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Abstract 

When “Captain Skirt” became evil - A qualitative text analysis of Expressen’s and 

Dagens Nyheter’s reports about former chief of police Göran Lindberg 

This study problematizes the fact that media is part of creating the reality of which the society 

relies on. More specific it focuses on former chief of police Göran Lindberg and medias reports 

about him before he was arrested for sexual asult, versus after. The purpose of the study was to 

see how identity is constructed in news media, and also how that affect the public perception 

of sex offenders. It also makes a comparison between a daily newspaper and a tabloid 

newspaper.  

To answer the questions of this study semiotics and narrative analysis was used. These methods 

were combined with theories about journalistic writing such as framing and media logic put 

together with theories about story-telling. These theories and methods were chosen for their 

accuracy and suitability on the subject.  

News articles about the former chief of police Göran Lindberg was selected and divided into 

three sections based on time periods relevant to the events. After that the selection was narrowed 

down to include three articles from each period and each newspaper. These articles were 

analysed to see how news media uses story-telling to form identity with the tools provided by 

the selected theories and methods. 

In conclusion this study shows that media construct the identity of Göran Lindberg in a similar 

way of how characters are constructed in fictional stories. This contributes to a reproduction of 

a general perception that the most occurring sexual offender is some kind of monstrous outsider 

and not in fact the common man, when, at the same time, research show that most sexual abusers 

are known to their victim. 
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1 Inledning 

“Göran Lindberg kallar sig feminist. Han har på kort tid utnämnt flera 

kvinnliga chefer, och han tar de manliga poliserna i örat som medvetet eller 

omedvetet kränker kvinnor på grund av deras kön.” 

Gert Svensson, Dagens Nyheter (1999a) 

Göran Lindberg var polischefen som arbetade för jämställdhet och alla människors rätt att 

bemötas med respekt. Han var en uppskattad föreläsare, men av poliskåren fick han kritik för 

sitt bristande ledarskap. 2010 dömdes samme Göran Lindberg till fängelse för en rad sexbrott, 

bland annat grov våldtäkt och koppleri. 

“Anklagelser om våld, tvång och förnedring i samband med köp av sexuella 

tjänster. Det framkommer i utredningen mot den förre polischefen Göran 

Lindberg.” 

Kalle Sandhammar, Dagens Nyheter (2010a) 

Den här uppsatsen ämnar undersöka medierapporteringen kring fallet om Göran Lindberg, en 

högt uppsatt polischef, som uppdagades vara grovt kriminell. Som blivande journalister har vi 

ett intresse av att ta reda på hur identiteter skapas i media. Porträtteringen som skapades av 

Göran Lindberg före och efter han greps blir ett exempel på detta. Vi har därför valt att granska 

och jämföra hur två olika tidningar, Expressen och Dagens Nyheter, valt att rapportera om en 

person som tidigare varit en auktoritet och expert inom sitt område, men senare uppdagas vara 

våldtäktsman och sexköpare. Göran Lindberg har vid flera tillfällen förekommit i pressen, både 

i positiva och negativa sammanhang, men efter gripandet förflyttas han från toppen av hierarkin 

till botten.  

Vi ville ta reda på hur porträtteringen av Göran Lindberg sett ut i media, hur man skapade 

identiteten av honom och hur medias rapportering förändrades i och med att han greps. Det 

identitetsskapandet har sedan väckt frågor om hur medierapporteringen påverkar definitionen 

av sexualbrott och dess förövare och om hur reproduktionen av det dramatiska sexbrottet och 

den monsterliknande förövaren kan påverka samhällets syn på den typen av brott. En viktig 

teoretisk utgångspunkt för vår studie var hur medias val av beskrivningar påverkar hur 

allmänheten uppfattar och därmed skapar sin omvärld (Börjesson och Palmblad 2007, 9ff). Det 

var därför av intresse att se hur beskrivningen av Göran Lindberg förändrades i och med 

övergången från auktoritet till sexualbrottsling, eftersom det då i sin tur påverkar allmänhetens 

bild av honom, men också av sexualbrottslingar.  
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1.1 Bakgrund 

Göran Linberg är utbildad jurist och polischef. Under sin karriär inom polisen jobbade han 

bland annat som rektor på polishögskolan under åren 1989 till 1997 och som länspolismästare 

i Uppsala 1997 till 2006. Efter 2006 anställdes han av Rikspolisstyrelsen och fick behålla titeln 

länspolismästare. Under många år föreläste han om feminism och etikfrågor och lovordades av 

bland andra före detta jämställdhetsminister Margareta Winberg. Som exempel på hans 

inflytande i debatten har han vid två tillfällen talat om jämställdhet, etik och moral inför FN. I 

oktober 2009 lämnade Göran Lindberg in en begäran om tidig pension, vilket beviljades, och 

den tidigare polischefen gick i pension två år i förtid den 1 december 2009. 

Göran Lindberg var en förebild för många, men långt ifrån alla. Inom poliskåren var han 

impopulär och starkt kritiserad av kollegor. Deras främsta kritik var dåligt ledarskap och att han 

lade för mycket fokus på sitt jämställdhetsarbete istället för ordinarie polisjobb. För det fick 

han bland sina motståndare öknamnet “Kapten Klänning”, som han själv sagt att han bar med 

stolthet. Namnet kommer från en karaktär spelad av Robert Gustafsson i TV-serien Percy tårar, 

en känslig karaktär med dålig ledarskapsförmåga. Öknamnet togs snabbt upp av pressen och 

användes för att beskriva Göran Lindberg. 

Under 2009 började polisen Jonas Trolle och ett fåtal av hans kollegor i hemlighet linda i en 

kopplerihärva i Stockholm och med tiden uppdagades Göran Lindbergs inblandning. Den 25 

januari 2010 greps Göran Linberg misstänkt för våldtäkt och förberedelse till grov våldtäkt mot 

barn. Tre dagar senare häktades han på sannolika skäl misstänkt för dessa brott. I juli kom 

tingsrättens dom, 6,5 års fängelse. Då hade brottsmisstankarna utökats till att också innefatta 

grov våldtäkt, sexköp, koppleri och misshandel, men han friades från anklagelserna om 

förberedelse till grov våldtäkt mot barn. Domen överklagades och i slutet av samma år dömde 

hovrätten honom till sex års fängelse efter att ha friat honom på några av åtalspunkterna. En 

man som tidigare figurerat i media som en kämpe för feministiska frågor och jämställdhet blev 

en av vår tids mest uppmärksammade sexualbrottslingar i Sverige. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I uppsatsen undersöks hur före detta polischef Göran Lindberg porträtterats i tryckt media samt 

jämförs hur han presenteras före och efter att han blev gripen 2010, i Expressen respektive 

Dagens Nyheter. Syftet med undersökningen är att analysera och problematisera hur identitet 

konstrueras i dags- respektive kvällspress med hjälp av berättelse- och medietekniker samt 

vilken betydelse det kan få för allmänhetens uppfattning av sexualbrott, utifrån exemplet 

“Göran Lindberg”. För att kunna göra detta ställde vi upp följande frågeställningar: 
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 Hur porträtteras Göran Lindberg i Expressen och Dagens Nyheter och hur förändras 

porträtteringen när hans brott uppdagas? 

 Hur används dramaturgi när Expressen respektive Dagens Nyheter berättar om Göran 

Lindberg? 

 Vilken betydelse får ordvalen i de olika representationerna av Göran Lindberg? 

 Vad kan användandet av dramaturgiska grepp och val av ord få för konsekvenser för 

definitionen av och förklaringen till sexualbrott? 
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2 Tidigare forskning och teori 

Här presenteras den tidigare forskning som vi på olika sätt kopplar till den egna studien. 

Därefter redovisas de teoretiska perspektiv som använts för att svara på undersökningens 

frågeställningar. Varken semiotik eller narrativ kan enbart beskrivas som teori eller metod, 

därför har de teoridelar som presenteras i detta kapitel kompletterats med ett avsnitt för 

respektive analysmetod i metodkapitlet. 

2.1 Representation av gärningsmän 

En stor del av vårt fokus i den här studien ligger på vilka skillnader som finns i porträtteringen 

av Göran Lindberg före och efter han grips. Mona Livholts (2007) har i sin studie Vanlig som 

vatten studerat medias rapportering kring Hagamannen. En del i hennes syfte var att “[...] 

analysera hur språkliga formuleringar ingår som delar i en berättelse och vilka konsekvenser 

det kan få [...]” (Livholts 2007, 88), vilket till stor del överensstämmer med det vi gjort i vår 

studie.  

Vi har i Livholts studie främst tagit hjälp av avsnittet “En bitig typ, familjefar och monster” 

(Livholts 2007, 75ff). Där redovisar hon hur medierna bygger upp en god och en ond sida hos 

Hagamannen, att han samtidigt som han var familjefar även var det monster som våldtog och 

skändade kvinnor. Från tidpunkten då en person grips eller en misstänkt identifierats, byggs 

rapporteringen mer upp kring motsatser än tidigare och medierna etablerar en berättelse om den 

misstänktes dubbelnatur. Att vara ett monster innefattar i språklig bemärkelse att man avviker 

från det normala, medan den “vanliga” sidan identifieras med hjälp av attribut som att ha familj 

och ett hederligt arbete (Livholts 2007, 80). Hon kopplar även den här typen av dubbelnatur 

och förvandling till Robert Louis Stevensons skönlitterära berättelse Dr. Jekyll och Mr. Hyde, 

där karaktären återkommande gånger byter skepnad från god till ond, och ond till god. För att 

kunna göra den jämförelsen tittar hon på de tillfällen då de olika sidorna framställs, eftersom 

att båda existerar, men aldrig syns, samtidigt (Livholts 2007, 86f). Trots att Hagamannen och 

Göran Lindberg i skiljer sig åt, bland annat dömdes Hagamannen för våldtäkter som begåtts vid 

överfall och dessutom mordförsök samt var en icke-offentlig person före gripandet, finns många 

likheter i rapporteringen om dem.  

Då Livholts (2007) beskriver vilka våldtäkter som får uppmärksamhet i media refererar hon 

bland annat till David Sandbergs studie Riktig våldtäkt (Sandberg 2003), där han granskat 201 

artiklar från Dagens Nyheter under åren 2001 och 2002. Sandbergs resultat visar på att de 

vanligast förekommande artiklarna om våldtäkt handlar om de som i praktiken är ovanligast, 

överfallsvåldtäkter. Beskrivningarna av våldtäktsmännen präglas av sociala avvikelser, 
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invandrarbakgrund eller “galningar” och utesluter helt att skriva om de våldtäkter som begås 

av “vanliga” män (jfr Sandberg 2003, 28). Förutom Sandbergs studie använder Livholts sig 

även av Katarina Wennstams bok En riktig våldtäktsman. En bok om samhällets syn på våldtäkt 

när hon beskriver vilka våldtäkter som uppmärksammas. Wennstam (2004, 241f) menar att det 

endast rapporteras om de våldtäkter som stämmer överens med det dominerande synsätt som 

finns på våldtäkt, det vill säga överfallsvåldtäkt eller gruppvåldtäkt. De vanligaste våldtäkterna, 

de som sker i hemmen och av personer som är bekanta för offren, skrivs det därför inte om. 

Simon Lindgren och Ragnar Lundström (2010) har i sin studie Ideala offer, och andra granskat 

fyra medialt uppmärksammade fall som de valt att kalla Englafallet, Tumbafallet, 

Stureplansfallet och Hagamannenfallet. Trots att studien i stort fokuserar på offer, har de även 

dragit slutsatser om förövares förekomst i media.  Angående Englas mördare Anders Eklund 

skriver de att presentationen av honom sker i försök att externalisera honom. Han konstrueras 

som tydligt avvikande från samhället (Lindgren och Lundström 2010, 63f). I Eklunds fall lyckas 

medierna förhållandevis bra med denna externalisering, men när det gäller Hagamannen, Niklas 

Lindgren, blev det enligt författarna svårare. Frågan om varför Hagamannen gjorde det han 

gjorde förblev delvis obesvarad. Det man, enligt Lindgren och Lundström (2010), däremot kan 

tyda i medias bevakning är att det dras fler kopplingar till det som är avvikande i hans person 

än till det som anses normalt. Istället för att diskutera eventuella kopplingar mellan en vanlig 

mans heterosexualitet och denna serievåldtäktsman, externaliseras han genom att media 

fokuserar på dubbelnaturen och ondskan. På så vis kan man, enligt författarna, rapportera om 

brotten utan att heteronormativ vardagskultur tas in som en aspekt, trots att Niklas Lindgren 

också kan ses som en representant för det (Lindgren och Lundström 2010, 56). När det gäller 

offren konstaterar författarna att deras undersökning visar på att offerrapportering förekommer 

oftare i kvällspress än i dagstidningar (Lindgren och Lundström 2010, 107). 

2.2 Sensationella berättelser, drama och skandaler 

Rapporteringen om Göran Lindberg kan betraktas som ett slags mediedrama, en sensationell 

berättelse (jfr Ghersetti 2000). Det går också att dra likheter till medieskandaler, där mycket av 

forskningen fokuserat på politiska skandaler. De kretsar ofta kring bilden av en ledare, som 

allmänheten till en början känner stark tillit för, men som sedan sviker (jfr Thompson 2000). 

Marina Ghersetti (2000) har i sin avhandling Sensationella berättelser granskat två händelser 

som fått stor medial bevakning. Dels kidnappningen av tre svenska biståndsarbetare i Angola 

1987 och dels prinsessan Dianas död 1997. I studien kommer Ghersetti fram till att 

kidnappningen beskrivits som ett klassiskt gisslandrama. Detta på grund av att vissa delar i 

berättelsen sammanstämde med hur ett gisslandrama, både fiktivt och verkligt, brukar berättas. 
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Ghersetti menar att den formen av berättande sedan reproduceras i medierna varje gång en 

liknande händelse äger rum (Ghersetti 2000, 245ff).  

När det gäller Dianas död tar istället nyhetsrapporteringen till berättelsegrepp från sagorna. 

Sagan om en prinsessa som liknades vid ett helgon och hennes motståndare; det kalla, okänsliga 

kungahuset och de hänsynslösa fotograferna. Därtill fanns det andra karaktärsliknande 

beskrivningar om en modig bror och en sörjande allmänhet. Historien om hennes liv är en som 

medierna har varit med och skapat och nu fick de berätta det sista kapitlet i sagan (Ghersetti 

2000, 250ff). Ghersetti tar där upp hur klassisk berättarstruktur påverkar mediernas rapportering 

och blir därav intressant att koppla till den här studiens narrativa teori. 

Nationalencyklopedin beskriver ordet skandal som “allmän (moralisk) upprördhet över någon 

anstötlig eller uppseendeväckande händelse” (2016-01-27). Innan ordet blev frekvent använt 

av media hade det främst en religiös anknytning och användes för att skuldbelägga den som 

vanhedrade sin tro (Thompson 2000, 11f). Nyheter som en vägvisare för rätt och fel är också 

en del av narrativ teori och kommer belysas under det avsnittet. 

Thompson (2000, 13f) ställer upp fem krav på att en handling ska kunna beskrivas som 

skandalös. (1) Det ska röra sig om en överträdelse av specifika värden, normer eller moraliska 

regler. (2) Handlingen ska på något vis mörkläggas, men publiken skall trots det ha 

uppfattningen att den har ägt rum. (3) Delar av eller hela publiken ska förkasta den eller de 

inblandades handlande. (4) Detta förkastande ska visa sig i hur utomstående parter offentligt 

fördömer handlandet. (5) Avslöjandet och fördömandet av handlandet kan vara direkt skadligt 

för den eller de inblandade, men det kriteriet är inte alltid nödvändigt.  

En skandal blir aldrig lika stor om personen är någon som vi förväntar oss ska göra det 

skandalösa. Vi har helt enkelt olika förväntningar på olika människor och när de 

förväntningarna visar sig vara sanna blir chocken inte särskilt stor. När det istället visar sig att 

vi hade fel om en person så börjar vi ifrågasätta hela bilden av personen och spekulerar vidare 

(Börjesson och Palmblad 2007, 7f). Publikens spekulerande är en viktig del av en skandal. 

Ingen medieskandal skulle överleva utan att allmänheten också är med på det hela. Ingen 

tidning fortsätter att rapportera om något som publiken inte är intresserade av (Bird 1997, 109).  

2.3 Teori 

Historien om Göran Lindberg kan betraktas som ett slags berättelse. Att analysera nyheter som 

berättelser, eller narrativ, är att erkänna att det finns en skillnad mellan verkligheten och 

berättelser om verkligheten. I berättelsen om verkligheten väljs endast specifika detaljer ut, 

vilket påverkar den bild som skapas av vad som har hänt (Bird och Dardenne, 1988, 67f). 
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Berättandet i nyhetsmedierna bygger på klassisk dramaturgi (jfr Ghersetti 2000), men det måste 

samtidigt förhålla sig till mediernas specifika villkor. Vi har således använt medieteorier såsom 

dramaturgi, framing, medielogik och journalistiskt skrivande som komplement till narrativ teori 

för att identifiera och analysera mediebilden av Göran Lindberg. På så vis har vi kunnat skapa 

oss en bild av vad som berättats. 

2.3.1 Narrativ teori 

I nyhetsförmedlingen gör redaktionen val när det gäller vad som ska berättas och i vilken 

ordning. Med anledning av det kan en artikel sällan bara beskrivas som information. Det finns 

dock stridigheter inom forskarkåren. Vissa menar att det finns en distinkt skillnad mellan 

information och narrativ som bör gälla även inom nyhetsförmedling, medan andra påstår att 

narrativ är en struktureringsprincip som går att hitta i alla former av nyhetstexter (Fulton 2005, 

225f). Man kan argumentera för att det finns undantag när det kommer till berättelser inom 

nyhetsförmedlingen, exempel är väderprognoser och sportresultat som oftast kan räknas som 

ren information. I den här studien har bedömningen gjorts att medierapporteringen kring Göran 

Lindberg kan bedömas som narrativ, men för att undvika ren information har endast 

nyhetsartiklar ingått i analysen. 

“Journalists do not write articles, they write stories - with structure, order, 

viewpoint and values.” 

Allan Bell (1998, 64) 

Människan har i alla tider ägnat sig åt berättande, så än idag. Berättelser bidrar till kunskap och 

skapande av verkligheten omkring oss. Våra berättelser kommunicerar våra uppfattningar om 

världen och oss själva och påverkar våra uppfattningar om etik och moral (Johansson 2005, 16). 

Det finns mycket som påverkar berättelsen, men en sak har alla berättelser gemensamt, att de 

endast utgörs av utvalda fragment av händelseförloppet. Att få något berättat för sig är aldrig 

detsamma som att faktiskt ha upplevt det (Huisman 2005, 12). På så vis blir urvalet väsentligt 

för hur händelsen uppfattas. 

Under senare år har studerandet av berättelser fått en allt större plats inom vetenskapen och 

därav har även en teori och analys kring berättande blivit relevant. Det kallas narrativa studier 

eller berättelseforskning (Johansson 2005, 17). Enligt Nationalencyklopedin härstammar 

narrativ ur latinets “na’rro”, som översätts till “berätta”, “omtala” eller “meddela” (2016-03-

09). Det krävs dock mer av en text än att meddela något för att räknas in i den narrativa 

kategorin. Vad som skiljer narrativ från andra former av information är bland annat att 
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meddelandet består av sammanhängande händelser. Det krävs minst två på varandra följande 

händelser, där den andra orsakas av den första (Lacey 2000, 13f).  

Goodman (1980, 331f) talar om skillnader mellan det berättades ordning och berättandets 

ordning. Det första har som syfte att beskriva i vilken ordning det som berättas har skett, med 

andra ord den kronologiska ordningen. Det andra förklarar i vilken ordning händelserna 

berättas. Eftersom det utgår från samma historia handlar det om ett aktivt val från den som 

berättar. Att studera vilken ordning saker berättas i blir på så vis att studera vilka val berättaren 

har gjort.  

Det finns olika sätt att upprätta berättandets ordning. I vår studie har vi koncentrerat oss på tre 

olika sätt. Det första är det kronologiska. Det andra handlar om den kausala ordningen, där 

ordningen påverkas av vilken händelse som har orsakat en annan. Detta behöver nödvändigtvis 

inte berättas kronologiskt, utan kan delas upp i olika delar och blandas men där 

orsakssambandet får stå som grund till den upprättade ordningen. Det sista är ett populärt grepp 

inom skräck- och deckarberättelser och något som Yvonne Leffler (2001, 32) kallar för fråga-

svar-struktur, där varje del ställer en fråga och nästa del svarar på frågan. På så vis hålls 

spänningen uppe i berättelsen och för den således framåt men kan frångå både den kronologiska 

och kausala ordningen. Ett annat verktyg som Leffler (2001, 33) tar upp som en spänningshöjare 

är cliffhanger-tekniken, där berättaren lämnar historien i ett tillfälle av ovisshet. Den avbryts i 

ett dramatiskt ögonblick för att på så sätt föra berättelsen framåt. 

2.3.2 Journalistiskt skrivande 

För att förenkla för läsaren vill journalister ofta hålla texten kort och konkret, vilket enkelt görs 

genom att besvara frågorna vem berörs, vad har hänt, när hände det, var hände det, hur gick det 

till och varför (Häger 2014, 39). Det går även att tyda vad en journalist ansett vara det viktigaste 

i en text utifrån hur texten är skriven. Att det viktigaste i nyheten kommer först är det som 

tydligast präglar journalistiskt skrivande. Som läsare ska du begripa skeendet bara genom att 

läsa rubrik och ingress, inte behöva läsa hela artikeln för att förstå vad som har hänt (Häger 

2014, 66f).  

Alla nyheter är vinklade, men när man talar om nyhetsvinkel handlar det inte om att nyheterna 

ska vara vinklade så att perspektivet blivit förskjutet och nyheten är en subjektiv osanning. 

Istället talas det om att en artikel endast utgör ett perspektiv av verkligheten. På grund av 

verklighetens omfattning är det omöjligt att förmedla en nyhet utan perspektiv, ett urval måste 

göras (Järvå och Dahlgren 2013, 312). 
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2.3.3 Framing 

Som en aspekt av det narrativa berättandet har vi även inkluderat teorier om framing. Vad väljer 

man ut att berätta och vad får det för betydelse för läsaren? Bilden som medierna byggt upp 

kring Göran Lindberg består av ett hopplock av detaljer från verkligheten. Varför just de 

detaljerna valts ut kan förklaras med hjälp av framing. 

När ett urval av fakta betonas kallas det framing. På svenska kan man kalla det gestaltning eller 

inramning men den engelska termen är mest känd. Framingbegreppet används som ett sätt att 

studera medier och hitta de ramar som satts för olika artiklar. Det gäller att se vilka fakta och 

detaljer som tagits med och som framhävts samt hitta den information som valts bort (Järvå och 

Dahlgren 2013, 317). 

Nyheters bild av verkligheten och verkliga händelser stämmer aldrig helt överens med 

verkligheten. Medierna kan aldrig ge en korrekt bild av exakt vad som hänt då verkligheten är 

obegränsad och innefattar för många detaljer. Det faktumet innebär att journalister, reportrar 

och redaktioner tvingas rekonstruera händelserna och välja ut de detaljer som passar bäst. Det 

innebär även att de bilder människor får av verkligheten via media, inte alls är en bild av 

verkligheten i sig, utan endast medias konstruktion av den. Ju större information om 

verkligheten man får från media, desto större är medias påverkan på människors 

verklighetsuppfattning (Strömbäck 2012, 271). 

Framing av nyheter är inte alltid gjord medvetet och kan ske på olika ställen i processen från 

att något hänt till att det är en färdig artikel. Ett exempel på medveten framing är PR, där 

inramningen skapas och sedan kommuniceras ut. Framing behöver inte endast vara val av 

detaljer i händelsen, utan även definitionen av problemet, aktörers roll, värderingar, 

konsekvenser och så vidare. För att framing ska fungera som bäst i medierna ska den 

överensstämma med eventuella omedvetna inramningar och mediets logik (Falkheimer 2012, 

163f, Shehata 2012, 330).  

Enligt Shanto Iyengar (1994) kan man dela upp alla samhällsfrågor i två olika delar av 

framingbegreppet. Den episodiska gestaltningen som utgörs av nyheter med ett 

individperspektiv och den tematiska gestaltningen som sätter in de enskilda händelserna i ett 

större socialt och/eller historiskt perspektiv. I Iyengars undersökningar har han kommit fram 

till att valet mellan att göra en episodisk eller en tematisk gestaltning påverkar vem publiken 

tillskriver ansvaret för problemet (ibid.). Adam Shehata (2015, 362) utvecklar Iyengars teori 

och menar att det inte bara handlar om argument när medier gestaltar samhällsproblem, utan att 

journalistiska gestaltningar gör mer än så. Han menar att infallsvinkel, vilka källor som får 
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komma till tals, vilka fakta som presenteras och vilka värdeladdade ord som används alla är 

delar som spelar roll.  

2.3.4 Medielogik  

Ytterligare ett perspektiv på journalistiskt berättande är medielogiken. Även den här teorin ses 

i vår studie som en påbyggnad till den narrativa teorin. 

Medielogik handlar om att nyheter förenklas, dramatiseras, polariseras, konkretiseras, 

personifieras och stereotypiseras för att passa mediets format. Journalistiskt sett är det en styrka 

att kunna anpassa nyheterna till mediets format. Att välja de nyhetsperspektiv som går in på 

personnivå väcker mer känslor än att ge en överblick över händelseförloppet. Ett exempel på 

berättarupplägg som är populär inom media är David mot Goliat. Det vill säga att man väljer 

en vinkel som handlar om en till synes underlägsen som möter en mycket starkare motståndare, 

exempelvis den enskilda medborgaren mot staten (Järvå och Dahlgren 2013, 313). 

När medierna styrs av medielogiken står deras egna behov i centrum och de formar då vad som 

kommer synas i nyheterna, hur det kommer bevakas och på vilket sätt det kommer att förmedlas 

till allmänheten. På så sätt påverkar medielogiken rapporteringen i den mån att innehållet består 

av det man tror att människor är intresserade av. I konkurrensen om samhällets uppmärksamhet 

väljer man att fokusera på det som fångar människors intresse, till skillnad från när man skriver 

det man anser att människor behöver veta (Nord och Strömbäck 2012, 13). Det går att beskriva 

som två styrfält, betydelse och intresse, mellan vilka medierna konstant navigerar. Styrfältet 

betydelse har kopplingar till upprätthållandet av demokratin, medan intresse till större del 

handlar om tidningens vilja att sälja bra (Johansson 2004, 232f). Bird (1997, 101f) menar att 

tidningar som är beroende av att sälja lösnummer måste rapportera på ett sådant vis att det 

väcker känslor, inte bara informera läsarna. Det handlar också om sättet historien berättas på. 

En säljande historia är en historia som vädjar till våra känslor. Kvällspress tenderar också att 

använda sig av en mer berättande och uppseendeväckande journalistik, medan dagstidningar 

vill hålla sig nära ett objektivt förhållningssätt (Holmberg 1995, 104). 

2.3.5 Dramaturgi 

Journalister väljer inte själva händelseförloppet, men de väljer däremot vad som ska berättas av 

det. Av den anledningen är det av intresse att studera dramaturgiska drag i journalistisk text när 

man gör en narrativ textanalys.  

Smeds (2008, 19) förklarar hur traditionella berättelsefigurer har en sak gemensamt: det hela 

startar med en vändpunkt, ett avgörande tillfälle. Det går att jämföra med journalistikens sätt 

att placera det viktigaste först (jfr Häger 2014, 66). På så vis går den dramatiska och 
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journalistiska texten hand i hand, de vill båda ta tag i läsaren från start. Ett avgörande tillfälle 

identifieras ofta inom dramaturgin som en konflikt. Berättelsen kan senare ha andra avgörande 

händelser såsom konfrontationer eller prövningar, men den börjar med en förändring (Smeds 

2008, 19). 

Något som också används i dramaturgiskt berättande är byggandet av karaktärer. För att finna 

dramaturgiska drag i DN och Expressens rapportering har vi tagit avstamp i Ödeens (2005, 

242f) beskrivningar av karaktärer. Det viktiga för en berättelse är huvudpersonen, den 

ställföreträdare publiken ska identifiera sig med. Det händer dock att huvudpersonen handlar 

på ett sätt som publiken ogillar och en chock uppstår, ett mycket användbart grepp rent 

dramaturgisk. Publiken får då känslan av att ha blivit lurade, de har identifierat sig med ett 

monster. 

I fiktionen har monstret fått en egen roll. Inom både skräck- och deckargenren är de onda 

krafterna en betydande del. Yvonne Leffler (2001, 46ff) identifierar tre olika sorters monster 

inom fiktionen: de naturliga men för människan okända monstren, de övernaturliga och de inre, 

psykologiska. De senare beskrivs som en persons andra jag, en ond och destruktiv sida. Den 

splittringen handlar alltså inte alltid om två olika identiteter, utan snarare två sidor av ett och 

samma jag, oftast uppdelat i en ond och en god sida. Leffler (2001, 47) beskriver också ett 

fenomen inom fiktionen vad gäller manliga huvudkaraktärer. Många av dem karakteriseras av 

sin narcissism och slits mellan motstridigheter inom sig, de förvandlas därför till monster. 

Karaktärerna uppsöker själva det okända och på så vis går de emot en redan fastställd ordning 

satt av samhället, Gud eller naturen.  

I skräckberättelser handlar det således sällan om två olika karaktärer, en god och en ond. 

Monstret är oftast inte enbart ett yttre hot utan även ett inre som tar över huvudpersonen och 

formar om dess uppfattning om jaget. Hotet utgör därför något mörkt inom personen i fråga, 

något som denne trängt bort sedan länge, ofta aggressioner eller lustar. Därav tar 

skräckberättelsen avstamp i våra okontrollerbara delar av personligheten, de som ses som 

nästintill primitiva. De brukar ofta kopplas samman med sexualitet och aggressivitet (Leffler 

2001, 54).  

2.3.6 Semiotik 

Semiotisk teori har använts för att tolka användandet av ord och uttryck i artiklarna. Precis som 

den narrativa analysen är semiotiken uppdelad över både teori och metod.  

Inom semiotiken menar man att det överallt finns tecken vilka utgör meddelanden som måste 

tolkas. Ett tecken kan vara endast ett ord, men det kan också vara mer komplext, som ett 
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sammanhang av ord (Danesi 2002, 23). En text är ett system av tecken och får stå som 

representation för något, men den kan aldrig direkt avspegla det. Att producera text är således 

att göra ett urval bland alla dessa tecken (Ledin och Moberg 2013, 153).  

Ett tecken är även något fysiskt som vi kan uppfatta med våra sinnen. Det är något utöver sig 

självt och måste tolkas (Fiske 1997, 62). De händelser som väljs ut och beskrivs i 

nyhetsartiklarna påverkar ordval och kontext, och därmed tecknen som skall tolkas. Det i sig 

innebär att det konnoterade meddelandet kommer att se olika ut beroende på vilken del av 

verkligheten media väljer att försöka återge (Fiske 1997, 119). Omvärlden och i vilken kontext 

de presenteras spelar stor roll för hur tecknen kommer att tolkas. Hur tolkningen görs av ord 

och text beror helt på tidigare erfarenheter och vilka preferenser tolkaren i fråga har. Att tala 

om objektivitet är därför inte möjligt (Danesi 2002, 26).  
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3 Material och metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur urvalsprocessen gått till och en presentation av 

materialet. Därefter följer beskrivningar av de två metoderna som använts, vilket följs av en 

presentation av hur de använts under rubriken Tillvägagångssätt. Till sist har metodvalen 

problematiserats i en metoddiskussion. 

3.1 Material 

Materialet i studien består av tryckta artiklar från kvällstidningen Expressen och dagstidningen 

Dagens Nyheter, härefter kallad DN, båda ägda av mediekoncernen Bonnier. Valet föll på 

rikstäckande tidningar för att urvalet inte skulle påverkas av lokala anknytningar till fallet 

såsom att Göran Lindberg arbetade i Uppsala eller att gripandet skedde i Falun. Det är endast 

tryckta tidningsartiklar som ingår i undersökningen för att den inte ska påverkas av hur 

skillnaderna i rapporteringen sett ut på webben under de olika tidsperioderna.  

En anledning till urvalet var också den jämförelse mellan dags- och kvällspress vi gjorde. Att 

välja tidningar från samma koncern minskar risken för att vårt resultat påverkas av politiska 

skillnader och ägarförhållanden. En möjlig problematik med att välja tidningar från samma 

koncern är att man inte bara utesluter skillnader i ägarförhållanden utan att man därmed 

inkluderar en ensidig rapportering. Vi ser dock inte detta som ett problem i vår studie då vi inte 

ämnat dra generella slutsatser av resultatet. På så vis kunde vi koppla eventuella skillnader till 

tidningarnas format som dags- eller kvällspress.  

För att göra ett urval av artiklar bestämdes först tre tidsperioder inom vilka artiklarna skulle 

vara publicerade. De tidsperioderna var: 

 1 januari 1990 - 24 januari 2010 (period 1)  

 25 januari 2010 - 1 mars 2010 (period 2)  

 28 juni 2010 - 1 augusti 2010 (period 3)  

Period 1 samlar alla artiklar från början på 1990-talet där Göran Lindberg omnämns till dagen 

före han greps. Period 2 samlar de artiklar som publicerades då Göran Lindberg greps och 

häktades. Period 3 samlar de artiklar som skrevs om honom från dagen före rättegången startar 

till att tingsrättens dom fallit. Anledningen till att just dessa tidsperioder valdes är deras relevans 

för framställandet av Göran Lindberg. Det gick även att göra en jämförelse mellan tidningarna 

då artiklarna skrevs ungefär samtidigt. 

Artiklarna hittades med hjälp av mediearkivet Retriever. Sökorden under period 1 var “Göran 

Lindberg” OR “Kapten Klänning”. Om inget av de sökorden fanns med i artikeln föll den heller 
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inte inom intresseramen för studien. Under perioderna 2 och 3 utökades sökorden med 

“Polischef” för att inte missa artiklar där tidningarna ännu inte gått ut med Göran Lindbergs 

namn. Övriga kriterier var att artiklarna inte skulle vara ledare, krönikor eller endast faktarutor 

samt att de skulle handla om Göran Lindberg. Totalt blev det 89 artiklar, 38 i DN och 51 i 

Expressen. Därefter gjordes ett målstyrt urval bland dessa artiklar för en grundligare analys. 

Det urvalet bestod totalt av 18 artiklar, 3 från varje period för båda tidningarna, och ser ut på 

följande vis: 

Period 1 

DN 

“Omedvetenhet, dålig lyhördhet och tystnad” (Kantor 1999) 

“Jämställt vägval väcker avsky” (Svensson 1999a) 

“Polisfacket i Uppsala går emot polismästare” (Kihlström 2002) 

Expressen 

“Idag kräver poliserna ‘mjukischefens’ avgång” (Bergling 1999) 

“Här har polisen snart fått nog” (Sokolow 1999) 

“‘Kapten Klänning’ anställde ny informatör - sambons dotter” (Pettersson och Samuelsson 

2002) 

Period 2 

DN 

“Häktad polischef nekar till våldtäkt” (By och Lisinski 2010a) 

“Misstankarna växer mot förre polischefen” (Lisinski 2010c) 

“Misstänks för sju sexbrott” (Nilsson 2010) 

Expressen 

“Hemliga sexkrav” (Fallenius och Hellberg 2010a) 

“Han gillade namnet ‘Kapten Klänning’” (Asplin, Johansson och Hedlund 2010) 

“Så dolde han sitt dubbelliv” (Josefsson 2010c) 

Period 3 

DN 
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“’Plötsligt tog han strypgrepp’” (Sandhammar 2010a) 

“Lindberg nekade till våldtäkt mot 17-åring” (Sandhammar 2010c) 

“Lindberg hotas av åtta års fängelse” (Lisinski 2010b) 

Expressen 

“Här går han i säpofällan” (Siksjö och Ekström 2010) 

“15-åringen mötte Lindberg i rätten” (Siksjö 2010) 

“Offret: Jag blev lättad” (Bergsell 2010) 

Kriteriet för att en artikel skulle vara relevant för studien, och väljas ut för analys, var att Göran 

Lindberg skulle vara en betydande del av artikeln. Han ska alltså inte bara ha kommenterat 

något eller omnämnts i förbifarten. Det påverkade främst urvalet av artiklarna i period 1, då de 

i större utsträckning handlar om händelser där han inte nödvändigtvis är huvudaktör. Artiklarna 

valdes inte slumpmässigt utan strategiskt för att vara relevanta för studien. Detta val av 

tillvägagångssätt omöjliggör generalisering till en population, och kan endast besvara just det 

fall som studien ämnar undersöka (Bryman 2011, 392).  

3.2 Metod 

Under det här avsnittet har vi samlat de metoder vi använt oss av vid textanalysen. En 

sammanfattning av tillvägagångssättet och en diskussion kring metodvalen innefattas också. 

3.2.1 Narrativ metod 

Det har länge funnits en syn på nyheter som antingen hårda eller mjuka och att det är händelsen 

i sig som avgör i vilket fack nyhetsrapporteringen om den hamnar. Hårda nyheter kan beskrivas 

som det tidningen anser att publiken bör veta och de innehåller oftast en konflikt. Mjuka nyheter 

handlar mer om så kallade human-interest nyheter, vilket betyder att de berättar mänskliga 

historier med en vinkel som väcker känslor (Bird och Dardenne 1988, 68f). Därav ses det också 

som något som ligger högre upp på kvällstidningarnas agenda (Fulton 2005, 226).  

Bird och Dardenne (1988, 69) poängterar att den synen på mediebevakningen har skapat en 

illusion av att rapporteringen om hårda nyheter gjorts med ett helt blankt sinne. De strukturella 

grepp som används har då setts som neutral teknik när händelsen blivit information och inte ett 

sätt att skapa en narrativ text. I vår studie kommer vi att utgå ifrån Bird och Dardennes (1988, 

69f) sätt att se på nyheter både som en kontinuerlig del av ett historieberättande och enskilda 

berättelser som bidrar till den större berättelsen. Det i sig ifrågasätter inte förekomsten av hårda 
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och mjuka nyheter utan bidrar istället till att lyfta nyheten från att endast agera som information 

till att också vara en del av det mänskliga berättandet. 

Enligt socialpsykologen Lars-Christer Hydén (1997, 17f) finns två sätt att studera berättelser. 

Det metodologiska och det ontologiska förhållningssättet. Det metodologiska utgår från att 

berättelsen är en av flera språkliga former. På så vis är kraven för att en text ska ses som en 

berättelse relativt hårda. Det ontologiska förhållningssättet ser snarare berättelsen som en 

grundläggande kunskapsform. Man anser att berättelsen har så pass stort inflytande över 

mänsklig existens att våra identiteter, både sociala och personliga, är narrativa. Enligt Hydén 

(1997, 18) kan de med fördel kombineras vilket den här studien ämnar göra. Den kommer ta 

avsats i det ontologiska förhållningssättet, med inställningen att även medietexter är berättelser, 

utan att avvika från den princip vi tidigare nämnt. Det vill säga att kravet på berättelsen är att 

det innefattar flera händelser och att dessa har ett orsakssamband. 

3.2.2 Semiotik  

I den här uppsatsen har semiotisk metod använts för att analysera ord och dess underliggande 

betydelse i artiklarna. Det har gjorts för att kunna tolka eventuella betydelser som finns i texten 

och beskrivningarna utöver den direkta betydelsen av orden. Dessa meddelanden kan vara både 

medvetet och omedvetet placerade, precis som tolkningen av dem sker både medvetet och 

omedvetet.  

Det denoterade meddelandet av tecken avser tecknets uppenbara betydelse. Kontexten spelar 

ingen roll för hur läsaren ska uppfatta tecknets betydelse utan det står klart, utan att tolkas. 

Tolkningen av tecknen kallas det konnoterade meddelandet och sker i mötet mellan tecknet och 

mottagaren, alltså då läsaren läser artikeln. Här spelar mottagarens känslor, tecknens kontext 

och samhällets värderingar stor roll för hur tecknen kommer att tolkas (Fiske 1997, 117f). 

Vidare innebär dessa begrepp att ordval även är ett val av konnotation och att skribenten via 

val av ord också gör ett val i subjektivitet kontra objektivitet (Fiske 1997, 119). Ett tydligt 

exempel på tecken med konnoterade meddelanden är emblemen på officerares uniformer. I ett 

hierarkiskt samhälle är det denoterade meddelandet metallplattor i olika former och storlekar, 

men den konnoterade betydelsen gör att vi tolkar metallplattorna som en rangordning (ibid.). 

Vi utgår från idén om att dela in tecknen i tre kategorier (jfr Fiske 1997, 70f). Dessa används 

för att bättre kunna studera kulturella fenomen. De tre kategorierna kallas ikon, index och 

symbol. Ikoner är tecken som försöker avbilda ett objekt, till exempel porträtt eller 

ljudhärmande ord som “dripp dropp”. Ett index liknar inte sina objekt så som ikoner gör, utan 

försöker snarare indikera att de finns och var de finns. Exempel på index kan vara riktningar 

eller namn (Danesi 2002, 40). Fiske (1997, 71) förklarar kategorin något mer förenklat, att 
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tecken som är index är indikationer på ett objekt. Till exempel är en nysning ett index på en 

förkylning och rök en indikation på eld. Anledningen till att namn, enligt Danesi (2002, 40), är 

index är för att index i sig är en del av identitetskonstruktionen av människor. Tecken i form av 

namn avgränsar och utpekar en specifik person. Den tredje kategorin innefattar de tecken som 

kallas symboler. Bland dessa ingår ord och de flesta handgester, till exempel tecknet för fred 

då en person håller upp pek- och långfingret lätt särade på en hand. En viktig detalj när det 

gäller symboler är att dessa är socialt och samhälleligt kopplade. Symboler måste läras in och 

påverkas därmed av det samhälle man befinner sig i. Symbolers betydelse går inte att gissa eller 

lista ut (Danesi 2002, 40f). I den här studien har vi fokuserat på att hitta ord och uttryck som 

faller inom kategorierna index och symboler, då dessa har störst betydelse för studien.  

3.2.3 Tillvägagångssätt 

Studien bygger på en kvalitativ textanalys som tar avstamp i semiotiken och den narrativa 

analysmetoden, men tar även hjälp av kvantitativa redskap så som tematisering. På detta sätt 

har ett eget ramverk skapats så att en analys av artiklarna gjorts med hjälp av relevanta verktyg 

från de olika metoderna. Det innebär att de delar av metoderna som är mindre relevanta i 

relation till vår studie har valts bort. Vi har också identifierat om och hur medierna använder 

sig av dramaturgiska angreppssätt i sin rapportering av ett händelseförlopp. 

Först gjordes en tematisering av samtliga 89 artiklar. De delades då in i nio ej förutbestämda 

teman utefter artikelns huvudfokus. Även rubrikerna till samtliga artiklar sammanställdes. Det 

här gjordes för att ge en bild av vad redaktionerna anser vara viktigt att rapportera om och 

därmed koppla det till framing och medielogik. Det gav också en bild av hur väl redaktionerna 

håller sig till det journalistiska skrivandets inofficiella regel “viktigast först”. Den här 

sammanställningen utgör studiens kvantitativa del. 

Därefter valdes en andel, 18 artiklar, ut genom ett målstyrt urval utifrån dess relevans för studien 

och en analys av dessa påbörjades. Där har orden som används för att skapa en bild av Göran 

Lindberg identifierats och kategoriserats i hur han beskrivs i period 1 jämfört med period 2 och 

3, för att sammanställa de porträtteringar som tidningarna gör under de olika perioderna. 

Specifika ord som pekar ut vem det är som beskrivs i medierna valdes ut. Dessa blev namnet 

Göran Lindberg och hans titlar.  

Semiotiken användes för att analysera ordvalens betydelse och i vilken kontext de använts, för 

att därefter bedöma konnotationen av tecknen. Orden har även kategoriserats för att kunna 

studera olika tidpunkter specifikt, det vill säga hur ordvalen påverkades av att Göran Lindberg 

greps. Hur förändrades beskrivningen av honom? Fick orden med vilka han beskrevs en annan 

innebörd? 
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När den delen av textanalysen gjorts genomsöktes texterna efter narrativa berättelsemetoder 

och dramaturgiska grepp. Att söka efter det ämnade förklara hur artiklarna byggt upp bilden av 

Göran Lindberg och händelserna runt omkring. Vi testade Lefflers (2001, 46ff) mall av hur man 

skapar ett monster i fiktionen på artiklarna för att se om det fanns indikationer på att 

porträtteringen av Göran Lindberg hade byggts upp på ett liknande vis i de utvalda artiklarna. 

Vi undersökte även om det fanns delar i rapporteringen kring Göran Lindberg där paralleller 

kunde dras till rapporteringen kring Hagamannen/Niklas Lindgren (jfr Livholts 2007, 

Lundström och Lindgren 2010). 

Vi har också undersökt vilka som kommer till tals i samband med rapporteringen om Göran 

Lindberg. Det för att se vilken framing som gjorts i medierapporteringen (jfr Shehata 2015, 

362). Artiklarna analyserades också utifrån Iyengars (1994) teorier om episodisk och tematisk 

gestaltning genom att se om fokus lagts på individ- eller samhällsnivå. 

Slutligen har de resultat som tagits fram jämförts mellan tidningarna Expressen och DN. Då har 

vi identifierat eventuella skillnader i teman, rubriksättning, dramaturgi och ordval som gjorts i 

samband med Lindberg samt vilka som citerats. Dessa skillnader har analyserats för att urskilja 

orsakerna bakom dem. 

3.2.4 Metoddiskussion 

Hartman (2004, 275) menar att det i kvalitativa studier är viktigast att varje val som görs är 

genomtänkt och att det på så vis kan rättfärdigas. Det i sin tur skapar trovärdighet. Då den här 

studien använder delar från två olika metoder med stöd från flera källor samt flertalet etablerade 

teorier anser vi att resultatet kan betraktas som tillförlitligt, trots metodernas individuella brister. 

För att skapa trovärdighet har vi även presenterat vårt tillvägagångssätt och på så vis ämnat 

eliminera misstolkningar. Allt som presenteras i resultatet finns att läsa i artiklarna som det 

hänvisas till i källförteckningen. Därav går det att göra liknande granskningar igen. Analyserna 

har gjorts av oss själva vilket innebär att våra värderingar har en viss påverkan på slutsatserna. 

Kvalitativa studier påverkas dock alltid mer eller mindre av dem som genomfört dem, eftersom 

att tidigare erfarenheter alltid har en inverkan på tolkningen. För att motverka att det påverkar 

analysen i någon specifik riktning har alla argument som gjorts tagit avstamp i tidigare 

forskning och teorier. På så vis har vi ämnat skapa den trovärdighet som Hartman (2004, 275) 

talar om, genom att rättfärdiga våra slutsatser. 

Det som påverkas mest av att vi själva är en del av studien, på så vis som det ofta talas om 

kvalitativa studier, är semiotiken. Den utgår ifrån att människans omvärld och uppfattning om 

den är en del av ordens betydelse. Därav påverkas vi av vår omgivning och olika personer kan 
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se olika betydelser i tecknen. Även här har vi tagit del av de analysredskap som beskrivits i 

kapitlet om semiotisk analys, så att missbedömningar undviks i största möjliga mån (jfr Fiske 

1997, 120). 

Användandet av narrativ som teori och metod kan till viss del vara ett problem då det inom 

forskningen fortfarande står oklart exakt vad som är ett narrativ eller en berättelse. Olika 

forskare och teoretiker använder sig av oftast liknande, men ibland mer skilda, förklaringar och 

kriterier för narrativ (Johansson 2005, 121f). Vad vi ansett vara en berättelse i den här uppsatsen 

förklaras i avsnitten om narrativ teori och metod. 

Vi anser att valet av semiotik och narrativ metod i den här studien har varit bra för att ge svar 

på våra frågeställningar och problemformuleringen. Tillsammans med teorierna anser vi att vi 

kunnat göra den analys och föra de diskussioner som behövts för att besvara syftet med studien. 
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4 Resultat och analys 

I följande kapitel kommer resultat och analys presenteras. Den är uppdelad i fyra delar, först en 

redovisning av de teman vi hittat i artiklarna och därefter ett avsnitt för vardera period. Inom 

perioderna presenteras resultaten i form av tre underrubriker: 

 Orden som beskriver Göran Lindberg: I dessa delar presenteras först en redovisning av 

utvalda ord, Lindbergs namn och hans titlar. Orden presenteras också i tabeller som är 

placerade i period 1, detta för att kunna se på eventuella förändringar över perioderna. 

En analys av resultaten finns i avsnittet om period 3. Därefter följer en ordagrann 

beskrivning av Göran Lindberg så som den görs i de utvalda artiklarna. Varje avsnitt är 

en sammansättning av samtliga artiklar från varje period, alltså tre från DN och tre från 

Expressen. 

 Dramaturgi i artiklarna: En presentation av vilka dramaturgiska grepp vi hittat i två av 

perioderna, dramaturgi har bara granskats i period 2 och 3. Det eftersom att ett av de 

krav vi haft på en berättelse är att den innefattar sammanhängande händelser. Artiklarna 

i period 1 uppfyllde inte det kravet och vi såg därför ingen anledning att leta efter 

dramaturgiska grepp i de artiklarna. 

 Vilka kommer till tals: Här presenterar vi antalet gånger andra personer citeras i 

artiklarna. En tabell finns med i avsnittet för period 1 där en överskådlig sammanfattning 

för alla tre perioder och båda tidningar finns. En analys av resultaten följer i avsnittet 

för period 3.  

Materialet som ingått i studien bestod av totalt 89 artiklar, 38 från DN och 51 från Expressen. 

Av dessa gjordes ett målstyrt urval på totalt 18 artiklar, för en grundligare analys. För varje 

tidning valdes då tre artiklar från vardera period, före gripandet, under gripandet och 

häktningsperioden samt under rättegången.  

Hur antalet artiklar är fördelade över tid är intressant att titta på eftersom det visar på hur stor 

bevakning man ger händelserna i respektive tidning. Under period 2 och 3, häktningen och 

rättegången, publiceras 15 artiklar i DN med direkt koppling till fallet. Under samma tidperiod 

är siffran för Expressen 34, se diagram 1 sida 24. I DN har artiklarna spritts ut på olika dagar. 

Två av dem publicerades i samma tidning. I Expressen publicerar man relaterade artiklar i 

samma tidning vid fem olika tillfällen och det gäller sammanlagt 20 artiklar. Under period 2, 

som sammanlagt täcker 36 dagar publicerar DN 5 artiklar och Expressen 20, se diagram 1 sida 

24, varav flera publiceras som heluppslag. Även under period 3, ett tidsintervall på 35 dagar, 

publicerar Expressen fler artiklar än DN. 
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Diagram 1. Antal artiklar fördelat över respektive period och tidning 
 

4.1 Teman 

På det totala urvalet artiklar, letade vi efter gemensamma teman. Dessa teman pekar på vad 

artiklarna belyser och tar upp. Vi identifierade nio olika teman inom vilka artiklarna kan 

placeras. Fördelningen presenteras i tabell 1 sida 25. 

 Omnämnd/citerad - artiklar där Göran Lindbergs namn förekommer eller där han 

lämnar sin kommentar på en händelse, men där händelsen inte direkt involverar 

Lindberg själv. 

 Polisrelaterat arbete - här ingår artiklar där fokus ligger på Göran Lindbergs arbete som 

länspolismästare eller rektor på polishögskolan. 

 Konflikt - artiklar som visar på en internkonflikt inom polisen. För att en artikel ska 

hamna här och inte i polisrelaterat arbete krävs att händelsen antingen omnämns som 

konflikt och/eller att någon som är kritisk citeras. 

 Gripande/Häktning - artiklar om gripandet eller häktningen. 

 Utredning/Misstankar - artiklar som beskriver brottsmisstankar eller hur själva 

utredningen gått till. 

 Spekulationer - artiklar där journalisterna själva utreder spår eller spekulerar. 

Uppgifterna kommer inte direkt från brottsanklagelserna utan baseras snarare på olika 

källors uppgifter. 

 Bakgrund - när Göran Lindbergs bakgrund beskrivs. 
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 Offren - artiklar där fokus ligger på offren. Här ingår artiklar där offren intervjuats eller 

det återgetts vad de sagt i förhör.  

 Rättegång - artiklar där fokus ligger på rättegången eller där advokat och/eller åklagare 

intervjuats om vad som hänt. Även artiklar om domen ingår i denna kategori. 

 
Tabell 1. Teman uppdelade efter tidning och period 
 

 

4.2 Rubriksättning 

En grundläggande journalistisk regel är att sätta det viktigaste först, gärna redan i rubriken 

(Häger 2014, 66). Därför har vi på det totala urvalet, 89 artiklar, också tittat på rubriksättningen. 

En sammanställning av rubrikerna finns i bilaga 1.  

I DNs artiklar under period 2 hänvisar 4 av 5 rubriker till att Göran Lindberg gripits eller att 

nya misstankar riktas mot honom. I Expressens rubriker återges information kopplad till 

gripandet, häktningsförhandlingarna eller nya misstankar i 5 av de 20 artiklar som publicerades 

under perioden. 

Expressens rapportering under period 3 innehåller mer än bara nyhetskärnan - rättegången mot 

Göran Lindberg. Ingen av rubrikerna anger domen från rättegången, den anges istället i texten. 

Att jämföra med DNs artikel Lindbergs straff 6,5 års fängelse (Holender och Lisinski 2010) 

publicerad 31 juli 2010, dagen efter domen.  

Det rubrikerna visar oss är också en indikation på rapporteringen om offren. Av DNs alla 

artiklar publicerade under period 2 och 3 nämns offren i fem rubriker, varav två är citat av 

offren själva. När det gäller Expressen nämns de i 14 rubriker, varav sju är citat av offren. 
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4.3 Analys av teman och rubriksättning 

En skillnad vi upptäckte var att de båda tidningarna bevakade häktningsförhandlingarna, period 

2, och rättegången, period 3, på skilda sätt. I analysen av artiklarna från 

häktningsförhandlingarna ingår alla artiklar i period 2, trots att en artikel i Expressen 

publicerades 27 januari 2010 (Hellberg och Siksjö 2010), dagen innan förhandlingarna startade. 

För att visa på andelen artiklar som handlar om de faktiska förhandlingarna under både häktning 

och rättegång har vi omvandlat siffrorna till procent. I DN handlar 100 % av artiklarna under 

häktningen om förhandlingarna. Siffran för Expressen är 10 % och de resterande 18 artiklarna 

under häktningen fördelades på temana utredning/misstankar, spekulationer, bakgrund och 

offren. Under period 3, där även artikeln De ska fälla polischefen (Asplid och Hellberg 2010) 

ingår trots att den publicerades dagen före förhandlingarna startade, handlar 70 % av DNs 

artiklar om förhandlingarna. I Expressen är det 29 % (fyra artiklar) som handlar om 

förhandlingarna. 

DN rapporterar i större utsträckning om det de anser att publiken behöver veta och skriver om 

det viktigaste först. De håller artiklarnas fokus till de delar av rapporteringen som har betydelse 

för fallet om Göran Lindberg. Man väljer därmed bort att skriva om offren, ett eventuellt 

sexnätverk eller “sexväskan”. Expressen däremot väljer att skriva det de tror att mottagarna vill 

läsa om. Med rubriker som Så dolde han sitt dubbelliv (Josefsson 2010c), och ”Jag hade 

gruppsex med polischefen” (Näslund 2010a), frångår man nyheten - att en av Sveriges mest 

kända före detta polischefer häktats för bland annat våldtäkt - och spekulerar istället om hur 

han levt sitt liv och låter offren ge sin bild av vem Göran Lindberg egentligen var.  

Att offerrapportering förekommer i fler rubriker i Expressen än i DN överensstämmer med 

Lindgren och Lundströms (2010, 107) undersökning där de kom fram till att den typen av 

rapportering är vanligare i kvällspress. 

När vi tittar på rubrikerna i period 1 indikerar dessa en mer uppseendeväckande journalistik 

från Expressens sida. Ett exempel på det är rapporteringen om polisens konflikt med Uppsala 

läns landshövding Anders Björck. Expressen presenterade denna nyhet med rubriken: 

Fyllebråket - ord för ord (Holmén 2004). Två dagar senare kom DNs rapport av händelserna: 

Anders Björck vill utreda poliser (Sörbring 2004). Att titta på antalet artiklar som publiceras 

ger oss också en bild av skillnaden i rapporteringen i vad som brukar kallas för 

sensationsjournalistik. I diagram 1 sida 24 kan vi se att Expressens intresse för Göran Lindberg 

överskrider DNs först när han figurerar i vad de själva kallar “en av Sveriges största 

polisskandaler”. 
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4.4 Period 1 

Under detta avsnitt sammanställs resultat och analys för de artiklar som ingår i period 1, vilken 

sträcker sig från 1 januari 1990 till 24 januari 2010. 

4.4.1 Orden som beskriver Göran Lindberg 

Självklart förekommer Göran Lindbergs namn i artiklar från alla tre perioder, men däremot 

finns en skillnad i antalet gånger. Under period 1 skrivs Göran Lindberg/Göran/Lindberg i snitt 

6,3 gånger per artikel i DN och sex gånger per artikel i Expressen.  

Nedan följer en tabell som visar antalet gånger Göran Lindberg/Göran/Lindberg används i 

artiklarna. Den första siffran i numreringen av artiklarna anger i vilken av de tre tidsperioderna 

artikeln ingår. De tre tidsperioderna återfinns under underkapitlet Material. Den andra siffran 

anger vilken av artiklarna inom perioden det gäller.   

 

 
Tabell 2. Användandet av Göran Lindberg/Göran/Lindberg fördelat över artikel/tidning 
 

Göran Lindbergs titlar förekommer i alla tre perioder, men mer frekvent i period 2 och 3 och 

då inte endast i samband med sitt namn utan även fristående, så som “polischefen” och “före 

detta länspolismästaren”. Vi har räknat antalet gånger som artiklarna tar upp samtliga av Göran 

Lindbergs tidigare titlar, det vill säga rektor på polishögskolan, polischef, länspolismästare 

alternativt “toppchef inom polisen”. Skillnaderna tidningarna emellan är inte särskilt stora. Vi 

ser ett totalt snitt på 4,2 gånger för DN och 4,7 för Expressen. Värt att notera är att minst två 

gånger i varje artikel nämns någon av titlarna. 
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Tabell 3. Användandet av Göran Lindbergs titlar fördelat över artikel/tidning 
 

För att kunna besvara studiens första frågeställning behövde vi veta hur Göran Lindberg 

porträtteras i artiklarna. Därför samlades de ord som beskriver honom och de attribut som 

tillskrivs hans person. Vi letade också upp de gånger en handling beskrivs då Lindberg är 

aktören. Dessa samlades sedan och delades in i de tre perioderna för att få en bild av hur 

beskrivningen förändras över tid. Orden och beskrivningarna är tagna direkt ur artiklarna från 

båda tidningarna. Vi vill poängtera att det handlar om den mediala porträtteringen av honom i 

de utvalda artiklarna och inte hans faktiska person. 

Beskrivningar från artiklar – period 1 

Länspolismästare Göran Lindberg är jurist, tidigare rektor på polishögskolan och en av landets 

mest erfarna poliser. Han är också sambo, feminist och driver jämställdhetsarbete, detta har lett 

till att han kallas mjukischef och Kapten Klänning. Han kräver att personalen utbildas i etik, 

utnämner kvinnliga chefer och tar de manliga poliserna i örat som kränker kvinnor på grund av 

deras kön, men är dålig på att ta beslut. Detta gör honom också kontroversiell och till och med 

avskydd. Hans kritiker ser honom som hotfull och kåren har lågt förtroende för honom. 

4.4.2 Analys av orden som beskriver Göran Lindberg 

I de två första av DNs artiklar (Kantor 1999, Svensson 1999a) i period 1 framställs Göran 

Lindberg som korrekt, men missförstådd. De skriver att han kallar sig feminist, utnämner 

kvinnliga chefer och att han agerar när poliser betett sig illa, men är trots det inte uppskattad av 

alla. Bilden som ges är en auktoritet med vettiga åsikter och vuxet beteende. De som beskrivs 

vara Lindbergs motståndare gestaltas som “actionpoliser med hård stil och rakade skallar”. 
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“[...] poliser som inte ger mycket för etikkurser och jämställdhetsarbete. […] 

de anser att en riktig polis är en man med hårda nypor som håller efter buset 

och håller käften när en kollega har råkat kränka eller slå en medborgare”  

(Svensson 1999a) 

De vill att medborgarna ska lyda ordningsmakten, och Göran Lindberg “tar dem i örat”. Att ta 

någon i örat är ett fysiskt tecken som vi i vårt samhälle konnoterar till hur en förälder eller annan 

vuxen agerar mot ett barn när barnet varit olydigt. I artikeln används det om ett uttryck, eftersom 

att vi tvivlar på att Göran Lindberg faktiskt tagit någon polis i örat. Att använda det uttrycket 

ökar därmed auktoriteten kring Göran Lindberg och sänker ytterligare dem som inte håller med 

honom. 

Ett annat exempel på hur poliserna som kritiserat Göran Lindberg förminskas finns i DNs artikel 

Jämställt vägval väcker avsky (Svensson 1999a). Där refererar man nämligen till en händelse 

som skett dagen innan, då 197 poliser gått ut i Upsala Nya Tidning med en ansökan om nytt 

jobb. Skribenten, Gert Svensson, kommenterar vilka svar poliserna fick på sin ansökan: “Få 

ringde, däribland en byggfirma och ett rekryteringsföretag”. På så vis förminskas polisernas 

text. Vad missnöjet hos poliserna konkret beror på, tar artikeln inte upp. Istället ligger fokus på 

konflikten. 

“[Göran Lindberg] väcker ont blod därför att han valt sida i en strid som 

just nu rasar mellan två olika kulturer inom polisväsendet” 

(Svensson 1999a) 

Därefter drar skribenten en hård generalisering mellan de “actionpoliser” och “mjukispoliser” 

som den nämnda striden står emellan. I slutet av artikeln står att konflikten också handlar om 

bristande resurser och att många poliser är underbetalda och utbrända, men det poängteras än 

en gång att det är Lindbergs val i “kulturstriden” som gjort honom så hatad. 

I DNs artikel som publicerades 24 december 2002 (Kihlström 2002) skriver journalisten om 

situationen där polisfacket kräver Lindbergs avgång. Artikeln, som hade kunnat blåsas upp, 

innehåller ingen intervju och tonen hålls neutral. Inga känsloord används och de beskrivningar 

av skeendet som ges är objektivt hållna. Man väljer alltså att inte ta chansen eller risken att 

kritisera Göran Lindberg, eller att genom en intervju ge någon annan den möjligheten. Här kan 

förstås datumet på artikeln spela roll. Att artikeln publicerades på julafton kan ha påverkat dess 

form och framtoning eftersom att julledigheten påverkar både bemanningen på redaktionen, 

men även möjligheten att nå någon för en kommentar till händelsen.  
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I Expressens artiklar från period 1 förekommer Göran Lindberg då något specifikt hänt, där 

polisuppror och anställningen av hans sambos dotter är de övergripande händelserna. Han kallas 

mjukischef, får kritik och benämns i alla tre artiklar som Kapten Klänning. Hans auktoritet 

används inte här som expertis, på samma sätt som i DN. Det utgör en av de största skillnaderna 

i rapporteringen och porträtteringen av Lindberg i DN kontra Expressen innan gripandet.  

4.4.3 Andra personer kommer till tals  

I DNs tre artiklar kommer bara en person till tals utöver Göran Lindberg och skribenten, och 

det är i den andra av artiklarna (Svensson 1999a). Det är en poliskollega som, med tanke på sitt 

stöd till Lindberg, vill vara anonym. I Expressen däremot används sammanlagt sex källor under 

period 1, där ordföranden i Polisförbundets länsavdelning, Ulrika Thakén, ger kommentarer i 

två av artiklarna (Bergling 1999, Sokolow 1999).  

I tabell 4 nedan ges en sammanställning av hur många, utöver Göran Lindberg, som kommer 

till tals i respektive artikel. 

 

 
Tabell 4. Antalet personer som kommer till tals fördelat över artikel/tidning 
 

4.5 Period 2 

Under detta avsnitt sammanställs resultat och analys för de artiklar som ingår i period 2, vilken 

sträcker sig från 25 januari 2010 till 1 mars 2010. 
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4.5.1 Orden som beskriver Göran Lindberg 

Under period 2 förekommer namnen Göran Lindberg/Göran/Lindberg mer än i period 1, se 

tabell 2 sida 27, ökningen ser däremot väldigt olika ut tidningarna emellan. DN har ökat till ett 

snitt på 9 gånger per artikel, där en artikel (By och Lisinski 2010a) inte är medräknad, vilket 

beror på att Lindberg fortfarande är anonym i DN då den publicerades. I Expressen har snittet 

på antalet gånger hans namn nämns ökat till 14,3 gånger per artikel. 

När det gäller DN förekommer någon av Göran Lindbergs titlar mellan fem och sju gånger per 

artikel under period 2. Siffrorna för Expressen är som mest sju och som minst två gånger per 

artikel, se tabell 3 sida 28. Tidningarna emellan är det således ingen stor skillnad i användandet 

av titlarna. 

Nedan följer en sammanställning av de ord och attribut som tillskrivs Göran Lindberg i artiklar 

under period 2. Det är ordagranna återgivelser och vi vill påminna om att det handlar om den 

mediala porträtteringen av honom och inte hans faktiska person. 

Beskrivningar från artiklar – period 2 

Före detta polischefen och tidigare rektorn på polishögskolan Göran Lindberg är numera 

pensionär. Han är en känd man, 63 år med sambo och två vuxna barn. Nu har han blivit häktad, 

under förhandlingarna såg han samlad ut och svarade tydligt utan darr på stämman, men efter 

att anklagelserna lästs upp blev han synbart pressad, märkbart skakad och blek. Han var klädd 

i svart- och grårutig tröja ovanpå vit skjorta. Lindbergs advokat säger att han är bestört och mår 

mycket dåligt. Han är en av Sveriges mest kända poliser, uppmärksammad för sitt starka 

engagemang för jämställdhet och mot sexuella trakasserier. Ett tungt namn som under lång tid 

profilerat sig som kvinnlig förkämpe och som vigde sitt liv åt feminismen. Han gillade namnet 

Kapten Klänning och var uppskattad som föredragshållare. Han har setts som en ledargestalt av 

vissa men många inom polisen har varit kritiska till hans ledarskap. Han hade en mjukislinje 

och stred mot machokulturen men han inledde ett dubbelliv i hemlighet. Enligt Margareta 

Winberg är han uppenbarligen en dubbelnatur. Dessa beskrivningar kommer av att han varit 

del av ett sexnätverk och för egen vinning ska ha förmedlat sexköp till andra, vilket innebär att 

han bedrivit koppleriverksamhet. Enligt misstankarna ska han ha förnedrat unga kvinnor och 

tvingat dom till sex, och är därför anklagad för våldtäkt. Han var på väg till gang bang när han 

greps och ville att en flicka skulle vara utklädd till flygvärdinna på deras sexträff. 
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4.5.2 Analys av orden som beskriver Göran Lindberg 

Skulle vi skala bort saker som inte är nyheter ur artiklarna så är beskrivningarna av vem Göran 

Lindberg var innan gripandet en av de saker som skalas bort. Det är ingen nyhet vad han 

arbetade med innan pensionen, det är heller ingen nyhet att han kämpade för jämställdhet. Trots 

det tas någon av hans tidigare yrkestitlar upp i alla de utvalda artiklarna efter gripandet, ofta 

flera gånger. Att han kämpade för jämställdhet nämns i fem av sex artiklar under period 2. 

Yrkestiteln används också för att visa på den skillnad som finns mellan polis och brottsling: 

“Den förre länspolismästaren i Uppsala är misstänkt för sammanlagt minst 

sju sexrelaterade brott och flera av dessa ska ha skett då han fortfarande var 

hög polischef”  

(Nilsson, 2010). 

Det är också gånger då det skrivs ut ordagrant i artiklarna att Lindberg ska ha levt ett dubbelliv: 

“I hemlighet inledde han ett dubbelliv - där han brutit mot alla de ideal han 

kämpat för. [...] Ingen av dem kunde då ana att han mindre än ett halvår 

senare, 8 januari 2009 [sic], skulle komma att misstänkas för att ha våldtagit 

en ung kvinna…”  

(Asplin, Johansson och Hedlund 2010)  

“Men bakom fasaden dolde han något få kunde tänka sig”  

(Josefsson, 2010c) 

Det poängteras gång på gång i artiklarna att det har varit hans hemliga dubbelliv, något som 

doldes bakom fasaden och ingen kunde ana. Inom fiktionen är dessa beskrivningar vanliga för 

att bygga upp den onda sidan som Leffler (2001, 54) talar om.  

Det påvisar även artiklarnas beskrivningar av hur andra personer har reagerat på avslöjandet. I 

DN-artikeln Misstankarna växer mot förre polischefen (Lisinski 2010c) kan man läsa att 

“många inom polisen har blivit chockade av anklagelserna”. Även i Expressens artikel Så dolde 

han sitt dubbelliv (Josefsson 2010c) står “Brottsmisstankarna kom som en chock för hans 

kollegor”. Allra tydligast blir det dock i Expressens artikel Han gillade namnet ”Kapten 

Klänning” (Asplin, Johansson och Hedlund 2010) där en genomgående beskrivning av 

Lindbergs karriär presenteras. Man skriver om en tidigare intervju med Lindberg där han fått 

svara på frågor om varför han blev feminist. Dessutom intervjuas både Beatrice Ask och 

Margareta Winberg om sina känslor efter avslöjandet. Publiken får en inblick i hur Lindberg, 
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tillsammans med Winberg, föreläste om jämställdhet för kvinnliga chefer på “idylliska 

Hennickehamns herrgård i Värmland i augusti 2008”. I slutet av artikeln får Winberg, knappt 

två år senare, kommentera händelsen och hon beskriver honom som en “dubbelnatur”. 

4.5.3 Dramaturgi i artiklarna 

I DN är vändningarna i artiklarna placerade i rubrikerna. Häktad polischef nekar till våldtäkt 

(By och Lisinski 2010a). Polischefen har häktats men nekar till brott. Det är en konflikt och 

konflikter är, enligt Smeds (2008, 19), exempel på vändningar. I den andra artikeln, 

Misstankarna växer mot förre polischefen (Lisinski 2010c), är ordet växer skrivet i aktiv 

presens, vilket indikerar något som händer just nu, en förändring i händelseutvecklingen. 

Rubriken Misstänks för sju sexbrott (Nilsson 2010), är inte helt klart en vändning men det är en 

nyhet. Tidigare har Lindberg inte misstänkts för så pass många sexbrott och på så vis blir det 

här en vändning. I Expressen presenteras vändningen i antingen rubriken eller underrubriken. 

Hemliga sexkrav (Fallenius och Hellberg 2010a) anspelar på ett avslöjande av en hemlighet, 

något som vi ser som ett avgörande tillfälle. Underrubriken Häktade polischefen vigde sitt liv 

åt feminismen (Asplin, Johansson och Hedlund 2010) visar på konflikten mellan brotten 

Lindberg häktats för och det feminism står för. Så dolde han sitt dubbelliv (Josefsson 2010c) är 

också en konflikt. Ordet dubbelliv i sig är en konflikt mellan två liv. 

Den sista rubriken bjuder också in till den fråga-svar-struktur som Leffler (2001, 32) talar om. 

Ordet så indikerar att vi kommer få svar på hur han dolde sitt dubbelliv i texten, vilket vi också 

får. Även i DNs sista artikel från perioden används fråga-svar-strukturen. Händelserna berättas 

inte kronologiskt och det är inte heller sambandet mellan händelserna som gett upphov till 

ordningen (jfr Goodman 1980, 331f). Vi får istället reda på något, vilket i sin tur väcker en fråga 

som besvaras i nästa mening eller stycke. Exempel på det:  

"Efter mer än två timmars förhandlingar och överläggningar häktades 

Göran Lindberg för tre av fem nya anklagelsepunkter [...]" 

(Nilsson 2010) 

Nya anklagelsepunkter antyder att det finns gamla anklagelsepunkter, vilka var det? Frågan 

besvaras i nästa mening:  

"Samtidigt omhäktades han för de tidigare misstankarna om en våldtäkt i 

Bandhagen i januari 2009 och grov förberedelse till våldtäkt på barn [sic] 

den 25 januari i år" 

(Nilsson 2010) 
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I DNs första artikel (By och Lisinski 2010a) berättas händelseförloppet till en början 

kronologiskt. Styckena delas upp i att förklara först att mannen häktades på torsdagen sedan 

vad som hände när häktningsförhandlingarna inleddes och till sist att rätten, mindre än en timme 

senare, förklarade att han är på sannolika skäl misstänkt. Först därefter berättar de under vilka 

omständigheter mannen blivit misstänkt och den delen berättas i kausal ordning. 

Flera dramaturgiska grepp används i Expressens andra artikel (Asplin, Johansson och Hedlund 

2010). Exempel på det är ord som ger en målande bild där det egentligen inte finns någon bild 

att måla upp, sanningen "nystas upp", ett "tungt namn", "strid mot machokulturen". 

I DNs andra artikel kan vi se en antydan till det dramaturgiska greppet cliffhanger. Sista 

meningen lyder nämligen:  

"Hans motto var att varje möte med en annan människa ska präglas av 

respekt" 

(Lisinski 2010c) 

Om anklagelserna mot honom stämmer är det ganska klart för läsaren att han inte lever som 

han lär, vilket får oss att fråga: Stämmer anklagelserna? Även en av Expressens artiklar slutar 

med en cliffhanger, ett citat av Leif GW Persson: 

"’Hans beteende talade ju om för polisens spanare att han gjorde något 

ljusskyggt, något han ville dölja’" 

(Josefsson 2010c)  

4.5.4 Analys av dramaturgi i artiklarna 

Vi ser inga stora skillnader, tidningarna emellan, när det gäller användandet av dramaturgi i 

artiklarna. Det vi däremot kan konstatera är att dramaturgiska grepp är en del av båda 

tidningarnas rapportering.  

4.5.5 Andra kommer till tals 

Under denna period är användandet av utomstående källor mer lika mellan tidningarna, se tabell 

4 sida 30. DN använder sig av två källor i varje artikel. Göran Lindbergs advokat Karl Harling 

finns med i alla tre artiklar, en anonym polis ger en kommentar i första (By och Lisinski 2010a) 

och åklagaren Håkan Roswall citeras i de två sista (Lisinski 2010c, Nilsson 2010). Expressen 

har tre källor i första artikeln och därefter två vardera. Precis som i DN är det Karl Harling, 

Håkan Roswall och en anonym poliskälla som får ta plats i den första artikeln (Fallenius och 

Hellberg 2010a). Därefter är det dåvarande justitieminister Beatrice Ask och tidigare 
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jämställdhetsminister Margareta Winberg som kommer till tals i artikel två (Asplin, Johansson 

och Hedlund 2010), samt Leif GW Persson och ett av offren, “Linda”, som citeras i den tredje 

(Josefsson 2010c). 

Alla artiklar, från båda tidningarna, är skrivna utifrån Iyengars (jfr Iyengar 1994) definition av 

episodisk gestaltning. Perspektivet ligger således på individnivå. Den enda gången som det 

perspektivet frångås och fokus övergår till att involvera hela samhället är i citatet av Beatrice 

Ask.  

“‘[...]i den här typen av brottslighet kan det dyka upp personer från alla 

delar av samhället, och det visar ju också hur viktigt det är att bekämpa 

denna typ av brott’” 

Beatrice Ask (Asplin, Johansson och Hedlund 2010) 

4.6 Period 3 

Under detta avsnitt sammanställs resultat och analys för de artiklar som ingår i period 3, vilken 

sträcker sig från 28 juni 2010 till 1 augusti 2010. 

4.6.1 Orden som beskriver Göran Lindberg 

Under period tre gör Expressen en markant ökning i användningen av namnen Göran 

Lindberg/Göran/Lindberg, se tabell 2 sida 27. Från att ha haft ett snitt på sex gånger i artiklarna 

innan gripandet och ett snitt på 14,3 i artiklarna publicerade under gripandet och häktningen 

har de nu i period 3, under rättegången, ökat till att i snitt nämna hans namn 24,3 gånger per 

artikel. I den sista artikeln publicerad under perioden (Bergsell 2010) nämns Göran 

Lindberg/Göran/Lindberg 37 gånger. DN å sin sida ligger kvar på samma snitt de hade under 

period två, det vill säga nio gånger per artikel, jämfört med 6,3 gånger i period 1. 

Precis som i period 2 används Göran Lindbergs yrkestitlar frekvent även i den sista perioden, 

se tabell 3 sida 28. I alla artiklar under denna period förekommer titeln minst två gånger. Som 

mest förekommer den i DN sex gånger och i Expressen åtta. 

Nedan följer en sammanställning av de ord och attribut som tillskrivs Göran Lindberg i artiklar 

under period 3. Med i presentationen finns även beskrivningen av hans väska som omnämns i 

flertalet artiklar. Det är ordagranna återgivelser och vi vill påminna om att det handlar om den 

mediala porträtteringen av honom och inte hans faktiska person. 
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Beskrivningar från artiklar – period 3 

Före detta länspolismästare och tidigare rektor på polishögskolan Göran Lindberg är 

förtidspensionär och bär läsglasögon. Han är känd som jämställdhetsivrare och föreläsare om 

etik och moral. I sin roll fördömde han sexuella trakasserier, mobbning och härskartekniker 

men hans karriär har tagit slut. Som föreläsare var han rakryggad och självsäker, men tiden som 

han suttit häktad har tärt på honom, han har magrat betydligt, utstrålar kraftlöshet, är blek och 

sitter hopsjunken och stirrar tomt framför sig under rättegången. Enligt några av de målsägande 

kvinnorna kunde han vara snäll och trevlig när de inte hade sex men blev som förbytt i sängen 

och var då aggressiv, krävande, dominerande, hårdhänt och obehaglig. Han var en högst aktiv 

sexköpare med sadistiska böjelser som våldtog och slog sina sexoffer. Han genomförde en rad 

grova övergrepp såsom att ta strypgrepp och ge örfil under sexakten. Han tvingade en flicka till 

oralsex och samlag som präglades av stor råhet och hänsynslöshet, han band fast henne i en 

säng och våldtog henne brutalt. Hon beskriver det som att han blev upphetsad av hennes skrik. 

En annan flicka, 14 år, som han planerat att våldta, ville han skulle kalla honom för pappa. Han 

hade bokat rum för deras sexträff på ett hotell, flickan beskriver Lindberg som hotfull. Han 

ligger också bakom ett sexnätverk och har lockat till sig andra män på sina sexträffar, dessa 

män träffade han på Telefiket och i hotellbarer. De beskriver honom som drivande och 

dominant, han ville bestämma, höll i pekpinnen och pratade vulgärt. Ett SMS som Lindberg 

skickat till en av männen lyder: “Ska vi dela på en slyna på tisdag på dan?”. Lindberg säger att 

han ofta använder ordet slyna i sexsammanhang men att han inte menar det som något negativt. 

Han äger också en ökänd sexväska, den innehåller bland annat karbinhakar, piskor, 

läderremmar och ögonbindlar. Allt detta beskrivs som Sveriges hittills största polisskandal men 

Lindberg nekar till att han är en våldtäktsman, men erkänner sexköp. Han hotas av åtta års 

fängelse men döms till 6,5 år i tingsrätten. 

4.6.2 Analys av orden som beskriver Göran Lindberg 

Precis som under period 2 nämner alla artiklar under rättegången (period 3) någon av Göran 

Lindbergs tidigare yrkestitlar på något vis. I ⅔ av artiklarna förekommer även någon 

beskrivning av hans arbete med jämställdhet. Det här är än en gång något som inte är nyheter 

för de flesta läsare. Det är däremot något som bidrar till att två motstridiga beskrivningar av 

honom presenteras av media. Här är ett exempel på hur representationen av honom delas upp:  

“Alla dessa brott ska han ha begått samtidigt som han arbetade som 

länspolismästare i Uppsala”  

(Lisinski, 2010b)  
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Det tydligaste exemplet som vi hittat är i en DN-artikel som publicerats i period 3. 

“Som föreläsare var polischefen Göran Lindberg rakryggad och självsäker. 

I Södertörns tingsrätt i går såg han tärd och hopsjunken ut. Hur han var som 

högst aktiv sexköpare med sadistiska böjelser är det få som känner till. Men 

det finns de som vet.” 

(Sandhammar 2010c) 

Det är flera saker som kommer fram i den här texten. Vi ser en beskrivning av de primitiva, 

okontrollerbara lustar som Leffler (2001, 54) talar om, de som ofta baserades på sexualitet och 

aggressivitet. Det är dessutom en kriminell handling att köpa sex och sexualsadismen är ett 

tabubelagt område, därav går han här över de av samhället uppsatta gränserna (jfr Leffler 2001, 

47). Här beskrivs också hans andra sida som något få känner till. Den onda sidan ska, enligt 

Leffler (2001, 54), gärna representera något bortträngt inom huvudpersonen, i det här fallet 

Lindberg. 

4.6.3 Analys av namn och titel – alla perioder 

I porträtteringen av Göran Lindberg spelar användandet av hans namn roll. Enligt Danesi (2002, 

40) är namn tecken inom kategorin index och är en del av identitetskonstruktionen. Läsarens 

bild av Göran Lindberg påverkas därför av att hans namn används mer frekvent. Vi påminns 

hela tiden om honom och kopplar det som står till vår bild av honom. Då användandet av namn 

är ett utpekande och isolerande av en person (Danesi 2002, 40) så blir mediernas 

identitetskonstruktion av Göran Linberg starkare ju fler gånger namnet upprepas. Den 

konstruktionen blir inte lika stark i DN eftersom de inte ökar antalet omnämnanden med namn 

märkvärt.  

Det denoterade meddelandet av titlarna är i alla artiklar detsamma, men har olika betydelser för 

läsaren beroende på om det används i period 1 eller i period 2 och 3. I period 1 används 

benämningarna för att påvisa Göran Lindbergs auktoritet och ställning i samhället på ett sådant 

sätt att han höjs upp. Likt Fiskes (1997, 119) exempel med officerares emblem på uniformen, 

påvisar det konnoterade meddelandet av Lindbergs titlar en hierarki där han står högre än 

gemene man. När det kommer fram att Lindberg under flera år varit sexköpare används titlarna 

mer frekvent i artiklarna, se tabell 3 sida 28. Den konnoterade tolkningen blir dock inte längre 

positiv, som i period 1. Istället är det en del i att fördjupa klyftan mellan arbetet och brottet, på 

samma sätt som Börjesson och Palmblad (2007, 7f) skriver om. Vi förväntar oss inte att en 

polischef ska begå brott och därför blir skandalen större. I Lindbergs fall handlar det också om 

att han kämpade mot sexuella trakasserier och sedan gjorde sig skyldig till sexuella övergrepp. 
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4.6.4 Dramaturgi i artiklarna 

I alla DNs artiklar under period 3 presenteras vändningen redan i rubriken eller underrubriken, 

de är nämligen alla nyheter i händelseförloppet: Förre polischefen Göran Lindberg anklagas 

för våld och förnedring - i dag börjar rättegången (Sandhammar 2010a), Lindberg nekade till 

våldtäkt mot 17-åring (Sandhammar 2010c) och Lindberg hotas av åtta års fängelse (Lisinski 

2010b). Även i Expressen presenteras vändningen i rubriken i alla tre rubrikerna Här går han i 

Säpofällan (Siksjö och Ekström 2010), vilket antyder att det finns något här. Det pekar på en 

nyhet, ett avgörande tillfälle. 15-åringen mötte Lindberg i rätten (Siksjö 2010) visar på en 

konflikt, de två motståndarsidorna som mötte varandra. Offret: Jag blev lättad (Bergsell 2010) 

pekar också på en nyhet, ett avgörande tillfälle i historien. 

Vi ser också exempel på det som Leffler (2001, 32) kallar för fråga-svar-struktur. I DNs första 

artikel startar det redan i rubriken: "Plötsligt tog han strypgrepp" (Sandhammar 2010a). Här 

handlar det om frågan; vad är han skyldig till? Artikeln skiftar hela tiden mellan att anklaga och 

att låta Lindberg rättfärdiga. Ett exempel är när han nekar till anklagelserna, och menar att de 

sexuella kontakterna varit frivilliga, men samtidigt erkänner sexköp. Som läsare får vi dock inte 

tro på det särskilt länge eftersom att kvinnorna har beskrivit Lindberg som hårdhänt, obehaglig 

och hotfull, han ska ha bundit fast dem, våldtagit, misshandlat och förnedrat. I Expressens första 

artikel ser vi också tecken på denna struktur.  

“Här är bilderna som visar när Göran Lindbergs karriär tar slut - och hur 

en av Sveriges största polisskandaler nystas upp”  

(Siksjö och Ekström 2010) 

Den meningen är i princip en cliffhanger till fortsättningen på artikeln och väcker frågan: Hur 

tog hans karriär slut och hur nystades skandalen upp? Utöver att detta då visas i bilderna 

besvaras frågan även i texten. Även den sista artikeln från Expressen går ifrån att berätta 

händelseförloppet kronologiskt. Men ett kronologiskt avsnitt används för att dramatisera 

händelseförloppet:  

"Första gången hon träffade Göran Lindberg var hon 17 år. Polischefen och 

flickan hade kommit i kontakt på Telefiket och bestämt att träffas. Då slog 

han henne och tvingade till sig oralsex och samlag i en bil. Tre år senare, i 

Södertörns tingsrätt, träffade hon honom igen" 

(Bergsell 2010) 
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I DNs andra artikel finns målande beskrivningarna som ritar upp olika scenarion som vi 

nästintill kan se framför oss när vi läser texten, något som använts i fiktivt skrivande för att 

gestalta.  

"När åklagaren började läsa upp åtalspunkterna böjde sig den förre 

länspolismästaren framåt, tog på sig läsglasögonen och gjorde spridda 

noteringar i sina papper. Han såg blek och avmagrad ut efter drygt fem 

månader i häkte"  

"Flickan ska ha varit fjättrad med läderremmar samtidigt som hon utsattes 

för misshandel och sex med inslag av sadistiskt våld"  

(Sandhammar 2010c) 

Informationen från rättegången är således inlindad i miljö-, person- och händelsebeskrivningar. 

Den tredje artikeln (Lisinski 2010b) är uppbyggd likt en cliffhanger där konflikten mellan 

advokaten och åklagaren presenteras. Åklagaren som yrkar på åtta års fängelse och advokaten 

som påstår att "det värsta scenariot bör ge ett straff på högst fem och ett halvt år". 

4.6.5 Analys av dramaturgi i artiklarna 

I period 2 kunde vi inte se några skillnader, tidningarna emellan, när det gäller användandet av 

dramaturgi i artiklarna. Det gör vi inte heller i period 3. Båda tidningarna använder sig av 

nästintill samma slags dramaturgiska grepp i sin rapportering om Göran Lindbergs fall och i 

stort sett i samma utsträckning. 

4.6.6 Andra kommer till tals 

I sin första artikel (Sandhammar 2010a) under period 3 har DN en källa, ett vittne till en av 

våldtäkterna Göran Lindberg står åtalad för. I den andra artikeln (Sandhammar 2010c) är det 

inte någon som kommer till tals och i den sista (Lisinski 2010b) är det återigen Göran Lindbergs 

advokat Karl Harling och åklagaren Håkan Roswall, men även en av de målsägandes 

företrädare advokat Berenike Alf som citeras. I Expressens första artikel (Siksjö och Ekström 

2010) i perioden använder de sig av sex olika källor. Dessa är utredningens spaningsledare 

Jonas Trolle, säkerhetspolisens pressekreterare Patrik Peter, en anonym polis och de tre män 

som misstänktes för sexköp i samband med utredningen kring Göran Lindberg. Dessa tre män 

kallas i Expressen “Styrelseledamoten”, “Direktören” och “Nöjesfixaren”. I den andra artikeln 

(Siksjö 2010) citeras en av de målsägandes företrädare advokat Jan Kyrö och rättens ordförande 

Lars Tomth och i den sista av Expressens artiklar (Bergsell 2010) är det endast ett av offren 

som kommer till tals. 
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Precis som i period 2 är alla artiklar skrivna med individfokus, enligt Iyengars (jfr Iyengar 1994) 

beskrivning av episodisk gestaltning. 

4.6.7 Analys av att andra kommer till tals – alla perioder 

När det gäller artiklar från alla tre perioder finns en stor skillnad, tidningarna emellan, när det 

gäller vilka som kommer till tals och får ge sin bild av olika händelser knutna till Göran 

Lindberg. I DN har man använt sig av att andra kommer till tals totalt åtta gånger, i Expressen 

är motsvarande antal 23, se tabell 4 sida 30. Det händer att en källa citeras i flera olika artiklar. 

I DN är antalet källor fem, sett över alla artiklar och perioder, och i Expressen är de 22. 

I period 2 ser vi också en skillnad i vilka som kommer till tals. I DNs artiklar har alla källor 

koppling till det aktuella fallet. I Expressen däremot används källor som inte kan kopplas direkt 

till de aktuella händelserna, nämligen Beatrice Ask, Margareta Winberg och Leif GW Persson. 

Deras kommentarer används istället för att bygga upp identiteten av Göran Lindberg. 

Att alla artiklar från period 2 och 3 är skrivna med episodisk gestaltning gör att Beatrice Ask är 

den enda som drar en parallell till att fallet skulle vara en del av ett större samhällsproblem. 

Vi ser också att offren citeras i Expressens artiklar men inte i DNs, vilket bekräftar Lindgren 

och Lundströms (2010, 107) resultat från studien Ideala offer, och andra där de konstaterade 

att offerrapportering är vanligare i kvällspress än dagspress. 
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5 Slutdiskussion 

Vi har i det här kapitlet valt att strukturera upp diskussionen efter de frågeställningar vi gjorde 

i inledningen. Det för att ge en bättre överblick över vad vi i studien kommit fram till. 

Frågeställningarna var:   

 Hur porträtteras Göran Lindberg i Expressen och Dagens Nyheter och hur förändras 

porträtteringen när hans brott uppdagas? 

 Hur används dramaturgi när Expressen respektive Dagens Nyheter berättar om Göran 

Lindberg? 

 Vilken betydelse får ordvalen i de olika representationerna av Göran Lindberg? 

 Vad kan användandet av dramaturgiska grepp och val av ord få för konsekvenser för 

definitionen av och förklaringen till sexualbrott? 

De har för enkelhetens skull förkortats till rubrikerna Porträtteringen, Dramaturgin, Ordvalen 

och Konsekvenserna. De följs därefter av förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Porträtteringen 

Vad vi i vår analys kommit fram till är att konstruktionen av Göran Lindberg, så som den skapas 

i media, förändras på samma sätt men via olika tillvägagångssätt i DN och Expressen i och med 

anklagelserna om våldtäktsbrott. Vi kan konstatera att båda tidningarna använt sig av namn, 

titlar och bakgrund för att göra en identitetskonstruktion av Göran Lindberg över tid, men att 

Expressen gör det i större utsträckning. På flertalet ställen bekräftas att Expressen använder sig 

av vad som brukar definieras som sensationsjournalistik i större utsträckning än vad DN gör.  

Under den första perioden porträtteras Göran Lindberg av DN som en ifrågasatt auktoritet, men 

som ändå stöttas av skribenten. Även Expressen påvisar Lindbergs auktoritet, men stödet för 

honom är inte lika självklart. I de två andra perioderna blir presentationen mer lik varandra 

tidningarna emellan då de båda väljer att kombinera porträtteringen av Lindbergs bakgrund med 

beskrivningen av honom som brottsling. Det tidningarna gör då är att skapa en dubbelnatur, 

mer förklarat under kommande avsnitt.  

Den stora skillnaden tidningarna emellan är användandet av källor. Resultatet visar att DN 

citerar sammanlagt 5 personer, men vid 8 tillfällen, vissa källor används alltså flera gånger. 

Expressen citerar 22 personer, men vid 23 tillfällen. Expressens sätt att använda sig av andra 

personer som kommer till tals överensstämmer med Birds (1997, 102) teori om att kvällspress 

ofta rapporterar på ett sådant vis att det väcker känslor och inte bara informera läsarna. Att 

använda sig av de utsatta flickorna påverkar även den personliga koppling som läsaren kan 
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uppleva. Just det är ett grepp inom medielogiken där man vill personifiera nyheterna för att 

väcka intresse och skapa en koppling till mottagarna (Järvå och Dahlgren 2013, 313). Att 

använda andra källor för att beskriva eller kommentera nyhetens huvudperson, i detta fall Göran 

Lindberg, är också ett sätt att rama in nyheten. Identiteten som media skapar utökas med hjälp 

av andra människors uttalanden. Vi tolkar det även som ett grepp att använda intresse som 

styrfält, vilket i sig är kopplat till ekonomi och viljan att sälja lösnummer (jfr Johansson 2004, 

232f, Nord och Strömbäck 2012, 13).  

Även när det gäller temana och rubriksättningen anser vi att Expressen håller sig till intresse 

som styrfält, medan DN i större utsträckning håller sig till betydelse. Vi menar att det går att 

koppla till tidningarnas format som kvälls- och dagspress, där kvällspressen som sagt har ett 

större behov av att sälja lösnummer och därför väljer att skriva om, och på ett sådant sätt, att 

det lockar läsare (jfr Holmberg 1995, 104, Johansson 2004, 232f). Det handlar också om ett 

strävande efter att skapa artiklar som väcker känslor med en mänsklig vinkel (jfr Bird och 

Dardenne 1988, 68f). 

Under temat “spekulationer” ingår endast artiklar från Expressen. Enligt Bird (1997, 109) är 

publikens spekulerande en viktig del i att skapa en skandal. I det här fallet är Expressen inte 

bara nyhetsförmedlare utan även en del i att skapa och återskapa spekulationerna kring fallet 

om Göran Lindberg. I och med det bidrar de till den skandal som byggs upp kring den före detta 

polischefen. Rapporteringen om Göran Lindberg stämmer även överens med Thompsons 

(2000, 13f) fem krav för vad som är en medieskandal.  

5.2 Dramaturgin 

Vi har identifierat att båda tidningarna använder sig av dramaturgiska berättargrepp för att göra 

sin konstruktion av personen Göran Lindberg, och där främst genom att lyfta fram två olika 

sidor av porträtteringen. Det i sig är att frångå objektivitetseftersträvandet för att bygga en 

starkare berättelse. Det påverkar även samhällets uppfattning i den mån att Göran Lindberg 

aldrig slutar porträtteras som en dubbelnatur, ett monster. 

Ödeen (2005, 242f) skriver om att chocka publiken, då huvudpersonen i dramat blir ond. Det 

kan till synes vara svårt att applicera på en verklig händelse då vi inte kan förvänta oss att 

journalisterna hade någon aning om vad som skulle ske när de beskrev Lindberg i artiklar innan 

gripandet. Däremot går det att använda den teorin när man studerar artiklarna som är 

publicerade i period 2 och 3, eftersom de då konstant återkommer till vem Göran Lindberg 

tidigare var. Det här tyder på att tidningarna skapar chocken som Ödeen talar om, men att de 

gör det retroaktivt.  
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De beskrivningarna har vi också kopplat samman med Lefflers (2001) teorier om skapandet av 

ett monster i fiktionen. Det går inte att anklaga tidningarna för att de skapat Göran Lindberg, 

enligt domen är han skyldig. Det handlar alltså inte om skapandet av en karaktär. Det vi däremot 

vill belysa är att precis som med chocken, skapas en identitet av en dubbelnatur, i artiklarna i 

period 2 och 3. 

I analysen av dramaturgi i artiklarna kom vi fram till att dramaturgi är ett stående inslag i alla 

de artiklar som vi studerat i period 2 och 3. Att dramatisera händelserna bidrar till skapandet av 

monstret. Monstret, som någon utanför samhällets regler, är mer dramatiskt än en destruktiv 

samhällskultur. Skapandet av dramat gör således att den kontroversiella frågan om samhällets 

ansvar läggs åt sidan. 

5.3 Ordvalen 

I period 1 är ordvalen en stor del i medias försök att skapa en konstruktion av Göran Lindberg, 

men även för hans “motståndare”. Vi ser det mer i DN, men även i Expressen. DN bygger 

identitetskonstruktionen på att återupprepa Göran Lindbergs namn och i viss mån hans titlar, 

men de använder sig även av andra grepp för att påvisa hans auktoritet, som i exemplet att han 

tar dem som inte sköter sig i örat. Beskrivningar som “mjukischef” blir i stor mån dubbeltydiga, 

då deras direkta konnotation för de flesta är något negativt, medan artikeln som stort håller sig 

positiv till Göran Lindberg. Expressen använder, som vi tolkar det, inte Göran Lindberg som 

expert på samma sätt som DN gör. Istället använder man andra personer som får komma till 

tals, och i alla artiklar använder de öknamnet Kapten Klänning.   

I period 2 och 3 ökar användandet av Göran Lindbergs namn i båda tidningarna, men främst i 

Expressen. Även användandet av hans titlar ökar något, men inte markant. Det som sker när 

medierna upprepar någons namn är att identitetskonstruktionen blir starkare (Danesi 2002, 40). 

När det skrivs i samband med misstankarna och beskrivningarna av Göran Lindberg så blir det 

den konstruktion läsaren uppfattar och i och med det en skapad bild av den verklige Lindberg. 

Orden som beskriver honom före och efter får en stark betydelse i uppbyggandet av den goda 

och onda sidan. Å ena sidan “rakryggad och självsäker”, å andra “avmagrad och hopsjunken”. 

Alla är målande beskrivningar där de konnoterade meddelandena starkt står emot varandra. 

Även symboler som “ett tungt namn”, vilket tolkas som att Göran Lindberg var en välansedd 

person inom den feministiska rörelsen, används för att förstärka konstruktionen av honom som 

en dubbelnatur. 



44 

 

5.4 Konsekvenserna 

Vi gör tolkningen att det är Göran Lindberg som offentlig person som gör att händelsen 

överhuvudtaget får publicitet och att det, åtminstone i Expressens rapportering, blir en 

medieskandal. Hade han inte varit den framstående feministkämpen och polischefen som han 

var, finns inga aspekter som tyder på att brotten skulle ha uppmärksammats i media. Varken 

våldtäkterna i sig eller Göran Lindberg faller under de kategorier som präglar rapporteringen 

om våldtäktsfall (jfr Livholts 2007, 82f, Sandberg 2003, 28, Wennstam 2004, 241f). 

Vi anser också att dramatiserandet är ett sätt att externalisera Lindberg som förövare. Den ideala 

förövaren är någon vi kan placera utanför samhällets normer. För att placera någon så 

framstående utanför samhället så används således hans framgång emot honom, som en del i att 

förvärra det han gjort. Genom att inte dra konkreta paralleller mellan handlingarna och den 

vanliga heterosexuella, hårt arbetande mannen som står på kvinnornas sida, en grupp som 

Lindberg också representerade, utan istället lägga fokus på det hemliga och ondskefulla tas 

ansvaret bort från samhället i stort och läggs endast på den enskilda förövaren. Varje gång 

paralleller dras till den dubbelnaturen skapas en barriär mellan den avvikande gärningsmannen 

och det “normala” samhället (jfr Lindgren och Lundström 2010, 63f). 

Vi kan i skapandet av dubbelnaturen även dra paralleller till Livholts (2007) studie om 

rapporteringen kring Hagamannen. Det är tydligt hur både DN och Expressen efter gripandet 

återkommande berättar, inte bara nyheten, utan även tar upp vad Göran Lindberg arbetat med, 

hans driv för jämställdhet och vid ett tillfälle att han har sambo och vuxna barn. Den typen av 

beskrivningar bidrar till att skapa den goda sidan hos honom, medan misstankarna mot honom 

och beskrivningarna av honom som dominant, aggressiv och dylikt skapar den onda. Medias 

beskrivningar är del i att skapa en bild av en dubbelnatur och ett monster. Vår tolkning är även 

att Göran Lindberg av medierna framställs som en “Dr. Jekyll och Mr. Hyde”-natur, i den 

mening Livholts (2007, 87) avser. Återkommande gånger skriver tidningarna om hur offren 

berättar att han var “som förbytt”. Att han kunde vara trevlig utanför sovrummet, men att han i 

sängen blev aggressiv och hotfull. Det är information som inte faller inom ramen för vad som 

är nyheten, utan endast berättas för att skapa bilden av Göran Lindberg som ett monster. På 

samma sätt som Ghersetti (2000, 245ff) skriver att medieberättelserna hon studerat 

reproduceras varje gång en liknande händelse äger rum, ser vi indikationer på att bilden av en 

våldtäktsman reproduceras i media då liknande fall uppdagas. 

I vår analys hittade vi bara ett tecken på när en tematisk gestaltning fick ta plats i artiklarna. 

Det var Beatrice Asks citat om att förövare inom den här typen av brott kan hittas i alla delar 

av samhället. Det är det enda tillfälle som vi kunnat hitta där fokus tas från den enskilda 
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brottslingen till samhället i stort. Annars följer artiklarna en episodisk gestaltning och diskuterar 

inte brotten i förhållande till samhället. Enligt Iyengars (1994) forskning ger det också en 

indikation på vem publiken tillskriver ansvaret. När tidningarna reproducerar bilden av att det 

är ett monster som begår den här sortens brott tillskrivs ansvaret enskilda förövare och inte 

samhällsstrukturer. Således tillskrivs ansvaret endast Göran Lindberg. På så vis undgår man, 

till viss del, debatten om mäns våld mot kvinnor som ett större samhällsproblem, samt att 

rapportera om de våldtäktsbrott som är de allra vanligaste (jfr Livholts 2007, 82). Det är också 

kopplat till hur allmänheten uppfattar verkligheten (jfr Börjesson och Palmblad 2007, 9ff, 

Strömbäck 2012, 271) vilket då leder till att samhället får en missvisande bild av sexualbrott 

och dess förövare. 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Som förslag till fortsatt forskning föreslår vi en granskning av ifall artiklar som rapporterar om 

händelser kopplade till större samhällsproblem har episodisk eller tematisk gestaltning. Som 

exempel hur rapporteringen kring psykisk ohälsa ser ut, men även om det inom 

kriminaljournalistik skiljer sig mellan olika brott. I fallet om Göran Lindberg är en av flickorna 

intagen på behandlingshem när övergreppen mot henne utförs men i artikeln där det nämns 

säger man bara att rätten ser extra hårt på att Lindberg utnyttjat en utsatt flicka, men det 

ifrågasätts inte hur det är möjligt att han kunde göra det. Artiklarna belyser således inte 

problematiken med att en minderårig flicka som, under tiden, var under vård för 

självskadebeteende kunde sälja sex och utsättas för grova sexuella övergrepp.  
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Bilaga 1: Rubriker 

Rubrikerna är presenterade i tidsordning, med de tidigare artiklarna först. De kursiva delarna 

anger underrubriker till huvudrubriken ovanför. 

 

Dagens Nyheter 

Period 1 

Framtidens poliser ska bli bättre på samspel 

Stränga frågor till Polishögskolan 

Två kön gör en bra polis 

Polisskolan ser över intagningen 

Polisen vill satsa på unga invandrare 

Trevande start för manskonferens  

 Kort liv maktens höga pris 

Utsatt position för polis 

Orkar vi med att sanera rättsapparaten?  

 Polisskandalerna oroar allmänheten. Bilden av ett samhälle i moralupplösning håller 

på att etsa sig in i folksjälen 

Sex poliser åtalas för tvång mot kollega 

Omedvetenhet, dålig lyhördhet och tystnad  

Jämställt vägval väcker avsky 

 Göran Lindbergs tydliga ställningstagande i kulturstriden orsaken till kritiken. 

Utskälld chef ger inte vika.  

 Uppsalapolisen. Göran Lindberg slåss för ett mjukare polisarbete. 

Missnöjda poliser fick inga nya jobb. 

 Ett enda svar på platsannons. Fack och ledning förhandlar om personalens krav. 

Upproriska poliser lovas bättre betalt 

Polisen i Uppsala straffas för höjd lön 

Polisfacket i Uppsala går emot polismästare 

Länspolismästare kvar trots kritik 

Anders Björck vill utreda poliser 

Gottsunda bättre än sitt rykte 

Uppsalapolis får inte ingripa på övertid 

“Symbolen ska visa att alla är välkomna” 

Jennekvist kan bli länspolismästare i Uppsala 

Rekordmånga kvinnor väntas mönstra 2009 

 

Period 2 

"Svek mot polisen och allmänheten" 

Häktad polischef nekar till våldtäkt 

Ny misstanke mot polischefen 

Misstankarna växer mot förre polischefen 

 Göran Lindberg anklagas för flera våldtäkter och koppleri 

Misstänks för sju sexbrott 
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Period 3 

"Plötsligt tog han strypgrepp" 

 Förre polischefen Göran Lindberg anklagas för våld och förnedring – i dag börjar 

rättegången 

Lindberg nekade till våldtäkt på 17-åring 

Vittnen vill att Lindberg lämnar salen 

Kvinnor begär att polischefen går ut 

“Han medger sexköpsbrott" 

15-årig flicka vittnade mot polischefen 

Lindberg hotas av åtta års fängelse 

Offret: Jag har fått någon sorts upprättelse nu  

Lindbergs straff 6,5 års fängelse 

"Lindberg hade stora brister i sitt ledarskap" 

 

Expressen 

Period 1 

Sexfest hos polisen - kvinnor flydde gråtande 

Polisskolans rektor fast för fortkörning 

Säpo stoppade poliselev 

 Misstänks för högerextremism 

Kontroll stoppad - polisen var full 

Varnades för polisaspiranten 

Polislärare sexmobbade sina elever 

Höga chefer kördes över  

 Sten Heckschers närmaste man beviljade hans frus utlandsresa 

Polisen försökte dölja en pinsam affär 

Sex poliser misshandlade sin kollega 

Idag kräver poliserna “mjukischefens” avgång 

Här har poliserna snart fått nog 

Uppsalabor bildar medborgargarde  

 Polischefen: "Det är bra att folk engagerar sig" 

Polisbefäl anmäld för sexuella trakasserier 

“Kapten Klänning” anställde ny informatör - sambons dotter 

Polischef: Skriv ut fler böter 

Fyllebråket - ord för ord  

 Anders Björck: Det här är helt klart förtal 

Björck i fler bråk 

 Utbrottet mot flygpersonalen kan hamna i rätten 

 

Period 2 

Hög polischef misstänks för grova sexbrott 

Han blev upptäckt i mord- och sexhärvan 

 Polisens namn fanns i mångmiljonärens dator 

Polischefen begärde tidigare pension - två dagar före åtal 

Leif GW: Han hade många fiender 
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Hemliga sexkrav 

 Polischefens offer skulle se ut som en flygvärdinna 

 Var på väg till gang bang på hotell när han greps 

"Jag hade gruppsex med polischefen" 

 "Linda", 29 berättar exklusivt i Expressen: Trodde jag skulle svimma när jag såg 

honom i tv 

Spåren i mobilen 

 Källa till Expressen: Det finns namn som är kopplade till Lindberg och sexmöten som 

är häpnadsväckande 

Han gillade namnet "Kapten Klänning" 

 Häktade polischefen vigde sitt liv åt feminismen 

Så styrdes nätverket 

 Döde miljonären pekas ut som huvudman: "Han hade en mörk sida som han dolde" 

"Han tog sexbilden på mig" 

 "Linda", 29, berättar: Polischefen ville att jag skulle se liten och barnslig ut 

Räddad av Bodström 

 Leif GW: Polischefen hade en ganska total politisk uppbackning 

Medger i förhör 

 Polischefen: "Vi hade sex, men utan något våld" 

 Flickan: "Han höll fast mig, det var chockerande" 

Så avslöjades polischefen 

 "De penslade hela lägenheten efter fingeravtryck" 

"Linda": De filmade mig 

 Nu berättar hon om hoten och inspelningen: "Jag var fastlåst - kunde inte skrika" 

Så dolde han sitt dubbelliv 

 GW: Han lärde sig knepen från jobbet 

Polischefen misstänks för nytt sexbrott 

 Stjärnadvokaten företräder nytt hemligt offer 

"Polisen kom inte" 

 Linda slog larm förgäves: "Göran Lindberg kunde ha gripits för flera år sedan" 

Nu misstänks förre polischefen för ännu fler sexbrott 

Nya misstankar: Han var hallick 

 Linda, 29: Polischefen förmedlade kontakter 

Bilderna av polischefens förvandling 

 Göran Lindbergs advokat: "Han mår mycket dåligt" 

 

Period 3 

De ska fälla polischefen 

 Elva kvinnor vittnar mot Göran Lindberg 

Här går han i säpofällan 

 Hemliga "Operation Värdegrund" avslöjade Lindbergs sexnätverk 

Kodord på toaletten 

 Så lurade kvinnorna polischefen 

Lindbergs sexgömma 

 Lars Lindström: Hur hann polischefen hålla sina föreläsningar om jämställdhet? 

Förhören - ord för ord 
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 Lindbergs försvar: Tjejerna gillar sex 

17-åringens möte med Lindberg 

 Hon är den första av elva kvinnor som kan fälla polischefen 

Misstänkt i Lindbergs sexhärva fri i rätten 

15-åringen mötte Lindberg i rätten 

Kan bli granne med Eklund och Hagamannen 

 Åklagarens krav på åtta års fängelse chockade Lindberg 

Domen mot Lindberg faller i dag 

Han får själv betala advokatnotan på 700 000 kronor 

Lindberg ska botas med terapi 

GW: Han får vara glad 

 Om polischefen fällts på alla punkter hade han kunnat få tio år till 

Offret: Jag blev lättad 

 Flickan våldtogs brutalt på hotell av Göran Lindberg - nu orkar hon berätta om våldet 

och fängelsedomen 

 


