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Abstract 

The subject of this thesis is how a suspected criminal has been described in written swedish 

media. The topic of the articles is the investigation of a man suspected for murder and for 

dismembering the victim during the winter of 2011. The purpose of this thesis is to try to 

answer the question of what the newspapers actually write to describe a suspect before he or 

she has been trialed in court. For the analyse of the articles, published in four of Swedens 

largest newspapers, critical discourse analysis has been used. The results have been compared 

with other analyses made on other cases and have been discussed with Pierre Bourdieu’s 

theory of  action. Results of the thesis show that there are similarities beetween this study and 

others, in a number of ways. The descriptions of the suspect are influenced by wich agent is 

allowed to speak in the text, by the words that are used in the articles and if the agents in the 

texts are known to the reader or not.   
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1. Inledning 

Varje dag läser vi nyhetsartiklar i media. Ofta utan att reflektera över vad vi läser, tar vi för 

givet att den information vi tar del av är objektiv. Vi antar att det är journalisternas uppgift att 

hjälpa oss att ta reda på fakta och sammanställa informationen så att vi förstår. Ofta är nog det 

också ambitionen hos tidningarna. I de publicitetsregler som Svenska Journalistförbundet, 

Svenska Tidningsutgivarföreningen och Publicistklubben antog 2002, framhålls bland annat 

vikten av att läsaren ”ges möjlighet att skilja mellan faktaredovisning och kommentarer” och 

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.” 

(Publicistregler 2002). 

Nyhetsrapportering består av så skilda ämnen som präglas av respektive journalistiska 

tradition. Den här undersökningen rör sig inom kriminaljournalistikens område och behandlar 

hur media beskriver en misstänkt brottsling.  

Eftersom en misstänkt brottsling ännu inte har fått en dom genom en rättegång, väcker 

rapportering om rättsfall frågor om hur alla människor har rätt att bli beskrivna. Att vänta med 

en beskivning av den misstänkte skulle gå emot tidningarnas sätt att arbeta och vilja att sälja. 

Men frågan är om det är moraliskt försvarbart att samla information och framställa en person 

baserat på den information som är tillgänglig. Ett tydligt exempel är den misstänkte så kallade 

35-åringen som häktades för mordet på Anna Lindh 2003. En undersökning om 

mediebevakningen av fallet, gjord av Ghersetti och Hjort, visar att det förekom många 

spekulationer om den misstänkte. Den så kallade 35-åringen friades från misstankarna med 

hjälp av DNA, men då hade hans privatliv redan granskats offentligt. Detta fick mycket kritik 

i insändare och i debattartiklar i efterhand (Ghersetti & Hjort 2007, s. 90).  

Den här undersökningen försöker reda ut hur en misstänkt brottsling beskrivs i media. Den 

misstänktes eventuella skuld är därmed av underordnad betydelse. Det är trots allt inte upp till 

medierna eller allmänheten att göra den bedömningen. Det är upp till en domstol. Genom att 

granska vad som står i texterna, kan det kanske bli tydligt vad läsaren ges för beskrivning och 

som i sin tur skapar läsarens bild av den misstänkte gärningsmannen.  
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att ge en förståelse för hur media har skapat en bild av 

den misstänkte styckmördaren i Örebro vintern 2011. Hur dessa beskrivningar sker behöver 

inte vara på ett medvetet plan hos journalisterna, men genom att analysera själva texterna om 

en misstänkt gärningsman, är syftet att göra vad texterna innehåller tydligt. För att utföra 

analysen används kritisk diskursanalys. Genom att jämföra den här undersökningen med 

tidigare forskning ges ett större sammanhang för hur liknande beskrivningar kan se ut. Med 

hjälp av en diskussion utifrån Bourdieus handlingsteori, ges resultaten möjliga tolkningar för 

hur den här typen av texter påverkar vår instä llning och förståelse när det gäller misstänkta 

brottslingar. 

2.2 Frågeställning 

Hur beskrivs den misstänkte styckmördaren i Örebro 2011 i artiklar publicerade i Dagens 

Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen?  

3. Material 

Materialet utgörs av 22 artiklar om den misstänkte styckmördaren i Örebro i början av 

2011. Artiklarna är publicerade i Dagens Nyheter (2 stycken), Svenska Dagbladet (2 stycken), 

Aftonbladet (8 stycken) och Expressen (10 stycken) mellan den 15 januari 2011 och 2 april 

2011. Tidsspannet för publicering är begränsat mellan då de första bevisen upphittats till 

rapporterna om att den misstänkte gärningsmannen hittats död i häktet. På grund av den 

misstänktes självmord finns ingen rapportering i materialet från någon rättegång, eftersom 

den aldrig hann genomföras. Att den misstänkte brottslingen begick självmord gör fallet 

speciellt. Det är självklart tragiskt men är ovanligt. Den här undersökningen beskriver hur just 

den här misstänkte brottslingen omnämns i nyhetsrapporteringen och kan därför jämföras med 

andra liknande fall trots det annorlunda slutet.  

3.1 Avgränsningar 

Materialet består enbart av de artiklar som publicerats i tidningsform. Eventuella övriga 

nätpubliceringar har inte tagits med i undersökningen.  
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En jämförelse mellan dagstidningarnas och kvällspressens sätt att beskriva misstänkta 

brottslingar hade varit möjlig om materialet varit större. Eftersom dagstidningarnas artiklar 

utgör endast fyra av totalt tjugotvå, har en jämförelse inte bedömts ge en rättvisande bild.  

4. Forskning om medias bild av misstänkta brottslingar 

Misstänkta brottslingar beskrivs på olika sätt i media. Hur dessa beskrivningar ser ut beror 

bland annat på vem som beskriver dessa personer och med vilka ord. Denna översikt tar upp 

tidigare forskning på detta område. Ambitionen är att ge en bakgrund till den här 

undersökningen. Den här översikten syftar inte till att ge några förklaringar eller att dra några 

slutsatser av den tidigare forskningen.  

Litteraturen i översikten utgörs av rapporter om hur media har rapporterat om tidigare 

rättsfall, men också av forskning om nyhetsjournalistik.  

4.1 Artiklarnas struktur och övergripande innehåll 

Flera forskare har påtalat den ökade dramatiseringen av rapporteringar om brott. I och med 

TV-mediet har gränserna mellan fiktion och fakta blivit allt otydligare. I vissa TV-program 

där brottsfall dramatiseras och återberättas uppmanas också allmänheten a tt hjälpa polisen 

med brottsutredningen (Pollack 2001, s.318), (Carlsson 1988, s.84).  

Dramatiseringen har ofta att göra med att nyhetens utveckling följer polisens arbete. Detta 

beror på att polisen ofta är journalisternas viktigaste källa. Men det innebär också att nyheten 

blir förenklad till den information som journalisterna får tillgång till eller väljer att använda 

(Ghersetti & Hjort 2007, s.131). 

Peterson & Carlberg (1990, s.97-98) lyfter fram att det är det journalistiska sättet att arbeta 

på som har lett fram till en ökad dramatisering av nyheter. Dels kan själva rapporteringen av 

en nyhet gå som en följetong i en tidning, men en nyhets händelseförlopp kan också följa en 

dramaturgi med vändpunkter och där aktörernas roller kan förändras under berättelsen. Per 

Svensson förklarar i antologin ”Mord, blod och Moral” varför kriminaljournalistik ofta är 

dramatisk med hjälp av paralleller till litteraturvetenskap. Han menar att brotten utgörs av 

avslutade skeenden och därför passar som drama (Gadd 1994, s.207). Svensson pekar också 

på att brott och drama har avslöjandet och läsarens fråga ”varför?” gemensamt. Läsaren vill 

att sanningen ska uppdagas och när den gör det ger det därmed läsaren de klassiska dramernas 

känsla av katharsis eller rening (Gadd 1994, s.213-214). På samma sätt kan det upplevas 

frustrerande som mottagare att inte få svaret på vem som var skurken i filmen eller vem som 

begått brottet i verkligheten. Som mottagare vill vi också gärna ha reda på varför.  
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4.2 Beskrivningar av de misstänkta brottslingarna 

När det gäller själva beskrivningarna av misstänkta brottslingar kännetecknas de av flera 

saker. En sådan är att nyheter om en person drar till sig mer uppmärksamhet än historier om 

en grupp (Ghersetti & Hjort 2007, s.127). Därför blir nyheter om en ensam gärningsman extra 

attraktiva att skriva om.  

I mediebevakningen kan det vara olika vilken grad beskrivningarna är underbyggda av 

fakta. I undersökningen om den sk NK-mannen i mordet på Anna Lindh är beskrivningarna 

konkreta när det gäller mannens utseende, men spekulativa när det kommer till hans person 

och motivbild (Ghersetti & Hjort 2007, s.73).  

4.3 Vem som får beskriva den misstänkte brottslingen 

I nyhetsrapportering om brott är det vanligt att den misstänkte brottslingen beskrivs av andra 

än den misstänkte själv. Det är inte nödvändigtvis så att de som får komma till tals i 

berättelsen känner eller ens har träffat den misstänkte. I media är spekulationer ett sätt att 

upprätthålla lyssnarens intresse och få flera att lyssna (Ghersetti & Hjort 2007, s.129). 

Författarna har undersökt mediebevakningen av mordet på Anna Lindh, där författarna har 

hittat ett flertal exempel på osaklighet i rapporteringen. Detta sker ofta med hjälp av experter 

inom psykologi och kriminologi, men också med hjälp av den sk allmänheten eller med den 

misstänktes bekanta. Spekulationerna i undersökningen utgjordes till största del av huruvida 

den misstänkte var skyldig eller inte och av beskrivningar av den misstänkte brottslingens 

person (Ghersetti & Hjort 2007, s.117).  De aktörer som fick klart störst plats i 

mediebevakningen var poliser, där de utgjorde var tredje aktör. Den näst största gruppen var 

advokater följt av journalisterna själva och andra medier (Ghersetti & Hjort 2007, s.51-52). 

Enligt författarna tappar nyheten trovärdighet när aktörerna är anonyma. Det beror på att 

källorna inte går att verifiera (Ghersetti & Hjort 2007, s.117). I samma undersökning är var 

tionde aktör anonym (Ghersetti & Hjort 2007, s.121).  

I undersökningen har författarna tittat på rapporteringen av den inledningsvis misstänkte så 

kallade 35-åringen och av den senare dömde så kallade 24-åringen. Det finns stora likheter 

mellan beskrivningarna av de båda misstänkta. Författarna menar att detta beror på att 

beskrivningarna grundar sig i samma typer av protokoll, vilka egentligen är bedömningar av 

olika tjänstemän (Ghersetti & Hjort 2007, s.127).  

I en undersökning om mediebevakningen av den sk ”Hagamannen” framhäver författaren 

hur poliser och journalister genom sitt språkbruk är viktiga aktörer i den historia som berättas 

om den misstänkte gärningsmannen (Livholts 2007, s.79).   
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Andras beskrivning syftar också till att försöka förklara varför någonting har hänt genom 

att beskriva vad för slags person den misstänkte är. När den misstänkte brottslingen beskrivs, 

ger andra personer genom sin ”normalitet” bilden av en person utanför denna grupp. Det sker 

enligt Livholts genom att framställa motsatser hos den misstänkte gärningsmannens 

personlighet som samtidigt en ”Svensson” och en våldtäktsman. Detta innebär en beskrivning 

av honom som en skrämmande dubbelnatur (Livholts 2007, s.39). Enligt samma 

undersökning blir beskrivningarna efter ett gripande av en misstänkt gärningsman i större 

utsträckning formulerade i motsatspar. Författaren menar också  att det därmed finns ett 

tidsperspektiv, som signalerar förändring och som ökar dramatiken i beskrivningen (Livholts 

2007, s. 81). Detta kan bidra till att den misstänkte upplevs vara annorlunda än den grupp 

läsaren anser sig tillhöra. 

Det finns också exempel inom forskningen hur den misstänkte brottslingen beskrivs genom 

att vara en motpol till offret. I ”Veckans brott – en studie av våld i realityprogram” (2000, 

s.65) beskriver Ulf Dahlquist hur förövaren blir det som offret inte är, exempelvis stark och 

ond (i motsats till svag och god). Författaren menar också att offer och förövare i många fall 

kan ha mycket gemensamt, men att det är skillnaderna dem emellan som istället lyfts fram.  

 

4.4 Val av språk i nyhetsrapporteringen av misstänkta brottslingar  

Vilka uttryck journalisten väljer påverkar också hur beskrivningarna av brottslingar ser ut. 

Flera forskare lyfter fram de språkliga klichéer som hjälper mottagaren att passa in 

beskrivningarna efter redan invanda mönster som ger en ökad dramatik och som påminner om 

rollerna i teater eller film. Olsson (Höijer & Andén-Papadopoulos 1996, s.226) tar några 

exempel: polisen var ”hack i häl”, mördaren skrattade på ett ”underligt sätt” och att 

brottslingen till slut hamnade ”inom lås och bom”. Dessa ordval påverkar enligt 

undersökningen också hur mottagaren ska bedöma de brottsliga handlingarna som beskrivs. 

Berättelsernas moral blir därmed liksom själva dramat en konventionell moral full av 

klyschor.  

Mona Livholts (2007) har i sin forskning om den så kallade ”Hagamannen” (dömd 2006 

för mordförsök, våldtäkt och våldtäktsförsök) pekat på att den misstänkte brottslingen under  

polisens jakt beskrivs som ”gäckande”. Detta framhäver den misstänktes beräkning och ger 

berättelsen ett starkare drag av klassisk berättelse, där den misstänkte är skurken som utmanar 

hjälten, dvs polisen. I samma undersökning beskrivs också att det i hög utsträckning är 

polisen och journalisterna som skapar och dramatiserar berättelsen om ”Hagamannen” (s.70).  
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4.5 Sammanfattning 

Beskrivningar av misstänkta brottslingar i media har likheter. Den här översikten har lyft fram 

några sådana och givit exempel på hur det kan se ut. De aspekter som tagits upp är hur 

berättelser om brott har fått ett större inslag av dramatik i nyhetsrapporteringen, hur strukturen 

hos dessa berättelser ser ut, hur berättelserna påverkas av hur andra än brottslingen får 

utrymme att göra beskrivningarna och hur val av språk påverkar hur misstänkta brottslingar 

beskrivs. Översikten behandlar en begänsad del av hur misstänkta brottslingar beskrivs, men 

syftar till att säga något övergripande om hur detta ser ut i medias nyhetsrapportering.  

5. Teori 

5.1 Kritisk diskursanalys 

Den grundläggande teorin för den här undersökningen är kritisk diskursanalys. Denna typ av 

analys kan utgå ifrån ett antal olika teorier, och valet av teori kan ge olika resultat. Därför har 

en formulerad teori valts ut och förklaras här. Teorin ska tolkas utifrån sin förklaring och inte 

utifrån andra definitioner av diskursanalys.  

Vald teori för den här undersökningen utgår från vissa antaganden. Grunden för teorierna 

om diskurs bygger på att det som skrivs inom en diskurs, eller område, alltid har att göra med 

vilket perspektiv den som skriver har. Det är genom att använda språket som verkligheten 

konstrueras (Börjesson & Palmblad 2007, s.9-10). Diskursen innehåller också ett system för 

vad som får sägas, när och av vem inom denna diskurs (Foucault 1970, s.7). Den här typen av 

analys utgår alltså från att texten gömmer ett ideologiskt ställningstagande. I det här 

sammanhanget har ideologi en koppling till makt på så sätt att språket skapar verkligheten och 

är beroende av vem det är som formulerar den (Börjesson & Palmblad 2007, s.10). På så sätt 

blir det viktigt vilka aktörer som tillåts uttala sig. Det är inte säkert att den som producerat 

texten är medveten om att texten innehåller ett sådant ställningstagande. Det kan också vara så 

att förgivettaganden som finns i den kultur texten förekommer i kan ha existerat så länge att 

de uppfattas som självklara och objektiva. Det är kritikens uppgift att belysa detta (Ekström & 

Larsson 2010, s.268-269).  Det är också kritikerns uppgift att försöka hitta alternativa 

versioner till de framställningar av verkligheten som ges (Börjesson & Palmblad 2007, s.9).  

Diskursanalys handlar också om identitet. Genom att formulera vem någon är, skapas 

skillnader till andra. (Börjesson & Palmblad 2007, s.8). På så sätt kan journalister beskriva en 

person som annorlunda än andra i samhället.  
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5.2 Vald analys  

Eftersom diskursanalys kan vara så skilda teorier hade den här undersökningen kunnat 

genomföras på en rad olika sätt. Det som har fått styra valet av teori har varit tillämpbarheten. 

Den här undersökningen utgår från kritisk diskursanalys som den beskrivs av Peter Berglez i 

”Metoder i kommunikationsvetenskap” (Ekström & Larsson 2010). Denna teori riktar sig till 

och används av Peter Berglez för att analysera nyhetsrapportering och har därför bedömts 

passa för det valda materialet. Precis som diskurs är ett val av språk, kan resultatet påverkas 

av val av analys och av vem som utför undersökningen. Därför är det viktigt att vara 

medveten om denna påverkan vid genomförandet. När det gäller den här typen av material 

finns enligt Berglez en förutsättning för förståelsen av nyheter, och det är att läsaren är 

införstådd med mönster som är etablerade inom nyhetsrapportering (Ekström & Larsson 

2010, s. 273). 

Analysen genomförs på flera nivåer. Dels på två övergripande nivåer (makronivåer), där 

den första är textens tematiska struktur och den andra är textens schematiska struktur. Den 

tematiska strukturen handlar om den hierarki som kan finnas mellan textens olika delar. Detta 

innebär att det som tas upp först, dvs i rubrik och ingress, ges störst vikt för att sedan följas av 

de mindre viktiga i en fallande skala. Den schematiska strukturen blir tydlig bland annat 

genom vilka som får utrymme att uttala sig i texten och vilka slutsatser som dras av dessa.  

Analysen sker också på en mikronivå. Det handlar om vad som är uttalat i texten och vad 

läsaren själv fyller i, de sk. koherensluckorna. Genom att hitta dessa luckor kan man göra 

synligt vilken ideologisk relation den som skrivit och den som läser texten har till varandra. 

Det handlar också om att se vilken information som är överflödig i texten och som därmed ger 

information som inte är relevant (Ekström & Larsson 2010, s.275-276). Hur detta mer konkret 

går till i den här undersökningen redovisas i metoddelen nedan.  

5.3 Bourdieus handlingsteori 

För att förstå Bourdieus strukturalistiska teori är det nödvändigt att förstå några av hans 

grundbegrepp. Därför förklaras habitus, socialt rum och fält nedan.  

5.3.1 Habitus 

Enligt Bourdieu uppfattar vi oss själva i relation till varandra och vi definierar oss själva 

baserat på vad som skiljer oss från andra personer eller grupper. Dessa definitioner grundas på 

vad vi gör, hur vi gör det och vilka åsikter vi har. Dessa egenskaper tar sig uttryck i ett 
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gemensamt språk inom gruppen (Bourdieu 1994, 19). Dessa ”förkroppsligade strukturer” 

kallar Bourdieu habitus (Bourdieu 1994, s.7). 

5.3.2 Socialt rum 

Det sociala rummet utgörs av de positioner de agerande inom det aktuella rummet har. Dessa 

positioner har alltid en viss ställning gentemot varandra, som baseras på vilket ekonomiskt 

och kulturellt kapital som agenterna eller grupperna besitter (Bourdieu 1994, s. 16). Det är 

forskarens uppgift att utreda hur rummets struktur och agenternas habitus skiljer sig åt 

(Bourdieu 1994, s. 13). 

5.3.3 Fält 

Bourdieu ser det sociala rummet som ett fält med två betydelser. Fälte t utgörs dels av ett 

kraftfält som påverkar agenterna i det, dels som ett slagfält där agenterna inom fältet måste 

förhålla sig till sina egna medel och mål. Dessa skiljer sig åt mellan de olika agenterna inom 

fältets struktur och upprätthåller eller förändrar strukturen (Bourdieu 1994, s.44-45). Med 

maktens fält menar Bourdieu ”ett rum med kraftförhållanden mellan de olika kapitalarterna 

eller närmare bestämt mellan de agenter som har ett tillräckligt stort innehav av en av de 

olika kapitalarterna för att kunna dominera motsvarande fält och vilkas inbördes strider 

intensifieras varje gång det relativa värdet av de olika kapitalarterna ifrågasätts” (Bourdieu 

1994, s.47).    

6. Metod 

6.1 Kritisk diskursanalys 

Analysen är utförd genom att ställa ett antal frågor till texten och försöka besvara dem. Dessa 

är formulerade av Berglez i ”Metoder i kommunikationsvetenskap” (Ekström & Larsson 

2010, s.278).  

 

1. Vad förmedlas i rubriker och ingress? 

2. Vilka aktörer förekommer i texten och vad representerar de olika aktörerna? 

3. Vilken historisk bakgrund till händelsen redogörs det för och utifrån vilka aktörers 

handlingar/kommentarer? 

4. Vilka slags resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan förekommer utifrån 

särskilda aktörers verbala kommentarer inklusive journalis ten själv? 

5. Vem/vad riktas aktörernas kommentarer till/mot? 
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6. Vem tillåts sammanfatta och/eller dra de huvudsakliga slutsatserna kring den aktuella 

händelsen?  

 

För att analysera vilka koherensluckor som finns i texten, används även här ett antal frågor 

(Ekström & Larsson 2010, s. 278). 

 

1. Hur ser relationen mellan texten som helhet och dess delar ut?  

2. Vilken information är utelämnad? 

3. På vilket sätt involveras nyhetskonsumentens förförståelse och förkunskaper om den 

aktuella saken? 

4. På vilket sätt ger texten prov på implicit eller frånvarande mening som läsaren själv 

förutsätts fylla i? 

5. Finns det överflödig eller irrelevant information som texten egentligen klarar sig utan 

och hur ser i så fall denna ut? 

6. Vilka ord används av aktörerna och av journalisten samt vilka andra ord hade kunnat 

användas? 

 

Varje artikel har analyserats med hjälp av dessa frågor. I resultatdelen kommer analysernas 

resultat att redovisas och jämföras med den redovisade tidigare forskningen. På detta sätt ges 

en ram till den här undersökningen och det blir därigenom tydligare om resultaten av den här 

undersökningen är enstaka företeelser eller om den har stöd i andra forskningsresultat.  

För att sedan ge resultaten ett större sammanhang för diskussion, har de diskuteras med hjälp 

av Bourdieus handlingsteori.  

7. Analys 

7.1 Artiklarnas rubrik och ingress 

Majoriteten av artiklarnas rubriker har innehåll som kan uppfattas som dramatiska.  

”Bevisjakt i mannens hem”, ”Han vägrar nämna Eva”, ”Beviskrisen mot chefen”, ”Knäckt 

av bevis”, ”Han hängde sig – trots kontrollen”, ”Sambon: han är oskyldig”, ”Pressas om 

sanningen”, ”Styckmordet – dag för dag”, ”Blixtinkallad till nya förhör”, ”Mystiskt hårstrå 

satt i tejp”, ”Evas barn får aldrig några svar”, ”Han dog i gymmet”, ”Hittades i säckar” 

och ”Ytterligare kroppsdel har hittats i Örebro”.  
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I artiklarnas ingress sammanfattas ofta vad artikeln handlar om och/eller innehåller 

intresseväckande detaljer. En stor del av ingresserna innehåller uttalanden från aktörer. I vissa 

fall är dessa anonyma.  

”Eva drömde om en framtid med 51-åringen. Samtidigt förberedde han ett brutalt avslut på 

deras förhållande, enligt polisens teori. Enligt källor till Expressen tror utredarna att mordet 

planerades långt i förväg.” 1 

”51-åringen har suttit inlåst i tre veckor misstänkt för styckmordet på Eva. Men hans sambo 

tror inte på anklagelserna. – Hon är övertygad om att han är oskyldig, säger en vän.”2 

Andra artiklar innehåller namngivna aktörer.  

”[...] Efter veckor av isolering ska den misstänkte 51-åringen nu konfronteras med polisens 

uppgifter om plastsäckar, kroppsdelar och övervakningsfilmer. – Det är en strategi att inte 

prata med honom på länge. Man hoppas att han ska mjukas upp i häktet, säger Jerzy 

Sarnecki, professor i kriminologi.”3 

”[...] Man tänker inte direkt att han skulle ha styckat någon hemma, säger åklagare Helena 

Eckeroth Flodin.”4 

I vissa fall innehåller de också spekulationer från journalisten.  

”I morgon hålls förhöret som kan avgöra hela styckmordsutredningen. [...]”5 

”Allt går åklagarens väg just nu i utredningen om styckmordet på Eva. Universitetschefen har 

omhäktats i en månad, vilket ger utredarna lugn och ro. Och viktiga uppgifter dök upp bara 

timmar innan förhandlingen.” 6 

7.2 Aktörer 

De aktörer som förekommer i artiklarna kan delas in i några större grupper. De vanligaste 

enskilda aktörerna består av åklagaren i fallet (i 10 av artiklarna), Örebropolisens 

                                                 
1
 (EX 2011-01-17 ”STYCKNINGEN INGEN IMPULS” – Polisens teori: Kärleken kan ha kostat Eva livet) 

2
 (AB 2011-01-22 Sambon: Han är oskyldig – MORDET PÅ EVA Vännen: Hon är säker på att han inte mördade 

Eva) 

3
 (EX 2011-01-27 ”BEVISKRISEN MOT CHEFEN – ”Man hoppas  att 51-åringen ska mjukas upp i häktet”)  

4
 (EX 2011-04-02 Polisen tvekade – men bröt upp golvet och hittade Evas blod) 

5
 (EX 2011-01-27 ”BEVISKRISEN MOT CHEFEN – ”Man hoppas att 51-åringen ska mjukas upp i häktet”)  

6
 (AB 2011-02-09 En månad till  – det tyder på övertygande indicier)  
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informationschef (i 8 av artiklarna) och den misstänktes advokat (i 6 av artiklarna). Aktörerna 

lämnar uppgifter om utvecklingen i polisens arbete, fakta gällande åtalet och i 

försvarsadvokatens fall vad den misstänkte har gjort för uttalanden om det som händer i fallet.  

Den största gruppen av aktörer i artiklarna består av anonyma källor inom polisen. Dessa 

kommenteras inte annat än på vissa ställen med beskrivningar som exempelvis ”en insatt 

källa”. Vilka dessa personer egentligen är framgår inte i artiklarna.  

Den tredje stora gruppen av aktörer består av anonyma vänner och kollegor till den 

misstänkte. I alla artiklar utom en där dessa aktörer förekommer, uttalar dessa aktörer sig 

positivt om den misstänkte och menar att de inte tror att han kan vara skyldig. I det enda 

uttalande som inte är positivt säger källan att den misstänkte har tagit sitt liv eftersom bevisen 

mot honom blivit för starka. 

I 8 av artiklarna är experter av olika slag aktörer (2 professorer och en vad som beskrivs 

som ”polisexpert” i artikeln. Experterna ger dels förklaringar till hur polisens arbete ser ut, 

men de ger också beskrivningar och förklaringar om den misstänkte. På vilken grund eller 

med hjälp av vilket material de drar dessa slutsatser redovisas inte i artiklarna.  

Utöver dessa personer förekommer ett antal anställda inom kriminalvården och inom 

svenskt rättsväsende. Dessa förekommer bara i enstaka artiklar.  

7.3 Historisk bakgrund utifrån vilka aktörers handlingar eller kommentarer?  

Den historiska bakgrunden kan i det här fallet utgöras av två delar. Den ena är vilken 

bakgrund den misstänkte har och den andra är bakgrunden till brottet.  

7.3.1 Den misstänktes bakgrund 

De aktörer som uttalar sig om den misstänkte gärningsmannens bakgrund är övervägande 

anonyma vänner till den misstänkte. Beskrivningar av mannens bakgrund görs också av 

anonyma aktörer inom polisen.  

På vissa ställen är det oklart var informationen om den misstänktes bakgrund är hämtad. Se 

till exempel ”Evas barn får aldrig några svar” AB 2011-03-31. 

7.3.2 Bakgrunden till brottet 

Bakgrunden till brottet ges övervägande av anonyma källor inom polisen. På några ställen är 

det oklart var informationen till motivet är hämtad. Se exempelvis ”Hittades i säckar” AB 

2011-03-31. 
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7.4 Orsak och verkan 

Med orsak och verkan menas att ett tillstånd eller ett handlande får ett visst resultat, och att de 

två leden står i direkt relation till varandra. Ett exempel skulle kunna vara att ”den misstänkte 

erkände sig skyldig och blev därför dömd för brottet”. Exemplet har inget med sakfrågan i 

fallet att göra, men illustrerar hur relationen mellan fakta och resultatet kan se ut.  

En stor andel av de påståenden som förekommer i artiklarna, och som har ett förhållande 

mellan orsak och verkan, är direkt relaterade till polisens arbete med fallet. En del av dessa 

innehåller samband som inte är tydliga. I många fall utgörs dessa av polisens teorier om den 

misstänkte brottslingens motiv. Det kan också handla om själva brottets karaktär, exempelvis: 

 ” -Styckningen är inte gjord som en impulshandling. Snitten är utförda med precision, säger 

en person med insyn.”7  

Vid ett tillfälle drar journalisten egna slutsatser.  

”Gårdagen var viktig för polis och åklagare. 51 -åringen har krävt att få släppas. Om 

domstolen gått honom till mötes så hade utredarna hamnat i betydande svårigheter. Det hade 

varit en tydlig signal om att bevisningen inte håller. Och mannen, om han är skyldig, hade 

fått möjlighet att förstöra bevis som polisen ännu inte hittat.”8  

I vissa fall framställs ett orsakssamband mellan beskrivningar av den misstänkte 

brottslingens egenskaper och motivet till brottet.  

”Som barn kastade han en snöboll på skolgården. I övrigt hade 52 -åringen ett fläckfritt 

förflutet – innan han blev misstänkt för styckmord.”9  

”51-åringen tycks leva ett till synes perfekt liv tillsammans med sin sambo – en social 

universitetschef, en sportig och närvarande pappa. Vänner har beskrivit honom som 

intelligent,samlad och alltid lugn. Han har aldrig varit i klammeri med rättvisan och han är 

tidigare ostraffad. Men i polisens kartläggning av mannen börjar bilden att nyanseras. Hans  

dubbelliv sedan flera år tillbaka har nystats upp – den hemliga relationen med Eva är inte 

längre hemlig.”10 

                                                 
7
 (EX 2011-01-17 ”STYCKNINGEN INGEN IMPULS” – Polisens teori: Kärleken kan ha kostat Eva livet)  

8
 (EX 2011-02-09 En månad till  – det tyder på övertygande indicier) 

9
 (AB 2011-03-31 EVAS BARN FÅR ALDRIG NÅGRA SVAR – 52-åringens förflutna var fläckfritt innan han 

misstänktes för mordet)  

10
 (AB 2011-01-25 PRESSAS OM SANNINGEN – Så ska polisen knäcka misstänkte 51-åringen) 
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Samband mellan orsak och verkan förekommer också i beskrivningarna av den misstänkte 

brottslingen: ”Den mordmisstänkte 51-åringen vägrar att nämna Evas namn i häktet. Istället 

tränar han och läser – och visar inga tecken på att må psykiskt dåligt.”11 

7.5 Mot vem riktar aktörerna sina kommentarer? 

När det gäller de aktörer som får uttala sig i texten har de gemensamt att de inte riktar sig till 

någon särskild. Istället kan informationen upplevas vara riktad till allmänheten, eftersom det i 

de flesta fall handlar om att förmedla information om vad som händer i fallet. Det som skiljer 

är istället de olika aktörernas utgångspunkt. Det ligger ju i åklagarens respektive advokatens 

roll att inta olika ståndpunkter. Åklagaren arbetar utifrån att den misstänkte brottslingen är 

skyldig, även om hon bara uttalar sig om vad hon faktiskt vet och spekulerar inte. Advokaten 

har å andra sidan ett mer neutralt förhållningssätt och uttalar sig  om vad den misstänkte gjort 

och sagt eller inte gjort och sagt.  

När de aktörer som utgörs av anonyma poliser uttalar sig riktar de sig också till allmänheten 

om brottets karaktär och om utredningens fortskridande.  

De anonyma vännerna och kollegorna upplevs också rikta sig till allmänheten, men deras 

utgångspunkt i alla fall utom ett, framhåller den misstänktes oskuld.  

Experterna i artiklarna riktar sig till allmänheten med utgångspunkten att förklara polisens 

och den misstänktes agerande. De drar också slutsatser för att hjälpa läsaren att tolka 

informationen.  

7.6 Vem sammanfattar? 

Det faller sig kanske naturligt att de som sammanfattar i art iklarna är de aktörer som 

förekommer i dem. Dessa utgörs till stor del av anonyma poliskällor, av åklagaren i fallet, av 

den misstänktes advokat, av namngivna experter och av anonyma vänner till den misstänkte.  

”- Han kommer att hålla fast vid att han är oskyldig. Det är typiskt, åklagaren presenterar 

detalj för detalj – men han anpassar sin historia.”(polisexpert Bo Wide)12 

Samtidigt förekommer det att artikelförfattarna själva sammanfattar.  

”Förhandlingen skedde bakom stängda dörrar, så vi har inte hela bilden av hur starka kort 

åklagaren har. Men  vi vet sedan tidigare att det finns flera graverande omständigheter mot 

                                                 
11

 (EX 2011-01-06 HAN VÄGRAR NÄMNA EVA – Misstänkte 51-åringen visar inga tecken på att knäckas) 

12
 (AB 2011-02-09 Blixtinkallad till  nya förhör – Experten: Något extremt har tillkommit) 
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mannen. Det är svårt att hävda något annat än att åklagaren hade en bra dag igår. Det kan 

handla om blodet som hittats i mannens klocka. Det kan handla om något annat.” 13  

”Före mordet på Eva fanns ingenting i 52-åringens liv som antydde att något var fel.” och 

”Inte heller i hans bakgrund finns något som sticker ut.”14 Ytterligare exempel är: ”Dagen 

före självmordet, i tisdags förmiddag, hölls ett omfattande förhör med universitetschefen. Där 

konfronterades han med nya avgörande uppgifter.”15 

Att en så stor del av sammanfattningen görs av anonyma källor eller av journalisterna 

själva gör det otydligt vad som ligger bakom dessa ställningstaganden.  

7.7 Artiklarnas innehåll 

Det är vanligt att texterna är uppdelade i mindre delar med rubriker. Dessa delar innehåller 

ofta spridd information, som inte är direkt kopplade till varandra.  

 

” ”I sakens natur” 

-Vi har ju hittat en del av en människokropp. Att vi letar efter resten ligger väl i sakens natur, 

säger polisens spaningsledare Lars-Olof Lundh. 

Kriminologiprofessor Leif GW Persson tror att 51-åringen kommer att ändra sin historia allt 

eftersom polisens utredare presenterar ny information.”16 

Detta kan också bero på att det i flera av artiklarna förekommer listor på vad som händer i 

polisens arbete. Expressen har i fyra av sin åtta artiklar listor på polisens bevis och på 

kommande steg i utredningen. Aftonbladet har sådana listor i två av sina tio artiklar. 

Både Aftonbladet (20110208) och Svenska Dagbladet (20110115) gör i varsin artikel en 

lista på den kronologiska händelseutvecklingen av fallet.  

Detta gör att texterna får ett mer uppdelat utseende än om delar med löpande text följde 

tematiskt på varandra. Se exempelvis EXPRESSEN 2011-01-27 ”BEVISKRISEN MOT 

CHEFEN – ”Man hoppas att 51-åringen ska mjukas upp i häktet” och AFTONBLADET 

2011-02-08 ”Styckmordet dag för dag”. 

                                                 
13

 (AB 2011-02-09 En månad till  – det tyder på övertygande indicier) 

14
 (AB 2011-03-31 Evas barn får aldrig någraa svar – 52-åringens förflutna var fläckfritt innan han misstänktes 

för mordet)  

15
 (AB 2011-03-31 HAN DOG I GYMMET –Evas misstänkte mördare hängde sig  - när polisen lagt fram sina tuffa 

bevis) 

16
 (EX 2011-01-15 Bevisjakt i  misstänkte mannens hem – GW: 51-åringen kommer att ändra sin historia) 
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Motsatsen finns också representerad, se exempelvis EXPRESSEN 2011-04-01 ”Han 

hängde sig – trots kontrollen”. I texten följer delarna logiskt efter varandra.  

7.8 Vilken information är utelämnad i texterna? 

Den misstänkte gärningsmannen själv uttalar sig vid  få tillfällen och är aldrig direkt citerad. 

Detta gör att vad han själv säger sig tycka utgörs av andrahandsinformation från exempelvis 

advokater, eller utgörs av spekulationer från andra aktörer eller av journalisterna.  

Av förklarliga skäl finns ingen direktinformation om hur offret upplevde sin situation före 

mordet. Istället förekommer spekulationer om henne.  

 

”De hade tidigare haft ett förhållande och nu ska hon, enligt polisens teori, trott och hoppats 

på att de skulle flytta ihop.”17 

”Eva trodde att förhållandet var seriöst, att de snart skulle flytta ihop.” 

 

”De var båda överens om att de därefter skulle åka hem till hans bostad.” 18 

Vad dessa antaganden baseras på är inte tydligt i artiklarna.  

7.9 På vilket sätt involveras nyhetskonsumentens förförståelse och förkunskaper om den 

aktuella saken? 

I de artiklar som innehåller listor ger journalisten läsaren en översikt över vad som händer i 

utredningen och i dessa fall förutsätts inte att läsaren har någon förförståelse om fallet.  

I flera av artiklarna leds läsaren direkt in i handlingen utan några förklaringar. Istället ges  

informationen efterhand genom texten.  

7.10 På vilket sätt ger texterna prov på implicit eller frånvarande mening som läsaren 

själv förutsätts fylla i? 

I ett fall innehåller texten information som inte är kommenterad i artikeln, men läsaren 

förväntas själv fylla i vad detta innebär.  

 

”Men källor uppger att 51-åringen inte visar några som helst tecken på att knäckas. Enligt 

uppgift till Expressen har han inte en enda gång, med undantag för polisförhören, nämnt 

Evas namn eller pratat om henne under sin tid som frihetsberövad.”19 

                                                 
17

(EX 2011-03-31 KNÄCKT AV BEVIS – Evas misstänkte mördare hängde sig efter slutförhör) 

18
 (AB 2011-03-31 HITTADES I SÄCKAR – Polisen säker – Mordet är löst) 
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7.11 Finns det överflödig eller irrelevant information som texterna egentligen klarar sig 

utan och hur ser i så fall denna ut? 

I några artiklar finns information som inte är förklarad så att det är tydligt för läsaren varför 

den finns med.  

 

”På universitetschefens födelsedag hölls förhöret som sannolikt knäckte honom.”20 

Det finns också information i texterna som kan diskuteras utifrån sin relevans. Detta 

handlar i första hand om experternas spekulationer. Dessa kommentarer kan ses som 

förklaringar till fallet, men kan också ses som information löst förankrade i fakta.  

 

”Kriminologiprofessor Leif GW Persson tror att 51-åringen kommer att ändra sin historia 

allt eftersom polisens utredare presenterar ny information.”21 

7.12 Vilka ord används av aktörerna och av journalisten samt vilka andra ord hade 

kunnat användas? 

7.12.1 Journalisternas benämningar på den misstänkte och på offret 

I media har den misstänkte gärningsmannen kallats ”51-åringen”, ”52-åringen”, ”den  

misstänkte 52-årige kollegan” och ”universitetschefen”.  

I Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet beskrivs offret som ”den mördare kvinnan”, 

”den 51-åriga kvinnan”, ”den 51-åriga kvinnan i Örebro”, ”universitetslärarinnan från 

Örebro”, ”kvinnan”, ”den 51-åriga kvinnliga universitetsläraren från Örebro” och ”den 

mördade kvinnan” . I Expressen och Aftonbladet kallas offret på ett ställe för ”Norakvinnan 

Eva”, på ett annat ”Eva Magnusson” och på ett tredje ”universitetsläraren Eva, 51, från 

Nora”, men benämns i övriga artiklar som ”Eva”. Journalisterna hade i Expressen och 

Aftonbladet kunnat beskriva även offret anonymt eller på ett mer opersonligt sätt.  

7.12.2 Beskrivningar av den misstänkte 

En artikel innehåller ord i beskrivningarna om den misstänkte gärningsmannen som kan 

tolkas på flera sätt. Dessa får inte någon tydlig förklaring i artiklarna.  

                                                                                                                                                         
19

 (EX 2011-01-26 HAN VÄGRAR NÄMNA EVA – Misstänkte 51-åringen visar inga tecken på att knäckas) 

20
 (EX 2011-03-31 KNÄCKT AV BEVIS – Evas misstänkte mördare hängde sig efter slutförhör) 

21
 (EX 2011-01-15 Bevisjakt i  misstänkte mannens hem – GW: 51-åringen kommer att ändra sin historia) 
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”I övrigt hade 52-åringen ett fläckfritt förflutet [...].” 

”- Han var alltid trevlig. Lite enstörig kanske.”22 

”Förhållandet mellan Eva och den ansedde universitetschefen var komplicerat.”  

 ”[...] Evas förväntningar och krav fick honom att känna sig trängd.” 

 ”[...] 52-åringen paniktvättat där samma dag som Eva försvann.”23 

”När förhandlingen väl började i Örebro tingsrätt var 51-åringen samlad men satt med tom 

blick under förhandlingen.”24 

Journalisten kunde här ha valt att använda mer objektiva ord eller underbyggt de valda 

orden med vem som sagt dem eller vad de baserats på.  

7.12.3 Beskrivningar av polisens arbete 

Några beskrivningar om polisens arbete innehåller ord som förstärker dramatiseringen av 

detta arbete. 

”De ska hjälpa polisen att få fram bevisning som kan knäcka honom i förhören.”25 

”Om brotts- och styckningsplatsen är samma plats har inte polisen klart för sig – men man 

arbetar febrilt med att ta reda på det.” 

”Örebropolisen kämpar mot klockan för att hitta bevis som binder den häktade 

universitetschefen till det brutala styckmordet på Eva , 51.”26 

”Polisens tekniker har i flera omgångar undersökt den 52-årige universitetschefens lägenhet i 

Örebro i jakten på bevis mot honom efter det brutala styckmordet på Eva, 51.”27 

                                                 
22

 (AB 2011-03-31 Evas barn får aldrig några svar – 52-åringens förflutna var fläckfritt innan han misstänktes för 

mordet) 

23
 (AB 2011-03-31 HITTADES I SÄCKAR – Polisen säker: Mordet är löst) 

24
 (AB 2011-02-09 Blixtinkallad till  nya förhör – Experten: Något extremt har tillkommit) 

25
 (EX 2011-01-15 Bevisjakt i  misstänkte mannens hem – GW: 51-åringen kommer att ändra sin historia) 

26
 (EX 2011-01-27 ”BEVISKRISEN MOT CHEFEN – ”Man hoppas att 51-åringen ska mjukas upp i häktet”)  

27
 EX 2011-04-02 Polisen tvekade – men bröt upp golvet och hittade Evas blod) 
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”Annars hade inte åklagaren slängt in ett nytt förhör i sista sekund, vilket hon gjorde för att 

den misstänkte av anständighetsskäl i förväg ska veta vilka uppgifter som kommer att 

presenteras under häktningsförhandlingen.”28 

”Lars-Olof Lundh, operativ utredningsledare vid Örebropolisen, vill inte kännas vid hårstået 

och vad det kan få för betydelse för utredningen.”29 

”Polisen berättade bland annat att de hittat ansenliga mängder av Evas blod i hans 

lägenhet.”30 

Journalisterna hade kunnat välja mer neutrala ord om polisens arbete.  

8. Resultat 

Som tidigare kommenterats i materialdelen har en jämförelse mellan hur den misstänkte 

beskrivs i morgontidningarna respektive kvällstidningarna inte setts som intressant på grund 

av materialets storlek. Ändå kan just det faktum att rapporteringens omfattning skiljer sig 

mellan morgon- och kvällspress lyftas fram. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

publicerade två artiklar vardera om fallet, medan Expressen publicerade åtta och Aftonbladet 

tio artiklar. Vad detta beror på är inte självklart. Det kan exempelvis handla om nyhetens 

möjlighet att sälja tidningar, eller vilket utbud av nyheter som redaktionerna väljer bland.  

Analysens viktigaste resultat sammanfattas nedan under ett antal övergripande rubriker.  

8.1 Struktur och innehåll 

8.1.2 Rubrik och ingress 

Att artiklarnas rubriker upplevs som dramatiska, är logiskt eftersom de är menade att fånga 

läsarens uppmärksamhet. Däremot innebär dramatiseringen att de kan upplevas som mindre 

objektiva. Påståendena står lösryckta och även om de får en förklaring senare i artikeln, vet 

man i de flesta fallen inte vem det är som står bakom dem. Genom sin placering ges rubrik 

och ingress störst vikt i texten. Det kan få till följd att läsaren upplever att den viktigaste 

                                                 
28

 (AB 2011-02-09 En månad till  – det tyder på övertygande indicier) 

29
 (AB 2011-02-18 Mystiskt hårstrå satt i  tejp – Hittades tillsammans medd Eva – ti llhör okänd) 

30
 (AB 2011-03-31 HAN DOG I GYMMET –Evas misstänkte mördare hängde sig  - när polisen lagt fram sina tuffa 

bevis) 
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informationen finns där och inte läser vidare för att få andra förklaringar eller ytterligare 

information än vad som finns i rubrik och ingress.  

8.2 Spridd, utelämnad och överflödig information 

Artiklarnas utseende varierar, men i och med att vissa innehåller listor på polisens arbete, får 

dessa ett mer fragmentariskt utseende. Exempel på mer sammanhållande text finns också.  

Den dramatisering som återfinns i rubriker, ingresser och artiklar gör att läsaren kan 

uppleva rapporteringen av fallet som en berättelse. Detta stämmer överens med vad Per 

Svensson menar är läsarens behov av att få reda på upplösningen av fallet (Gadd 1994, s.213-

214). På detta sätt kan rapporteringen få en dramatisering som inte nödvändigtvis existerar i 

verkligheten.   

Den misstänkte gärningsmannen kommer aldrig till tals själv i artiklarna. Han citeras vid 

enstaka tillfällen, men detta sker genom ombud, exempelvis genom hans advokat. På detta 

sätt finns inga direkta uttalanden som visar hans egentliga upplevelse eller ståndpunkt. Detta 

gör att det skapas ett utrymme för spekulationer. Också det faktum att den misstänkte väljer 

att inte uttala sig spekuleras det kring i materialet.  

8.2.1 Förkunskaper  

I de artiklar som innehåller listor på vad som händer i polisens arbete med fallet behöver 

läsaren inte så mycket förkunskaper, eftersom listorna ger en överblick. I artiklarna överlag 

hamnar läsaren direkt in i handlingen och får information vartefter. Detta gör att utvecklingen 

kan upplevas mer dramatisk än vad den egentligen är.  

Uttalanden om hur offret har tänkt och känt förekommer också, men även här är det inte 

tydligt om detta överensstämmer med verkligheten, eller om det är någons spekulation.  

8.3 Experternas spekulationer  

De slutsatser som experterna uttalar i artiklarna, kan både ses som lösa spekulationer om fallet 

eller som klargörande sammanfattningar. Ett problem med uttalandena är ofta, att de inte ges 

en faktagrund, utan verkar istället vara baserade på experternas erfarenheter från andra fall. 

Frågan är då vilken relevans som kan ges dessa uttalanden. Eftersom experterna inte i något 

fall har träffat den misstänkte utgår slutsatserna från material de har fått bland annat från 

polisen. Detta överrensstämmer med Ghersetti & Hjorts undersökningen om 

mediebevakningen av mordet på Anna Lindh. Genom att ha tillgång  till samma typer av 

dokumentation, ges beskrivningar av misstänkta gärningsmän ett likartat utseende (Ghersetti 
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& Hjort 2007, s.127). I den här undersökningens artiklar är det dock inte tydligt vilka 

eventuella dokument som informationen hämtas från i artiklarna.  

8.4 Orsak och verkan 

När relationen mellan orsak och verkan inte är tydliga, kan det bli svårt för läsaren att förstå  

detta samband. En risk är att läsaren tar för givet att orsakssambandet finns där och inte 

behöver ifrågasättas. Detta får i så fall konsekvenser för hur läsaren uppfattar verkligheten,  

eftersom inga alternativa tolkningar ges utrymme i texten. I materialet formuleras orsak- och 

verkansamband av olika aktörer. En stor del av sambanden formuleras av anonyma källor 

inom polisen eller av journalister.  

8.5 Beskrivningar av den misstänkte brottslingen och av polisens arbete 

8.5.1 Beskrivningar av den misstänkte 

Precis som Livholts (2007, s.39) framhåller i sin undersökning om den sk ”Hagamannen” 

beskrivs den misstänkte förövaren också i den här undersökningen som en dubbelnatur. 

Genom att beskrivas som ”Före mordet på Eva fanns ingenting i 52-åringens liv som antydde 

att något var fel.” , ”Inte heller i hans bakgrund finns något om sticker ut.” och ”I övrigt 

hade 52-åringen ett fläckfritt förflutet.” kan bilden av den misstänkte bli mer skrämmande än 

en ensidig beskrivning. Detta skulle också kunna leda till att läsaren upplever att den 

misstänkte genomgått en förändring från vanlig till ovanlig eller från god till ond (Livholts 

2007, s. 81). Så är det också i denna undersökning, där läsaren kan få uppfattningen att den 

misstänkte gått från att vara en man vilken som helst till att bli en styckmördare. Om det är så 

innebär det kanske också att läsaren har gått ifrån frågan om mannens skuld för att hitta 

förklaringar till brottet. 

I materialet uttalar sig den misstänktes vänner om den misstänktes skuld. I samtliga fall 

utom ett, uttalar dessa aktörer att de tror att den misstänkte är oskyldig.  

8.5.2 Beskrivningar av polisens arbete 

I flera av artiklarna sammanfattas polisens arbete i listor. På detta sätt kan läsaren följa vad 

som händer i utredningen och detta kan öka dramatiken i och med att det ger bevakningen av 

fallet ett utseende som påminner om ett kriminaldrama. Läsaren kan på så sätt följa med i 

utvecklingen mot en lösning av fallet. Detta kan medföra en förenkling av vilken information 

journalisterna väljer att ta med. Detta påpekar också Ghersetti & Hjort i sin undersökning i 

fallet med de misstänkta förövarna i mordet på Anna Lindh (Ghersetti & Hjort 2007, s.131). 
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Eftersom listorna inte innehåller några resonemang finns lite utrymme för alternativa 

tolkningar hos läsaren. 

8.6 Aktörer 

8.6.1 Anonyma aktörer 

Precis som i mediebevakningen av den misstänkte mördaren i Anna Lindh-fallet utgörs 

majoriteten av aktörerna av källor inom polisen. Som nämnts tidigare tappar en nyhet 

trovärdighet när aktörerna är anonyma eftersom källorna inte går att belägga (Ghersetti & 

Hjort 2007, s.117).  Också Livholts lyfter fram den framskjutna position som poliser 

tillsammans med journalisterna utgör och som präglar en stor del av vad som beskriver den 

misstänkte (Livholts 2007, s.79). Eftersom en stor del av aktörerna i materialet är anonyma, 

blir det svårt att bedöma aktörernas trovärdighet och därigenom hur läsaren ska förhålla sig 

till informationen. Det blir därmed omöjligt för mottagaren att bedöma giltigheten i dessa 

uttalanden. 

Den historiska bakgrunden till brottet beskrivs av anonyma källor inom polisen. När det 

gäller beskrivningar av den misstänkte brottslingens bakgrund, är det i första hand anonyma 

vänner till den misstänkte som står för informationen.  

8.6.2 Experter 

De som sammanfattar informationen i artiklarna är de aktörer som förekommer där. De har 

det gemensamt att de riktar sina kommentarer till vad som kan ses som en allmänhet. I de fall 

då sammanfattningarna görs av namngivna experter ges dessa större legitimitet eftersom de 

underbyggs av personernas sakkunskap. Sammanfattningarna gäller i det här fallet polisens 

utredningsarbete och förklaringar till den misstänkte brottslingens situation. I vissa fall 

sammanfattar journalisten själv, vilket gör det otydligt vad sammanfattningen baseras på för 

information.      

8.7 Val av språk 

8 .7.1 Vilka ord som används i beskrivningen av offer och gärningsman 

Hur den misstänkte gärningsmannen och offret beskrivs kan ha betydelse för läsarens bild av 

de båda. Att offret bemämns i ett stort antal artiklar som ”Eva”, kan göra att offret upplevs 

vara närmre läsaren, än om offret beskrivits på ett mer neutralt sätt. På samma sätt kan den 
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misstänkte gärningsmannen genom att beskrivas anonymt upplevas som mer annorlunda 

gentemot läsaren än vad som kanske egentligen är fallet.  

De ord som journalisterna väljer får betydelse för hur vi som läsare upplever den situat ion 

som beskrivs. I den här undersökningen kan inget generellt sägas om alla artiklar, mer än att 

ord i vissa artiklar ökar dramatiken i beskrivningarna. Det är inte tydligt om dessa ord 

beskriver fakta och vad som faktiskt har hänt. Det kan ifrågasättas, särskilt i rubrikerna, 

eftersom de är menade att uppfattas som dramatiska och intresseväckande. Men det är 

intressant att fundera över vad ord som exempelvis ”beviskris” eller ”mystiskt hårstrå” 

egentligen står för. 

9. Diskussion 

Den här undersökningen har visat på några intressanta resultat. Vår läsning och vår bild av 

den misstänkte gärningsmannen påverkas av flera saker. Gemensamt för dessa är att det 

handlar om vilka val journalisten gör. Det kan handla om hur texten dramatiseras, vilka ord 

som väljs ut, och kanske framför allt, vilka aktörer som ges utrymme att uttala sig. Den här 

undersökningen har visat att de här sakerna går att hitta i själva texten. Det är svårt att dra 

några generella slutsatser av materialet, men diskussionen är ändå intressant. Om vi diskuterar 

vad vi läser, kan vi också fundera kring hur kritiska vi vill vara när vi tar del av 

nyhetsrapportering. Följande diskussion utgår ifrån Bourdieus handlingsteori i ett försök att 

ge ytterligare en aspekt på vad som har kommit fram i undersökningen.  

9.1 Artikelförfattarnas position i det sociala rummet 

Resultaten av undersökningen visar att en stor del av sammanfattningarna och uttalandena om 

fallet görs av anonyma aktörer. Vilka som får komma till tals i artiklarna är därmed svårt att 

uttala sig om. Samtidigt är det tydligt att det är upp till journalisterna att välja ut och föra fram 

åsikter och utlåtanden. Detta ger journalisterna en viss makt.  

Enligt Bourdieu finns det en stark koppling mellan en författares verk och dennes ställning 

i det sociala rummet. (Bourdieu 1994, s.53). Detta skulle också kunna gälla för journalister. 

Om varje person som skriver en text inte är isolerad, utan förhåller sig till andra i det sociala 

rummet, blir det nödvändigt att fundera kring journalisternas förhållande till läsarna och till de 

personer de beskriver. I förhållande till sin läsekrets kan journalisten befinna sig nära eller 

långt ifrån dessa i det sociala rummet. När det gäller den misstänkte brottsling journalisten 

beskriver finns det ett avstånd dem emellan eftersom journalisten förklarar informationen för 

läsaren och inte ger alternativa förklaringar till vad som händer i fallet. Den bild som 
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förmedlas är den av en man som levt ett dubbelliv och begått ett allvarligt brott. Det förstärker 

avståndet mellan den misstänkte och både artikelförfattaren och läsaren.  

Enligt Bourdieu skapas varje persons position i rummet av vilka egenskaper och sätt att 

göra  saker på man har (Bourdieu 1994, 19, 21). En intressant fråga blir då vad 

artikelförfattare i brottsrapportering har för roll i detta positionsskapande. Om en misstänkt 

brottslings position hamnar utanför gruppen bestående av skribent och läsare, blir det svårare 

att ändra detta förhållande. Att skapa en närmare kontakt mellan dessa grupper skulle enligt 

Bourdieus teori kräva ett brott mot de ramar inom rummet som deltagarna gemensamt har 

skapat. Det kan också innebära att journalisten skapar ett avstånd som läsarna upplever som 

naturligt. Egentligen kan det ju vara så att läsarna och den misstänkte har saker gemensamt, 

men som inte lyfts fram. 

Det är också nödvändigt för agenterna inom fältet att förhålla sig till fältets definierade 

förutsättningar för att behålla sin position och fortsätta att existera (Bourdieu 1999, s.59). På 

det sättet är det möjligt att se en tydlig koppling till varför en viss diskurs har ett visst 

utseende. Det blir lättare för en läsekrets att acceptera vad som skrivs av en journalist på en 

etablerad tidning. Det ger legitimitet och om positionerna upprätthålls efter överenskommet 

mönster kanske inte ifrågasättandet av vad en artikel innehåller blir lika starkt. Det här kan bli 

ett problem om man beaktar att ett uttalande faktiskt inte är mer sant för att den som yttrar sig 

har en respekterad position. En etablerad ställning som skribent är med andra ord ingen 

garanti för sanning. 

Detta resonemang leder vidare till vem som tillåts ha makten i ett fält. En journalist besitter 

ett visst kapital inom det rum där denne är verksam. I det här fallet skulle journalisterna och 

en universitetschef kanske inte befinna sig så långt från varandra när det gäller kulturellt och 

ekonomiskt kapital inom det mediala rummet. Man kan tänka sig en annan situation där en 

universitetschef hade kunnat vara experten och därmed haft ett högre värderat kapital än 

journalisten. I det här fallet har universitetsschefen i artiklarna istället framställts vara en 

misstänkt brottsling, och har därför drastiskt tappat främst i sitt kulturella kapital. I denna 

kamp inom fältet har därmed journalisterna skaffat sig en större makt genom att tillåtas att 

beskriva situationen. Även om den misstänkte har valt att inte uttala sig, får artikelförfattarna 

genom maktförskjutningen en position att ge sin beskrivning av vad som har hänt.   

9.2 Sammanfattande ord 

För att sammanfatta den här undersökningen om hur en misstänkt brottsling beskrivs i media, 

kan några aspekter lyftas fram. Om det är upp till journalisterna att välja vem som ska få 
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uttala sig i det speciella fallet och vad dessa tillåts säga, kan man fråga sig hur allsidig 

rapporteringen blir. Det ligger i sakens natur att vi som läsare lämnar över 

informationsinsamlandet och redovisandet till journalisterna. Som den här undersökningen 

har visat, finns det mer i texten än vad som vid en första  anblick är tydligt. Det blir kanske 

mer intressant att läsa en dramatiserad text än ett objektivt redovisande av fakta. Frågan är 

vad det får för konsekvenser. Om vi skulle befinna oss på den andra sidan, om vi skulle vara 

den som beskrivs, blir kanske våra önskemål om rapporteringen annorlunda. Det är inte så 

säkert att vi vill bli beskrivna med dramatiska berättelser av några vi inte är säkra på vilka de 

är, med ord som man kan tolka på flera sätt. Som läsare kan vi emellertid alltid fråga oss vad 

texten verkligen förmedlar när vi läser rapporteringar om brott.  
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