden och att kvinnan 

kommer att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning innan domen fastställs. Åklagaren och 

försvaret kommenterar tingsrättens beslut och det framgår att den åtalade kommer att 

överklaga till Hovrätten eftersom hon fortfarande nekar till brott. 

Hur är materialet disponerat och vinklar 

Artikeln är disponerad som en nyhetsartikel och byggs upp av tingsrättens beslut.  

Källor och intervjuer – vilka är med och hur kommer de till tals? 

Förutom Västerås tingsrätt vars beslut bygger artikeln kommer både försvaret Per-Ingvar 

Ekblad och åklagaren Johan Fahlander kommer till tals i artikeln. De båda citeras med 

talminus och försvararen för även den åtalade tyskans talan, vilket återberättas både i text och 

talminus.  

Språklig gestaltning – vilka retoriska grepp används? Hur dramatiseras händelsen? 

Arbetar journalisten med kontraster? 

Artikeln är redogörande och konkret återberättande av tingsrättens dom samt källornas 

uttalanden. Journalisten utelämnar retoriska grepp och dramatiserar inte händelsen. De 

kontraster som finns är endast de åklagaren och försvarens uttalanden som givetvis tycker 

olika och kontrasterar därmed varandra.  

Hur beskrivs miljön, om den beskrivs  

Inga miljöbeskrivningar förekommer i denna artikel.  

Reporterns egna röst – syns den?  

Reportern håller sig mycket neutral i artikeln och syns inte alls.  

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? Finns det dold argumentering och färdiga 

slutsatser? 

Eftersom båda sidor av målet får komma till tals i artikeln och ingen dold argumentering går 

att hitta, erbjuds läsaren här att ta egna ställningstaganden om vilken sida de tror på. 

Tillhörande denna artikel finns även en till som berättar om de olika indicier som ligger till 

grund för Tingsrättens dom samt om tidigare fall där bristande teknisk bevisning lett till 
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fällande domar ändå. Denna artikel talar både för och emot den tyska kvinnans inblandning 

men även här får läsarna göra sin egen bedömning.   

Bildspråk – vad är det på bilderna? Vad vill de säga med bilderna? Väcker det specifika 

känslor?  

I direkt anslutning till artikeln finns en bild på tyskan och försvarsadvokaten Per-Ingvar 

Ekblad, tagen bakifrån och inne i rättsalen. Per-Ingvar Ekblad ser sammanbiten ut men av den 

tyska kvinnan syns endast bakhuvudet och ena axeln. På vänster sida, samma uppslag, finns 

dock bilder från bevismaterialet, bland annat en bild från övervakningskamerorna på Arboga 

järnvägsstation. Dessa bilder väcker mer känslor eftersom ett fotavtryck i blod bland annat 

visas. 
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15 oktober 2008 
Detta har hänt: Den 14 oktober kom tingsrättens livstidsdom mot Christine Schürrer för 

morden på Maximilian och Saga Jangestig samt mordförsök på deras mamma Emma 

Jangestig. Kvinnan döms till livstids fängelse, utvisning och skyldig att betala skadestånd till 

Emma Jangestig och Niklas Jangestig.  

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat 

På ettan puffas det för nyheten med en puff som når en 1:a på puffskalan och artiklarna 

återfinns på sida 2 och 3. Puffen består av en bild på familjen Jangestig när de sitter och läser 

domen samt en kort sammanfattning av tingsrättens dom. På uppslaget finns även illustration 

med anledningarna till varför Schürrer döms och varför Emmas minne anses var opålitligt. 

Artiklarna är skrivna av Ulf Eneroth. 

Vad handlar artikeln om? 

Om att Schürrer nu har dömts i tingsrätten till livstidsfängelse samt utvisning och vad de 

inblandade tycker om detta.  

Hur är materialet disponerat och vinklat? 

Artikeln är vinklad ur Emmas perspektiv. Det skrivs mycket om det skadestånd de fått, men 

att de vill ha ett högre. Det är också vinklat som att det inte är över än och i och med den 

kommande överklagan läggs också mycket fokus på huruvida bevisningen kommer hålla i 

hovrätten.  

Källor och intervjuer 

• Emma Jangestig – Får mycket plats att uttala sig bade angående domen och om hur 
bevisningen har använts. Hon är helt klart mindre nöjd med att hennes vittnesmål inte 
har kunnat användas som bevisning mot Schürrer. 

• Advokat Marie Fredborg – Finns inte med i den längre nyhetstexten utan är 
disponerad som en notis där Fredborg får säga sitt om domen. Om än väldigt kort. 

• Försvarsadvokat Per-Ingvar Ekblad – Finns inte med i den längre nyhetstexten utan är 
disponerad som en notis där Ekblad får säga sitt angående domen.  

• Åklagare Freida Gummesson – Finns inte med i den längre nyhetstexten utan är 
disponerad som en notis där Ekblad får säga sitt om domen.  
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• Domen – Finns med som underlag till hela uppslaget. Den används också med 
fraseringen: Tingsrätten anser.  

Språklig gestaltning 

Beskrivningen av Emma Jangestigs känslor efter domen och reaktionerna från närstående gör 

att läsarna känner en närhet till händelsen. Tidningen lyfter fram ett citat som rubrik: ”Nu får 

hon sona sina brott” vilket kan uppfattas som delvis missvisande eftersom tingsrättens dom 

inte vunnit laga kraft och den dessutom kommer överklagas till hovrätten.  Men utöver dessa 

två anmärkningsvärda val av gestaltning är språket nyhetsmässigt och sakligt.   

Miljön 

Miljön beskrivs nästan inte alls. 

Reporterns egen röst 

Reporterns röst syns knappt förutom vid återgivningen av iakttagelserna på Emma och hennes 

familj när de får domen.   

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? 

Eftersom all viktig bevisning läggs fram erbjuds läsaren egna ställningstaganden. 

Bilder 

Bilderna föreställer Emma och hennes Familj först när de läser domen och sedan när de 

kramas.  

Vestmanlands Läns Tidning 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat 

På ettan puffas det för händelsen med stor bild och en puff som når en etta på puffskalan. 

Sidorna 4-6 innehåller sedan artiklar anknutna till händelsen.  

Vad handlar artikeln om? 

Artikeln handlar om att Schürrer har fått sin dom från Tingsrätten. Livstidsfängelse. Domen 

motiveras och förklaras både åklagare och advokat kommer till tals.  

Disposition och vinkel 

Materialet är disponerat i två nyhetstexter. Den ena artikeln är vinklad ur Emmas perspektiv 

och utifrån tingsrättens dom. Den andra är vinklad ur Christine Schürrers och hennes advokats 

perspektvi 
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Källor 

• Emma Jangestig – återges med talminus 
• Domen – domen ligger till grund för artikeln  
• Kammaråklagare Johan Fahlander – via talminus 
• Försvarsadvokat Per-Ingvar Ekblad – lyfts ur den stora nyhetstexten och får en egen 

artikel där han kommer till tals via talminus.  
 

Språklig gestaltning 

Reportern beskriver Emma innan och när hon läser domen. Detta ger artikeln en mer 

personlig prägel och bidrar till att läsarna kan identifiera sig med henne. Denna identifiering 

kan bidra till att läsarna i förlängningen har lättare att tro på hennes version av händelsen. 

Utöver detta är texten saklig och nyhetsmässig.   

Miljö 

Miljön beskrivs inte alls 

Reporterns egen röst 

Reporterns röst syns inte i artikeln om Emma Jangestig och tingsrättens dom. Men då artikeln 

med Christine Schürrer byggs upp enligt en fråga-svar-modell syns reporterns röst här och vi 

kan se hur journalisten leder intervjun utifrån frågorna hen stället.  

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? 

Eftersom båda sidorna av fallet lyfts fram erbjuds läsaren egna ställningstaganden även om 

läsarna delvis leds in på att ta Emma Jangestigs sida då de får en personligare anknytning till 

henne än till Christine Schürrer. 

Bilder 

Bilder på en lättad och leende Emma med familj, samt på en småleendes Christine Schürrer i 

profil med advokat Ekblad och en tolk. 

Aftonbladet 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerad ? 

På ettan puffas det för händelsen och puffen uppnår en 2:a på vår puffskala. Puffen består av 

en bild på Niklas Jangestig som kramar ett foto på sina barn under puffen ”Äntligen har 

barnen fått upprättelse”. Nyheten breder sedan ut sig över ett uppslag på sida 6-7 under 

vinjetten ”Tragedin i Arboga”. På sida 6-7 beskrivs de senaste i fallet i 5 olika artiklar. Högst 
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upp till vänster på sidan finner vi en artikel skriven av Kristina Edblom som handlar om att 

Emma Jangestig ska besöka sina barns gravar och berätta om domen. Längst ner på vänster 

sida finner vi en kommentar från kändisadvokaten Kerstin Koorti angående att Christine 

Schürrer kanske frias i hovrätten. Denna artikel är skriven av Andreas Victorzon. Längst ner 

på högra sidan av uppslaget finner vi en artikel som beskriver varför Christine Schürrer döms 

och vilka bevis som talar emot henne. Även denna artikel är skriven av Andreas Victorzon.  

Över de bägge artiklarna skrivna av Victorson har Aftonbladet publicerat ett öppet brev, 

skrivet av Niklas Jangestig. Längst till höger på högra sidan av uppslaget finner vi en artikel 

uppbyggd enligt fråga svar modell, fem frågor med fem olika personer som svarar. Frågorna 

handlar om hur Christine Schürrer har det i häktet och hur det kommer att se ut för henne i 

fängelset. Denna artikel är skriven av både Victorzon och Edblom.   

Vad handlar artikeln om? 

Den artikel vi analyserar är den längst ned på höger uppslag som handlar om på vilka grunder 

Christine Schürrer blivit dömd.  

Hur är materialet disponerat och vinklar 

Materialet är disponerat i en liten ruta längst ner på höger sida av uppslaget. Rutan liknar en 

faktaruta då texten är uppdelad i punktform. Vinkeln är att Schürrer är skyldig. 

Källor och intervjuer – vilka är med och hur kommer de till tals? 

Källan som används är tingsrätten. Det framgår inte någonstans i brödtexten. Men rubriken 

lyder: Tingsrätten: Klarlagt att kvinnan var i Arboga då barnen mördades, så jag utgår ifrån 

att den fakta som finns i artikeln kommer från dem.  

Språklig gestaltning – vilka retoriska grepp används? Hur dramatiseras händelsen? 

Arbetar journalisten med kontraster? 

Det finns inte mycket utrymme för journalisten att sätta sin egen prägel på texten. Den är fri 

från egna värderingar då alla de bevis som lyfts fram kommer från tingsrättens dom.  

Hur beskrivs miljön?   Reporterns egen röst?  

Miljön beskrivs ej.  Reportern syns ej. 
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Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? Finns det dold argumentering och färdiga 

slutsatser? 

Läsaren erbjuds inte några egna ställningstaganden. Den dolda argumenteringen är tydlig och 

slutsatsen är att Christine Schürrer är skyldig. Två av de fem artiklarna handlar om Emma och 

Niklas Jangestigs känslor kring domen. Ytterligare en om de bevis som talar emot henne. 

Samt en som handlar om hur hon har det i häktet och hur hon (eventuellt) kommer att ha det i 

fängelset. Den enda artikeln som lyfter möjligheten att Christine Schürrer är oskyldig är den 

med kändisadvokaten som menar att det finns en chans att Christine Schürrer frias i en högre 

instans då det inte finns något mordvapen eller annan teknisk bevisning som talar mot 

Christine Schürrer.  

Bildspråk – vad är det på bilderna? Vad vill de säga med bilderna? Väcker det specifika 

känslor?  

Bilderna på uppslaget föreställer en lättad Emma Jangestig med familj när domen avkunnas, 

samt en sammanbiten och surmulen Christine Schürrer. Sedan finns det också mindre bilder 

som föreställer Niklas Jangestig, Max och Saga Jangestigs gravar, Max och Saga innan de 

dog, Advokat Kerstin Koorti samt advokat Per-Ingvar Ekblad.  

Dagens nyheter  

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

En liten puff på ettan, placerad längst till höger och bestående av rubrik på två rader samt 

ingress på sju rader.   

Artikeln och tillhörande material täcker nästan ett uppslag och finns på sidorna 8 och 9 och 

finns under avdelningen Sverige. Peter Letmark har skrivit två av artiklarna, övrigt material 

kommer från DN. Artikeln som behandlar tingrättens dom är cirka en halv sida stor, till denna 

hör även bilder och bevismaterial som också täcker ungefär halva sidan. En kort återberättelse 

om vad som tidigare skrivits om morden finns längst ner. På höger sida kommer tre experter 

till tals i fråga-svar-intervjuer. Samtliga experter har svarat på samma frågor och svaren 

redovisas i ett rutsystem som täcker drygt ¼ av sidan. Längst ner på samma sida finns en 

artikel som handlar om tyskans överklagan samt en kortare som handlar om hur Dagens 

nyheter ställer sig till namnpubliceringar i ärendet. Dessa täcker tillsammans cirka ¼ av sidan.  
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Vad handlar artikeln om 

Den artikel som är mest intressant för analysen är den som är placerad på vänster sida och 

som handlar om domen i sig. Journalisten redogör för vilka grunder tyskan döms och radar 

upp en rad bevis och omständigheter som tingsrätten tagit med i sin bedömning och som 

sedan legat till grund för den slutliga domen. Hela artikeln är alltså ett sammanfattande utdrag 

från Tingsrättens dom.  

Hur är materialet disponerat och vinklar 

Materialet är tydligt vinklat mot att kvinnan är skyldig och disponerad som en berättande 

nyhetsartikel.  

Källor och intervjuer – vilka är med och hur kommer de till tals? 

Hela artikeln baseras på domen och det förekommer inga intervjuer eller andra källor.  

Språklig gestaltning – vilka retoriska grepp används? Hur dramatiseras händelsen? 

Arbetar journalisten med kontraster? 

Journalisten arbetar mycket med kontraster i artikeln och ställer bevis mot motbevis för att 

låta läsarna själva få en bild av domen. I slutet av artikeln upplev en lättare ton av ironi från 

journalistens sida när han återger den fällde kvinnans motargument till bevismaterial som 

fanns i dennes dator:  

”Kvinnans förklaring till att det fanns bilder på huset i Arboga och att hon gjort hundratals 

sökningar på familjen, inklusive barnens namn, är att andra lånat datorn.” 

Hur beskrivs miljön, om den beskrivs  

Det förekommer inga miljöbeskrivningar. 

Reporterns egen röst – syns den?  

Det är svårt att säga vad som är reporterns egen röst och vad som är utsagor från domen 

eftersom denne inte alltid refererar till den. Efter att ha analyserat texten gör vi dock 

bedömningen att den endast bygger på utsagor från domen och att reporterns egen syns mer 

än i urvalet av utdragen från domen. Journalisten har givetvis gjort ett aktivt val om vad som 

ska vara med i artikeln.  
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Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? Finns det dold argumentering och färdiga 

slutsatser? 

Som tidigare nämnt erbjuds läsaren att göra egna ställningstaganden eftersom journallisten 

stället bevis mot motbevis genom hela artikeln men det finns en tydlig underton och dold 

argumentering till att motbevisen är felaktiga och detta syns väl i artikelns sista mening (se 

ovan). Tack vare bilderna och den ingående beskrivningen av hur tyskan tros ha gått till väga 

erbjuds läsarna att dra egna slutsatser samtidigt som de styrs aningen åt att tyskan är skyldig.  

Bildspråk – vad är det på bilderna? Vad vill de säga med bilderna? Väcker det specifika 

känslor?  

Bilderna berättar, utifrån Tingsrättens dom, hur händelseförloppet på mordkvällen gick till 

samt redogör för några bevis mot kvinnan. Där finns bland annat ett brev som kvinnan ska ha 

skickat till styvpappan och som kan väcka starka känslor hos läsarna då det är ett foto av de 

riktiga breven.  

Kort analys av hela uppslaget 

De experter som kommer till tals talar alla för att kvinnan är skyldig och att domen är riktigt 

fastställd samtidigt som de ger korta argument till varför domen kan ifrågasättas. Artikeln där 

försvaret kommer till tals är det enda på uppslaget som talar för tyskans fördel men även där 

förekommer dold argumentering för att kvinnan är skyldig. Thorbjörn Larsson, ansvarig 

utgivare dör Dagens nyheter vid denna tidpunkt, säger däremot att de valt att inte publicera 

kvinnans namn och bild eftersom fallet ska prövas i hovrätten och att de därför fortfarande 

finns en chans att hon frias. Detta är något som faktiskt tyder på att DN fortfarande har ett 

neutralt förhållningsätt till domen, även om det finns antydan till att styra sina läsare till att 

tyskan är skyldig.   

 



 25 

 
17 februari 2009 
Detta har hänt: Svea hovrätten dömer den 16 februari Christine Schürrer till livstids fängelse 

och utvisning samt skyldig att betala ett högre skadestånd till Emma Jangestig och Niklas 

Jangestig än vad tingsrätten tidigare beslutat.  

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat 

På ettan puffas det för händelsen med en puff som når en 1:a på puffskalan. Puffen består av 

en bild på familjen Jangestig, en mindre bild på Christine Schürrer samt en kort 

sammanfattning av hovrättens dom. Tillhörande artikel finns sedan på sida 2 under 

avdelningen ”Nyheter” som behandlar domen. På sida 3 finns en intervju med Emma 

Jangestig, på sida 4 en krönika om Niklas Jangestig och på sida 5 uttalar sig experten om 

domen.  

Vad handlar artikeln om? 

Artikeln vi huvudsakligen analyserat handlar om indicier-kedjan som ligger till grund för 

hovrättens dom mot Schürrer samt vad domen blev. 

Hur är materialet disponerat och vinklat? 

Artikeln är vinklad ur åklagarens perspektiv. 

Källor och intervjuer 

• Domen – kontinuerligt genom artikeln hänvisas det till domen  
• Svea hovrätten – ”enligt hovrätten” nämns flera gånger följt av ett talminus. 
• Försvarsadvokat Per-Ingvar Ekblad – journalisten refererar till uttalanden Ekblad gjort 

under rättegången  
• Europadomstolen – ”enligt europadomstolen …..” någon närmare förklaring vem på I 

Europadomstolen de har talas med, anges ej 
• Hovrättsman Magnus Göransson – hans uttalanden återberättas endast i artikeln och 

han kommer inte själv tilltals 
• Åklagarna nämns också bara som ”åklagarna hävdar” och sedan följt av ett påstående. 

Språklig gestaltning 

Språket är nyhetsmässigt och sakligt. Mycket av texten är återgivet material från domen samt 

den presskonferens hovrätten höll i samband med att domen släpptes. Språket är inte 

värdeladdat och mycket fakta radas upp. Tidningen trycker på att händelsen är ett 
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svartsjukedrama och att Schürrers motiv var avundsjuka för att Emma Jangestig levde livet 

hon ville leva. Hovrätten har själva angett detta som ett möjligt motiv. Om detta var motivet 

har Christine Schürrer dock själv aldrig bekräftat.  

Hur beskrivs miljön? 

Miljön beskriv inte. 

Reporterns egen röst 

Reporterns röst syns inte märkbart.  

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? 

Eftersom tidningen lyfter fram all fakta kring händelsen, erbjuds läsaren att göra egna 

ställningstaganden. Viss dold argumentering förekommer dock eftersom samtliga delar av 

domen och bevisen för och emot Schürrer inte får lika stor plats. När tidningens enda experten 

sedan ger domen ett ”stort A” och säger att det är en ”mycket bra och klok bedömning” blir 

det tydligt tidningen argumenterar mer för domen än emot.  

Bilder 

Bilder är på de som nämns i texten och de som sticker ut är den stora bilden på en leende och 

klart nöjd Emma Jangestig samt en mindre på en sammanbiten Chrisitine Schürrer. Dessa två 

illustrerar och förstärker väl det som står i artiklarna om att Emma Jangestig är nöjd och 

Schürrer missnöjd med hovrättens dom.  

Vestmanlands Läns Tidning 

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat 

På ettan puffas det för nyheten med en puff som nåt en 1:a på puffskalan med en bild på en 

leende Schürrer samt en sammanfattning av domen. Sida 4-6 innehåller nyhetsartiklar som 

behandlar hur samarbetet mellan polis och åklagare har fungerat, vad 3 olika experter tycker 

om domen, hur Emma Jangestig mår, vad åklagaren tycker om domen, vad vanligt folk tycker 

om domen samt att skadeståndet som betalas ut till Emma Jangestig och barnens pappa har 

höjts. 
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Vad handlar artikeln om? 

Den artikel vi analyserat handlar om hovrättens dom och på vilka grunder Christine Schürrer 

fällts. Artikeln behandlar även att skadeståndet till Emma och barnens pappa höjts. Det 

framgår även att Schürrer vill få sitt fall prövat i HD.  

Disposition och vinkel 

Materialet är disponerat på ettan samt i flera olika nyhetsartiklar. Vinkel på den analyserade 

artikeln är skriven hur Svea hovrätts perspektiv.   

Källor:  

Hovrättslagmannen Magnus Göransson är artikelns enda källa. Under presskonferansen Svea 

hovrätt höll i anslutning till domens tillkännagivande var det Göransson som talade.  

Språklig gestaltning 

Texten är saklig och nyhetsmässig. Talminusen från Göransson ger stor tyngd till texten. 

Reportern har inte speciellt mycket utrymme för egna retoriska grepp eller att sätta sin egen 

prägel på texten då textens argumentation följer Göranssons resonemang kring varför 

Schürrer döms.  

Hur beskrivs miljön?   Reporterns egen röst? 

Miljön beskrivs inte.   Reporterns syns ej. 

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? 

Tidningen lyfter fram alla fakta som finns kring fallet vilket gör att den intresserade läsaren 

kan skapa sig en egen bild av händelsen. Analyserar man inte själv bevismaterialet leds 

läsaren dock självklart lättast in på att lite på att Svea hovrätts bedömning är korrekt då denna 

inte ifrågasätts närmare av tidningen.  

Bilder 

Nästan alla som kommer till tals i texterna finns med på bild. Den anmärkningsvärda bilden är 

den på Emma Jangestig när hon tackar hovrätten för domen. En bild som helt klart talar för en 

mycket nöjd Emma Jangestig.  

 

Aftonbladet 
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Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

Nyheten får ingen plats alls på ettan utan hittas först på sida 10 – 11, under vinjetten 

”Tragedin i Arboga”. Längst upp längs hela uppslaget finner vi en ”detta har hänt” som 

behandlar hela händelsens gång. Artikeln skrev av Anders Johansson. Under denna följetong 

på vänster sida av uppslaget finner vi en artikel om hur Christine Schürrer kommer att ha det i 

fängelset. Samt hur hon tog beskedet om sin dom. Artikeln skrevs av Kristina Edblom samt 

Per-Ola Ohlsson. I mitten av uppslaget finner vi en stor bild på det kvinnofängelse där 

Christine Schürrer kommer att avtjäna sitt straff. Under bilden finner vi en artikel som bygger 

på domen från hovrätten, där man behandlar Christine Schürrers besatthet av ex-pojkvännen 

och nu mera Emma Jangestigs Sambo. Hur Christine Schürrer tog emot beskedet om sin dom 

beskrivs här igen, denna gång är artikeln skriven av Kristina Edblom, Anders Johansson och 

Per-Ola Ohlsson. Längst till höger på uppslaget finner vi en artikel där Emma Jangestig får 

komma till tals samt information om det höjda skadestånd Emma och Niklas Jangestig blivit 

berättigade. Denna artikel skrevs av Kristina Edblom.  

Vad handlar artikeln om? 

Artikeln vi analyserar är den som handlar om Svea hovrätts dom mot Christine Schürrer. 

Alltså den vi finner under bilden på det fängelse Christine Schürrer ska avtjäna sitt straff.  

Hur är materialet disponerat och vinklar 

Materialet är disponerat i en nyhetsartikel och vinkeln är tydlig: att Christine Schürrer är 

skyldig.  

Källor och intervjuer – vilka är med och hur kommer de till tals? 

Artikeln bygger på fakta från hovrättens dom samt på ett uttalande från Per-Erik Näslund – 

häkteschef i Västerås. Näslund får komma till tals via ett talminus.  

Språklig gestaltning – vilka retoriska grepp används? Hur dramatiseras händelsen? 

Arbetar journalisten med kontraster? 

Språket är ganska färgstarkt men vi får uppfattningen att det är hovrättens formuleringar som 

används. Denna känsla förstärks av det långa citatet som beskriver Christine Schürrers 

besatthet av styvpappan och Emma Jangestigs sambo. Svea hovrätt beskriver bland annat att 

Chrisine Schürrer är ”totalt besatt” och att ”Christine Schürrer har tankar och 

vanföreställningar om det liv Emma Jangestig påbörjat”. Men trots att det är hovrättens 
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formuleringar är det journalisterna som valt att använda dem. Vilket i sig kan ses som ett 

retoriskt grepp då valen av citat sätter tonen i artikeln.  

Hur beskrivs miljön? Reporterns egen röst? 

Miljön beskrivs ej. Reportrarnas egna röster syns genom de citat de valt att lyfta fram.  

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? Finns det dold argumentering och färdiga 

slutsatser? 

Christine Schürrer är nu dömd även i hovrätten och den argumentering Aftonbladet bedriver 

är att detta är en riktig dom. Trots bristen på teknisk bevisning lyfts ingenting som talar för 

Schürrers oskyldighet fram någonstans på uppslaget. Den färdiga slutsatsen läsaren ger är 

alltså att Christine Schürrer är skyldig och att domen är riktig.  

Bildspråk – vad är det på bilderna? Vad vill de säga med bilderna? Väcker det specifika 

känslor?  

Bilderna som finns på uppslaget är en på Christine Schürrer, en på Emma Jangestig och mitt 

emellan dem en bild på det fängelse där Christine Schürrer kommer att avtjäna sitt straff. 

Bilderna väcker inga specifika känslor men illustrerar artiklarna väl.  

Dagens nyheter  

Artbestämma – var, när, hur är artikeln publicerat  

En liten puff på ettan längt till höger, under tidningens namn. Puffen består av en rubrik i 

form av citat, på två rader och en ingress på nio rader.  

Artikeln är placerad på sida tio (vänster), under avdelningen Sverige, täcker hela sidan och är 

skriven av Stefan Lisinski.  

Vad handlar artikeln om? 

Artikeln handlar om Svea hovrätts dom livstidsdom mot Christine Schürrer för morden på 

barnen Maximilian och Saga Jangestig samt mordförsöket på deras mamma Emma Jangestig. 

I artikeln berättar Emma Jangestig berättar om sin lättnad efter domen och skribenten redogör 

på vilka grunder som tyskan blev fälld samt att Christines advokat Per-Ingvar Ekblad berättar 

om den fälldes reaktion på domen.  



 30 

Hur är materialet disponerat och vinklar 

Materialet är disponerat som en nyhetsartikel och vinklad till största del utifrån Emma 

Jangestigs perspektiv. Först i slutet kommer försvaret till tals.  

Källor och intervjuer – vilka är med och hur kommer de till tals? 

Utdrag ur Svea hovrätts dom ligger till grund för artikeln tillsammans med en intervju med 

Emma Jangestig, vars uttalanden återberättas i artikeln och som citeras med talminus, byggs 

artikeln upp och förs framåt. I artikelns sista stycke kommenterar försvarsadvokaten Per-

Ingvar Ekblad händelsen i ett talminus.  

Språklig gestaltning – vilka retoriska grepp används? Hur dramatiseras händelsen? 

Arbetar journalisten med kontraster? 

Journalisten dramatiserar händelsen på flera olika sätt. I rubriken skriver journalisten att 

”Arbogamamman andas ut” och använder alltså en metafor för att beskriva mammans lättnad 

över den fallna domen. ”/…/ deras liv avslutades med upprepade hammarslag mot deras 

huvud.” och ”blodiga skoavtryck” är ytterligare ett exempel dramatisering och ingående 

beskrivning journalisten använder sig av.  

Hur beskrivs miljön?   Reporterns egen röst? 

Miljön beskrivs inte.   Reportern syns ej.  

Erbjuds läsaren egna ställningstaganden? Finns det dold argumentering och färdiga 

slutsatser? 

Eftersom Christine Schürrer nu är fälld i Svea hovrätt är artikeln hårt vinklat mot tyskan och 

för hennes skyldighet till morden. Men det ges fortfarande en liten möjlighet till egna 

ställningstaganden för läsarna eftersom båda sidor av målet fortfarande får komma till tals, 

även om försvaret endast kommenterar domen i slutet av artikeln.  

Bildspråk – vad är det på bilderna? Vad vill de säga med bilderna? Väcker det specifika 

känslor?  

Två bilder hör till artikeln. Den ena och den största bilden är tagen i rättsalen och visar när 

domaren läser upp domen. I förgrunden sitter en ihopsjunken Christine Schürrer med 

armbågarna på bordet och huvudet i händerna. I bakgrunden syns Emma Jangestig sitta 

tillbakalutad på stolen och med blicken mot domaren. Bilden illustrerar det som texten sedan 

förmedlar, en nöjd Emma och en besviken Christine.  


