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Abstract

Titel: Truth - In whose interest? A qualitative study of four newspapers approach to the media 
ethic rules regarding ”The hijacking of a bus in Årdal” and ”The double murder in Ljungsbro”

The purpose of this essay is to study the two cases ”The hijacking of a bus in Årdal” & ”The double 
murder in Ljungsbro” from media ethics aspects.  The aim for this study is to clear up if the the 
Swedish newspapers have reported according to the mediaethic rules and to see if there is any 
differences between the newspapers reporting. The following theories has been used to reach the 
objective: the journalism task, news values, the liberty of press and speach, media ethical rules and 
discursive discrimination. The study has used a critical discourse method formed by Teun a. van 
Dijk to analyse the material, mainly through macro- and microstructures. The material that has 
been analyzed are articles from Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet and Dagens Nyheter. 
From each happening, two articles per newspaper has been selected by a toss, which ended up with  
sixteen articles for the whole study. The result and analysis are introduced in packedges, contaning 
two articles per newspaper and are devided into the two different cases the study examines. 
The result indicate that Expressen and Aftonbladet has breached the media ethic rules in both 
cases when focusing on the one of the swedish victims in Årdal and also when reporting about the 
suspect murderer in Ljungsbro. The basic journalistic ideals and values has been ignored, for the 
interest of producing sensational news.

Keywords: media ethics, news values, journalism task, discursive discrimination, critical discourse, 
busskapning Årdal, Dubbelmord Ljungsbro
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1. Inledning
Allt oftare väljer det svenska folket internet när de konsumerar medier. Från att 2005 varit 9% av 
den totala tid vi spenderar på medier har det ökat till 26% av medietiden år 2006 (utgivarna.se) 
Dagspressen finns i de flesta fall att hitta som en nätupplaga idag (Nord & Strömbäck 2012: 53). 
Samtidigt som tidningsformen digitaliseras når också webbtidningar nya läsare (Hadenius, 
Weibull & Wadbring 2011: 161). Ett exempel är Aftonbladet som 2011 valde att deras digitala 
tidning skulle bli deras främsta kanal för nyhetsförmedling istället för vanliga tryckta formen 
(Nord & Strömbäck 2012: 87). Under de senaste åren har dessutom flera alternativa medier vuxit 
fram på internet så som Avpixlat och Friatider, ofta i kritik mot den klassiska journalistiken, med 
mål att utforma nyheter och skapa opinion. Denna kritik har i huvudsak handlat om klassiska 
mediers reserverade förhållningssätt om hur de skriver om etniskt ursprung, vilket har lett till en 
utbredd diskussion om medieetik på just internet. Eftersom medieetiken till stor del bygger på 
mediernas egna ansvar och uppfattning om den blir de till och från ifrågasatta för att bryta mot 
etikens regler. Det blir därför intressant att undersöka aktuella händelser det debatteras om. Två av  
dessa händelser utspelade sig i början av november år 2013. Den första händelsen rubriceras som 
ett dubbelmord i Ljungsbro där en man misstänkts för att ha slagit ihjäl en äldre kvinna och en ung 
pojke. Den andra händelsen rubriceras som en busskapning i Årdal, Norge, där tre personer miste 
livet efter att ha blivit stuckna med kniv ombord på en buss. Båda dessa händelser har misstänka 
gärningsmän med en icke etnisk svensk, respektive icke norsk bakgrund, vilket har skapat stort 
intresse för debatt. I ett Sverige där det politiska klimatet förändras, där ett parti i riksdagen ofta 
beskrivs som ”främlingsfientligt”, eftersom de enligt egna ord kraftigt vill begränsa invandringen 
(Sverigedemokraterna.se), är det också intressant att undersöka det svenska medieklimatet.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska Expressens, Aftonbladets, Svenska Dagbladets  och 
Dagens Nyheters rapportering kring busskapningen i Årdal och dubbelmordet i Ljungsbro ur ett 
medieetiskt perspektiv, för att även uppmärksamma eventuella olikheter och likheter mellan 
kvälls- och morgonpressens rapportering kring fallen.

I. Hur förhåller sig kvällspressen (Aftonbladet, Expressen) respektive morgonpressen (Svenska 
Dagbladet, Dagens Nyheter) till medieetiken i dessa i rapporteringen om busskapning i Årdal & 
dubbelmorden i Ljungsbro?
II.  Skiljer sig rapporteringen mellan kvällstidningar och morgontidningar, i så fall hur?
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1.2 Bakgrund
Nedan följer en bakgrundsbeskrivning av vardera händelseförlopp, vilka bygger på min 
sammanlagda uppfattning av de nyhetsartiklar jag har analyserat. Texterna är även konstruerade 
utifrån den kritik den har fått för att sätta in läsaren i sammanhanget.

1.2.1 Busskapningen i Årdal 
Den fjärde november 2013 blev en buss kapad i Årdal, Norge, Där en man misstänkts ha mördat de 
tre personer som befann sig ombord på bussen med en kniv. Norska tidningar var snabba ut med 
information om att den person som gripits misstänkt för gärningen var ”icke-etnisk norsk”. 
Samtidigt som norska tidningen Verdens Gang (VG) citerade ett vittne som upptäckt en 
”mörkhyad” person gå omkring med kniv inuti bussen (VerdensGang.no). De gick även ut med 
information om att offren var två norska medborgare och en svensk medborgare. Nyheten spred 
sig över världen och flera utländska tidningar publicerade informationen om att det var en ”icke 
etnisk-norsk” som misstänktes för brottet. I svenska medier framgick det däremot inte någon 
etnisk bakgrund på den misstänkte gärningsmannen, även fast vissa tidningarna till och med 
citerade direkt från samma vittne som uttalade sig om den misstänktes hudfärg. När flera 
internationella och utländska medier senare skrivit om att den misstänkte gärningsmannen var 
asylsökande valde även svenska medier att publicera etniskt ursprung. I svenska medier framkom 
det däremot mycket information om offren, information som man vanligtvis ska vara försiktig med 
när det gäller brottsoffer, så som namn och bild publikationer. Ett av offren var en svensk 
medborgare och de andra två offren var norska medborgare. Detta skapade diskussioner runt om 
på internet där åsikter om huruvida svenska medier censurerar information, även citat från 
vittnen, innan det når det svenska folket. Kritikerna hävdade även att tidningarnas fokus låg på 
polisen, att polisen blev syndabocken istället för gärningsmannen. Det var först 
misskommunikation mellan ambulans och polis vilket gjorde att ambulanspersonal skickades först 
till platsen med intrycket av att det var en trafikolycka som hade inträffat. Polisen fick larm drygt 
15 minuter efter att ambulans hade skickats, varpå polisen ryckte ut. Polisen tog däremot en lång 
omväg då de trodde att den närmsta vägen var avstängd på grund av vägarbete. 

1.2.2 Dubbelmorden i Ljungsbro
Den andra november 2013 tvingade en 33-årig man med sig två 15-åriga killar för att bryta sig in i 
en villakällare. Familjen som bor i villan vaknade och märkte att någonting stod fel till. Paret 
ringde direkt polisen varpå de tog sig ner i källaren. Nere i källaren uppstod kalabalik och paret 
lyckades hjälpa en av de två pojkar som mannen agerade hotfullt mot. Mannen fick med sig en av 
pojkarna ut. När de väl befann sig utomhus igen så hörde flera grannar att det var tumult utanför 
vilket gjorde att många av dessa kom ut för att se vad som hände. En av de som kom ut var en 
kvinna i 55-års åldern som försökte hjälpa pojken som mannen slitit med sig. Mannen ska i 
samband med bråket som uppstod ha mördat både kvinnan och pojken med grovt våld. Den 
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33-åriga mannen blev under samma natt gripen varpå han dagen efter blir häktad av sannolika skäl 
misstänkt för mord. Det tragiska dramat skapade snabbt stor publicitet i svenska medier. Redan 
dagen efter händelsen publicerade Aftonbladet en bild på den misstänkta 33-åringen från midjan 
och uppåt där ansiktet var pixlat. Det följdes upp med att Expressen, dagen efter Aftonbladet 
publicerat bilden, gick ut med samma bild fast en obeskuren bild där även händer syntes fast 
huvudet fortfarande var pixlat. Dessa bilder skapade debatt på internet där ena sidan hävdade att 
händerna visades för att framhäva att mannen hade mörk hudfärg. Medan andra menade att 
Aftonbladet hade vitpixlat ansiktet, att man med andra ord hade försökt få mannen att se ut att 
vara ljusare i hyn än vad han egentligen var med hjälp av retuschering. Händelsen har väckt 
uppmärksamhet i media inte bara för den brutala gärning den målats upp som men också för att 
den faller inom ramarna för kritisk granskning av medieetik. 
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2. Teori och tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning som berör forskningsområdet och därefter teorier som 
studien grundar sig i.

Medieetik är ett ämne som det forskats relativt mycket om. Eftersom svensk press förväntas spela 
efter samma pressetiska regler finns det självfallet många studier som syftar till att undersöka 
eventuella övertramp mot dessa regler. Vid sökning av tidigare forskning finns det flera 
undersökningar där tidningars publikationer ifrågasatts i pressetiska syften. En av dessa studier är 
ett examensarbete som undersöker Expressens rapportering om knarkskandalen med Ola 
Lindholm och huruvida tidningen förhåller sig till de journalistiska idealen om en sann, oberoende 
och objektiv rapportering. Författaren Jenny Narvesjö har i studien lagt stor vikt på vinstintresse, 
den journalistiska uppgiften hur vida Expressen handlat inom pressetikens ramar eller inte. Det 
resultat studien lett fram till är att Expressen brutit mot en god publicistisk sed då de namngivit 
Lindholm av skäl som kan ifrågasättas. Genom argumenterande journalistik och experters 
uttalanden har de velat bevisa hans skuld innan utredningen varit uppklarad (Narvesjö, 2013). Det 
som skiljer Narvesjös undersökning från min är dels fallet som hon undersöker samt tidningarna, 
då Narvesjös studie enbart fokuserar på Expressens framställning . En annan aspekt som min 
undersökning innehåller är just problematiken kring att gärningsmännen i båda de fallen är av 
annan etnisk bakgrund än de länder händelserna utspelar sig i.

Mats Ekström och Stig Arne Nohrstedt utförde under 90-talet en undersökning om pressetiken 
som de redovisar för i boken Journalistikens etiska problem. Ekström & Nohrstedt har genom sitt 
empiriska material bestående av egna intervjuer, enkäter och observationer kommit fram till ett 
resultat där de anser att pressetiken som ideal skiljer sig markant gentemot pressetiken i praktiken.  
Journalistikens betydelsefulla ord sanning, korrekthet och kritisk granskning kan på så sätt 
komma i andra hand på grund av arbetsvillkoren de arbetar efter. Arbetsvillkoren beskrivs som 
höga förväntningar på produktivitet, kort om tid och där nyheterna förväntas ha hög 
förutsägbarhet (Ekström & Nohrstedt 1996:201-202). Ekström och Nohrstedt beskriver vidare att 
journalister måste följa de etiska regler som menar att nyheterna ska vara allsidiga och sakliga, 
samtidigt som de förväntas vara lättbegripliga och ha högt nyhetsvärde (Ekström & Nohrstedt 
1996: 88). Töjbarheten i etiken gör att det är svårt att uppskatta vad som är att visa tillräckligt med 
hänsyn till den personliga intigriteten eller inte, något som författarna säger att journalister lär sig 
hantera till deras fördel med yrkets gång (Ekström & Nohrstedt 1996: 91). Författarna poängterar 
att det finns exempel både i deras och i annan forskning som pekar på att etiken och idealen 
praktiseras efter de journalistiska behoven (Ekström & Nohrstedt 1996: 303).
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Medieforskaren Ylva Brune har utfört flera studier om invandrares framställning i medier. I 
avhandlingen Nyheter från gränsen - Tre studier i journalistik om ”invandrare”, flyktingar och 
rasistiskt våld har Brune genom en fallstudie undersökt nyhetsmaterial som behandlar invandrare, 
flyktingar, rasism och främlingsfientlighet. Undersökningen består av tre delstudier med syftet att 
uppmärksamma den gräns som hon beskriver framförs mellan svenskar och invandrare i medier 
samt jämföra hur rapporteringen såg ut 1976 gentemot 1993 (Brune 2004: 19-20). Det resultat 
Brune har kommit fram till är bland annat att det 1993 skrevs dominerande om flyktingar som dels 
ett bekymmer och hot. Eller att det förekom i samband där flyktingar uppmärksammas för att bli 
utvisade och att ett ställningstagande därför togs mot myndigheterna. Generellt, beskriver Brune, 
infinner nyheter kopplat till flyktingar sig i ett journalistiskt klimat som kan anses vara hårt och 
seriöst (Brune 2004: 343-344). 

Vidare beskriver Brune den medialiserade bilden av invandraren som något uteslutande svenskt 
och i vissa fall motsatser. Hon menar att ”invandrarkillar”, ”invandrarmän” och ”unga 
invandrarkvinnor” framställs, utifrån enkla tolkningspaket med redan bestämda roller, som 
stereotyper genom journalistiska konster. Redovisad statistik som pekar på skillnader mellan 
svenskar och invandrare leder till skapandet av levande egenskaper och föreställningar om hur 
invandrare och svenskar är. Brune framhäver mediernas ansvar för bilden de målar upp av 
människor och hur de kategoriseras (Brune 2004: 353-355). 

2.1.  Journalistikens uppgift 
Nord och Strömbäck beskriver i boken Medierna & demokratin att journalistikens uppgift är att 
verka för ett demokratiskt samhälle. Journalistiken behöver fungera som en mötesplats där 
händelser och problematik i samhället presenteras och debatteras. Det krävs likväl information om 
politikers arbete och åsikter till medborgarna samtidigt som politiker måste informeras av 
medborgarnas ståndpunkter och värderingar. Journalistiken behöver med andra ord verka för en 
fri åsiktsbildning, som framgick i pressutredningen 1994. För att fri åsiktsbildning ska vara möjligt 
krävs det att medierna ger medborgarna information vilket de fritt kan bilda en egen uppfattning 
utifrån. En ytterligare uppgift för medierna är att kritisk granska de inflytelserika i samhället. Det 
bör göras genom att återge så allsidig och sanningsenlig information om verkligheten som möjligt. 
Den sista uppgiften som nämns i pressutredningen är att medierna ska vara ett forum för debatt, 
där olika åsikter blir hörda (Nord & Strömbäck, 2012: 16-17). 

Nord & Strömbäck (2012: 18-19) listar sju stycken punkter som författarna beskriver som krav för 
att information ska betraktas som journalistik och för att människor självständigt ska kunna bilda 
en egen uppfattning och åsikter om.
1. Att tillämpa principen om två av varandra oberoende källor och låta olika sidor komma till tals.
2.  Att i huvudsak vara beskrivande
3.  Att tydligt skilja mellan fakta gentemot tolkningar och spekulationer
4.  Att tydligt skilja mellan bekräftade och obekräftade uppgifter
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5.  Att vara tydlig med vilka källor som använts
6.  Att inte dramatisera på ett sätt som suddar ut gränsen mellan fakta och fiktion
7.  Att inte anspela på allmänt hållna stereotyper och fördomar på ett sätt som bidrar till att de 

sprids och förstärks 

2.2 Nyhetsvärdering
Journalistiken är på en marknad som styrs mer och mer av ett vinstintresse. Det sätter också krav 
på journalisterna att skapa nyheter som ger större intäkter. Bill Kovach & Tom Rosenstiel pekar på 
en förändring som skett under 80-talet då journalisters lön till stor del består av den mängd pengar  
deras företag dragit in på just deras arbete, istället för belöning på kvalitén av deras utförda arbete. 
Det har i sin tur gjort det svårt för journalister att basera sitt arbete efter de journalistiska 
uppgifterna, då vinstintresset kontrollerar hur nyheterna blir formade. Det menar författarna har 
resulterat i ett bristande förtroende för pressens arbete från allmänheten (Kovach & Rosenstiel 
2001: 50-51). 

Förutom att journalisternas lön påverkas av deras arbetes lönsamhet, har det även skett en 
förändring av tidningarnas ekonomiska situation. Under 1700-talet kom intäkterna nästan 
uteslutande från läsarna. Medan annonsering kommit att spela en likvärdig roll som 
tidningsförsäljningen under mitten av 1800-talet (Hadenius, Weibull, Wadbring 2011: 44). 
Kvällspressens tidningsförsäljning är fortfarande viktigare än deras annonsintäkter, men 
annonsmarknaden har haft en väldigt väsentlig betydelse för dagspressens utveckling (Falkheimer 
2001: 127). Annonsintäkterna beror till stor del på vilka läsarsiffror tidningen har. Läsarnas 
uppmärksamhet säljs på så sätt till ett pris, vilket kan röra sig mellan 40-70 procent av tidningens 
intäkter. Om en tidning inte fångar samma antal läsare minskar också reklamintäkterna, vilket 
leder till omstrukturering i budgetar. I en sådan omstrukturering är det vanligt att det 
redaktionella arbetet istället får minskade resurser och indirekt resulterar i sämre journalistik 
(Allern 2012: 245).

Därför är en mycket betydande faktor till vad som blir nyheter just kampen om läsarna. I en 
bransch där allt fler olika medier etablerar sig höjs även kraven för mediernas publik- och 
marknadsorientering. Det gäller alltså för tidningar att veta vilken publik de vill rikta sig till och 
vad de är intresserade av. Ofta vinklas nyheter efter olika täckningsområden rent geografiskt, både 
på nationell nivå och på läns och ort nivå för att göra nyheten mer relevant för läsaren (Allern 
2012: 238-239).

Nyhetsproduktionen består enligt Allern således av en rad olika uppgifter. Dels sökande efter 
nyheter, vilket ska tolkas efter hur intressant, sensationell och hur egna de är med nyheten. 
Därefter är det nyhetsredaktörers uppgift att välja ut nyheter efter journalistiska och ekonomiska 
värderingar. Det allra billigaste alternativen är exempelvis nyhetsartiklar som grundas på 
pressmeddelande, presskonferenser eller Allern beskriver ”serveras på fat” av en källa. Det är 
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därför vanligare att nyheter som är billiga att producera också resulterar med publicering. Följande 
lista är en uppskattning av vad som blir nyheter med de kommersiella aspekterna i tanke (Allern 
2012: 243-245):

• Desto mer resurser (pengar, personal och arbetstid) desto lägre chans att det blir en nyhet

• Desto bättre källan på en journalistiskt sätt redogör sin berättelse, desto större chans att det blir 
en nyhet

• Desto mer exklusiv nyheten kan presenteras, dvs hur egna de är om källans berättelse, desto 
större chans att det blir en nyhet

• Desto mer den nyheten bygger på sensation för att väcka uppmärksamhet, desto större chans att 
nyheten är vriden mot underhållning istället för relevans och grundlighet

I Journalistundersökningen 2000 fick journalister ta ställning till olika påståenden och rangordna 
dem efter betydelse för vad som blir nyheter och vad som idealt borde styra nyhetsvärderingen. Det 
resultat som framkom visade på att händelser som ökar människors insikt och kunskap om 
omvärlden, eller gör dem medvetna om missförhållanden i samhället, har en betydligt lägre 
betydelse än vad den ideala bilden visar. Samtidigt visade undersökningen också att om det finns 
officiella källor, bra pressmeddelanden, handlar om viktiga personer, är sensationella och oväntade 
eller om de finns med på bevakningslistan därmed har större betydelse än vad idealet visar 
(Petersson, Djerf-Pierre, Strömbäck & Weibull 2005: 119-121).

2.3 Tryck- och yttrandefrihet
1766 infördes den första tryckfrihetslagen i Sverige, i vad som kan beskrivas som ett första steg mot  
yttrandefrihet, där medierna inte längre var under statsmaktens ledning. Tryckfrihetsförordningen 
(TF) reglerar över all tryckt press och blev en av Sveriges grundlagar 1949. Lagen syftar till att 
upprätthålla tre viktiga punkter, censurförbud, meddelarskydd och källskydd (Hadenius, Weibull & 
Wadbring, 2011: 31-33).

Under en längre tid fanns det däremot ingen grundlag som skyddade radion eller televisionen. Det 
var först 1992 som yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) trädde i kraft och blev en grundlag för radio, 
television, film, video, ljudupptagningar och liknande upptagningar. (Petersson, Djerf-Pierre, 
Strömbäck, Weibull 2005: 54-55). 

Tillsammans skapar tryckfrihetsförodningen och yttrandefrihetsgrundlagen grunden för ett 
mediesamhälle med yttrandefrihet, där varje person som arbetar inom press radio och tv är 
skyldiga att följa dessa lagar (Petersson & Bertrand 2007: 88). Varje medborgare har genom 
etableringsfrihet rätten att ge ut tryckt skrift. Censurförbudet gör att staten inte har rätt att 
kontrollera eller på förhand granska innehållet innan det ges ut. Utan där hålls den ansvarige 
utgivaren ansvarig för texterna som publiceras i ett så kallat ensamansvar. Vidare innebär 
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meddelarskydd att personer som lämnar information till medierna besitter ansvarsfrihet och 
anonymitetsskydd (Petersson, Djerf-Pierre, Strömbäck, Weibull 2005: 53).

2.4 Pressetiska regler
Utöver grundlagarna TF och YGL bör tryckt press också förhålla sig till de etiska pressreglerna. De 
pressetiska reglerna bygger på en idé där pressen själva styr och hanterar balansen mellan 
tryckfrihet och hänsynstagande (Falkheimer & Leijonhufvud 2002: 19). Dessa regler är däremot 
inte formellt inrättade regler utan fungerar mer som riktlinjer vilka tryckt press förväntas förhålla 
sig efter. Det är således mediernas egna ansvar att se till att dessa följs. Dessa bestämmelser kallas 
publicitetregler och övervakas av pressombudsmannen (PO) som är tillsatt av pressbranschen. Om 
pressombudsmannen får anmälningar eller på egen hand undersöker fall som anses bryta mot 
dessa regler skickar han fallen vidare till pressens oponionsnämnd (PON) vilka avgör om fallet 
bryter eller lyder under reglerna (po.se)
Publicitetreglerna består av sex punkter med diverse underpunkter för att definiera delarna 
ytterligare (Petersson & Bertrand 2007: 89-91). Följande lista är grundpunkterna. En fullständig 
lista med underpunkter återfinns i bilaga 1.

• Ge korrekta nyheter

• Var generös med bemötande

• Respektera den personliga integriteten

• Var varsam med bilder

• Hör båda sidor

• Var försiktig med namn

Dessa regler värnar om tryck- och yttrandefrihet samtidigt som de reglerar vilken frihet det rör sig 
om. Reglerna är tänkt att värna om individen för det som tryck- och yttrandefriheten kan utsätta 
den för genom publicitet. Regeln förhindrar tidningar att publicera information om privatliv som 
saknar tydligt allmänintresse (Faikheimer & Lejonhufvud 2002: 23). Det uppstår ofta problem om 
vad som definieras som allmänintresse då det ibland görs bedömningen att om tillräckligt många 
är intresserade av att veta något så är det befogat. Olle Stenholm (PO) framhäver att 
allmänintresset aldrig är relativt i förbindelse med pressetiken. I fall som Pressombudsmannen 
bedömer ska allmänintresset ständigt mätas mot eventuell publicitetskada (svd.se 2006) 
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2.5 Diskursiv diskriminering 
Statsvetaren Kristina Boréus pekar i sin studie på att diskriminering ofta förekommer i det 
skriftliga språket när man pratar om ”othering” i den meningen att vi bygger upp en föreställning 
om vad som är det normala, vi, i jämförelse med dom andra. Detta, menar Boréus, sker ofta vid 
jämförelse av svenskar och invandrare (Boreus 2006: 31-32). Det utförs därmed en gränsdragning 
mellan oss och dem som skapar distans mellan en grupp människor och en annan grupp 
människor (Boréus 2005:148). Boréus menar vidare att diskrimineringen sker när man delar in 
folk i olika grupper. Vid grupperingen utförs ett antagande att de har samma attribut och agerande 
som andra de delas in i samma grupp som, fast än de bara behöver ha likheter på ett plan, 
exempelvis mörkhyade då det enda som behöver vara en gemensam nämnare är deras hudfärg. Det  
är således medlemskapet i en specifik grupp som är diskriminerande (Boreus 2006:33).
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3. Material och avgränsning
Det material som undersökts är artiklar rörande  ”dubbelmorden i Ljungsbro” och ”busskapningen 
i Årdal” som ägde rum den andra november 2013 i Norge, respektive den fjärde november 2013 i 
Sverige. Dessa två händelser utspelade sig samma vecka som studien för denna undersökning 
startades. De aktuella texterna är nyhetsartiklar och avgränsas till Sverige två största 
kvällstidningar, Expressen och Aftonbladet och till två av Sveriges största morgontidningar, 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Anledningen till att använda sig av fyra olika nyhetskällor 
är för att uppmärksamma skillnader eller likheter i nyhetsrapporteringen, då främst 
kvällstidningar gentemot morgontidningar. Sökningen efter artiklarna genomfördes genom 
databasen Retriever. Sökningarna begränsades från händelsens datum till en vecka framåt för att 
det var under den tiden debatten om händelserna skapades och det är även då den främsta 
rapporteringen kring händelserna har skett. Orden som sökningarna gjordes efter var ”Ljungsbro” 
& ”Årdal” då dessa sällan förekommer i de rikstäckande tidningarna annars. 

Undersökningen avgränsade sig från de artiklar eller notiser som enbart var några meningar långa 
och uteslöt därför texter under 250 ord. Ytterligare avgränsningar gjordes till nyhetsartiklar 
publicerade första veckan inom vardera händelseförlopp i och med att händelserna var så pass nya 
och all rapportering kring dessa aktuella händelser troligtvis inte hade publicerats än. Det innebär 
att sökningen sträckte sig mellan andra och nionde november för dubbelmordet i Ljungsbro och 
fjärde och elfte november för busskapningen i Årdal. Därefter valdes två artiklar slumpmässigt ut 
genom lottdragning från vardera tidning för respektive händelse. Anledningen till att avgränsa sig 
till två artiklar per tidning görs dels för att vissa tidningar hade väldigt begränsat med artiklar om 
busskapningen i Norge, men också på grund av tidsrestriktioner. Bedömningen gjorde att åtta 
artiklar per händelse kändes som en tillräcklig mängd för att kunna få en bild av hur Sveriges 
största tidningar rapporterat om händelserna. Anledningen till att artiklarna slumpvis valdes 
genom lottdragning är för att artikelmängden skiljde sig otroligt mycket mellan tidningarna och 
den enda rättvisa lösningen blev att lotta för att låta slumpen avgöra vilka artiklar det blev. Själva 
lottdragning utfördes genom att på en lapp skriva ner rubriken på följande artiklar som var över 
250 ord samt förekom inom den första veckan inom respektive händelse från en tidning i taget. 
Lotterna stoppades i en kopp, vilken jag drog två ifrån och utförde samma procedur tills alla fyra 
tidningar och två händelser var avklarade. Resultatet av lottdragningen blev följande artiklar:
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Busskapningen i Årdal
Expressen:  Busskaparens offer - Brahim från Göteborg (2013-12-29)
   Väntan på polisen är den andra tragedin (2013-12-29
Aftonbladet:   Höggs ihjäl på väg hem till Göteborg (2013-12-29)
   Svensk dödad i kapningsdrama (2013-12-29)
Svenska Dagbladet: Tre dödade i kapardrama (2013-12-29)
   Bussmorden väcker frågor (2013-12-29)
Dagens Nyheter:  Tre höggs ihjäl av busskapare (2013-12-29)
   Polisen dröjde över en timme efter larm (2013-12-29)

Dubbelmorden i Ljungsbro
Expressen:   Vännen: Ingen man skulle bråka med Systern: Ofattbart (2013-12-29)
   Slogs ihjäl med järnrör - Misstänkt mördare kan ha handlat i psykos: ”Han är 
   farlig” (2013-12-29)
Aftonbladet:  Var alltid beväpnad (2013-12-29)
   Lite av en enstöring (2013-12-29)
Svenska Dagbladet: Misstänkt kände mordoffer (2013-12-29)
   33-åring häktad för dubbelmord (2013-12-29)
Dagens Nyheter: 33-åringen sökte hjälp hos vården (2013-12-29)
   Polisen upprörd över ryktesspridningen (2013-12-29)
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4. Metod
Studien har utförts genom en kvalitativ undersökning varpå det tillämpas en kritisk diskursanalys 
utifrån Teun Van Dijks metod. Innan den beskrivs krävs det en förklaring på begreppet diskurs. 

4.1 Diskurs
När två eller fler personer samtalar verbalt eller digitalt med varandra händer och produceras en 
diskurs. Den sociala interaktionen skapar genom språket förhållanden mellan människor, där 
språket påverkas utifrån vilken social bakgrund någon har och i vilken situation denne befinner sig 
i. Ett samtal mellan vänner och ett samtal i det offentliga rummet skiljer sig troligtvis till språkbruk 
och samtalsämne. Samtidigt som ett samtal mellan en grupp ungdomar skiljer sig till hur 
akademiker pratar om något. Alla nyhetstexter är diskurser eftersom det genom text talas till en 
publik (Berglez 2010: 271). Winther Jörgensen & Phillips beskriver diskurs som ”ett bestämt sätt 
att tala eller förstå världen.” En återspegling av vår omvärld, våra sociala relationer eller våra 
identiteter sker således aldrig på ett neutralt vis utan är påverkat utifrån hur det konstrueras och 
rekonstrueras. Därför tolkar vi nyhetstexter på olika sätt beroende på vår sociala bakgrund 
 (Winther Jörgensen & Phillips 2010: 7). 

4.2 Kritisk diskursanalys
Alla nyhetstexter går att analysera genom kritisk diskuranalys med insyn att texterna inte är 
utformade av en ogenomtänkt ordning av tecken. Tvärtom är nyhetstexter uppbyggda efter 
strukturer som kontrollerar och påverkar innehållet efter producenter, journalister, redaktörer 
eller ägares olika intressen och deras bakgrund. Samtidigt tolkar konsumenter dessa nyhetstexter 
efter egna erfarenheter, kunskaper och bakgrund. Om en läsare tolkar en text likadant som en 
mängd andra betyder det att denne är en del av en samhällsgemenskap. Det komplexa utbytet 
mellan producent och konsument handlar till stor del om kognition där förförståelse och 
kunskaper spelar in (Berglez 2010: 273). Förförståelsen som enligt Torsten Thurén påverkar vårt 
uppfattning av omvärlden, börjar redan i barndomen genom social interaktion. Förförståelsen 
genomsyrar allt vi tycker, tänker, ser, hör och upplever (Thurén 2007: 59-60). Inom kritisk 
diskursanalys är det centrala relationen mellan samhället och språket. Framförallt hur språket ger 
mening till och skapar samhället. En jordbävning sker självklart rent materiellt men får sin mening  
genom språk och hur den rekonstrueras (Ekström 2008: 123). 

4.3 Teun van Dijks kritiska diskursanalys
van Dijk menar att genom nyhetstexter engageras läsare och författare i en sociokulturell praktik 
där deras kognitiva färdigheter skapar förståelse av texten. Författaren producerar betydelse som 
förväntas förstås av konsumenterna genom kognitiva scheman (Van Dijk 1988: 9). Det kan vara 
föreställningar om hur norrlänningar skiljer sig från stockholmare. 
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Den kritiska diskursanalysen syftar till att undersöka varför en text utformats som den gjorts, vad 
det finns för sociokulturella processer i texten som vi tar för givet samt att studera vilka dolda 
meningar, föreställningar och värderingar som gömmer sig i texten och analysera information som 
kan tolkas som objektiv (Berglez :274, Ekström 2008:127). 

van Dijks modell för kritisk diskursanalys är konstruerad utifrån en makrostruturell- och en 
mikrostrukturell analys. 

Makrostrukturella analysen ämnar att undersöka de tematiska och schematiska strukturerna. 
Inom de tematiska strukturerna analyseras huvudteman och delteman med hänsyn till vilken 
hierarkisk ordning de har och relationen mellan dem. Vikt läggs med andra ord på vilka teman som  
får mycket utrymme i huvudsakligen rubrik och ingress men också brödtext. Vid analys av de 
schematiska strukturerna är målet att titta på vad som förmedlas genom rubrik och ingress, vilka 
aktörer blir synliga, historisk bakgrund samt urskilja journalistens egna synpunkter (van Dijk 
1988:13-14).

Genom den mikrostrukturella analysen studeras lokal och global koherens, ett ömsesidigt utbyte 
mellan producent och konsument för att skapa ett betydande sammanhang genom mindre 
textpartier som i helhet skapar mening. Det kan röra sig om argumenteringar, beskrivningar och 
påståenden. Utöver det studeras även den frånvarande information, det vill säga mening som kan 
fyllas i textluckor som producenten förväntar att konsumenten fyller i själv. Det är även viktigt att 
kolla närvarande implikationer, tydligt iakttagbar information som kan ses som överflödig 
information som saknar relevans för nyheten. Slutligen läggs vikten på att undersöka den lexikala 
stilen, vilken kan studeras genom ordval och meningsuppbyggnader som är medvetna eller 
omedvetna val som påverkar läsarens uppfattning av texten (Berglez 2010: 275-276). Det kan 
handla hur journalisten beskriver glaset som hälften tomt eller hälften fullt. 

4.4 Tillvägagångssätt
För att analysera mina nyhetsartiklar har jag slagit ihop de utvalda artiklarna i mindre paket för att  
kunna analysera texterna efter tidning. Dessa paket består således av två artiklar från samma 
tidning per händelse. Dessa paket har analyserats utifrån van Dijks makrostrukturella och 
mikrostruturella modell med mallen som följer nedan. Därmed har exempelvis huvudtemat 
analyserats utifrån den sammanlagda uppfattningen av vad de två artiklar, som vardera paket 
innehåller, handlar om. Vid presentation av analysen kommer delarna inte hållas i sär i de 
nedanstående teman då den mikrostrukturella- och makrostrukturella analysen ofta går in i 
varandra.

17



Tematisk struktur - Huvudteman och alternativa teman, hur ser hierarkiska ordningen ut 
emellan dem. Vilka får mest utrymme?
Schematisk struktur - Vad framgår genom rubrik och ingress? Vilka aktörer blir framförda och 
vilka får en talan i texten? Finns det någon historisk bakgrund? Framgår journalistens egna 
åsikter? Beskrivs några konsekvenser utifrån händelsen? Finns det förklaring till orsak? Vem eller 
vilka får dra slutsatser från händelserna?
Mikrostrukturell analys - Finns det textluckor eller utelämnat information som läsaren själv 
får fylla i? Vilka beskrivningar, påståenden och argumenteringar finns det som skapar gemensamt 
skapar sammanhang? Finns det överflödig information som saknar relevans? Förstår läsaren 
sammanhanget utan förförståelse? Speciella ordval som påverkar tolkningen av händelsen, 
personer eller texten i stort? Hade andra ord kunnat väljas för att undvika detta?

4.5 Material- och metodkritik
Det var till en början tänkt att även analysera nyhetsartiklar från Norges två största kvällstidningar 
för att kunna jämföra skillnader och likheter mellan rapporteringen i Sverige och Norge. Detta 
visade sig vid metodtestet kunna bli komplicerat då kunskaper inom det norska språket är 
bristande för mig som analyserar. Ordval och andra viktiga avgöranden om textluckor och 
överflödig information kan bli förbisedda just på grund av språkväggen mellan det svenska och 
norska språket. Thurén beskriver reliabilitet som tillförlitlighet. För att kunna öka tillförlitligheten 
till studiens analys begränsades därför materialet till enbart svenska artiklar (Thurén 2007: 26).

Det kan vara svårt att hitta balans mellan textanalysen och teori. Det är därför viktigt att inte bara 
söka resultat som har teoretisk drivkraft utan att istället också tänka på språkanalysen. För att inte 
skada studiens vetenskapliga värde krävs det således en god balans mellan det båda där resultatet 
inte bara innehåller de element man söker efter (Berglez 2010: 285). Därför kan det vara av vikt att  
inte bara presentera resultat som har varit givande för min undersökning.

För att undersökningen ska ha god validitet krävs det att studien undersöker det den verkligen 
syftar till att undersöka och ingenting annat (Thuren, 2007: 26). Det krävs därför ett genomtänkt 
och väl formulerat syfte för att kunna utföra undersökningen på ett korrekt sätt. 

Tidsbegränsningen med undersökningen gjorde det omöjligt att analysera alla nyhetsartiklar 
angående dubbelmordet i Ljungsbro och busskapningen i Årdal. Det kan därför kritiseras hur vida 
en rättvis generalisering kan göras både på hur tidningarna enskilt men också under kategorierna 
kvälls- och morgonpress rapporterat om fallet. En annan svårighet med genomförandet av 
analysen är att ställa sig utanför den sociala grupp jag tillhör och de erfarenheter jag bär på för att 
på ett så objektivt sätt som möjligt kunna resonera för resultatet. Winther Jörgensen & Phillips 
beskriver problematiken att man som forskare ofta är en del av den kultur som ämnas att analysera  
och redan sitter på de självklara mönster som undersökningen vill gräva fram. De beskriver vidare 
att det är filosofisk omöjligt att ställa sig utanför den diskurs som ämnas att undersökas (Winther 
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Jörgensen & Phillips 2010:28-29). Med detta i åtanke var jag upplyst om komplikationerna. Det 
var således min uppgift att ställa mig utanför den kultur jag tillhör och samtidigt försöka utesluta 
de kunskaper jag bär på, för att placera mig utanför diskursen jag tillhör så analysen av 
nyhetsartiklarna sker på ett så neutralt sätt som möjligt och med andra synvinklar än den diskurs 
jag tillhör. 
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5. Resultat och Analys
Resultat och analys av texterna presenteras i form av tidning respektive händelse. Detta för att 
klargöra hur de olika tidningarna enskilt har rapporterat om händelserna. 
 

5.1 Expressens rapportering kring busskapningen i Årdal
Busskaparens offer - Brahim från Göteborg.
Väntan på polisen är den andra tragedin.

Huvudtemat i Expressens rapportering var det svenska offret. Det andra temat som ligger näst på 
den hierarkiska listan är kritiken av polisens utryckningstid. Därefter följer ett tema som är att 
försöka dra paralleller mellan denna händelse och massakern på Utöya. Beskrivningen av 
händelsen har hamnat i skuggan av de övriga ämnen som artiklarna innehåller.

En av anledningarna till varför det svenska offret fick så betydande plats i Expressen kan förklaras 
genom teorin om nyhetsvärdering. Vad vi svenskar i högst grad anser intressant när vi läser om tre 
offer, två norska och ett svenskt, är mest troligt vem det svenska offret är. Genom publikorientering  
kan Expressen som vänder sig till det svenska folket medvetet förstå att deras publik är mer 
angelägna om att läsa om det svenska offret. Därför läggs stor fokusering kring just det svenska 
offret då fler läsare betyder större vinst genom lösnummers försäljning och större annonsintäkter. 
En annan anledning till nyhetens utformning och den överflödiga informationen om offret kan 
bero på att en av källorna är det svenska offrets ex-sambo, vilken har gett en utförlig bild om vem 
offret är som person. Om källan redogör sin berättelse på ett sätt som gynnar journalisten är det 
också större chans att det blir en nyhet (Allern 2012: 243-245). Med det borträknat har Expressen 
valt att gå ut med namn, yrke, nationalitet, etniskt ursprung samt bild på det svenska offret. 
Uppgifter tidningar bör pröva noga innan publikation enligt publikationsreglerna (se bilaga 1). 
Källorna till informationen om det svenska offret är på några stycken i artikeln diffust. 

Den kritik som riktas mot polisens utryckningstid kan trotts allt anses som befogad med insyn att 
det är journalisters uppgift att lyfta fram problematik på ett sanningsenligt sätt, även om den i 
Expressens framställning delvis tar över fokuseringen från själva busskapningen. Vad som kan 
kritiseras är däremot hur händelsen förstoras upp när det dras tydliga paralleller mellan 
busskapningen och massakern på Utöya. Parallelldragningen mellan dem två kan mer tolkas som 
ett försök att göra händelsen mer sensationell än vad den egentligen är och det blir tydligt att det är  
journalistens egna åsikter om händelsen. Exempelvis när Maria Rydhagen, författaren till en av 
artiklarna uttryckte sorgen över offren då ett av de tre offeren var en 19-årig norsk flicka, skrev hon  
följande: 
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 ”Tänk att ytterligare en familj i Norge förlorar en tonåring på grund av obegripligt våld, att 
 ännu ett flickrum står tomt för alltid, det är en mycket mörk bild av Norge som vi fått i 
 natt.”

-”Väntan på polisen är den andra tragedin.” Expressen, 2013-11-05
Anledningen till att journalisten drar paralleller mellan de båda fallen känns även som att de inte 
har någon övrig information att tillgå och att de därför försöker göra nyheten mer intressant med 
hjälp av att spela på tidigare händelsers känslor och dramatik. Artikelns helhetsintryck och 
relevans skadas till följd av att nyheten bygger på sensation och uppmärksamhet vilket Allern 
pekar på i teorin om nyhetsvärdering (Allern 2012: 243-245).
Speciella ordval gör också att det kan tolkas som att händelsen inte hade behövt hända om den 
misstänkte gärningsmannen hade blivit utvisad ur landet tidigare, även fast hans utvisningsdatum 
inte hade passerat vid händelsen. 

”[...] fick avslag på sin asylsökan redan den 29 juli men var fortfarande kvar i landet.”
-”Busskaparens offer - Brahim från Göteborg.” Expressen, 2013-11-06

Meningen hade istället kunnat formulerats: ”fick avslag på sin asylsökan 29 juli och var fortfarande 
kvar i landet.” Meningen hade då inneburit en annan sak fast den informellt säger samma som 
tidningen. Tidningens ordval kan i mina ögon skapa onödiga frågeställningar om hur människor 
vars asylsökande blir avslagna ska utvisas snabbare ur landet. 

5.2 Aftonbladets rapportering kring busskapningen i Årdal 
Höggs ihjäl på väg hem till Göteborg. 
Svensk dödad i kapningsdrama. 

I Aftonbladets rapportering är det primära temat det svenska offret. Det sekundära temat är 
busskapningen. Båda rubriker kopplas till den mördade svensken. Rubrikerna har täckning av 
material i brödtexten. Huvudrubrik och underrubrik vill uppenbart visa att det är något svenskt 
med artikeln då de nämner ord som ”Svenske Brahim”, ”på väg hem till Göteborg” och ”Svensk”. 

Själva händelsen målas upp på ett objektiv vis där flera olika aktörer kommer till tals, där bland 
åklagare, polismän och vittnen och den mördade svenskens arbetsgivare. Mycket av informationen 
kommer från andra tidningars material som Aftonbladet använder sig utav. 

Likt Expressen har Aftonbladet också valt att gå ut med namn, bild, ålder, yrke, etniskt ursprung 
och medborgarskap på det svenska offret fast än det är uppgifter som de i regel ska vara försiktiga 
med när det gäller brottsoffer (se publicitetsregler i bilaga 1). Det betyder också att Aftonbladet har 
format sina artiklar efter vad de tror svenska folket vill läsa om. De skriver utförlig information om 
det svenska offret men bara ålder och kön på de övriga offren. Därmed passar Allerns beskrivning 
om publik- och marknadsorientering inom teorin för nyhetsvärdering in även här (Allern 2012: 
238-239).
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5.3 Svenska Dagbladets rapportering kring busskapningen i Årdal 
Tre dödade i kapardrama. 
Bussmorden väcker frågor. 

Det huvudsakliga temat i rapporteringen för Svenska Dagbladet är att återspegla händelsen. 
Ännu ett ämne som får stort utrymme är problematiken kring rapportering om asylsökande. 
Kritiken till polisen är det sista temat. 

Händelseförloppet återberättas så att läsaren får en utförlig bild om vad som inträffade med hjälp 
av varierade källor vilka yttrat sig till olika medier. Mestadels beskrivs händelsen utifrån vittnens 
utlåtanden och uppfattas därför mycket trovärdig och relevant. Ett av de citat som Svenska 
Dagbladet använder sig utav är direkt översatt från norska men har dock ändrats, då uttalandet till 
norska medier innehöll beskrivningen av gärningsmannen som ”mörkhyad man” nu istället bara är 
en ”man”. 

Det andra temat som får stor plats i Svenska Dagbladets rapportering är om asylsökande, där 
författaren av artikeln tar upp problematiken med att den misstänkte gärningsmannen var 
asylsökande från Sydsudan. Journalisten beskriver att händelser av den här typen hade kunnat få 
politiska konsekvenser om den hade inträffat strax innan ett val, i ett Norge där Fremskrittspartiet 
sitter i regeringen. Författaren hänvisar vidare till en punkt i det utkast som partiet framfört i det 
nya partiprogrammet;

 ”Asylsökande som kan utgöra en fara för grundläggande nationella intressen och/eller har 
 okänd eller osäker identitet, ska uppe-hålla sig på mottagningscenter som säkrats och som 
 helst är placerade i deras ursprungliga närområden.” 

-”Bussmorden väcker frågor.” Svenska Dagbladet 2013-11-06

Författaren sätter på så sätt in händelsen i ett större perspektiv det vill säga Norges 
landsdemokrati. Med texten skapas därför en debatt om hur denna händelse kan påverka 
samhället i stort, samtidigt som texten tydligt visar på politikers åsikter. De båda punkterna 
återfinns som två av journalistikens uppgifter tidigare beskrivet av Nord & Strömbäck (Nord & 
Strömbäck 2012: 16-17). I och med att författaren tar upp problematiken med att den misstänkte 
var flykting och vad dessa konsekvenser kan leda till förebygger texten det som Boréus kallar 
diskursiv diskriminering, där andra flyktingar får samma egenskaper och förväntas handla likadant 
som denne misstänkte gärningsman (Boréus 2006: 33). 
Fortsättningsvis framhäver journalisten genom Utlendingdirektoratet som källa, Norges 
motsvarighet till Migrationsverket, hur den misstänkte gärningsmannen kom i kontakt med när 
han sökte om asyl i april 2013 och varför han fick avslag på sin asylansökan. De gjorde även 
bedömningen att det inte fanns anledning till fruktan över mannens beteende och att han därför 
inte var placerad i en asylanläggning med högre säkerhet. 
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Ett ytterligare tema som får utrymme i Svenska Dagbladets rapportering är kritik till polisens 
utryckningstid. Dilemmat förklaras ingående utan källor om hur första larmet  
antogs vara en trafikolycka och att kommunikationen mellan ambulans personal och polis varit 
bristfällig, samtidigt som polisen tagit en omväg då de förmodat att närmsta vägen var under 
vägarbete. Det hela resulterade i att polis anlände en timme efter ambulanspersonal. Polisens långa  
utryckningstid jämförs med terrorattentatet på Utöya, där polisens också blivit försenad på grund 
av de tagit fel brygga. Jämförelsen bygger således på tidigare kunskap, där vi som läsare återigen 
ska minnas händelsen på Utöya. Hela avsnittet om kritiken mot polisen saknar anvisningar till 
källor. Tidningen går ut med exakta tider om hur sena polisen varit, hur lång tid efter ambulans de 
kom, och hur lång tid det tog för ambulanspersonal att kontakta polisen. Avsaknaden av källor 
sänker trovärdigheten och misslyckas även med en av de punkter som Nord & Strömbäck anser att 
journalistisk material ska innehålla, nämligen att vara tydlig med vilka källor som använts (Nord & 
Strömbäck 2012: 18-19). Vad tidningen lyckas med är däremot att beskriva händelserna detaljerat. 

Till sist har tidningen även en faktaruta där det tydliggör att våld är en ovanligt reaktion när en 
asylsökande får avslag på sin ansökan. Att den reaktion som är vanligare är att bli ledsen, eller i 
vissa fall där asylsökande skadat sig själva. Källan till faktarutan är norska forskare på det 
nationella centret för forskning om våld och traumatisk stress. Det kan därför påstås att Svenska 
Dagbladet har försökt undvika och förhindra tankar om att, som Nord & Strömbäck beskriver det, 
anspela på redan befintliga stereotyper och fördomar på ett sätt som gör att de sprids och förstärks 
(Nord & Strömbäck 2012: 18-19). Föreställningar som Ylva Brune genom sitt resultat av forskning 
om flyktingens framställning kommit fram till där de ofta anses vara ett bekymmer eller hot (Brune 
2004: 343-344).

5.4 Dagens Nyheters rapportering kring busskapningen i Årdal
Tre höggs ihjäl av busskapare.
Polisen dröjde över en timme efter larm.

Huvudtemat i Dagens Nyheters rapportering är en redogörelse av händelseförloppet som markant 
får mest utrymme. Händelsen återges av källor, bestående av en variation av norska medier och 
även källor i form av polis och vittnen. Hela händelsen har förankring av källor vilket ger intrycket 
av hög tillförlitlighet, speciellt då de rör sig om flera oberoende källor. Dagens Nyheters sekundära 
tema är kritik till polisen, då de hävdas dröjt över en timme efter att larm hade slagits till att 
befinna sig på brottsplatsen. Likt rapporteringen i Svenska Dagbladet klargörs att polisen åkt en 
omväg, då de antog att den kortare var avstäng på grund av vägarbete, vilket orsakade lång 
väntetid och att brandmän redan hunnit övermanna gärningsmannen. Återigen jämförs polisens 
insatts i detta fall med terrorattacken på Utöya, däremot förklaras kritiken utförligare med en 
slutkläm att Anders Behring Breivik hade kunna stoppats tidigare om polisen varit snabbare på 
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plats, vilket hade resulterat i att fler liv kunnat räddas. Men även här förväntas läsaren ha 
förkunskaper om den händelsen för att fylla i de luckor som uppstår i jämförelsen av fallen. 

Problematiken att det polishus som ligger i Årdal inte är bemannat kvällstid uppenbaras, och även 
att det föreslagits för nedläggning likt 150 andra polishus på den norska landsbygden.  I kritiken 
mot polisens får Erna Solberg, Norges statsminister och Ronny Iden, polischef i Sogn og Fjodane 
uttala sig. Polischefen säger sig inte vara nöjd med prestationen, medan Statsminister Erna Solberg 
säger att polisen ska få utreda händelsen och sedan kan en diskussion tas angående 
bemanningssituationen, men att det är regeringens plan att öka polisbemanningen. 
Rapporteringen sätter därför in problemet i ett större perspektiv då polishuset hotas att läggas ner 
men kan ändras om polisen får mer resurser för att därför öka bemanningen på landsbygden. 
Ekonomiska och politiska vinklar blir synliga för medborgarna, vilket enligt Nord & Strömbäck är 
en av journalistikens uppgifter (Nord & Strömbäck 2012 16-17).

Statsminister Erna Solberg kommer även till tals när de pratar om asylsökande och 
asylmottagningar. Statsministern vill öka resurserna till asylmottagningarna. Dels för att stärka 
landets ”mottagningsapparat” men också för att kunna upptäcka psykiska ”belastningar” på 
personer som kan vara i riskzonen. Hon citeras i ordval där de (regeringen) är tvingade att se över 
detta, och att det är nästan omöjligt att förhindra och plocka ut potentiella personer. Dessa ordval 
kan skapa en viss oro i textens sammanhang. Dels att regeringen tvingas eftersom dessa händelser 
sker i Norge, men också att det är omöjligt att hitta och hindra potentiella personer som lider av 
psykisk labilitet. Det senare kan antas som att fler av flyktingarna kan vara ostadiga och att en 
osäkerhet råder kring deras psykiska stabilitet. Det skulle kunna skapa vissa föreställningar om hur  
flyktingar är farliga för allmänheten. En sådan tolkning kan förstärka föreställningar om flyktingar 
som hot och bekymmer vilket Brunes forskning visat (Brune 2004: 343-344).
Däremot kan det även tolkas som att det är regeringens ansvar att ta hand om dessa slags frågor 
och en försäkran att regeringen behöver se över hur systemen fungerar. Likt Svenska Dagbladets 
rapportering placeras frågan även här in i en större samhällsdebatt om hur resurser behöver bli 
fördelade för att förhindra liknande situationer. 

5.5 Expressen rapportering kring dubbelmorden i Ljungsbro
Vännen: Ingen man skulle bråka med Systern: Ofattbart.
Slogs ihjäl med järnrör - Misstänkt mördare kan ha handlat i psykos: ”Han är farlig”

Resultatet från analysen kring Expressens rapportering visar att det starkaste temat i texten är att 
planlägga den misstänkte gärningsmannen som person. Den huvudsakliga rapporteringen kretsar 
kring att genom källor som grannar, familj, vänner och andra som har haft kontakt med den 
misstänkte gärningsmannen, ge en beskrivning om hans beteende och egenskaper. Det framgår 
likväl i rubrikerna till artiklarna där han beskrivs som ”Ingen man skulle bråka med” och ”Han är 
farlig”. Rubrikerna kan i viss mån tolkas som missledande. Dels då det inte alls är den bild alla 
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källor återspeglar av honom. De åsikter som inte framhäver negativa attribut prioriteras längre ner 
i den hierarkiska ordningen. Andra uttalanden från källorna som ”[...] hörde att han trivdes bra i 
Linköping.” eller ”[...] en glad fotbollskille” hade inte framkallat lika stort uppmärksamhet. Därför 
kan det tolkas att tidningen prioriterar uttalanden som skapar en bra story efter den bild de vill 
visa av honom och som lockar till högre läsarsiffror med grund av teorin om högre nyhetsvärde och  
sensation (Allern 2012: 243-245). Den andra rubriken ”Slogs ihjäl med järnrör” hänvisar i ingress 
och brödtext också upp att de två offren blivit mördade med ett järnrör. Det framgår dock inga 
källor för att järnröret skulle vara mordvapnet. Det enda som har någon koppling till järnröret med 
källa är:

”- Polisen tror att han slagit med järnröret i glaset i busskuren, sedan ska han ha gömt sig under 
bron. De hittade honom där, säger en vän till den mördade pojken.”

-”Slogs ihjäl med järnrör” Expressen, 2013-11-03

Utöver de personliga egenskaper och attityder som förklaras och beskrivs utav källor presenteras 
också källors åsikter om hans psykiska hälsa och välmående. Den misstänktes ungdomsvän, syster 
och tidigare advokat är de som uttrycker sig där de alla hävdar att det inte skulle finnas några 
tecken som antydde till psykiska problem. De alla uppger att mannens misstänkta gärning känns 
orealistisk även om några av dem anger att han hade ett aggressivt beteende. Polisen och åklagaren 
hävdar däremot att mannen verkar förvirrad och att han mycket väl skulle kunna transporteras till 
en rättspsykiatrisk klinik. Genom uppgifter till tidningen hävdar journalisten att polisen utreder 
ifall mannen varit påverkad av droger eller befunnit sig i någon form av psykos. Här kan det tolkas 
som att journalisten försöker hitta underliggande grunder till varför handlingen har begåtts. 

Expressens andra tema är rapporteringen om händelseförloppet. Det som väcker uppmärksamhet 
är dock att journalisten gör det utan att återge några källor, förutom i den text där andra aktörer 
kommer till tals. Avsaknaden av källor skadar intrycket av tillförlitlighet till texten. Däremot är 
händelsen framställd på vad som uppfattas som objektivt sätt där olika aktörer kommer till tals och  
beskrivningen sker med ordval som inte påverkar helhetsbilden. Texten är däremot fullkomligt 
beroende av källornas uttalanden för att inte framstå som taget ur luften. 

Expressen har i en av artiklarna även med en bild på den misstänkte gärningsmannen där hela 
kroppen utom fötterna är synligt. Huvudet är pixlat så att man inte ska känna igen vem det är. 
Däremot är det synligt att han har mörk hudfärg och över huvudet följer en stor text som läser 
”mördaren”. 

Det finns en del överflödig information i Expressens rapportering. Det mest uppenbara exemplet är  
att de kontaktat rapparen Dogge Doggelito för att de har förekommit på en bild tillsammans. 
Expressen gör en hel intervju som inte ger någon relevant information men väljer ändå att 
publicera det. Ovanstående stärker teorin om nyhetsvärdering som Allern menar om nyheter är 
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utformade för sensation resulterar det ofta i avsaknad av relevans och mer vinklat mot 
underhållning (Allern 2012: 243-245). 

5.6 Aftonbladet rapportering kring dubbelmorden i Ljungsbro
Var alltid beväpnad. 
Lite av en enstöring. 

Aftonbladet rapportering liknar till viss del Expressens rapportering. Artiklarna bygger till stor del 
av uttalanden från grannar, vänner, ex-sambon för att få en bild om vem den misstänkte 
gärningsmannen är. Däremot är rapporteringen i Aftonbladet disponerat på ett vis där händelsen, 
mannens privatliv samt hans psykiska hälsa tar upp en likvärdig del. 
Händelseförloppet återupprepas nästan enbart utan referens till källor, vilket gör det svårt att 
skilja på bekräftade och obekräftade uppgifter. 
Rubriken ”Var alltid beväpnad” bygger på ett yttrande från den misstänktes gammal vän från södra  
Sverige som också återfinns i artikeln där han säger ”Han höll på mycket med cannabis och rånade 
folk. Han brukade alltid gå omkring beväpnad med en hammare.” 
Framförallt syftar Aftonbladets rapportering kring att ringa in hans kriminella förflutna och 
våldsamma beteende. Den övertygande majoriteten av uttalanden från källor handlar till stort grad 
om våldsamhet och brottslighet vilket tydligt påverkar framställningen av gärningsmannen. Det 
blir också bekräftat av ex-sambons väninna och av en gammal vän till den misstänkte. Det framgår 
likväl genom det utdrag från belastningsregistret som tidningen gjort. Intrycket av den misstänkte 
påverkas även av övriga val av journalisten, exempelvis att ta med ”han tränar boxning”. Sporten 
anses av många väldigt våldsam och spelar därför på känslor, men att träna boxning är inte likställt  
till att gilla våld eller att vara våldsam utanför sporten, vilket intrycket drivs mot med 
helhetsbilden. 

Linköpingspolisen presstalesman Tomas Agnevik konstaterade att den misstänkte var instabil och 
förvirrad, varpå Aftonbladet ställt frågan om denne person skulle varit ute i samhället till att börja 
med. Det kan ses som en implikation att rättssystemet utfört ett dåligt arbete som inte tagit in den 
här personen innan, så att händelsen kunnat hindras. Det kan också antydas som ren och skör 
kritik till att förbättring måste ske eftersom han har varit i kontakt med statliga myndigheter 
tidigare.

Aftonbladet har likt Expressen publicerat bilder på den misstänkte gärningsmannen. I detta fall 
innehåller båda artiklarna samma bild. Bilden är dock beskärd från bröstkorgen och uppåt och hela  
huvudet är för-pixlat och därmed inte igenkännbart. Dock väcker bilden stor uppmärksamhet 
tillsammans med Aftonbladets rubriker ”Var alltid beväpnad” och ”Lite av en enstöring”, speciellt 
då pixlingen inte döljer den mörka hudfärg den misstänkte har. Bilden tillsammans med 
rubrikerna kan skapa fördomar och också konfirmera redan befintliga fördomar.
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5.7 Svenska Dagbladets rapportering kring dubbelmorden i Ljungsbro
Misstänkt kände mordoffer
33-åring häktad för dubbelmord 

Det övergripande temat som får mest utrymme i Svenska Dagbladets rapportering är 
händelseförloppet under mordnatten. Två andra tydliga teman med hög hierarkisk ordning är den 
misstänktes psykiska hälsa och missbruk, samt sorgen för nära och bekanta till offren.

I en av Svenska Dagbladets artiklar använder de sig utav rubriken ”Misstänkt kände mordoffer”. I 
ingressen framgår det att den pojken som mördades skulle haft en ytlig relation till den misstänkte 
gärningsmannen. Senare i texten skriver journalisten att det enligt polisens presstalesman Thomas 
Agnevik verkar som om de ytligt kände varandra. Det är anmärkningsvärt hur det genom en annan 
person verkar som de ytligt kände varandra kan bli att den misstänkte kände mordoffret. Det är för  
det första skillnad på vad någon tror och vad någon vet, men också på att ytligt känna någon och 
att känna någon. Rubriken kan således uppfattas missledande då den inte beskriver det ytliga. Om 
rubriken istället hade varit ”Misstänkt verkade ytligt känna mordoffer” så uppfattas den inte alls 
lika trovärdig eller genomslags-kraftig. Min uppfattning är att rubriken därför är en tolkningsfråga 
vad ordet ”känner” betyder i sammanhanget. 

En merpart av händelsen återberättas med information taget från uttalanden av 
Linköpingspolisens presstalesman Agnevik. Den enda andra källan som blir omtalad eller får uttala 
sig i texten gällande händelsen är en refererad mening till vad TV4-nyheterna har rapporterat. 
Rapporteringen av brottet sker med en trovärdig källa men stödjer även teorin om 
nyhetsvärdering, då pressuttalanden är en billig källa och att nyheten har större chans att komma 
igenom nyhetsvärderingen (Allern 2012: 243-245). 

Den misstänktes missbruk och psykiska hälsa kommer till tals i texten främst genom polisens 
presstalesman Agnevik som tydligt yttrar sig att mannen inte mår bra psykiskt och att mordet kan 
vara ett resultat av en kombination av droger och psykisk ohälsa, samt att polisen undersöker 
detta. Annat som tas upp om den misstänktes hälsa är att han inte kan transporteras från sjukhus 
just på grund av sin hälsa. Det refereras även till åklagaren när journalisten berättar att den 
misstänkte sökt vård där för sin psykiska ohälsa och missbruk. Detta blir även bekräftat av 
Universitetssjukhuset i Linköping, men att han däremot avstått från hjälpen som sjukhuset har 
erbjudit. Tidningen tar således upp möjliga orsaker till varför brottet har begåtts. 

Konsekvenserna av händelsen tas även upp av Svenska Dagbladet. De rapporterar till stor del om 
sorgen för de berörda, vilket också framgår i en av artiklarnas ingresser. Rapporteringen sker 
främst genom rektorn på skolan där den mördade pojken gick och genom den mördade kvinnans 
pojkvän. Beskrivningarna av dem skapar en sorgsen sinnesstämning i texten.
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Svenska Dagbladets rapportering innehåller få ordval som känns ur proportion för texten. 
Artiklarna känns trovärdiga och relevanta då de hela tiden hänvisar till källor med den information  
de presenterar. De förhåller sig alltså inom ramarna för de journalistiska uppgifter som Nord & 
Strömbäck presenterar (Nord & Strömbäck 2012:16-17).

5.8 Dagens Nyheters rapportering kring dubbelmorden i Ljungsbro
33-åringen sökte hjälp hos vården
Polisen upprörd över ryktesspridningen 

Rapporteringen från Dagens Nyheter har flera likheter med Svenska Dagbladets rapportering. De 
två primära teman som rapporteringen täcker är mannens missbruk och psykiska hälsa, samt 
ryktesspridningen som skett efter gripandet av den misstänkte gärningsmannen. Dessa två ämnen 
ges det största utrymmet av Dagens Nyheters rapportering. De två ytterligare teman som hamnar 
längre ner av den hierarkiska ordningen är återspeglingen av händelseförloppet, samt sorgen som 
uppstått och bearbetningsprocessen av händelsen. 

Rubrikerna har täckning i ingresserna och har underlag i brödtexten vilket gör att ingen av 
rubrikerna känns forcerade då de handlar om artiklarnas huvudteman. 

I ämnet om ryktesspridningen är det polisens presstalesman Thomas Agnevik och polisens 
pressinformatör Erik Thulin som får komma till tals. Agnevik berättar att det cirkulerat en mängd 
olika rykten. Först att mordvapnet ska vara ett järnrör, vilken han poängterar att den tekniska 
undersökningen ska få avgöra. Följaktligen att bilder på den misstänkte gärningsmannen har 
spridits, vilket han beklagar. Agnevik framhäver att det kan rubba utredningsarbetet och då det 
kan påverka vittnet och andra. 

När det rör sig om ämnet gärningsmannens psykiska hälsa och missbruk är rapporteringen snarlik 
Svenska Dagbladets rapportering. De som får uttala sig är Agnevik, åklagare Britt-Louise Wiklund 
och chefsläkare Ann-Sofie Sommer där alla yttranden är nästintill identiska med Svenska 
Dagbladets rapportering. Dagens Nyheter har därmed också tagit upp en möjlig orsak till 
händelsen. Journalisten tar inte upp egna åsikter utan grundar texten på yttranden.

Tidningens rapportering kring händelseförloppet baseras mestadels på Tidningarnas 
Telegrambyrås rapportering som hänvisar till deras källa; polisen. Det stämmer även i detta fall bra  
överens om att pressmeddelanden är en bra och billig källa vilket ökar chansen för publicering 
(Allern 2012: 243-245).

Rapporteringens sista tema är sorgen och bearbetningsprocessen av händelsen.

28



I texten kommer skolområdeschefen Birgitta Dahlgren och rektorn Charlotta Stjärne till tals. 
Dahlgren berättar om hur kyrkan och fritidsgården varit öppna som mötesplatser och stöd och 
bara finns till för de som behöver. Dahlgren berättar att polis också funnits på plats för att svara på 
eventuella frågor. Stjärne talar om att skolan har öppet som vanligt och att personalen haft möte 
för att kunna svara med öppenhet och ärlighet då ryktesspridningen har varit jobbig. 
Helhetsintrycket av Dagens Nyheters artiklar är att de känns trovärdiga och relevanta. Rubrikerna 
har täckning i både ingress och brödtext. Det finns få ordval som får läsaren att ta en viss sida av 
rapporteringen utan sätter istället in läsaren i ett större perspektiv då de pratar om konsekvenser 
av händelsen och möjliga anledningar till utloppet. Dagens Nyheter handlar därför efter de 
journalistiska uppgifter som Nord & Strömbäck beskriver då de presenterar information som 
läsaren självständigt kan bilda uppfattning ifrån. Artiklarna låter olika oberoende källor komma till 
tals och är tydliga med vilka källor de använder sig utav (Nord & Strömbäck 2012: 16-17).
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6. Slutdiskussion
Under denna rubrik sammanfattas det resultat som framkommit av undersökningen. Diskussionen  
görs till en början utifrån vardera fall för att hålla isär slutsatserna och för att bäst besvara studiens 
syfte och frågeställningar. Därefter går diskussionen ihop då flera mönster har blivit tydliga genom 
analysen.

6.1 Hur förhåller sig kvälls- respektive morgonpress till medieetiken?
6.1.1 Busskapningen i Årdal
Resultaten från analysen visar på att kvällspressen som publicerat namn, ålder, bild, kön, yrke, 
nationalitet och etniskt ursprung på det svenska offret kan kritiseras för att inte ha tagit hänsyn till 
att vara försiktig med namn och den personliga integriteten, två punkter inom publicitetsreglerna 
(se bilaga 1). Dels på de grunder att tidningarna inte visat hänsyn till brottsoffrens anhöriga och 
dels för att mestadels av den informationen de publicerat saknar relevans för den egentliga 
händelsen. Det som försvårar situationen är att en del av informationen i kvällstidningarnas 
rapportering kommer från offrets ex-sambo som de talat med. Det är på vissa ställen oklart vilken 
information hon delat med sig av och om de prövat publikationerna med henne. Samtidigt 
försvårar också allmänintresset situationen som tidningar ofta tolkar för sin egen vinning. I det här  
fallet skulle tidningarna med största sannolikhet antyda på att det är av allmänintresset som den 
överflödiga informationen om det svenska offret blivit publicerat. Det kan kopplas tillbaka till den 
töjbarhet i pressetiken som Ekström & Nohrstedt uttrycker i ”Journalistikens etiska problem”, 
vilket Ekström & Nohrstedt pekar på att journalister ofta använder till sin fördel (Ekström & 
Nohrstedt 1996: 91). Det finns enligt mig inget allmänintresse eller relevans att publicera namn, 
bild och etnisk bakgrund på mordoffret. Tillskillnad från kvällspressen valde morgonpressen 
enbart att publicera medborgarskap och en ungefärlig ålder på det svenska offret. 

Både morgon- och kvällspress har däremot visat respekt för den misstänkte gärningsmannen i och 
med att man inte publicerat uppgifter om att han var mörkhyad, vilket framgått genom källor de 
använt sig av. Anledningen till att de sedan publicerade att mannen var från Sydsudan var för att 
det fick relevans vid vetskapen av att mannen var asylsökande och hade fått avslag på sin ansökan, 
vilket kan ha varit en möjlig orsak till händelsen. Problematiken med att rapportera om en 
gärningsmans etniska bakgrund, även i det här fallet, är att det kan väcka föreställningar men även 
bekräfta fördomar som finns om flyktingar ute i det svenska samhället idag. Exempelvis det 
resultat som Ylva Brune kommit fram till genom sin forskning, nämligen att det vanligtvis 
rapporteras om flyktingar som ett hot eller bekymmer (Brune 2004: 343-344). Ytterligare 
problematik med att rapportera om gärningsmannen som flykting är det som Boréus beskriver som  
diskursiv diskriminering. I och med att gärningsmannen pekas ut som flykting kan andra 
flyktingar tillskrivas samma attribut och agerande som denne misstänkta gärningsman vilket också 
skapar vanställda föreställningar om flyktingar i allmänhet (Boreus 2006: 33). 

30



6.1.2 Dubbelmordet i Ljungsbro
Kvällspressens förhållning till medieetiken kan ifrågasättas på två punkter. Det var genom 
analysen tydligt att rubriker var vinklade för att få en viss bild av gärningsmannen. Rubriken ”Slogs 
ihjäl med järnrör” har ingen som helst täckning eller källa i texten, utan är troligtvis baserat på 
rykten. Det är inte heller något som blivit fastställt i någon av artiklarna som analysen täcker. 
Kvällspressens rapporteringen kan därmed misslyckas att följa publicitetsregeln om att ge korrekta  
nyheter (se bilaga1). En följande punkt där kvällspressens rapportering brister är att om inte namn 
anges skall man också vara försiktiga med bilder som kan leda till en identifiering. Både 
Aftonbladet och Expressen gick ut med en bild på den misstänkte gärningsmannen med pixlat 
ansikte. Polisen framhäver i en av artiklarna från Dagens Nyheter, som ingår i analysen, att de 
tycker det är beklagligt att bilder på gärningsmannen sprids på nätet. Vilken bild de pratar om är 
inte tydligt men en rimlig förklaring är att någon som känt igen bilden från Aftonbladet eller 
Expressen har gjort en identifiering eller använt samma bild för att få fram ytterligare bilder på den  
misstänkte. Troligtvis skulle tidningarna även i detta fall hänvisa till att publikationerna utförts på 
grund av allmänintressen, men som Olle Stenholm framhäver i en artikel i Svenska Dagbladet, ska 
allmänintresset alltid mätas mot eventuell publicitetsskada (svd.se 2006). Det är tidningars roll att 
ta hänsyn till den personliga integriteten. Dessutom publicerade Expressen texten ”Jag mötte 
mördaren” till uppslaget som täckte ett dubbla sidor med två artiklar, varpå texten ”mördaren” 
hamnade ovanför bilden. Läsaren förses knappast med en objektiv bild av händelsen utan dömer 
snarare gärningsmannen innan han fått sin dom, vilket är missvisande. När det dessutom sätts 
ihop med de faktorer om våld, brott och droger som finns i brödtexten kan tolkningen också ske 
utifrån de stereotypiska tolkningspaket som Brune pekar på finns om invandrare (Brune 2004: 
353-355). 

Dagspressens förhållande till pressetiken är däremot god i fallet om dubbelmordet i Ljungsbro. Det 
finns inga direkta delar som skulle kunna påstås korsa linjen för de pressetiska reglerna även om 
någon av rubrikerna kan vara något missledande.

6.2 Skillnader i Journalistiken 
Under analysen framgick det tydliga skillnader på hur journalistiken tog form i nyhetsartiklarna 
mellan morgon- och kvällstidningarna. Det första tecknet som var uppenbart är de olika teman 
som det rapporteras om. Morgontidningarna hade en tendens att i första hand rapportera om 
själva händelsen som huvudtema. Därefter handlar teman ofta om möjliga orsaker eller ”utlösare” 
till dessa händelser. De tog även upp konsekvenserna av det som inträffat. Samt framförde den 
kritik eller problematik som uppstod eller fanns inom ämnet från olika synvinklar. Exempelvis i 
artiklen ”Bussmorden väcker frågor” från Svenska Dagbladet, där författaren till artikeln tar upp 
problematiken att rapportera om händelsen just för att den misstänkte är flykting. Genom det 
hindras det som Boréus beskriver som diskursiv diskriminering (Boréus 2006: 33). 
Morgontidningarna lät dessutom politiska åsikter komma till tals. 

31



Kvällstidningarna primära tema utgick ofta från en fokusering av individ, händelsen fick sedan 
kretsa kring berättelsen om denne och hamnade därmed som andra ämne. Alternativa teman för 
kvällspressen var även här orsaker till händelsen vilket främst skedde genom uttalanden av källor. 

Helhetsintrycket av morgontidningarna journalistik var att de la fram saker från olika håll och lät 
många källor komma till tals med olika värderingar, vilket kännetecknar god journalistik. 
Tolkningen var att de ofta placerade händelsen i en större samhällssammanhang vilket öppnar upp 
för både granskning och åsiktsbildning. De framförde material som läsaren enklare kunde bilda en 
egen uppfattning om och sattes inte in i subjektiva tankemönster.De kan således hävdas att 
morgontidningarna levde upp till många av de journalistiska uppgifterna som Nord & Strömbäck 
lägger fram i Medierna och demokratin (Nord & Strömbäck 2012: 16-17). Kvällstidningarna 
däremot stängde ofta in händelsen i en låda, där beskrivningar av händelsen och om personer som 
är inblandade är viktigare än vad som uppstår utav händelsen. Även om händelsen ibland beskrivs 
på vad som kan anses objektivt så tas den aldrig ut i ett större sammanhang. Det blir även svårt att 
fritt bilda en åsikt om händelsen då beskrivningen av mannen är så omfattande och entydig. I 
kvällspressens rapportering kring händelserna var det också ibland svårt att skilja mellan fakta, 
tolkningar eller spekulationer då det saknades källhänvisningar i flera stycken. De journalistiska 
uppgifter som Nord & Strömbäck anser att information ska innehålla för att anses som journalistik 
skiljer sig stark mot för den rapporteringen som studien behandlar från kvällspressen (Nord & 
Strömbäck 2012: 16-17).

6.3 Skillnader i vinstintresse
Som jag tog upp under tidigare punkt skiljer det mycket vad morgon- och kvällspress skriver om 
inom de två händelsernas ramar. Framförallt skiljer det sig på hur de skriver, mer bestämt de 
ordval och rubriker som formar framställningen av nyheten. Kvällspressens rubriker ”Var alltid 
beväpnad”, ”Slogs ihjäl med järnrör” och ”Höggs ihjäl påväg hem från Göteborg” lockar högst 
troligen mer uppmärksamhet och publik än ”Polisen dröjde över en timme efter larm” och 
”Bussmorden väcker frågor” från morgonpressen. Kovach & Rosenstiel berättar att vinstintresset 
styr över hur nyheterna formas (Kovach & Rosenstiel 2001: 50-51). Det resultatet man ser i 
exempelvis Aftonbladet eller Expressens rapportering kring dubbelmorden i Ljungsbro, är att det 
tydligt handlar om att vinkla rubriker, ha med lockande bilder och forma det efter vad allmänheten  
blir nyfikna på att läsa. Deras artiklar erbjuder det som Allern kallar för sensation genom att 
nästintill bara skriva om våld, brott och missbruk. När artiklarna bygger på att skapa 
uppmärksamhet poängterar Allern att nyheten ofta tappar sin relevans till kostnad mot 
underhållning (Allern 2012: 243-245). Ett exempel är i Expressens artikel ”Vännen: Ingen man 
skulle bråka med Systern: Ofattbart”, när vad som börjar med en beskrivning av personen och 
händelsen slutar med en intervju med rapparen Dogge Doggelito för att han förekom på en bild 
tillsammans med den misstänkte gärningsmannen på Facebook. Dessutom saknade intervjuns  
material relevans för Doggelito inte ens mindes mannen, men tidningen valde ändå att publicera 
materialet från intervjun.
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7. Slutsats
Kvällspressens förhållningssätt till medieetiken brister på flera punkter i vardera fall och bör enligt 
mig ifrågasättas. De tar minimal hänsyn till individerna de publicerar information om och 
därigenom likväl deras närstående. Genom censurförbudet i tryckfrihetsförordningen ges staten 
aldrig rätten att kontrollera och redigera materialet innan det ges ut (Petersson, Djerf-Pierre, 
Strömbäck, Weibull 2005: 53), även om det hade kunnat bidra till ett bättre medieklimat i det här 
fallet. Det finns tydliga mönster i hur rapporteringen skiljer sig mellan morgon- och kvällspress. 
Kvällspressen fokuserar mer på att beskriva individen, i det här fallen ett svenskt offer och en 
misstänkt gärningsman, där mannen i det senare fallet tillskrivs attribut och egenskaper med hjälp 
av de journalistiska vinklingarna artiklarna har. Morgonpressen tar en mer neutral roll och 
beskriver tydligare den aktuella händelsen med olika aspekter, däribland orsaker och konsekvenser  
av/till händelsen. Morgonpressen låter läsaren i större utsträckning bilda en egen uppfattning om 
händelsen genom rapporteringen gentemot kvällspressen. Morgonpressen framstår även som mer 
trovärdiga då de i majoriteten av artiklarna refererar till de källor de använt sig utav fördelaktigare 
än kvällspressen. Det är påtagligt att både morgon- och kvällspress drivs av vinstintresse. 
Kvällspressens rapportering bygger i högre grad på mer sensation och att locka läsare med 
rubriker, ordval och bilder varpå relevansen för materialet ofta sjunker och blir mindre trovärdigt. 

Den kritik dessa medierapporteringar fått på förhand kan för vissa verka som enbart löjliga åsikter. 
Faktum är att det finns människor som av olika intressen vill veta gärningsmäns etniska bakgrund. 
När de traditionella medierna inte erbjuder den informationen söker sig dessa till förmedlare som 
erbjuder det utan att de ens reflekterar över etiska regelelverk eller teorier som tas upp i den här 
uppsatsen. Frågan är egentligen bara vilken sanning man är ute efter att återspegla och genom 
vilka intressen.

7.1 Fortsatt forskning?
Vid utförandet av denna studie har tankar väckts kring en liknande studie som genom semiotisk 
bildanalys studerar brottsnyheters bilder. En idé är också att avgränsa studien till bilder som 
föreställer misstänkta eller fällda personer för att studera tidningarnas förhållningssätt till 
medieetiken. 

Ett annat förslag på vidare forskning är att genom valfritt tema undersöka skillnader mellan olika 
tidningars rubriker, underrubriker och bilder, för att jämföra dessa och studera eventuella mönster  
som framkommer. Just för att denna studie visade på stora skillnader i rubriksättning och 
bildhantering.
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8.3 Elektroniska källor till analyserade artiklar
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36

http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05091020131106771B68057C71DE843BC7403394373293&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05091020131106771B68057C71DE843BC7403394373293&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05091020131106771B68057C71DE843BC7403394373293&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05091020131106771B68057C71DE843BC7403394373293&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050910201311053DC42633934C8726648E2335F491952C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050910201311053DC42633934C8726648E2335F491952C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050910201311053DC42633934C8726648E2335F491952C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050910201311053DC42633934C8726648E2335F491952C&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920131106E7BEA29A9B6D403899BD1CEB6E08D6C0&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920131106E7BEA29A9B6D403899BD1CEB6E08D6C0&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920131106E7BEA29A9B6D403899BD1CEB6E08D6C0&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05734920131106E7BEA29A9B6D403899BD1CEB6E08D6C0&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201311055A8466EDB5EDE2E153E6A83877A6C88E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201311055A8466EDB5EDE2E153E6A83877A6C88E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201311055A8466EDB5EDE2E153E6A83877A6C88E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=057349201311055A8466EDB5EDE2E153E6A83877A6C88E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080320131105DDDE4D8BB0C642228F41E9762DFFF84E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080320131105DDDE4D8BB0C642228F41E9762DFFF84E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080320131105DDDE4D8BB0C642228F41E9762DFFF84E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=05080320131105DDDE4D8BB0C642228F41E9762DFFF84E&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508032013110663E60E403BFED723EF55A20F45B60208&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508032013110663E60E403BFED723EF55A20F45B60208&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508032013110663E60E403BFED723EF55A20F45B60208&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0508032013110663E60E403BFED723EF55A20F45B60208&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915201311052AB02743582AF0F5FBD29456F25E381F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915201311052AB02743582AF0F5FBD29456F25E381F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915201311052AB02743582AF0F5FBD29456F25E381F&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915201311052AB02743582AF0F5FBD29456F25E381F&serviceId=2


Polisen dröjde över en timme efter larm
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050915201311064754A2BA9DBD87461A31DE214CD8797A&serviceId=2
(Hämtat 2013-12-29)

Dubbelmorden i Ljungsbro

Expressen
Vännen: Ingen man skulle bråka med Systern: Ofattbart.
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05091020131104237EC3E45068CAAA1F52FB9F8D8F09CC&serviceId=2
(Hämtat 2013-12-29)
Slogs ihjäl med järnrör
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayPDF?
documentId=050910201311033DC4CBD4CE4E6640FB41D925E7151D4D&serviceId=2
(Hämtat 2013-12-29)

Aftobladet
Var alltid beväpnad
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0573492013110416C7456074939B1D96DB5007D304BC5E&serviceId=2
(Hämtat 2013-12-29)
Lite av en enstöring
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05734920131103400F2C2BFC9AD9391873AA2384C92591&serviceId=2
(Hämtat 2013-12-29)

Svenska Dagbladet
Misstänkt kände mordoffer:
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050803201311034238752759638D826E46154F1F0FE9EB&serviceId=2
(Hämtat 2013-12-29)
33-åring häktad för dubbelmord
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?
documentId=05080320131105E61A6C8FBC523782191DF3D0E49CE799&serviceId=2
(Hämtat 2013-12-29)
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Dagens Nyheter
33-åringen sökte hjälp hos vården
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?
documentId=0509152013110548F321562D3F5894248D9D1136FAD1B6&serviceId=2
(Hämtat 2013-12-29)
Polisen upprörd över ryktesspridningen
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?
documentId=050915201311044D9EF1F9FD43FAF555E3701935790AFB&serviceId=2
(Hämtat 2013-12-29)

38

http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0509152013110548F321562D3F5894248D9D1136FAD1B6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0509152013110548F321562D3F5894248D9D1136FAD1B6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0509152013110548F321562D3F5894248D9D1136FAD1B6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=0509152013110548F321562D3F5894248D9D1136FAD1B6&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915201311044D9EF1F9FD43FAF555E3701935790AFB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915201311044D9EF1F9FD43FAF555E3701935790AFB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915201311044D9EF1F9FD43FAF555E3701935790AFB&serviceId=2
http://web.retriever-info.com.proxy.ub.umu.se/services/archive/displayDocument?documentId=050915201311044D9EF1F9FD43FAF555E3701935790AFB&serviceId=2


Bilaga 1. 

Pressetiska regler 

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

och allsidig nyhetsförmedling.
2. Var kritisk mot nyhetskällorna. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna 

medger, även om de tidigare har publicerats. Ge läsaren/mottagaren möjlighet att skilja mellan 
faktaredovisning och kommentar

3. Löpsedel, rubrik och ingress skall ha täckning i texten.
4.  Slå vakt om den dokumentära bilden. Var noga med att bilder och grafiska illustrationer är 

korrekta och inte utnyttjas på ett missvisande sätt. 

• Var generös med bemötande
5. Felaktig sakuppgift skall rättas, när det är påkallat. Den som gör anspråk på att bemöta ett 

påstående skall, om det är befogat, beredas tillfälle till genmäle. Rättelse och genmäle skall i 
lämplig form publiceras utan dröjsmål och på så sätt att de kan uppmärksammas av dem som 
har fått del av de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en 
redaktionell kommentar. 

6. Rubricera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den 
egna tidningen

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

ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning.
8.  Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till 

anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 
9. Visa alltid offren för brott och olyckor största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn 

och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. 
10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, 

religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 
missaktande. 

• Var varsam med bilder
11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial
12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder 

eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom 
montage eller retusch. Detta gäller även vid arkivering.

• Hör båda sidor
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13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta 
kritiken samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på 
att anmälningar av olika slag kan ha till enda syfta att skada den som blivit anmäld.

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om 
fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrar rättssak bör redovisas. 

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

sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges. 
16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, 

kön eller annat, som kan göra en identifiering möjlig.
17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet. 
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