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The aim of this study was to examine how news reporting about crime is affected by 

gender discourses. We also examined differences and similarities between the tabloids 

and the morning newspapers. We did this by observing how the perpetrator's gender 

affects how both Aftonbladet and Dagens Nyheter constructs participants in crimes 

where parents commit murder against their children. In regards to participants, we mean 

the perpetrator, the victim and the relationship between the parents and the children. 

 

The study answered the following questions: How do gender discourses affect news 

reporting about violent crimes? How are participants portrayed in crimes where parents 

commit murder against children in Swedish investigative journalism? How is the 

relationship between the children and the parents portrayed? What are the differences 

and similarities between the news reporting in Aftonbladet and Dagens Nyheter? 

 

For this study, we used a critical discourse analysis as a method of examination and 

nine articles from Aftonbladet and Dagens Nyheter were examined. The result shows 

that male perpetrators were portrayed as aggressive and threatful, especially in 

Aftonbladet. Female perpetrators were blamed more often for the crime when they 

broke the norms of what is generally considered as typical female roles and qualities 

before they commited the crime. The relationship between the victim and the 

perpetrator was discussed more in the articles in regards to the female compared to the 

male. However, the qualities of the victims were more described in the articles about the 

male perpetrators. That can be explained by the crimes which were commited by a 

female who broke the norms. Therefore, there was a need to explain her actions.  

 

Keywords 

Gender, journalism, crime, victim, perpetrator, Aftonbladet, Dagens Nyheter, discourse 

analysis.  
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1 Inledning 

Hösten 2011 hittades två pojkar i Mälaren. Pojkarnas mamma misstänktes genast för att 

ha dränkt barnen (Attunda tingsrätt i mål B 7023-11). Två år senare anlade en man en 

brand i en gäststuga på Dalarö där hans tre barn sov. I branden omkom två pojkar 

(Södertörns tingsrätt i mål B 13607-13). Dödligt våld som begås mot barn får stor 

medieuppmärksamhet i Sverige, trots att det är en typ av brott som har minskat sedan 

1970-talet. 90 procent av dessa brott begås av en förälder (BRÅ, 2017). Men det finns 

skillnader mellan mediekonstruktionen av manliga respektive kvinnliga gärningsmän. 

När en kvinna begår grovt våldsbrott mot barn klandras hon i nyhetsjournalistiken då 

den kvinnliga normen bryts (Grabe, Trager, Lear och Rauch, 2006). Framställningen av 

mordet, platsen och förövarens bakgrund kan också påverkas av gärningsmannens kön.   

 

Hollari (2008) menar att uppväxten och tidigare erfarenheter formar människor och kan 

bidra till brottslighet. Flickor växer upp med värderingar om att de ska vara 

omsorgsfulla, empatiska och vårda familj och barn. Enligt Hollari (2008) kan det leda 

till att de blir mindre benägna att begå brott, då det bryter mot kvinnliga normer. 

Brottsliga handlingar kan förstärka den manliga identiteten, som bland annat grundas på 

att män ska vara risktagare (Granath, Trägårdh, Nilsson & Sturup, 2016).  

 

Samhället strävar efter att bli mer jämställt och i dag är det vanligt att män tar 

föräldraledighet, vilket kan påverka den manliga och kvinnliga brottsligheten (Hollari, 

2008). Den typiska kvinnorollen är att vara den idealiska hemmafrun som ska ta hand 

om sina barn (Gill, 2007: Hirdman, 2003). När kvinnorna begår dödligt våld bryts den 

rollen och hon klandras i nyhetsjournalistiken (Grabe, Trager, Lear och Rauch, 2006). I 

samband med att män antas ta samma ansvar för barn som kvinnor kan även 

rapporteringen om pappor som begår dödligt våld mot sina barn börja likna 

porträtteringen av kvinnorna. Därför anser vi att det är relevant att undersöka hur 

manliga respektive kvinnliga roller och egenskaper påverkar nyhetsrapporteringen om 

föräldrar som begår dödligt våld mot sina barn. Vi kommer då att undersöka hur aktörer 

och relationen mellan aktörerna i dessa typer av brott beskrivs i Aftonbladet och Dagens 

Nyheter.  

 

Vi kommer även att undersöka hur nyhetsrapporteringen skiljer sig mellan kvälls- och 

dagspress. Kvällspressen tenderar att använda sig av personifierade och sensationella 
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inslag i högre utsträckning än dagspressen. Kvällspressen avser också att chockera och 

väcka känslor där brott är ett ämne som kan väcka starka känslor som ilska, rädsla och 

sorg (Gripsrud, 1992). Tillförlitliga och seriösa nyheter värderas istället högre av 

morgonpressens läsare (Jansson, 1997). Därför anser vi att det är relevant att undersöka 

hur rapporteringen om dessa typer av grova våldsbrott skiljer sig mellan Aftonbladet 

och Dagens Nyheter. Vi valde att undersöka dessa tidningar eftersom Aftonbladet är en 

av Sveriges största kvällstidningar och Dagens Nyheter är en av Sveriges största 

morgontidning.  

 

Resultat från tidigare forskning visar att det finns skillnader mellan  

hur män och kvinnor som begår brott konstrueras i nyhetsjournalistiken och att 

rapporteringen präglas av genusdiskurser (Grabe, Trager, Lear och Rauch, 2006). Trots 

att det finns tidigare forskning med liknande problemformulering anser vi att vår studie 

har en inomvetenskaplig relevans eftersom det finns en kunskapslucka. Vi kunde 

nämligen inte hitta någon tidigare svensk forskning med liknande problemformulering 

när vi sökte i arkivet Diva och Google scholar. Vi är dock medvetna om att det kan 

finnas forskare som har undersökt liknande problem utanför Sverige.  

 

Studien har en samhällsrelevans eftersom tidningarnas nyhetsrapportering påverkar 

läsarnas syn på samhället. Nyhetsjournalistiken tenderar att framställa brott dramatiskt, 

då den inte bara avser att förmedla fakta utan också underhålla läsarna (Lindgren & 

Lundström, 2010). Vi anser också att det finns en samhällsrelevans att undersöka hur 

genusfaktorn påverkar brottsjournalistiken eftersom medierna bidrar till samhällets syn 

på manliga och kvinnliga normer. Det kan leda till att rapporteringen påverkar 

genusdebatten i samhället.  

 

1.1 Syfte 

Studiens övergripande syfte är att undersöka hur brottsjournalistikens rapportering 

påverkas av genusdiskurser om vad som anses vara typiskt manligt respektive kvinnligt 

samt vilka differenser som finns mellan kvälls- och morgonpress. Syftet 

operationaliseras genom att vi granskar hur gärningsmannens kön spelar in hur 

Aftonbladet respektive Dagens Nyheter konstruerar aktörer i brott där föräldrar begår 

mord på sina barn. Med aktörer avser vi gärningsman, offer samt relationen mellan 

förälder och barn. Anledningen till varför vi valde grova våldsbrott var för att de ofta 
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leder till stora rubriker och högt läsarintresse. Mediekonstruktionen av män respektive 

kvinnor skiljer sig även åt och vi vill därför undersöka hur genusfaktorn påverkar 

nyhetsrapporteringen om dessa typer av grova våldsbrott. För att undersöka det kommer 

vi att göra en kritisk diskursanalys av strategiskt utvalda artiklar om fyra mordfall som 

publicerades i tidningarna.  

   

1.1.1 Frågeställningar  

Med den här studien avser vi att besvara följande övergripande frågeställning: 

1. Hur syns genusdiskurser i nyhetsjournalistik om grova våldsbrott? 

 

För att besvara den övergripande frågeställningen kommer vi att använda oss av 

följande underfrågeställningar: 

1A. Hur framställs aktörer i svensk nyhetsjournalistik om brott där föräldrar begår mord 

på sina barn?  

1B. Hur framställs relationen mellan barnen och föräldrarna? 

1C. Vilka skillnader respektive likheter finns det mellan Aftonbladet och Dagens 

Nyheters rapportering? 

 

Med huvudfrågan avser vi att undersöka hur genusdiskurser påverkar 

mediekonstruktionen av aktörer och aktörernas relation i nyhetsartiklar om män 

respektive kvinnor som begår dödligt våld mot sina barn. Det kan då handla om 

huruvida kvinnliga normer påverkar tidningarnas beskrivningar av de kvinnliga 

gärningsmännen, offren samt aktörernas relation. Vi anser att det är relevant att 

undersöka eftersom det finns en norm om att kvinnor har ett större ansvar för barn än 

män och om det lyser igenom i artiklarna.  

 

Aftonbladet är en kvällstidning medan Dagens Nyheter är en morgontidning och de kan 

därför ha olika agendor. Kvällstidningar tenderar att vara mer dramatiska och 

sensationella i sin rapportering än morgontidningar (Gripsrud, 1992). Det är därför 

relevant att undersöka vilka likheter och skillnader som kan finnas mellan tidningarna.  
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2 Bakgrund 

I följande kapitel presenterar vi fyra mordfall där föräldrar har begått dödligt våld mot 

sina barn som vi kommer att analysera. Med kapitlet avser vi att ge en översiktsbild av 

morden som kommer att studeras. Avslutningsvis ger vi även en kort beskrivning av 

Aftonbladet och Dagens Nyheter.  

 

2.1 Fallet Motalakvinnan 

Den 16 juni 2013 hittades en fyraårig flicka död i sin mammas bostad utanför Tjällmo i 

Motala kommun. Redan tidigt i utredningen framkom det att det var mamman som hade 

mördat sin dotter. Flickans föräldrar hade ett förhållande när hon föddes, men när 

brottet inträffade hade mamman ensam vårdnad. I september 2012 väckte flickans 

pappa talan vid Linköpings tingsrätt och begärde gemensam vårdnad av dottern. Den 20 

november 2012 beslutade Linköpings tingsrätt att pappan skulle få träffa sin dotter varje 

onsdag mellan klockan 9 och 13 på hennes förskola. Han menade dock att hon inte kom 

till förskolan på onsdagarna. Personalen hade då blivit tillsagda av mamman att 

kontakta henne om pappan försökte träffa dottern. I december 2012 fick 

socialförvaltningen en anmälan från pappan om att mamman ska ha hotat med att ta 

livet av sig själv och dottern. Den 12 juni 2013 besökte pappan förskolan för att lämna 

över en kopia av tingsrättens beslut om att han skulle få träffa dottern. Personalen 

kontaktade mamman som i sin tur skickade sin mamma för att hämta dottern. 

 

Kvällen den 15 juni 2013 gav mamman flickan en mindre mängd oxascand och nio 

fentanylplåster. Mamman försökte sedan ta sitt eget liv. Den 16 juni 2013 larmade 

flickans mormor SOS 112. När ambulans och polis kom till platsen konstaterades det att 

dottern var död och att mamman var vid liv. Kvinnan dömdes för mord och till 

rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning vid Linköpings tingsrätt. Hon 

skulle även betala ett skadestånd på drygt 120 000 kronor (Linköpings tingsrätt i mål B 

2137-13). Mordet uppmärksammades i rikstäckande press som Aftonbladet och Dagens 

Nyheter. Men även lokaltidningen Motala Vadstena tidning rapporterade i samma 

utsträckning om mordet som de rikstäckande tidningarna.  
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2.2 Fallet Sigtunakvinnan 

Den 19 september 2011 hittades två pojkar livlösa vid en brygga i Mälaren. De hade då 

dränkts av sin mamma. Kvinnan var född och uppvuxen i Kenya där hon också hade 

fött sin äldste son. Hon flyttade till Sverige 2004 och träffade då den yngste sonens 

pappa. Den äldste sonen flyttade till Sverige ett år senare och mamman hade då ensam 

vårdnad av pojkarna. Kvinnan var sedan 2011 arbetslös efter att hon hade sagt upp sig 

som städerska. Under september 2011 började hon isolera sig och tog avstånd från 

andra människor. Det påverkade också sönerna som inte deltog i skolundervisningen 

efter sommarlovet.  

  

En vecka innan mordet började mamman fundera på om hon och hennes söner skulle få 

ett bättre liv i himlen. Den 19 september uppges hon ha tänkt att alla tre skulle drunkna 

tillsammans. Under kvällen gick de till en brygga vid Mälaren och då ska den yngste 

sonen ha sagt att han ville gå hem. De var ute på bryggan när mamman knuffade ner 

pojkarna i vattnet. Attunda tingsrätt dömde kvinnan för mord och till rättspsykiatrisk 

vård med särskild utskrivningsprövning. Kvinnan utvisades också från Sverige och 

förbjöds återvända till landet (Attunda tingsrätt i mål B 7023-11). Till skillnad från 

Motalakvinnan uppmärksammades Sigtunakvinnan mer av regionala och lokala medier. 

Både Aftonbladet och Dagens Nyheter publicerade ett tiotal artiklar om mordet, men 

brottet uppmärsammades även i lokaltidningen Sigtunabygden. 

 

2.3 Fallet Dalarömannen 

Den 28 september 2013 begick en 40-årig man dödligt våld mot två av sina söner på 

Dalarö i Haninge kommun. Under tio år levde den 40-årige mannen tillsammans med 

barnens mamma innan paret skildes. Barnen bodde då heltid hos mamman men var hos 

pappan på Dalarö varannan helg. Helgen den 27-29 september 2013 var barnen hemma 

hos pappan på Dalarö. Där hyrde han en gäststuga av ett par som också bodde på 

tomten. Under lördagen besökte mannen och barnen bland annat mannens flickvän och 

nyfödde son på Dalarö. På väg hem till mannens bostad stannade han och köpte tre 

flaskor tändvätska på en bensinstation. Barnen åt sedan middag och såg på TV med 

pappan innan de somnade. Under natten vaknade kvinnan, som bodde i huset på tomten, 

av att hon hörde barnskrik. När hon gick upp såg hon hur gäststugan stod i lågor. Hon 

möttes då av mannens dotter som hade lyckats ta sig ut ur huset. Men kvinnan insåg att 
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det brann för mycket för att hon skulle kunna ta sig in där. Hon ringde då 112 och 

ambulans och räddningstjänst kom till platsen, men sönernas liv gick inte att rädda.  

 

Misstankarna riktades genast mot den 40-årige mannen. Han hade då kört ner till södra 

Öland där han två dagar senare greps misstänkt för att ha anlagt branden. Vid gripandet 

hade han sår på händerna. Den 7 mars dömdes han av Södertörns tingsrätt för mord, 

mordförsök och grov mordbrand på sin dotter och två söner. Han dömdes då till livstids 

fängelse och skulle även betala ett skadestånd på drygt en miljon kronor (Södertörns 

tingsrätt i mål B 13607-13). Dalarömannen fick mest medieuppmärksamhet av de 

mordfallen som vi granskade. Dagens Nyheter skrev fler artiklar om mordfallet än 

Aftonbladet, men många av artiklarna var notiser som baserades på texter från 

Tidningens Telegrambyrå, medan Aftonbladet publicerade längre och egenproducerade 

artiklar. Mordfallet uppmärksammades inte bara av tidningar i Stockholm, utan även av 

Barometern och Östra Småland i Kalmar. Det kan förklaras genom att händelsen väckte 

ett lokalt intresse eftersom mannen greps på Öland i Kalmar län. 

 

2.4 Fallet Umeåmannen 

Den 10 juli 2011 begick en man dödligt våld mot sin sjuårige son i Umeå. Mellan 2010 

och 2011 uppstod konflikter mellan mannen och hans fru och vid flera tillfällen ska 

pojkens mamma ha tagit med sonen och lämnat bostaden. I förhör uppgav mannen att 

han kände sig frustrerad över mammans och svärmoderns beteende. Han kände sig även 

exluderad från familjen. Den 10 juli 2011 låste han ute sin svärmor från bostaden. Han 

hämtade sedan sin son från sovrummet och tog med honom in i köket där han knivskar 

honom. Mannen överlämnade sig sedan till polisen och erkände mordet.  

 

Den 21 september 2011 dömdes han av Umeås tingsrätt för mord och olaga tvång. Han 

dömdes då till 18 års fängelse och var tvungen att betala ett skadestånd på drygt 

100 000 kronor (Umeås tingsrätt i mål B 1832-11). Aftonbladet publicerade färre 

artiklar än Dagens Nyheter om fallet Umeåmannen, men även här var Aftonbladets 

artiklar längre. Majoriteten av Dagens Nyheters artiklar var istället notiser som 

grundade sig på Tidningens Telegrambyrås texter. Mordfallet fick inte stor 

uppmärksamhet av lokaltidningar i Umeå.  
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2.5 Om Aftonbladet och Dagens Nyheter 

Studien utgår från artiklar som publicerades i Aftonbladet och Dagens Nyheter om 

kvinnor respektive män som har begått dödligt våld mot sina barn. Valet av tidningar 

grundade sig på att Aftonbladet är Sveriges största kvällstidning medan Dagens Nyheter 

är landets största morgontidning. Aftonbladet grundades i Stockholm år 1830. 44 år 

senare publicerades den första upplagan av Dagens Nyheter. En skillnaden mellan 

tidningarna är den politiska inriktningen då Aftonbladet är en obunden 

socialdemokratisk tidning medan Dagens Nyheter är oberoende liberaler. Varje vecka 

läser 5.8 miljoner människor Aftonbladet och över 2.5 miljoner läser Dagens Nyheter. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel presenterar vi undersökningens teoretiska utgångspunkter. Vi kommer 

först att redogöra för socialkonstruktionismen som vi använder som perspektiv och 

sedan presenterar vi diskurs som teori. Vidare diskuterar vi studiens övergripande teori 

om genus. I teorin om genus kommer vi även att presentera tidigare forskning om hur 

manliga respektive kvinnliga gärningsmän framställs i brottsjournalistiken i USA. Vi 

kommer sedan att redogöra för tidigare forskning om morgonpress och kvällspress då vi 

också avser att undersöka vilka likheter respektive skillnader som finns mellan 

Aftonbladet och Dagens Nyheters nyhetsrapportering om dessa typer av grova 

våldsbrott. 

 

3.1 Socialkonstruktionism  

Vi kommer att använda oss av socialkonstruktionismen som perspektiv när vi analyserar 

Aftonbladet och Dagens Nyheters artiklar om föräldrar som begår dödligt våld mot sina 

barn. Socialkonstruktionismen grundar sig på att vår kunskap om världen, identiteter 

och sociala relationer inte är objektiv utan att den formas av våra samhällsnormer. 

Kunskapen är också präglad av historien och kulturen. Den synen som vi har om 

manligt och kvinnligt är annorlunda i olika delar av världen och det som har ansetts 

varit manligt respektive kvinnligt har även förändrats med tiden (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000: Lindgren, 2009). Kvinnliga normer har gått från ett hemmafruideal till 

en bild av en mer självständig kvinna. Ännu en aspekt i socialkonstruktionismen är att 

ha en kritisk inställning till normer i samhället. Lindgren (2009) menar även att texter 

bidrar till hur samhället uppfattar världen, relationer och identiteter.  

 

“[...] “vår kunskap i världen” till betydande delar antas skapas genom 

populärkulturens texter. Dessa har både konstruerande och konstruerade 

egenskaper. Med det menas att “ våra kategorier” och “våra världsbilder” 

återspeglas i dessa texter, som samtidigt är viktiga för formandet av just dessa 

kategorier och världsbilder” (Lindgren 2009, s. 55).  

 

Nyhetsrapporteringen påverkas av samhällsnormer, men språket i artiklarna påverkar 

även läsarnas syn på världen, sociala relationer och identiteter. Socialkonstruktionismen 

används även som perspektiv i Lindgren och Lundströms (2010) studie om 

mediekonstruktionen av gärningsmän och offer i brottsjournalistiken. Studien 
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undersöker liknande problem och vi anser därför att perspektivet kan bidra med 

relevanta insikter även för oss. Vi anser även att det kan vara relevant att använda 

socialkonstruktionismen som perspektiv i studien eftersom studiens övergripande syfte 

är att undersöka hur könsnormer påverkar brottsjournalistikens framställning av 

gärningsmän, offer samt aktörernas relation. Könsnormerna påverkas i sin tur av 

kulturen och den historiska tidpunkten som är aspekter i socialkonstruktionismen. 

 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) och Lindgren (2009) påverkas även 

sanningar om världen av sociala interaktioner och sociala handlingar. Mediernas 

nyhetsrapportering influerar i sin tur publikens syn på världen, identiteter samt 

relationer. Exempelvis är en kvinnlig norm att vara omsorgsfull mot barn. När kvinnor 

begår grovt våldsbrott mot barn bryts den sanningen. Trots att det inte är ett nytt 

fenomen framställer medierna våldsbrotten som sensationella. Det förstärker normen 

eftersom kvinnor som begår dessa typer av grova våldsbrott framställs som avvikande 

från det normala.  

 

Socialkonstruktionism går också hand i hand med den kritiska diskursanalysen eftersom 

diskurser påverkas av aspekter i socialkonstruktionismen (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000; Lindgren, 2009). Därför kan socialkonstruktionismen också erbjuda 

studien en utgångspunkt när vi undersöker vilka diskurser som genomsyrar artiklarna.  

 

3.2 Teori om diskurs 

Tidningarnas nyhetsrapportering påverkas av samhällsdiskurser om världen, identiteter 

och sociala relationer (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den konstruerade 

mediebilden är inte en direkt spegelbild av verkligheten (Ekström, 2008) utan 

rapporteringen kan exempelvis påverkas av könsdiskurser om vad som anses vara 

typiskt manligt respektive kvinnligt. Diskurs som teori utgår också från att det finns 

maktrelationer mellan olika sociala grupper. Enligt Hirdman och Kleberg (2015) finns 

det ett genuskontrakt som beskriver relationen mellan män och kvinnor där kvinnor ska 

vara svaga och män starka. Diskurser representeras genom språkliga ordval, där 

någonting får stå för någonting annat (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Exempelvis 

representeras genusdiskurser om manlighet med styrka. 
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Teorin är relevant för vår studie eftersom syftet är att undersöka hur manliga respektive 

kvinnliga normer präglar nyhetsrapporteringen om föräldrar som begår dödligt våld mot 

sina barn. Vi kommer också att undersöka vilka underliggande maktstrukturer som 

genomsyrar artiklarna.  

 

3.3  Teori om genus 

Genus som teori är central för vår studie eftersom vi avser att undersöka skillnader 

mellan Aftonbladet och Dagens Nyheters konstruktion av manliga respektive kvinnliga 

gärningsmän. Medierapporteringen om män respektive kvinnor skiljer sig åt och 

kvinnor porträtteras antingen med en sexuell underton eller som ett hemmafruideal 

(Gill, 2007). Det innebär att det ofta är fokus på barn, livsstil och ansvar i hemmet i 

artiklar om kvinnor. Framställningen är en del av ett genuskontrakt mellan män och 

kvinnor (Hirdman, 2003).  

 

”Omhändertagna” kvinnor har, i detta kontrakttänkande, inte rätt att lämna sin 

plats – hemmets/härdens. Där ska de vara och utföra sina sysslor i enlighet 

med de ”paragrafer”, som klart och tydligt talar om vad deras uppgift i 

kontraktet är: att föda barn och sköta hemmets arbeten” (Hirdman, 2003, s. 

85). 

 

Enligt genuskontraktet ska mannen försörja kvinnan, medan hennes huvudsakliga syssla 

är att ta hand om familjen. När kvinnan går utanför den rollen bryts kontraktet och den 

“naturliga lagen” mellan män och kvinnor. Enligt genuskontraktet beskrivs också 

kvinnor som svaga och beroende, medan män som starka och beslutsfattande (Hirdman 

& Kleberg, 2015). När kvinnan inte bryter mot genuskontraktet framställs hon som en 

“hjältinna”. Det sker exempelvis när hon arbetar heltid för att ta hand om sina barn.  

  

Ytterligare ett sätt att identifiera skillnader mellan hur män och kvinnor konstrueras i 

medier är genom ordval. Enligt Gill (2007) är det oftast fokus på kvinnors ålder och 

civilstånd jämfört med männen. Kvinnor benämns även oftare med bara sitt förnamn än 

manliga intervjupersoner.   

 

Vi kommer även att utgå från genusforskning om brottsjournalistik. Grabe, Trager, Lear 

och Rauch (2006) undersökte om kvinnor som begår våld mot barn eller brott som 

bryter mot kvinnliga normer framställs hårdare av journalistiken än män samt kvinnor 
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som inte begår normbrytande brott. Undersökningen gjordes under sex månader i 

lokaltidningen The Herald Times i Bloomington, Indiana. Grabe, Trager, Lear och 

Rauch (2006) identifierade två olika typer av porträtteringar i The Herald Times. I det 

ena fallet hade en kvinna dränkt två av sina barn. Hon framställdes som självisk och 

blev ett exempel för vad som händer om normerna om moderskap bryts. Tidningens 

porträttering av en annan kvinna som hade begått samma typ av brott skiljde sig 

markant. Hon behandlades förmildrande på grund av att året innan hon dränkte sina fem 

barn, var en omsorgsfull mamma och en idealisk hemmafru, vilket är en kvinnlig norm.  

 

Enligt Grabe, Trager, Lear och Rauch (2006) behandlas kvinnor mer förmildrande än 

män av journalistiken då de anses vara svaga och irrationella. Men det gäller bara fall 

där kvinnor begår brott som bekräftar den kvinnliga normen. När kvinnor begår våld 

mot barn bryts normen om att kvinnor är de som ska ta hand om barnen. Det leder till 

att journalistiken har ett behov av att förklara motiven bakom handlingarna. Kvinnorna  

behandlas då även hårdare av journalistiken. Kvinnorna konstrueras då som galna, 

hemska och svaga. Skildringen har sin grund i feminismens intåg under 90-talet då den 

kvinnliga brottsligheten ansågs vara en del av deras befrielse. Framställningen var då ett 

sätt att disciplinera och kontrollera kvinnorna (Grabe, Trager, Lear och Rauch, 2006).  

 

Motiven bakom brotten framställs genom att journalistiken skyller på samhället eller 

genom individualisering. Individualiserade motiv kan vara hämnd, droger, girighet och 

psykisk ohälsa (Grabe, Trager, Lear och Rauch, 2006). Gärningsmannens kön nämns 

oftare när artiklarna handlar om kvinnor än om män. Det förekommer framförallt i 

artiklar om föräldrar som begår våld mot barn.  

 

Brottsjournalistiken framställer även kvinnor som passiva och män som aggressiva. 

Kvinnor framträder ofta i rollen som offer i nyhetsartiklar om brott och det är ett sätt att 

förstärka kvinnor som svaga och utsatta (Grabe, Trager, Lear och Rauch, 2006). Det är 

egenskaper som kvinnor ofta besitter enligt normen (Hirdman, 2003). Män får istället 

framträda i rollen som förövare i nyhetsartiklar om brott, vilket förstärker den manliga 

könsstereotypen. När män begår dödligt våld mot barn framställs de på liknande sätt 

som i andra typer av brott (Grabe, Trager, Lear och Rauch, 2006). När motiven bakom 

brott mot barn lyfts fram handlar det oftast om individuella brister hos gärningsmannen 
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och strukturer samt institutioner i samhället beskylldes aldrig (Grabe, Trager, Lear och 

Rauch, 2006). 

 

Avslutningsvis anser vi att genus som teori är relevant för studien eftersom vi avser att 

undersöka hur genusdiskurser påverkar nyhetsjournalistikens rapportering om grova 

våldsbrott. Genom att utgå från Grabe, Trager, Lear och Rauchs (2006) studie kommer 

vi även att granska om kvinnor klandras av tidningarna. Genom att använda genusteorin 

kommer vi också att kunna besvara studiens underfrågeställning om aktörernas relation.  

 

3.4 Gärningsmän och offer 

För att besvara studiens frågeställningar kommer vi att utgå från tidigare forskning om 

hur gärningsmän och offer konstrueras i medier. Två studier som vi i synnerlighet anser 

är relevanta är Lindgren och Lundström (2010) samt Demker och Duus-Otterströms 

(2011) undersökningar om vilka egenskaper respektive roller som gärningsmän samt 

offer tillskrivs i journalistik om brott. Den sistnämnda studien undersöker även hur 

brottet beskrivs. Vi anser att undersökningarna är relevanta för vår studie då vi avser att 

undersöka hur rapporteringen om gärningsmän och offer påverkas av genusdiskurser. 

Det kan vara av betydelse att utgå från tidigare forskning om hur den typiska 

rapporteringen av aktörerna ser ut. Demker och Duus-Otterström (2011) undersökte 

även om mediekonstruktionen av aktörerna var exkluderande eller inkluderande. Det 

kan också bidra till en intressant aspekt i vår studie då kvinnor som begår dödligt våld 

mot sina barn ofta klandras av journalistiken eftersom gärningen bryter mot kvinnliga 

normer. Ett sätt att klandra kvinnorna skulle kunna vara genom att journalistiken tar 

avstånd från brottet genom att använda ett exkluderande berättargrepp.  

 

Vidare har Lindgren och Lundström (2010) undersökt hur medier konstruerar 

brottsoffer och gärningsmän i kvälls- respektive morgonpress från 1995 till 2008. Det 

var dels en kvantitativ studie som utgick från 28 695 artiklar och dels en kvalitativ 

undersökning där Lindgren och Lundström identifierade egenskaper som offer 

respektive förövare tillskrevs. De utgick från Nils Christies forskning om den idealiska 

gärningsmannen och det idealiska offret. Christie (2011) menar då att offret ska vara 

ung och en kvinna för att vara idealisk. Enligt Christie (2011) kan offret då inte klandras 

för att ha befunnit sig på brottsplatsen vid tidpunkten och framställs därför som helt fri 

från skuld. Gärningsmannen ska vara okänd för offret för att vara idealisk och framställs 
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då som ond, elak och skrämmande i nyhetsjournalistiken. Vi kommer att ha Nils 

Christies forskning i åtanke i vår studie men vi är medvetna om att gärningsmännen och 

offren i vår undersökning inte är idealiska utifrån hans teori.   

 

Enligt Lindgren och Lundström (2010) är unga offer mer förekommande i 

nyhetsjournalistiken om brott. Men även släkt och vänner har centrala roller i 

rapporteringen och de framställs då som ett socialt kollektiv. Lindgren och Lundström 

(2010) identifierade narrativa teman som nyhetsjournalistiken använder sig av i 

rapporteringen om brott. Ett tema var “livet innan händelsen” där brottsoffrets 

personlighet lyfts fram.  

 

“Offren framställs genomgående som omtyckta, familjeorienterade, 

sympatiska, hjälpsamma och glada. Vidare betonas ofta deras normalitet” 

(Lindgren & Lundström, 2010, s. 37).  

 

Läsarna erbjuds en inblick i offrets liv innan brottet hade begåtts som berör offrets 

ålder, intressen och relationer. Negativa egenskaper om offret beskrivs sällan. Det bidrar 

till att offret framställs som oskyldigt och kan inte klandras för det inträffade brottet. 

Lindgren och Lundström (2010) menar också att nyhetsjournalistiken tenderar att 

betona hur offren var upptagna med vardagliga aktiviteter när brottet inträffade. Vidare 

är “chock och hjälplöshet” ännu ett tema som Lindgren och Lundström identifierade. 

Det innebär att brottet framställs som någonting chockerande, dramatiskt och som har 

slagit ner som en blixt från en klar himmel. Offren beskrivs då ha varit lamslagna när 

brottet begicks. Sammanfattningsvis, handlar mediernas porträttering av offer om “...hur 

positiva, välmående och harmoniska individer viktimiseras och därigenom kastas in i ett 

tillstånd av chock och hjälplöshet” (Lindgren och Lundström, 2010, s. 43). 

 

Lindgren och Lundström (2010) undersökte också relationen mellan förövare och offer 

och identifierade en form av inkluderande respektive exkluderande berättarform. Det 

var även en utgångspunkt i Demker och Duus-Otterströms (2011) studie om hur brott, 

gärningsmän och offer konstrueras i artiklar från 1965 till 2005. Studiens syfte var att 

undersöka om mediernas rapportering hade gått från att vara inkluderande till 

exkluderande. Den inkluderande berättarformen avser att skapa identifikation och 

sympati för gärningsmannen genom att beskriva personen som en del av samhället och 

att det hade kunnat hända vem som helst (Demker & Duus-Otterström, 2011). Lindgren 
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och Lundström (2010) menar också att gärningsmannen har ett till synes normalt liv 

med familj, arbete och en idyllisk bostad innan brottet begås.  

 

Ingenting i hans identitet förefaller tyda på avvikelse - han har ingen 

dokumenterad kriminell bakgrund och i samband med hans arrestering 

uttryckte personer i hans omgivning ingenting annat än bestörtning och 

förvåning (Lindgren & Lundström, 2010, s. 54). 

 

Det är istället omständigheter som panik eller missbruk som gör att personen begår brott 

(Demker & Duus-Otterström, 2011). Exkluderande berättelser ger en individualiserad 

bild av gärningsmannen och beskriver personen som kontrollerande och har avsikt att 

skada andra människor. Det är inte omständigheter som får personen att begå brott utan 

drivkraften är en perversitet eller asocialitet (Demker & Duus-Otterström, 2011). Den 

inkluderande berättarformen om offer präglas av sympati och ger en individualiserad 

bild genom att lyfta fram namn, bilder och egenskaper som offret besitter. Genom den 

exkluderande berättarformen klandras offret istället för brottet. Men det var en 

porträttering som var sällsynt (Demker & Duus-Otterström, 2011: Lindgren & 

Lundström, 2010). Avslutningsvis menar Demker och Duus-Otterström (2011) att 

intresset för psykologin relaterat till brott också har ökat då publiken vill veta mer om 

motiven bakom gärningsmannens handlingar. Brott tenderar också att framställas mer 

exkluderande i dag. Den inkluderande samt exkluderande berättarformen är också ett 

tema som vi kommer att undersöka i Aftonbladet respektive Dagens Nyheters artiklar 

om gärningsmännen.  

 

3.5 Kvällspress och morgonpress 

Det finns skillnader i kvällspressens respektive morgonpressens nyhetsrapportering. 

Men genom den innehållsmässiga tabloidiseringen har skillnaderna minskat, vilket 

beror på att morgonpressen har börjat publicera lättare journalistik och mjuka nyheter i 

högre utsträckning (Weibull & Wadbring, 2014). Tabloidiseringen innebär även att 

nyhetsjournalistiken numera publicerar fler nyheter som avser att underhålla publiken 

än att informera (Essers, 1999). 

 

Gripsrud (1992) menar att kvällspressen tenderar att använda sig av mer personifierade 

och sensationella inslag än morgonpressen. Kvällspressen avser också att chocka sin 

publik, vilket stämmer överens med Janssons (1997) studie från 1997 om hur 
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medieinnehållet i olika tidningar uppfattades av läsarna. Tillförlitliga och seriösa 

nyheter värderades högre i morgonpressen än i kvällspressen. Där var det istället 

viktigare med intressanta och stimulerande nyheter. Det kan förklaras genom att 

kvällspressen säljer lösnummer genom reportage om brott (Demker & Duus-Otterström, 

2011). Aftonbladets läsare ville också i högre utsträckning ha oväntade nyheter än 

Dagens Nyheters läsare (Jansson, 1997).  

 

Enligt Lindgren och Lundström (2010) är journalistiska berättargrepp som intimisering, 

sensationalisering och emotionalisering mer förekommande i kvällspress än i 

morgonpress. Kvällspressen fokuserar också mer på brottsoffer i sin nyhetsrapportering 

än morgonpressen. Det kan förklaras genom att det är ett personifierande inslag. 

Kvällspressens nyhetsrapportering erbjuder också känslor som hat, lycka och sorg, där 

brott är ett ämne som väcker starka känslor hos publiken (Gripsrud, 1992). Det är en 

anledning till varför kvällspressen tenderar att rapportera om brott i högre utsträckning 

än morgonpressen. Genom att beskriva detaljer om brottet och dramatisera 

händelseförloppet förstärks också känslorna som tidningen försöker förmedla.  

 

Pollack (2008) menar också att brott tenderar att bli nyheter då det är en avvikelse från 

det normala. Sedan 1990-talet har nyheternas framställning av brott förändrats från att 

ha haft fokus på gärningsmannen till att brottsoffer numera har en utmärkande roll i 

nyhetsartiklar om brott (Karmen, 2004 se Lindgren och Lundström, 2010: Demker och 

Duus-Otterström, 2011, s. 16). Konsekvenserna av de inträffade brotten har också fått 

ett större utrymme i journalistiken. Det kan då handla om skador och gärningsmannens 

samt offrets psykiska tillstånd.   

 

Enligt Pollack (2001) kan brottsjournalistiken anta en roll som inspiratör till brott 

genom glamorisering. Det kan då upplevas vara ett hot mot samhällets moral och 

ordning. Genom brottsrapporteringen kan även en överdriven rädsla spridas i samhället. 

Det leder till att publiken kan känna sig otrygga och upplever ett behov av myndigheter, 

som till exempel fler poliser, för att minska otryggheten. Därför anser vi att det är 

relevant att undersöka likheter respektive skillnader mellan Aftonbladet och Dagens 

Nyheters rapportering om dessa typer av grova våldsbrott. 
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4 Metod 

I följande kapitel redogör vi för studiens empiriska material som innefattar åtta artiklar 

från Aftonbladet och fyra artiklar från Dagens Nyheter. Sedan presenteras den kritiska 

diskursanalysen som vi använde oss av i den kvalitativa textanalysen. Vi utgick då från 

Faircloughs tredimensionella modell. Vidare redogör vi för etiska överväganden i 

studien som är relevant för oss i synnerlighet då ämnet är känsligt. Avslutningsvis 

reflekterar vi kritiskt kring vår undersökning.  

 

4.1 Urval och avgränsningar 

Nyheter om brott värderas högt av nyhetsredaktioner och är ett ämne som förekommer i 

samtliga medier. Det leder till att det finns ett stort utbud av empiriskt material, men vi 

valde att koncentrera oss på tryckt press i studien och valet av tidningar landade på 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. Valet av tidningar grundades på att vi ville undersöka 

skillnader respektive likheter mellan kvällspressens och morgonpressens 

nyhetsrapportering om dessa typer av brott och om rapporteringen skiljde sig åt när 

gärningsmannen var en kvinna eller en man. Aftonbladet är en av Sveriges största 

kvällstidningar medan Dagens Nyheter är en av Sveriges största morgontidningar. 

Enligt Gripsrud (1992) använder kvällspressen mer sensationella och personifierande 

inslag än morgonpressen. Jansson (1997) menar också att seriösa nyheter värderas 

högre i Dagens Nyheter än i Aftonbladet där publiken istället förväntar sig oväntade 

nyheter. Det går därför att anta att det finns skillnader mellan tidningarnas 

nyhetsrapporteringar.  

 

Vi valde sedan att undersöka hur män respektive kvinnor som begår dödligt våld mot 

sina barn framställs i tidningarna. Vi anser att det är intressant då kvinnor ofta 

porträtteras som ett hemmafruideal och män framställs som en familjeförsörjare 

(Hirdman, 2003: Gill, 2007). När kvinnorna begår dödligt våld mot sina barn bryts den 

normen. Det kan därför vara av betydelse att undersöka om könsnormerna präglar 

tidningarnas framställningar av gärningsmännen. Vi anser även att det är av betydelse 

att undersöka hur offren samt relationen mellan aktörerna framställs då det ger en 

tydligare bild om nyhetsrapporteringen präglas av genusdiskurser. 

 

Vi gjorde sedan en tidsavgränsning och valde att endast undersöka mordfall som 

begicks mellan år 2010 och 2014. Avgränsningen var av betydelse då den historiska 
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tidpunkten inte skulle påverka synen på genus, förövare och offer. I den avgränsade 

tidsperioden valdes sedan fyra mordfall. Valet grundade sig på att det var dessa mord 

som hade fått mest medieuppmärksamhet.  

 

Vi avgränsade också vårt urval av nyhetsartiklar och analyserade den första artikeln som 

publicerades i tidningarna om mordfallet. Valet motiverade vi genom att vi ville 

undersöka den första bilden som tidningarna erbjöd läsarna. Anledningen till varför det 

endast blev en artikel per fall var för att tidningarna konstruerade gärningsmännen, 

offren och relationen mellan aktörerna på liknande sätt i samtliga artiklar. Vi ansåg 

därför att det var mer relevant att undersöka fler mordfall då det erbjöd studien fler 

infallsvinklar och aspekter. Sigtunakvinnan var dock ett undantag då vi undersökte två 

artiklar som publicerades i Aftonbladet. Det med anledning av att kvinnan framställdes 

hårdare i den andra artikeln när mer information om mordfallet hade uppdagats. 

Tidningarnas artiklar om mordfallen publicerades också samma dag eller med ett par 

dagars mellanrum. Det var ett kriterium som var av betydelse för vår undersökning 

eftersom det är en jämförande studie. Närhet i tid mellan artiklarna om samma mordfall 

gör det enklare att jämföra framställningen då tidningarna troligtvis rapporterar om 

samma sak. Det kan också leda till att skillnader respektive likheter i 

nyhetsrapporteringen är enklare att upptäcka. 

 

När vi sökte efter artiklar använde vi oss av mediearkivet Retriever till att börja med. 

Men där fick vi endast upp ett fåtal träffar och vi valde därför att vända oss direkt till 

tidningarnas egna sökmotorer. Om fallet Motalakvinnan fick vi upp 5 artiklar på Dagens 

Nyheters hemsida respektive 5 via Aftonbladets när vi använde sökorden kvinna, 

Motala, mord, plåster. Sökorden kvinna, dränkte, söner, Sigtuna, mord genererade i 13 

artiklar om Sigtunakvinnan i Dagens Nyheter och 11 artiklar i Aftonbladet. Om fallet 

Dalarömannen hittade vi 20 artiklar i Dagens Nyheter samt 8 i Aftonbladet med 

sökorden Dalarö, man, mord. Med sökorden Umeå, man, son, mord hittade vi 13 

artiklar i Dagens Nyheter och 6 i Aftonbladet. De analyserade artiklarna förtecknas i 

bilaga 1. Tre av artiklara fanns inte som webblänkar men de finns bifogade i bilaga 2.   
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4.2 Kritisk diskursanalys som metod 

För att besvara studiens frågeställningar använde vi oss av en kritisk diskursanalys och 

utgick från Faircloughs tredimensionella modell. Genom att använda den kritiska 

diskursanalysen kunde vi undersöka vilka diskursiva mönster som fanns kring 

gärningsmän, brottsoffren och relationen mellan aktörerna i artiklarna. Metoden var 

även relevant för studien då undersökningen utgår från ett socialkonstruktionistiskt 

perspektiv. Winther Jørgensen och Phillips (2000) menar att socialkonstruktionismen 

kan användas när diskurser ska identifieras och analyseras. Det innebär då att diskurser 

bland annat påverkas av den kulturella och historiska tidpunkten. Det var relevant att ha 

i åtanke i vår undersökning då genusdiskurser har förändrats med tiden. Diskurser 

påverkas även av socialkonstruktionistiska aspekter som sociala relationer och sociala 

handlingar.  

 

“En diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7).  

 

Den kritiska diskursanalysen utgår från att nyhetsjournalistikens framställning av 

världen inte är en spegelbild av verkligheten. Den påverkas istället av samhällets syn på 

omvärlden, identiteter samt sociala relationer. Nyhetsrapporteringen kan sedan bidra till 

att synen på omvärlden, identiteter och sociala relationer förändras eller att den aktuella 

världssynen förstärks. Enligt Grabe, Trager, Lear och Rauch (2006) konstrueras 

kvinnliga gärningsmän som hemska, svaga och galna i nyhetsjournalistiken då det är ett 

sätt att kontrollera kvinnorna eftersom brottsligheten ansågs vara del av den kvinnliga 

befrielsen. Genom att beskriva kvinnorna som en avvikelse från det normala bidrar 

journalistiken till att förstärka genusdiskurser om kvinnor.  

 

För att undersöka Aftonbladet och Dagens Nyheters artiklar om manliga respektive 

kvinnliga förövare använde vi oss av Norman Faircloughs tredimensionella modell. Vi 

anser att den är relevant för vår studie eftersom Winther Jørgensen och Phillips (2000) 

menar att den förekommer vid forskning om kommunikation och samhällsproblem 

vilket studien hamnar inom ramen för.  

 

Norman Fairclough menar att texter kan brytas ner i tre dimensioner. Det är en text, en 

diskursiv praktik och en social praktik. Enligt Fairclough hänvisar ordval och språket 
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till tidigare diskurser (Winther Jørgensen och Phillips, 2000). Vi undersökte då hur 

språkliga uttryck som grammatik, metaforer och ordval användes i artiklarna och 

jämförde fynden med genusteorin samt tidigare forskning. Då kunde vi även identifiera 

vilka tidigare diskurser som artiklarna byggde på vilket är textens diskursiva praktik. 

Den sociala praktiken utgår från att texter antingen förstärker eller omstrukturerar 

diskurser. Om en text bygger på typiska ordval förstärks diskursen (Winther Jørgensen 

och Phillips, 2000). Gill (2007) menar exempelvis att artiklar om kvinnor tenderar att 

fokusera på deras roll som mamma. När nyhetsjournalistiken beskriver kvinnor som 

mammor förstärks den diskursen. När de istället framställs som framgångsrika 

affärskvinnor omstruktureras genusdiskursen om kvinnor då nya element tillförs. Det 

kan sedan påverka synen på vad som anses vara typiskt kvinnligt.  

 

När vi gjorde den kritiska diskursanalysen undersökte vi gärningsmännen, offren samt 

deras relation separat. Sedan jämförde vi tidningarnas framställningar av aktörerna och 

de fyra mordfallen med varandra. Studiens resultat presenteras tematiskt utifrån 

diskurser som vi identifierade i Aftonbladet och Dagens Nyheters artiklar.  

 

4.3 Frågor till texten 

För att undersöka brottsjournalistikens rapportering ställde vi frågor till texterna som 

utgår från studiens övergripande frågeställning samt underfrågeställningar. Det hjälpte 

oss att identifiera detaljer i texterna.  

 

1A: Hur benämns gärningsmännen respektive offren? 

Vilka egenskaper tillskrivs gärningsmännen respektive offren? 

Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan kvinnliga och manliga 

gärningsmän? 

 

1B: Hur beskrivs relationen mellan gärningsmännen och offren? 

Hur framställs gärningsmännens roll som föräldrar i texterna?  

 

Vilka likheter respektive skillnader finns det mellan framställningen av aktörernas 

relation om gärningsmannen är en kvinna eller en man? 
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1C: Vilka skillnader respektive likheter finns det i Aftonbladet och Dagens 

Nyheters rapportering om gärningsmännen, offren och relationen mellan aktörerna? 

 

4.4 Forskningsetik  

Etiska överväganden var relevant för vår studie då föräldrar som begår dödligt våld mot 

sina barn är ett känsligt ämne som väcker etiska dilemman. Därför är det viktigt att 

studien inte präglas av våra egna värderingar om vad vi anser är rätt eller fel. Etik går 

ofta hand i hand med moral. Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) menar att alla 

människor besitter moral men att etik utvecklas i samspel med samhällsnormer.  

 

“Både etiken och moralen består av normativa antaganden som säger vad som 

är gott eller ont och som rekommenderar eller förbjuder olika beteenden. Man 

brukar skilja mellan värderingar, som just tillskriver något ett värde, ”gott”, 

”ont”, ”dåligt”, ”värdefullt”, ”skönt”, ”fult” etc. och normer, som säger vad 

som är ”plikt”, ”rätt” eller ”orätt”, vad vi bör göra och vad vi bör avstå ifrån.” 

(Gustafsson, Hermerén och Petterson, 2011, s. 16). 

 

Forskningsetiken är riktlinjer för hur forskare ska förhålla sig till framförallt 

intervjupersoner som medverkar i forskningen (Gustafsson, Hermerén och Petterson, 

2011). Trots att vi inte gjorde några intervjuer anser vi att det var relevant att 

anonymisera gärningsmännen och offren i studiens artiklar. Vi anser att det är viktigt att 

visa hänsyn till gärningsmännen och offrens anhöriga samt att publicering av namn kan 

leda till negativa konsekvenser för de inblandade i mordfallen. Därför valde vi att inte 

publicera namnen på de medverkande i artiklarna, även när tidningarna publicerade 

namnen. Det handlade inte bara om gärningsmännen och offren utan även om 

intervjupersonerna som uttalade sig eller nämndes med namn i artiklarna. Därför 

benämner vi personerna som ”XX” i studien för att upprätthålla anonymitet. 

Fortsättningsvis valde vi att berätta om mordfallen i korthet och inte beskriva 

händelseförloppet i detalj i bakgrunden då det kan väcka starka känslor, samt för att visa 

hänsyn till offrens och gärningsmännens anhöriga.  

 

4.5 Metodkritik 

Den kritiska diskursanalysen som metod för kvalitativa textanalyser har många fördelar. 

Genom den kan underliggande och dolda maktstrukturer upptäckas. Men det finns 

också problem som kan uppstå när den används för att analysera texter. Ett problem 
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med metoden är subjektiviteten då analysen kan tendera att utgå från forskarens egna 

referensramar. Det menar Winther Jørgensen & Phillips (2000) är en kritik som har lyfts 

fram mot den kritiska diskursanalysen. Det leder till att diskurserna som identifieras kan 

präglas av våra egna erfarenheter samt åsikter. Det har delvis varit problematiskt i vår 

studie då föräldrar som begår dödligt våld mot barn väcker moraliska dilemman. Men 

som forskare är det viktigt att inte låta sina egna värderingar prägla undersökningen och 

skriva vad som är rätt eller fel.  

 

Vi som forskare är också del av den kulturen som vi undersöker i studien. Winther 

Jørgensen & Phillips (2000) menar då att det kan vara svårt att upptäcka diskursiva 

mönster i och med att de är självklara sanningar. För att minska risken av att resultaten 

präglas av våra egna referenser försökte vi ställa oss främmande till artiklarna och 

undersöka texterna utifrån teorier om genus och tidigare forskning om förövare och 

offer.  

 

“Det är genom en bestämd teori som man kan ställa sig främmande för några 

av sina självklarheter och ställa frågor till materialet än man kan göra utifrån 

sin vardagsförståelse” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 30). 

 

I studien har vi också valt att endast undersöka hur tryckt press framställer 

gärningsmän, offer och relationen mellan aktörer i brott där föräldrar begår dödligt våld 

mot sina barn. Genom avgränsningen av empiriskt material undersöks varken bilder 

eller rörliga bilder vilket kan leda till att vi inte får en lika tydlig bild om vilka diskurser 

som präglar nyhetsjournalistikens framställning. Men vi hade inte avsikt att undersöka 

hur rapporteringen ser ut i nyhetsradio, TV eller i journalistiska bilder. Syftet med 

studien var istället att undersöka hur morgonpressen respektive kvällspressen 

konstruerade aktörerna samt relationen. Därför var det irrelevant för oss att använda 

material från TV, radio och bilder. Studien genomfördes också under en kortare period 

och vi behövde därför avgränsa materialet. Men det hade varit intressant att undersöka 

hur aktörerna samt relationen framställdes i TV, radio och journalistiska bilder och det 

hade kunnat tillföra andra aspekter i studien. 

 

Fortsättningsvis kan även antalet artiklar och brottsfall påverka studiens utfall. Men 

fallen ligger nära varandra i tid och den historiska tidpunkten påverkar därför inte synen 

på manligt respektive kvinnligt. Vi valde även att undersöka totalt nio artiklar. Det 
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fanns ett begränsat antal artiklar om morden och i artiklarna porträtterades aktörerna och 

relationen på liknande sätt. Vi anser därför att det är ett tillräckligt stort urval för vår 

kvalitativa textanalys. Men genom att undersöka fler artiklar hade vi kunnat uppnå en 

högre reliabilitet. Men på grund av studiens korta tidsperiod behövde vi även avgränsa 

vårt empiriska material.  

 

Avslutningsvis menar Bergström och Boréus (2012) att ett problem som kan uppstå när 

den kritiska diskursanalysen används som metod är att det kan bli otydligt hur forskaren 

går tillväga. Det kan inträffa när forskaren inte redovisar sina resultat grundligt och 

förklarar sina tillvägagångssätt. För att minska den risken har vi varit noga med att 

förklara hur vi har identifierat diskursiva mönster i artiklarna samt hur de stärker eller 

bryter mot tidigare forskning eller teorier.  
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5 Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras studiens resultat utifrån diskursiva teman som vi har 

identifierat i artiklarna. Vi redogör för teman om gärningsmän, offer och hur aktörernas 

relation beskrivs i Aftonbladet och Dagens Nyheter. Vi presenterar också skillnader och 

likheter mellan tidningarnas framställningar. Avslutningsvis sammanfattas resultaten.  

 

5.1 Gärningsman 

5.1.1 “Aggressiva och hotfulla” 

Grova våldsbrott tyder på en aggressivitet vilket Grabe, Trager, Lear och Rauch (2006) 

menar är en egenskap som betonas i nyhetsjournalistiken om framförallt manliga 

gärningsmän. Det är en könsstereotypisk bild av män och när de begår brott förstärks 

den normen. Det var ett tema som vi identifierade i Aftonbladets artiklar när förövaren 

var en man.  

 

“Flera vittnen uppger att när uppbrottet var ett faktum agerade han våldsamt”  

(Aftonbladet 2013-10-01 Här gömde sig pappan).  

 

I citatet beskrivs Dalarömannen som aggressiv i det avseendet att han blev våldsam 

efter skilsmässan med barnens mamma. Läsaren erbjuds också en hotfull bild av 

mannen då Aftonbladet lyfter fram meddelanden som mannen ska ha skickat samt att 

vittnen fick utrymme att uttrycka känslor av rädsla i artikeln.  

 

“[...] Bland annat ska han ha skickat hotfulla sms.” 

 “- Hon har fruktat för sitt liv, säger en vän till familjen”,  

“- Det känns otäckt att han kom hit.” (Aftonbladet 2013-10-01 Här gömde sig 

pappan).  

 

Att barnens mamma fruktade för sitt liv kan antyda att gärningsmannen var aggressiv då 

kvinnan upplevde att han hade avsikt att skada henne. Genom ordval som “hotfulla”, 

“fruktat” och “otäckt” kan starka känslor väckas hos läsaren. Även Umeåmannen 

framställs som aggressiv och hotfull i Aftonbladets artikel.  

 

“Gömde sig före mordet” 

“Enligt vännen ska mamman under våren ha sökt hjälp hos kvinnojouren.” 
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“- De vistades på ett skyddat boende i en vecka” (Aftonbladet 2011-07-11 

“Gömde sig före mordet”).  

 

Citaten antyder att kvinnan kände sig hotad av gärningsmannen då Aftonbladet skriver 

att hon sökte hjälp hos kvinnojouren samt att hon gömde sig för mannen. Till skillnad 

från Aftonbladet beskrivs inte de manliga förövarna som aggressiva eller hotfulla i 

Dagens Nyheter. Däremot genom dramatiska ordval som “polisjakt” i Dagens Nyheters 

artikel om Dalarömannen kan läsaren uppfatta honom som våldsam, trots att gripandet 

var helt odramatiskt enligt polisens uttalande.  

 

5.1.2 “Försörjaren och den idealiska hemmafrun” 

Hirdman (2003) menar att det finns ett genuskontrakt som beskriver relationen mellan 

män och kvinnor. Den utgår från att kvinnans plats är i hemmet där hennes roll är att 

vara omsorgsfull och ta hand om familjen. Även Gill (2007) menar att det ofta är fokus 

på barn i nyhetsartiklar om kvinnor. Mannen ska enligt kontraktet istället försörja 

kvinnan. Hur män respektive kvinnor porträtteras i nyhetsjournalistiken grundar sig på 

genuskontraktet, vilket var ett tema som vi identifierade i Aftonbladets artiklar om de 

manliga respektive kvinnliga gärningsmännen.  

 

“Att den skötsamma, ansvarsfulla tvåbarnsmamman misstänks ha mördat 

sönerna som var hennes allt” (Aftonbladet 2011-09-21 “Jag försökte hjälpa 

dem”) 

 

Sigtunakvinnan framställs som en skötsam och ansvarsfull mamma i Aftonbladets 

artikel. Genom att konstruera kvinnorna på det sättet förstärks den kvinnliga normen om 

att kvinnor ska vara omsorgsfulla mammor.   

 

“Lägenheten var nedgången och elen hade stängts av” 

 “- Det brukade inte ens finnas två odiskade muggar på diskbänken, inte en 

fläck, men nu var det smuts överallt” (Aftonbladet 2011-09-21 “Jag försökte 

hjälpa dem”) 

 

Läsarna erbjuds en bild av en kvinna som bryter mot de kvinnliga normerna om att hon 

ska sköta om hemmet och vara ansvarsfull. När Sigtunakvinnan begick dödligt våld mot 

sina söner bröts kontraktet eftersom gärningen går emot de kvinnliga normerna. Innan 

mordet förstärkte kvinnans handlingar normerna eftersom hon beskrivs ha varit skötsam 
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i det avseendet att det inte brukade finnas odiskade muggar på diskbänken eller fläckar i 

bostaden. Det stärker den kvinnliga rollen som den idealiska hemmafrun. Aftonbladet 

nämner även att Sigtunakvinnan skulle börja arbeta som städerska innan hon begick 

brottet. Det är ett yrke som ofta associeras som typiskt kvinnligt. Genom att nämna det 

förstärks återigen kvinnans roll som den idealiska hemmafrun.  

 

“Lägenheten var full med disk, sopor, oöppnad post. XX räknade till ett 

fyrtiotal pizzakartonger. - Hon kom in i torsdagskväll och köpte sex pizzor. Vi 

tyckte det var lite märkligt men hon sade att de byggde om i hennes lägenhet 

och att hon inte kunde laga mat, säger en anställd på pizzerian” (Aftonbladet 

2011-09-21 “Jag försökte hjälpa dem”). 

 

Även här erbjuds läsarna en bild av en kvinna som inte följer normerna eftersom 

Aftonbladet beskriver hur det ligger sopor, disk och oöppnad post i bostaden. I citatet 

framgår det även att hon inte lagar mat utan att hon köper pizza. Det var någonting som 

en anställd på den lokala pizzerian reagerade på. Genom att den anställda fick utrymme 

att reagera på kvinnans handling i artikeln förstärks det att handlingen var avvikande 

från normerna. I Aftonbladets artikel om Motalakvinnan intervjuades också en lokal 

person från en matbutik, vilket kan jämföras med den anställda på pizzerian.  

 

“- De brukar handla här som alla andra. Det här var inget man kunde ana, en 

ofattbar tragedi” (Aftonbladet 2013-06-18 Hon dödade sin treåring med 

plåster). 

 

Genom att intervjua lokala människor som arbetar i matbutiker förstärks normen om att 

det är kvinnor som ansvarar för familjen och hemmet. I Aftonbladets artiklar om 

männen har endast vänner och familjemedlemmar intervjuats. Det kan återigen antyda 

att det är en kvinnlig norm att sköta om hemmet. Det innebär att det inte är lika relevant 

att intervjua samma personer i artiklarna om männen eftersom de inte har samma ansvar 

i hushållet enligt normen. En manlig norm är istället att vara familjeförsörjare, enligt 

Hirdman (2003). Det var en mediekonstruktion av männen som vi kunde identifiera i 

artiklarna.  

 

“I ett drygt dygn var den 40-årige företagaren på flykt genom Sverige” 

(Aftonbladet 2013-10-01 “Här gömde sig pappan”). 
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“Han försörjde sig som egenföretagare inom fastighetsbranschen:” 

(Aftonbladet 2013-10-01 Levde i nytt förhållande - kunde inte glömma exet).  

 

“För omkring ett år sedan slutade han hos sin tidigare arbetsgivare. Sedan dess har han varit 

arbetslös” (Aftonbladet 2011-07-11 “Varför, varför, varför?”).  

 

Aftonbladet benämner Dalarömannen som egenföretagare och beskriver även hans yrke 

i fastighetsbranschen. Även Umeåmannens arbetssituation beskrivs i Aftonbladets 

artikel när de skriver hur mannen slutade på sitt arbete och har sedan ett år tillbaka varit 

arbetslös.  

 

Enligt Gill (2007) finns det skillnader mellan hur nyhetsjournalistiken refererar till män 

och kvinnor i artiklar. När det handlar om kvinnor betonas oftare könet än i artiklar om 

män. Det var ett tema som vi identifierade i Dagens Nyheter och Aftonbladets artiklar 

om de manliga respektive kvinnliga gärningsmännen. Sigtunakvinnan och 

Motalakvinnan refereras genomgående som “mamma” eller “tvåbarnsmamman” vilket 

är en vanligt framställning av kvinnor i journalistiken. De manliga gärningsmännen 

beskrivs istället som “en manlig anhörig” eller “en 40-årig man”. I Dagens Nyheter 

nämns inte mannens roll som förälder, men det nämns i båda Aftonbladets artiklar. 

Dalarömannen beskrivs också som den “40-årige företagaren”. Genom att beskriva 

mannen som egenföretagare förstärks återigen den manliga rollen.  

 

5.1.3 “Psykisk ohälsa och hämndlystenhet som motiv” 

Psykologin bakom grova våldsbrott har ökat och publiken suktar efter att veta motiven 

bakom gärningarna. Grabe, Trager, Lear och Rauch (2006) menar att två typer av 

individualiserade motiv som lyfts fram i nyhetsjournalistiken är hämnd och psykisk 

ohälsa. Genom att erbjuda publiken en individualiserad bild av gärningsmannen och 

motiven tar journalistiken avstånd och exkluderar brottet, menar Demker och Duus-

Otterström (2011). Det var ett tema som vi identifierade i Aftonbladets artiklar om män 

respektive kvinnor som begår dödligt våld mot sina barn. Men det finns skillnader 

mellan vilka motiv som lyfts fram mellan könen. Bakomliggande orsaker till männens 

brottslighet beskrivs med fokus på hämndlystenhet, medan Aftonbladet tenderade att 

framställa kvinnornas motiv utifrån psykisk ohälsa.  
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När män respektive kvinnor begår dödligt våld mot sina barn menar Grabe, Trager, Lear 

och Rauch (2006) att nyhetsjournalistiken har ett behov av att förklara gärningarna. I 

synnerlighet när brottet begås av en kvinna eftersom det bryter mot den kvinnliga 

könsnormen om att de ska ta hand om barnen. Kvinnorna behandlas då hårdare i 

nyhetsjournalistiken och framställs som galna, hemska och svaga.  

 

“- Någonting har hänt med henne. Jag tror att hon kände att hon inte längre 

kunde ta hand om sina barn”  

“-Min syster levde för sina barn och de levde för henne. Hon måste ha varit så 

deprimerad och kommit till en punkt då hon inte såg någon annan utväg. Jag 

vet att hon inte ville göra det här [...]”  (Aftonbladet 2011-09-21 “Jag försökte 

hjälpa dem”). 

 

Sigtunakvinnan beskrivs i citatet som “deprimerad” och “att hon inte längre kunde ta 

hand om sina barn”. Det kan antyda att hon är psykiskt sjuk och att det kan vara en 

orsak till varför hon begick dödligt våld mot sina två söner. Grabe, Trager, Lear och 

Rauch (2006) menar också att en kvinna behandlas förmildrande av nyhetsjournalistiken 

om hon inte har brutit mot kvinnliga normer före brottet. Sigtunakvinnan beskrivs ha 

levt för sina barn och att hon var en skötsam och ansvarsfull tvåbarnsmamma. Det kan 

antyda att hon var en omsorgsfull mamma i det avseendet att hon brydde sig om sina 

barn före brottet. I citatet beskrivs kvinnans motiv med förmildrande förklaringar som 

“någonting måste ha hänt med henne”, “hon måste ha varit så deprimerad” och “jag vet 

att hon inte ville göra det här”. Det kan förklaras genom att hon före mordet inte hade 

brutit mot kvinnliga könsroller. Motiven bakom Motalakvinnans gärningar beskrivs 

istället med en annan ton i Aftonbladet.  

 

“Redan i januari slog pappan larm till socialtjänsten - kvinnan hotade att döda 

barnet och sig själv.”  

“Det senaste året har han kämpat för att dottern skulle bo hos dem växelvis 

men kvinnan har vägrat” (Aftonbladet 2013-06-18 Hon dödade sin treåring 

med plåster).   

 

Aftonbladet beskriver att kvinnan hotade med att ta sitt eget och dotterns liv, vilket kan 

antyda att även hon var psykiskt sjuk. Men till skillnad från Sigtunakvinnan där 

gärningarna till viss del förklaras förmildrande, tar Aftonbladet istället flickans pappas 

parti i artikeln om Motalakvinnan genom att betona hur pappan larmade socialtjänsten 



  
 

28 

och hur han “kämpade för dottern”. Beskrivningar som “kvinnan har vägrat” och 

“hotade att döda barnet” kan antyda att Motalakvinnan var irrationell. Psykisk ohälsa är 

också ett berättargrepp som nyhetsjournalistiken använder sig av för att exkludera 

gärningsmännen och brotten (Demker och Duus-Otterström, 2011). Det är även en 

aspekt som delvis finns med i Aftonbladets artiklar om de manliga gärningsmännen. 

Men där är det en hämndlystenhet som framställs ha varit männens drivkraft.   

 

“Enligt flera av varandra oberoende uppgiftslämnare skrev han: “Hämnden är 

ljuv” (Aftonbladet 2013-10-01 “Här gömde sig pappan”) 

 

“Vad som ligger bakom brottet var i går oklart. Men flera personer i familjens 

närhet vittnar om slitningar mellan makarna. - Det var rörigt och hon pratade 

om att hon ville separera. [...]” (Aftonbladet 2011-07-11 “Gömde sig före 

mordet”) 

 

I citaten beskriver Aftonbladet Dalarömannen och Umeåmannens gärningar som en 

hämnd mot barnens mamma. I artikeln om Dalarömannen lyfts meddelanden fram som 

han ska ha skickat efter att han begick gärningen. “Hämnden är ljuv” antyder att han 

begick gärningen med avsikt att hämnas. I Aftonbladets artikel om Umeåmannen 

beskrivs istället splittringar mellan honom och hans fru. Genom att skriva “vad som 

ligger bakom brottet var ... oklart [...] Men flera [...] vittnar om slitningar mellan 

makarna” antyder Aftonbladet att hämnd kan ha varit en orsak som drev mannen att 

begå gärningen. I Dagens Nyheters artiklar om de manliga respektive kvinnliga 

gärningsmännen spekuleras det inte kring motiven bakom gärningarna.  

 

5.1.4 “Depression” 

Enligt Lindgren och Lundström (2010) samt Demker och Duus-Otterström (2011) tar 

nyhetsjournalistiken avstånd och exluderar gärningsmannen när individuella egenskaper 

lyfts fram. Depression var ett tema som vi identifierade i Aftonbladets artiklar om de 

manliga respektive kvinnliga gärningsmännen.   

 

“Men även om mannen var öppen och trevlig utåt tycks han ha skärmat av sig 

från släkten och sina nära kompisar” (Aftonbladet 2011-07-11 “Varför, 

varför, varför?”).    
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Citatet erbjuder läsaren en bild av hur Umeåmannen isolerade sig från omvärlden, och 

trots att han var “öppen och trevlig” hade han tagit avstånd från sin familj och sina 

vänner. Ordval som “skärmat av sig” kan tyda på en psykisk ohälsa eftersom det är en 

avvikelse från mannens normala beteende.  

 

“Elen stängdes av och högen med pizzakartonger växte när mamman förlorat 

jobbet” (Aftonbladet 2011-09-21 “Jag försökte hjälpa dem”). 

 

Läsarna erbjuds en bild av en isolerad kvinna som inte tar hand om sig själv. 

Aftonbladet beskriver det som att kvinnan slutade betala räkningar och ta hand om 

hemmet när hon förlorade arbetet. Om den avstängda elen och högen med 

pizzakartonger hade stått för sig själva hade det kunnat tyda på någonting annat än 

psykisk ohälsa, men eftersom situationen var en konsekvens av att hon förlorade arbetet 

betyder det att hon inte alltid har varit på det sättet.  

 

“Hon fick det istället allt kämpigare och slutade helt och hållet att svara i 

telefon. När oroliga vänner åkte hem och knackade på dörren öppnade ingen” 

(Aftonbladet 2011-09-21 “Jag försökte hjälpa dem”). 

 

“[...] det är som att hon stängt in sig med sina barn i lägenheten, som i en 

kokong” (Aftonbladet 2011-09-21 “Jag försökte hjälpa dem”). 

 

“När sommarlovet var slut stannade kvinnan kvar i lägenheten med sina barn 

- som egentligen skulle ha börjat skolan och förskolan” (Aftonbladet 2011-09-

21 “Jag försökte hjälpa dem”). 

 

Aftonbladets citat om Sigtunakvinnan erbjuder läsaren återigen en bild av en isolerad 

kvinna som avskärmar sig från samhället. Det genom meningar som “slutade [...] att 

svara i telefonen”, “stängt in sig [...] som i en kokong” och “stannade [...] kvar i 

lägenheten med sina barn” trots att skolundervisningen hade börjat.  

 

 “...som en familj som för det mesta höll sig för sig själva på den ensligt 

belägna gården uppe i skogen” (Aftonbladet 2013-06-18 Hon dödade sin 

treåring med plåster).  

 

“Kvinnan levde ensligt till ute i skogen utanför samhället” (Aftonbladet 2013-

06-18 Hon dödade sin treåring med plåster).   
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Genom att beskriva Motalakvinnan som att hon “höll sig för sig själv” och “levde 

ensligt” utanför samhället framställs hon som en ensamvarg. Aftonbladet lyfter även 

fram att kvinnan försökte begå självmord vilket tyder på en psykisk ohälsa. Självmord 

var även ett tema som vi identifierade i Aftonbladets artiklar om Dalarömannen. Det 

lyfts fram genom citat och beskrivningar om hur de hittade blod i mannens bil.   

 

“I samma hus fanns flickans mamma, en kvinna i 30-årsåldern, som försökte 

ta sitt eget liv” (Aftonbladet 2013-06-18 Hon dödade sin treåring med 

plåster). 

 

“-Vi tror att han åkte dit för att ta sitt liv [...]”  

“Mannen hade skurit sig själv och blod fanns i hans bil” (Aftonbladet 2013-

10-01 Här gömde sig pappan). 

  

“Det var blodspår i bilen som till sist ledde polisen till honom enligt 

Aftonbladet. Polisen vill inte bekräfta uppgifterna.” (Dagens Nyheter 2013-

10-01 Efter polisjakten - man greps för mord på barn). 

 

Aftonbladet lyfter fram självmordsförsök i artikeln om Dalarömannen. Där framgår det 

att mannen hade åkt till Öland för att begå självmord. Han ska då ha skurit sig själv och 

det ska ha funnits blod i hans bil, uppger Aftonbladet. I Dagens Nyheter nämns det 

endast att polisen hade hittat blodspår i bilen. Enligt Jansson (1997) värderas 

tillförlitliga och seriösa nyheter högre i Dagens Nyheter än i Aftonbladet som avser att 

chocka publiken. Det kan vara en anledning till varför rapporteringen skiljde sig åt 

mellan tidningarna och varför vissa detaljer avslöjades i Aftonbladet.  

 

5.1.5 “Kvinnorna beskylls för brottet och männen behandlas förmildrande”  

Grabe, Trager, Lear och Rauch (2006) menar att kvinnor bryter mot samhällsnormer när 

hon begår brott. Men hon behandlas förmildrande av nyhetsjournalistiken när hon begår 

brott som förstärker den kvinnliga normen. Exempelvis när en kvinna begår stöld för att 

ge mat åt sina barn, förstärks normen om att kvinnor ska vara omhändertagande. Brott 

mot barn bryter däremot mot normerna och kvinnorna klandras framförallt i 

nyhetsjournalistiken (Grabe, Trager, Lear och Rauch, 2006). Det kunde vi identifiera i 

Aftonbladets artiklar om de kvinnliga gärningsmännen.  
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”Vad får en mamma att släcka livet för det allra finaste hon har? Två små 

pojkar som hon burit på i nio månader och älskar villkorslöst”(Aftonbladet 

2011-09-23 Varför bad hon inte om hjälp?) 

 

“Men när en mamma blir så desperat att hon dränker sina barn finns ingen 

ensam syndabock att skylla på eller ställa till svars. Barnen har berövats sina 

liv och sin framtid. De kan inte längre leka och skratta, gå i skolan, växa upp 

och själva få barn” (Aftonbladet 2011-09-23 Varför bad hon inte om hjälp?) 

 

Sigtunakvinnan klandras i citatet då hon beskrivs ha “släckt livet för det allra finaste hon 

har”. Publiken erbjuds också en inblick i hur barnens liv hade kunnat se ut om kvinnan 

inte hade begått dödligt våld mot dem. Genom meningen “de kan inte längre leka och 

skratta, gå i skolan, växa upp och själva få barn” ges barnen också sympati medan 

kvinnan klandras för gärningen. Grabe, Trager, Lear och Rauch (2006) menar att 

samhällsstrukturer och institutioner aldrig beskylls för grova våldsbrott mot barn. Men 

vi kunde identifiera en antydan till institutioner och strukturer som klandras för brottet i 

Aftonbladets artiklar om kvinnorna.  

 

“I januari berättade pappan för en samtalsledare på socialtjänsten att kvinnan 

hotat att ta livet av sig själv och barnet om han inte lade ner rättsprocessen. 

Oron tilltog och i mars skrev pappans ombud till tingsrätten: “Det kan vara 

helt förödande att inte utreda flickans situation grundligt”. Men pappans 

uppgifter nådde aldrig den del av socialkontoret som gör utredningar om barn. 

Det blev aldrig någon vårdnadsutredning.” (Aftonbladet 2013-06-18 Hon 

dödade sin treåring med plåster).   

 

“Trots att de olika avdelningar sitter i samma korridor har inte informationen 

förts vidare” (Aftonbladet 2013-06-18 Hon dödade sin treåring med 

plåster).   

 

I citaten beskriver Aftonbladet hur flickans pappa kontaktade socialtjänsten kring 

situationen med Motalakvinnan. Genom att betona “helt förödande att inte utreda 

flickans situation” och sedan tillägga att det inte blev någon utredning kan reaktioner 

väckas hos läsarna då Aftonbladet antyder att flickans liv hade kunnat räddas. 

Institutionen klandras också när tidningen beskriver hur avdelningarna inte lyckades 

lösa situationen trots att de satt i samma korridor. Aftonbladet ifrågasätter då 

institutionens effektivitet och arbete. Även i Aftonbladets artikel om Sigtunakvinnan 
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finns en antydan till klandring mot samhällsstrukturer. Genom att avsluta artikeln med 

att socialchefen inte vill kommentera ärendet lämnas publiken i tron om att institutionen 

har någonting att gömma. 

 

“XX är besviken på att samhället inte har lyckats fånga upp och hjälpa 

mamman och hennes söner. - Det här får aldrig hända någon annan familj. 

Därför vill jag berätta om det här. Socialchefen XX i Sigtuna vill inte 

kommentera mammans ärende” (Aftonbladet 2011-09-21 “Jag försökte 

hjälpa dem”). 

 

Det finns även skillnader mellan artiklarna om vem som får komma till tals och uttrycka 

sig om gärningsmännen vilket kan påverka om de framställs förmildrande eller beskylls 

för handlingarna av tidningarna.  

 

“- Jag kan inte förstå det. Jag trodde inte att någon, allra minst min egen 

syster, kunde göra något sådant här [...]  

(Aftonbladet 2011-09-23 “Dränkte sina barn”) 

 

“- Det är djupt tragiskt. Det här är en liten ort där alla känner alla så det är helt 

klart omskakande, säger XX, som har drivit den lokala mataffären i 25 år och 

som kände till familjen.  

- De brukar handla här som alla andra. Det här var inget man kunde ana, en 

ofattbar tragedi, säger han.” (Aftonbladet 2013-06-18 Hon dödade sin 

treåring med plåster).   

 

I citaten beskrivs Sigtunakvinnan och Motalakvinnans gärningar som någonting 

ofattbart. Aftonbladet har dock valt att intervjua Sigtunakvinnans syster och väninna 

medan en anställd på den lokala mataffären som ”kände till familjen” får höras i artikeln 

om Motalakvinnan. Genom att Sigtunakvinnans syster får uttala sig i artikeln behandlas 

hon förmildrande då systern får möjlighet att uttala sig positivt om kvinnans egenskaper 

och modersroll. I artikeln om Motalakvinnan intervjuades istället en anställd på 

mataffären som hon har en betydligt svagare relation till än föregående exempel. Det 

antyder att hon klandras i högre utsträckning eftersom hon får mindre sympati. Även 

bekanta och släktingar till de manliga gärningsmännen får möjlighet att uttrycka sig i 

Aftonbladet.  
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“Farbrodern kan inte förstå att sjuåringen är knivmördad - och att den 

misstänkte är hans 53-årige bror.” (Aftonbladet 2011-07-11 “Varför, varför, 

varför?”) 

 

“Brodern sätter armbågarna på låren och stödjer huvudet i händerna. Beskedet 

om att hans bror är misstänkt för att ha dödat sin sjuårige son gör honom 

bestört” (Aftonbladet 2011-07-11 “Varför, varför, varför?”) 

 

“Mannen beskrivs som “strikt och noggrann” i sättet, av personer i 

omgivningen, som är svårt chockade.” (Aftonbladet 2013-10-01 Här gömde 

sig pappan) 

 

Även i artiklarna om Umeåmannen och Dalarömannen beskrivs gärningarna som 

ofattbara. Släktingar och vänner till Umeåmannen fick mer utrymme att uttrycka sin 

bestörtning än Dalarömannen där det endast nämns i form av “personer i omgivningen, 

som är svårt chockade”. Där får istället avlägsna bekanta eller främlingar uttrycka sin 

rädsla för mannen. Det kan vara ett sätt för tidningen att dramatisera händelseförloppet 

och locka till läsning genom att väcka känslor hos publiken vilket Gripsrud (1992) 

menar är en av kvällspressens avsikter.  

 

5.2 Offer 

5.2.1 “De oskyldiga barnen” 

Sedan 1990-talet har offer fått en mer utmärkande roll i brottsjournalistiken (Karen, 

2004 i Lindgren & Lundström, 2010: Demker & Duus-Otterström, 2011). Rapportering 

om offer är mer förekommande i kvällspress än i morgonpress (Lindgren & Lundström, 

2010). Enligt Gripsrud (1992) använder kvällspressen mer personifierande inslag, vilket 

kan innefatta rapportering om offer. När nyhetsjournalistiken konstruerar offer erbjuds 

en bild av hur de levde innan brottet. Det kan då inkludera relationer, aktiviteter och 

intressen. Det bidrar till offren framställs som oskyldiga och klandras då inte för brottet 

(Lindgren och Lundström, 2010).  

 

“Den lille pojken fyllde nyligen sju år. Han hade precis lärt sig att cykla, 

tyckte om att fiska med sin pappa och spela fotboll med de andra barnen” 

(Aftonbladet 2011-07-11 “Varför, varför, varför?”). 

 



  
 

34 

Aftonbladet beskriver i citatet att han precis hade lärt sig att cykla, brukade fiska med 

sin pappa och spela fotboll. Genom att lyfta fram pojkens intressen framställs han som 

oskyldig. I artikeln framhävs det också att pojken nyligen har fyllt sju år. Lindgren och 

Lundström (2010) menar även att ålder bidrar till att framställa offren som oskyldiga.. 

Offrens ålder finns med i samtliga artiklar om mordfallen i Aftonbladet och Dagens 

Nyheter. Det är även den enda beskrivningen av offren som finns med i Dagens 

Nyheter. Personifierade inslag används inte i lika stor utsträckning i morgonpress som i 

kvällspress (Gripsrud, 1992), vilket kan vara en förklaring.  

 

“På familjens balkong står en grill och i fönstret sitter en Nalle Puh-nalle.  

- Han var en fin pojke, säger en vän till familjen” (Aftonbladet 2011-07-11 

“Varför, varför, varför?”). 

 

Genom att beskriva hur det fanns en Nalle Puh-nalle i fönstret anspelar Aftonbladet på 

en oskyldighet i det avseendet att Nalle Puh associeras med småbarn. Det kan leda till 

att läsaren känner sympati för pojken. Han beskrivs som en “fin pojke” av en vän till 

familjen, vilket bidrar till den positiva framställningen av honom. Lindgren och 

Lundström (2010) menar att negativa beskrivningar av offret sällan finns med i 

nyhetsjournalistiken. Det skulle då leda till att offret klandras.  

 

“Den mördade treåringen beskrivs som en jättesöt, glad och tystlåten tjej” 

(Aftonbladet 2013-06-18 Hon dödade sin treåring med plåster).  

 

Flickan beskrivs som “jättesöt, glad och tystlåten”, vilket är en beskrivning som ofta 

förekommer i rapporteringen om offer. Enligt Lindgren och Lundström (2010) 

konstrueras offer som glada, omtyckta och sympatiska. Aftonbladet beskriver också hur 

flickan inte avviker från det normala då en vanlig uppfattning om barn är att de är 

jättesöta, glada och tystlåtna.  

 

“I stugan sov hans barn, två pojkar i dagisåldern och deras ett par år äldre 

syster. Sedan ska han enligt flera uppgiftslämnare har tagit bort stegen till 

barnens loftsäng, låst dörren och tänt eld på huset.” (Aftonbladet 2013-10-01 

Här gömde sig pappan) 

 

I artikeln om Dalarömannen berättar Aftonbladet hur barnen låg och sov när mannen 

dödade dem. Enligt Lindgren och Lundström (2010) betonar nyhetsjournalistiken hur 
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offren var upptagna med vardagliga aktiviteter vid tidpunkten av brottet. Det bidrar även 

till att barnen framställs som oskyldiga. Genom att skriva “dagisåldern” anspelar 

Aftonbladet återigen på småbarn vilket kan väcka sympati hos läsarna.  

 

5.3 Relationer 

5.3.1 “Den manliga anhöriga och tvåbarnsmamman” 

I samtliga artiklar om de kvinnliga gärningsmännen kunde vi identifiera hur deras roll 

som mamma beskrivs. De manliga gärningsmännen benämns även i sin roll som 

förälder i Aftonbladet, medan Dagens Nyheter inte avslöjade vilken relation offret och 

gärningsmannen hade. Det kan förklaras genom att kvinnors könsroll oftare beskrivs än 

männens.  

 

“Pappan misstänks ensam ha huggit ihjäl sin sjuårige son.” (Aftonbladet 

2011-07-11 “Gömde sig före mordet” 

 

“Vad som framkommit i förhören och vilken relation paret har till den döda 

pojken vill polisen inte uppge.” (Dagens Nyheter 2011-07-11 7-årig pojke 

knivdödad - anhörig har anhållits).  

 

Citaten ovan är tagna från artiklarna om Umeåmannen som är publicerade på samma 

dag. Aftonbladet avslöjar direkt vilken relation gärningsmannen och offret hade, medan 

Dagens Nyheter inte beskriver aktörernas relation. Vi kunde konstatera att Aftonbladet 

koncentrerade sig mer på relationen mellan gärningsmannen och offret än vad Dagens 

Nyheter gjorde. Men de kvinnliga gärningsmännens relation med offren avslöjades i 

samtliga artiklar i båda tidningarna.  

 

5.3.2 “Den aktiva pappan och den omsorgsfulla mamman”  

Gill (2007) och Hirdman (2003) menar att artiklar om kvinnor tenderar att fokusera på 

deras modersroll respektive omsorgsfulla egenskaper. Det är en framställning som är mer 

förekommande i artiklar om kvinnor än om män. I artiklarna om manliga respektive 

kvinnliga gärningsmän som begår dödligt våld mot sina barn kunde vi identifiera hur 

Aftonbladet benämnde gärningsmännens modersroll respektive fadersroll medan liknande 

jämförelse inte fanns med i Dagens Nyheter. Det kan återigen förklaras genom att 

kvällspressen använder sig av mer personifierande inslag än morgonpressen (Gripsrud, 

1992). 
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“Av andra källor beskrivs han också som “vilken pappa som helst”. - Men när 

han blev sur kunde han bli väldigt sur. Också över småsaker, säger en vän till 

familjen” (Aftonbladet 2013-10-01 Här gömde sig pappan).  

 

Dalarömannen beskrivs i citatet som “vilken pappa som helst” vilket antyder att hans 

fadersroll inte avviker från det normala. Enligt Grabe, Trager, Lear och Rauch (2006) 

konstrueras manliga gärningsmän som aggressiva i nyhetsjournalistiken. Genom att 

betona hur mannen kunde bli “väldigt sur” över småsaker kan han uppfattas som 

aggressiv av läsarna vilket leder till att bilden av manliga gärningsmän som aggressiva 

förstärks.  

 

“Enligt vännen ska mamman under våren ha sökt hjälp hos kvinnojouren. - 

Hon och sonen vistades på ett skyddat boende i vecka” (Aftonbladet 2013-10-

01 Här gömde sig pappan). 

 

Här framgår det att kvinnan kände sig hotad av Umeåmannen och bodde på ett skyddat 

boende med sin son. Läsaren erbjuds då en bild av att mannen är aggressiv på grund av 

att kvinnan och pojken kände sig hotade av honom. I Dagens Nyheter benämns varken 

Dalarömannen eller Umeåmannens roll som förälder utan endast som en anhörig.  

 

“Den misstänkte 53-åringen fiskar ofta - ibland tillsammans med sonen - i 

Nydalasjön i utkanten av Umeå.” (Aftonbladet 2011-07-11 “Varför, varför, 

varför?”).  

 

När Aftonbladet beskriver Umeåmannens roll som förälder nämns aktiviteter som 

mannen ibland gjorde med sonen. Vidare information om mannens föräldraroll finns 

inte med. Genom att det är den enda beskrivningen som erbjuds läsaren kan Aftonbladet 

antyda att Umeåmannen inte spenderade mycket tid med pojken då han ofta fiskade men 

att sonen endast “ibland” fick vara med.  

 

“- Min syster levde för sina barn och de levde för henne.” (Aftonbladet 2011-

09-23 “Dränkte sina barn”) 

 

“Att den skötsamma, ansvarsfulla tvåbarnsmamman misstänks ha mördat 

sönerna som var hennes allt.” (Aftonbladet 2011-09-21 “Jag försökte hjälpa 

dem”). 
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Sigtunakvinnan framställs istället som en skötsam och ansvarsfull tvåbarnsmamma som 

levde för sina barn. Genom beskrivningen antyder Aftonbladet att kvinnan var en 

omsorgsfull mamma innan hon begick mordet. Genom ordval som “levde för sina barn” 

och “sönerna som var hennes allt” betonas kvinnans kärlek till barnen vilket kan leda 

till att läsarna känner sympati för henne.  

 

“ - De brukar handla här som alla andra [...]” (Aftonbladet 2013-06-18 Hon 

dödade sin treåring med plåster). 

 

Till skillnad från Sigtunakvinnan som får sympati för sin modersroll i Aftonbladet, är 

den enda beskrivningen av Motalakvinnan en bild av en kvinna som brukar handla mat 

med sin dotter i den lokala mataffären. Genom citatet om Motalakvinnan förstärks den 

kvinnliga normen som den idealiska hemmafrun.  

 

“Den nu mordmisstänkta kvinnan bodde tillsammans med sin dotter i ett 

falurött hus med vita knutar i en glesbefolkad del av Östergötland” 

(Aftonbladet 2013-06-18 “Hon dödade sin treåring med plåster”) 

 

I citatet ovan beskriver Aftonbladet hur Motalakvinnan levde tillsammans med sin 

dotter i ett rött hus med vita knutar. Genom att måla upp en bild av hur huset såg ut kan 

läsaren identifiera sig med aktörerna eftersom det är ett typiskt familjehus i Sverige. 

Samtidigt beskriver Aftonbladet hur de levde “i en glesbefolkad del av Östergötland” 

vilket ger en exluderande bild eftersom de levde utanför samhället.   

 

“Föräldrarna har aldrig varit sammanboende utan mamman har haft ensam 

vårdnad medan pappan har haft visst umgänge” (Aftonbladet 2013-06-18 

“Hon dödade sin treåring med plåster”) 

 

“Sedan paret separerade hade mannen de tre gemensamma barnen, två pojkar 

i dagisåldern och deras något äldre syster, hos sig varannan helg.” 

(Aftonbladet 2013-10-01 Här gömde sig pappan). 

 

Även här beskrivs familjesituationen mellan mamman och dottern. Enligt texten hade 

mamman ensam vårdnad av dottern medan pappan sällan fick träffa henne. I det andra 

citatet förklarar Aftonbladet Dalarömannens familjesituation. Enligt Hirdman (2003) 



  
 

38 

och Gill (2007) är det en norm att kvinnor ska ansvara för barn mer än män. 

Motalakvinnan beskrivs ha haft ensam vårdnad av dottern medan flickans pappa endast 

fick träffa henne ibland. Det gäller även Dalarömannens familjesituation. Det förstärker 

den kvinnliga normen om att de har mer ansvar för barnen.  

 

5.4 Sammanfattning 

Genom den kritiska diskursanalysen kunde vi identifiera diskursiva mönster i artiklarna 

som vi sammanfattar i det här kapitlet. De manliga gärningsmännen framställs som 

aggressiva och hotfulla i Aftonbladet medan Dagens Nyheter varken tillskriver männen 

eller kvinnorna egenskaper. Sigtunakvinnan porträtteras som en omsorgsfull mamma 

och som en idealisk hemmafru innan hon begick dödligt våld mot sina barn, medan 

Motalakvinnan beskrivs som irrationell i Aftonbladet. Sigtunakvinnan fick därmed mer 

sympati då hon innan brottet inte bröt mot några kvinnliga normer. Aftonbladet 

beskriver Dalarömannens arbete som egenföretagare och hur Umeåmannen var arbetslös 

när han begick brottet. De kvinnliga gärningsmännens roll som mamma betonas i 

samtliga artiklar i både Dagens Nyheter respektive Aftonbladet. Dagens Nyheter 

benämner inte de manliga förövarnas roll som pappa utan de beskrivs istället som 

manliga anhöriga till offren. Fadersrollen nämns dock i samtliga artiklar i Aftonbladet. 

Offren konstrueras genomgående som oskyldiga genom att ålder, aktiviteter och 

intressen lyfts fram. Det finns dock mer beskrivningar av offren i Aftonbladet än i 

Dagens Nyheter vilket kan förklaras genom att kvällspressen tenderar att använda sig av 

mer personifierande och emotionaliserande inslag än morgonpressen.  
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6 Slutsats och diskussion 

I följande avsnitt diskuteras studiens slutsatser om gärningsmän, offer och relationen 

mellan aktörerna samt skillnader respektive likheter mellan Aftonbladet och Dagens 

Nyheters nyhetsrapportering. Tidningarnas artiklar om mordfallen förstärkte delvis 

tidigare diskurser men vi kunde även identifiera avvikande mönster. 

 

En slutsats som vi kunde dra från Aftonbladets artiklar var att de kvinnliga 

gärningsmännen konstruerades som psykiskt sjuka vilket tidningen har framställt som 

ett motiv för gärningarna. Det kan både inkludera och exkludera gärningsmannen. 

Framställningen är exkluderande i det avseendet att det är en avvikelse från det normala. 

Men genom att gärningsmännen beskrivs som psykiskt sjuka kan läsarna även känna 

sympati vilket inkluderar dem i samhället. Kvinnornas motiv bakom gärningarna 

beskrivs inte i Dagens Nyheter. Trots att Aftonbladet beskriver kvinnorna som 

avvikande beskylls ändå samhället delvis. I fallet Motalakvinnan tog tidningen flickans 

pappas parti då han framställs som en hjälte som kämpade för sin dotter. Socialtjänsten 

porträtteras som en skurk eftersom flickans pappa inte fick någon hjälp. Genom att 

Aftonbladet beskriver hur myndighetens avdelningar satt i samma korridor men ändå 

inte lyckades lösa problemet, klandras myndigheten och tidningen ifrågasätter deras 

arbetssätt. I Aftonbladets artiklar om Sigtunakvinnan klandras samhället då kvinnan inte 

fick någon hjälp. Hon klandras även mindre än Motalakvinnan eftersom hon enligt 

framställningar var den idealiska hemmafrun innan brottet begicks. Enligt Grabe, 

Trager, Lear och Rauch (2006) framställs kvinnor förmildrande när de inte bryter mot 

kvinnliga normer innan brottet. 

 

Vidare framställs de manliga gärningsmännen som aggressiva och hotfulla i 

Aftonbladet och till viss del även i Dagens Nyheter. Grabe, Trager, Lear och Rauch 

(2006) menar att det är en porträttering som förekommer ofta i nyhetsjournalistiken om 

brott och manliga gärningsmän. Genom det förstärks den manliga normen. Till skillnad 

från de kvinnliga gärningsmännen framställs motiven bakom gärningarna ha varit 

hämnd i Aftonbladet. Hämnd används även för att exludera gärningsmannen (Demker 

och Duus-Otterström, 2011). Motiven bakom gärningarna beskrivs inte heller i Dagens 

Nyheters artiklar om männen. Psykisk ohälsa och hämnd som motiv är dramatiska 

inslag och enligt Gripsrud (1992) rapporterar kvällspress mer dramatiskt än 

morgonpress. Det kan förklara varför motiven inte diskuterades i Dagens Nyheter. 
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Enligt normen ska män vara försörjaren i familjen menar Hirdman (2003). Det var ett 

tema som vi kunde identifiera i Aftonbladets artiklar om de manliga gärningsmännen. 

Dalarömannen benämns som egenföretagare och hans yrke beskrivs. Men även 

Umeåmannens arbetssituation beskrivs i Aftonbladet. Att Aftonbladet väljer att ta upp 

männens arbetssituation skulle kunna förklaras genom att de förväntas ta hand om 

familjen. Kvinnorna refereras inte som sitt yrke varken i Aftonbladet eller i Dagens 

Nyheter. Men Sigtunakvinnans kommande arbete som städerska nämns. Genom det 

förstärks normen om att kvinnor ska vara den idealiska hemmafrun.  

 

Vi kunde även identifiera skillnader mellan hur tidningarna framställer gärningsmännen 

beroende på om det var en kvinna eller en man. I samtliga artiklar benämns kvinnorna 

som mammor. Männen beskrivs som en egenföretagare och pappa i Aftonbladet. I 

Dagens Nyheter framkommer det inte att det är en pappa som har begått dödligt våld 

mot barnen i något av fallen utan han benämns som en manlig anhörig, medan 

Aftonbladet benämner gärningsmannen som pappa i båda fallen. Genom tidningarnas 

beskrivningar av relationen mellan gärningsmannen och offret förstärks könsnormerna.  

 

Psykisk ohälsa är en aspekt som nämns i Aftonbladets artiklar om männen. Men det fick 

större fokus i artiklarna om kvinnorna. Psykisk ohälsa kan tyda på en svaghet. Kvinnor 

konstrueras ofta som svaga i nyhetsjournalistiken (Hirdman & Kleberg, 2015). Det var 

även ett tema som Grabe, Trager, Lear och Rauch (2006) identifierade i sin studie om 

kvinnliga gärningsmän. Genom att framställa kvinnorna som psykiskt sjuka kan det 

bidra till att könsnormerna om kvinnor som svaga förstärks.  

 

Fortsättningsvis framställs offren som oskyldiga i samtliga artiklar. Genom att beskriva 

offrets intressen, ålder och egenskaper erbjuder nyhetsjournalistiken en bild av ett 

oskyldigt offer som inte kan klandras för brottet (Lindgren & Lundström, 2010). I fallet 

Umeåmannen beskrivs offret som en liten pojke och hans intressen av att fiska med sin 

pappa och spela fotboll lyfts fram. Offret i fallet Motalakvinnan beskrivs ha varit 

“jättesöt, glad och tystlåten”. I Aftonbladet beskrivs offret mer utförligt i form av 

egenskaper och intressen, medan den enda informationen som läsarna får om offren i 

Dagens Nyheter är deras ålder. Överlag finns det fler beskrivningar om offret i 

artiklarna om de manliga gärningsmännen än om kvinnorna där det istället var mer 
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fokus på gärningsmännen. Enligt Grabe, Trager, Lear och Rauch (2006) har 

nyhetsjournalistiken ett större behov av att förklara motiven bakom gärningen när det är 

en kvinna som begår brott då handlingen bryter mot kvinnliga normer. I synnerlighet 

när en kvinna begår dödligt våld mot barn. Det kan vara en anledning till varför barnen 

får mer utrymme i de manliga artiklarna.  

 

Det förekommer mer beskrivningar om relationen mellan aktörerna i Aftonbladet än i 

Dagens Nyheter där relationen endast benämns i korthet. I Aftonbladet beskrivs 

Sigtunakvinnan ha tagit hand om sina barn då hon bland annat framställs ha varit en 

“omsorgsfull mamma” innan brottet medan liknande jämförelse inte finns om 

Motalakvinnan. Det kan återigen förklara varför Motalakvinnan klandras i högre 

utsträckning. När tidningen beskriver männens relation till offren är det mer fokus på 

aktiviteter. Fiske beskrivs ha varit ett gemensamt intresse mellan Umeåmannen och 

offret. Framställningen av relationen mellan aktörerna tyder på att det präglas av 

genusdiskurser. Genom att artiklarna om kvinnorna fokuserar på hennes roll som 

mamma förstärks normen om att det är kvinnor som ansvarar för barnen. Att det är 

större fokus på aktiviteter mellan aktörerna i de manliga artiklarna i Aftonbladet kan 

antyda att männen inte har samma ansvar för barn.  

 

Vi kunde även identifiera skillnader och likheter mellan Aftonbladet och Dagens 

Nyheters framställning av gärningsmännen, offren och relationen mellan aktörerna. 

Aftonbladet tenderade att använda mer personifierade inslag genom att beskriva 

aktörernas egenskaper och roller. Liknande beskrivningar finns inte i Dagens Nyheters 

artiklar om varken männen eller kvinnorna. Däremot finns det likheter i hur de 

kvinnliga gärningsmännen benämns då de refereras som mamma i samtliga artiklar, 

medan benämningen av de manliga gärningsmännen skiljer sig åt mellan tidningarna. 

Dagens Nyheter beskriver genomgående händelseförloppet i korthet medan Aftonbladet 

tenderade att dramatisera brottet. Dramatiska och sensationella inslag är mer 

förekommande i kvällspress än morgonpress menar Gripsrud (1992).  

 

Vidare anser vi att Aftonbladet använder sig av både inkluderande och exluderande 

berättarformer, framförallt i artiklarna om de kvinnliga gärningsmännen. Genom att 

samhället delvis klandras kan känslor av sympati för kvinnorna väckas hos läsarna. 
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Dock tar även artiklarna avstånd från gärningarna genom att exempelvis beskriva hur 

barnens framtid hade kunnat se ut.  

 

Ämnet väcker också många etiska dilemman om vad som är rätt och fel vilket kan 

förklara varför rapporteringen inte är svartvit. När gärningsmannen och offret har en 

nära relation med varandra kan konflikter uppstå eftersom det inte finns en tydlig skurk, 

vilket det hade gjort om gärningsmannen var okänd för offret.  

 

Sammanfattningsvis kunde vi identifiera mönster av att kvinnor som begår dödligt våld 

mot barn framställs mer förmildrande av nyhetsjournalistiken om hon innan brottet inte 

hade brutit mot kvinnliga normer. Vi kunde även dra slutsatser om att samhället 

klandras i Aftonbladets artiklar om kvinnorna. Det avviker från Grabe, Trager, Lear och 

Rauchs (2006) studie som visar att samhället aldrig klandras när brott begås mot barn. 

Männen porträtteras istället som aggressiva och hotfulla, vilket är egenskaper som inte 

finns i artiklarna om kvinnorna. Det förstärker resultat från tidigare forskning om att 

manliga gärningsmän framställs som aggressiva. Tidningarna tenderade också att 

förklara gärningsmannens och offrets relation mer i artiklarna om kvinnorna än om 

männen.  

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

I dag ansvarar männen mer för barn än tidigare och det är vanligare att män tar ut 

föräldraledighet. Därför anser vi att det vore intressant att undersöka om den förändrade 

inställningen till mäns föräldraroll påverkar nyhetsjournalistikens rapportering om män 

som begår dödligt våld mot sina barn. Förslag till vidare forskning är därför att göra en 

komparativ studie och undersöka hur männen framställs nu jämfört med för tio eller 

tjugo år sedan. Det kan vara relevant att gå ännu längre tillbaka i tiden och undersöka 

nyhetsrapporteringen innan pappaledigheten infördes i Sverige.  

 

Eftersom vår studie begränsades till endast tryckt press hade det även varit intressant att 

göra en liknande undersökning som utgår från empiriskt material som publicerades i 

etermedier. Det hade kunnat erbjuda andra insikter och aspekter av 

medieframställningen av brottsfall där föräldrar begår dödligt våld mot sina barn. Det 

hade även varit intressant att jämföra resultaten med vår undersökning.  
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Stockholm 

Danderyd skyddar 
naturen i norr
Rinkebyskogen.  När tunnelbana 

till Täby var ett hett diskussions-

ämne för över 30 år sedan fanns 

det tankar på en tunnelbanestation 

och ett nytt stort biostadsområde 

i Danderydsberg i norra delen av 

Danderyd. 

När diskussionerna om tunnel-

bana är på tapeten igen så passar 

Danderyds kommun på att göra 

Rinkebyskogen – varav Danderyds-

berg är en del – till naturreservat. 

Danderyds politiker har aldr ig va-

r it särskilt trakterade av att bygga 

i skogen som gränsar till Kärrdal i 

Sollentuna och Skarpäng i Täby.

Arbetet med reservatsplanerna 

har pågått i f era år och reservatet 

väntas bli godkänt av kommunfull-

mäktige under hösten. DN 

I korthet. 

Större sluss 
ger nya cykelvägar
Söder täl je. Gång- och cykelvägar 

på båda sidor om kanalen, f era 

broar och en ny park blir Söder täl-

jes belöning för att Sjöfar tsverket 

får bredda Söder tälje kanal och 

bygga om slussen. Sjöfar tsverket 

vill förbättra inseglingen till Mäla-

ren så att den blir säkrare och så att 

hamnarna i Mälaren kan ta emot 

större far tyg. Söder tälje har tvekat 

inför bygget som gör vattensåret 

tvärs genom staden bredare. 

När nu Sjöfar tsverket lovat be-

tala gång- och cykelvägar och kom-

munen får tillgång till Slussholmen 

och Lotsudden för en ny park 

godkänner Söder tälje projektet. DN 

Branden i Dalarö. 40-åring misstänks

Efter polisjakten – man
greps för  mord på barn
En 40-årig man har gripit s miss -

tänkt  för mordet  på de två barn 

som brann inne i et t  f rit idshus 

på Dalarö i söndags. Enlig t  

Af tonbladet  har mannen erkänt  

brot ten.

 ○ Mannens advokat Sargon De 

Basso ville i går kväll inte bekräfta 

tidningens uppgifter.

– Jag har var it i kontakt med min 

klient och ska träf a honom i mor-

gon (läs i dag). Därefter planeras ett 

förhör med honom där jag kommer 

att närvara. Då kommer han också 

att berätta sin def nitiva inställning 

till misstankarna, säger Sargon De 

Basso.

Gripandet  av mannen  föregicks av 

en omfattande polisjakt. Den bör-

jade tidigt i söndags morse efter 

att polisen f ck ett samtal om att ett 

fr itidshus på Dalarö stod i lågor. En 

sjuår ig f icka hade lyckats ta sig ut 

ur huset och larma grannarna. 

Kvar i huset var hennes två sys-

kon, 5 respektive 4 år gamla. Båda 

barnen dog. 

Polisen inledde en förundersök-

ning om mord och redan samma 

dag anhölls den nu gr ipne mannen 

i sin frånvaro. Mannen, född 1973, 

hade hyrt fr itidshuset under som-

maren och enligt uppgift till DN 

var it där f era gånger med barnen.

Skånepolisens piketstyrka  bi-

drog med extra resurser och jakten 

innefattade både hundpatruller 

och helikopter. Tips ledde polisen 

till Öland. Bron till ön spärrades av 

med spikmattor och polisen kon-

trollerade både förare och fordon.

På måndagsmorgonen kunde 

mannen till sist gr ipas av polisen. 

– Han greps vid halv sju, helt 

odramatiskt på södra delen av 

Öland, säger Kjell Lindgren, infor-

matör vid Stockholmspolisen.

Exakt var mannen befann sig när 

han greps vill polisen inte gå in på. 

På platsen pågick under måndagen 

en teknisk undersökning. 

Mannen har nu delgivit s  misstanke 

om grov mordbrand, två mord och 

ett mordförsök . Under måndags-

kvällen kördes han till Söder törns-

polisen.

– Vi kommer hålla nästa förhör 

med honom på onsdag. Sedan pla-

nerar åklagaren för häktningsför-

handlingar under torsdagen, säger 

Kjell Lindgren.

Det var blodspår från mannen 

som till sist ledde polisen till honom, 

enligt uppgift till   Aftonbladet. Poli-

sen vill inte bekräfta uppgifterna.

– Vi har på åklagarens begäran 

bestämt oss för att inte lämna några 

uppgifter om mannens hälsotill -

stånd, säger Kjell Lindgren.

mikael.delin@dn.se

ossi.carp@dn.se

Mikael Delin, text  

Ossi Carp, text

Två barn hittades i söndags döda i 

det övertända fritidshuset i Dalarö. 
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Telefon 0485-120 00 

www.rosenforsmodellen.se

Mottagningen ligger i city. Välkommen!

Vård & Hälsa
– varje tisdag i DN.
Här erbjuds både legitimerad 
allmän- och specialistvård samt 
alternativa hälsomottagningar.

LEG. LÄK ARE, LEG. TANDLÄKARE, LEG. PSYKOLOGER, 
LEG. PSYKOTERAPEUTER M .FL.

VÅRD & HÄLSA

För annonser ing: 08-400 263 65 eller 0735-18 63 65 Kristof er Löfström, Adjust AB. 

E-post: kristof er.lofstrom@adjustmedia.se
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