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Abstract  

With a qualitative text analysis, we have studied how media portrays a mother and a father 

who have murdered their child and if, and how, this portraiture differs. This is a study based 

on 32 articles from the biggest newspaper in Sweden, Aftonbladet. With journalistic processes 

in mind, we also intended to identify potential reasons for the portraiture. The analysis is 

based on agenda-setting theory, to find in what way Aftonbladet has the power to portray the 

perpetrators. With gender studies as a complement, we have examined how social norms 

affects the portraiture in different ways.  

   

The results show that the mother and father is portrayed in unequal ways. The mother is 

always connected to her motherhood who despite her crime, becomes a victim. The father is 

portrayed as a former soldier and his role as a father is omitted. In summary, the motherhood 

gets glorified and the fatherhood discriminated.   

  

In the context of the Swedish media landscape, this study has enabled a discussion concerning 

how the public perceive a murdering mother and father depending on the portraiture. In turn, 

the portraiture could be seen reflecting on social norms and confirms how media possess the 

power to influence the agenda, intentionally or not.   
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1. Inledning 
När det ofattbara händer och en förälder väljer att avsluta sitt barns liv får dessa hemska 

händelser ideligen stor medial uppmärksamhet. Trots den ondska dessa brott besitter finns det 

ett stort intresse hos allmänheten att följa rapporteringen. “Dåliga nyheter är bra nyheter” 

menar Brucker (1973 se Golding och Elliott 1979, s. 175) och det behövs bara en snabb 

sökning för att förstå att tidningsrubrikerna är snabba med att trycka på ordet “barn” eller 

“spädbarn” när en minderårig blivit mördad.  

   

Enligt statistik från BRÅ är majoriteten av förövare som begår dödligt våld män. Utifrån detta 

kan vi ana en vedertagen bild i det svenska samhället av att mannen är mer brottsbenägen än 

vad kvinnan är. Men när det kommer till dödligt våld mot barn inom familjen är det i själva 

verket en kvinna som begår majoriteten av brotten. Rent statistiskt är fem av sex mord på barn 

i Sverige utfört av en kvinna (2019, s. 46). Amerikansk forskning har tidigare kartlagt hur 

mammor som mördat sitt barn presenteras i nyhetsrapporteringen, men det finns en avsaknad 

av forskning kring detta inom en svensk kontext. Hur könen, mannen och kvinnan, framställs 

i medierna är redan ett utbrett forskningsområde vi i denna studie vill utveckla genom att 

fokusera på mammor och pappor som mördat sitt barn.   

  

Den här studien avser därmed att undersöka två mordfall där barn bragds om livet, där det 

första utförts av en mamma och det andra av en pappa. Med hjälp av mediearkivet Retriever 

Research kommer artiklar kring fallen, publicerade av Sveriges mest lästa nyhetstidning 

Aftonbladet, samlas in. Med en textanalys och Maxwell McCombs och Donald Shaws teori 

om agenda-setting kommer Aftonbladets representation av mamman och pappan analyseras. 

Med Yvonne Hirdmans genusteori som komplement till agenda-setting kommer studien även 

eftersträva att se skillnader och likheter mellan könen i rollerna som mamma och pappa.  

1.1 Problemformulering 

Nyhetsmediernas rapportering av mordfall kan i många fall vara den första och ibland enda 

redogörelsen samhällets medborgare får. Mediernas berättelser kan därmed ha stor påverkan 

på vår uppfattning av mordet. Därtill hör också uppfattningen av rollerna i fallet, likt offer och 

förövare. Ur de sociala normer vi lever kring har vi olika förväntningar på vem en mördare är 

och hur hen bör agera. Rollerna som konstitueras i mediala sammanhang ligger således till 

grund för vår förväntan på en mammas respektive en pappas agerande.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera om, samt hur, Aftonbladets rapportering av pappor 

respektive mammor som mördat sitt barn skiljer sig åt.   

   

• Hur porträtterar Aftonbladet en mamma som förövare?  

• Hur porträtterar Aftonbladet en pappa som förövare?  

• Vilka likheter och skillnader kan vi identifiera?  

   

Vi avser även att diskutera studiens resultat för att förstå vilka potentiella journalistiska 

processer som kan ligga till grund för resultatet.   

  

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett bakgrundskapitel som redovisar information kring de två förövare 

studien avser att analysera, Nacka-mamman och Dalby-pappan. Med fortsatt redogörelse av 

statistik kring dödligt våld ges en överblick för hur våldet är fördelat mellan mannen och 

kvinnan i Sverige. Kapitel 3 inleds med en beskrivning kring projektet Global 

Media Monitoring Project som studerar representation av kön i media. Kapitlet behandlar 

avslutningsvis tidigare forskning kring amerikansk medierapportering av mördande mammor 

och forskning kring relationen mellan media och våld i svensk kontext. I kapitel 4 presenteras 

vår huvudsakliga teori agenda-setting med redogörelse för dess bakgrund, utveckling och de 

två dimensioner vår studie tar avstamp ifrån. Vidare presenteras teorin kring genus där vi 

redogör för genussystem och genuskontrakt som är två aspekter av Hirdmans teori. Därefter 

följer kapitlet kring metod och material. Detta kapitel redovisar forskningstradition, 

materialinsamling, tillvägagångssätt, analysmetod, validitet, etiska reflektioner och 

metodreflektioner. I nästkommande kapitel 6 presenteras studiens resultat. Därefter analyseras 

resultaten i kapitel 7. Uppsatsens 8e kapitel redovisar studiens slutsatser, vilket följs av en 

övergripande diskussion i kapitel 9. Avslutningsvis föreslås framtida forskning i kapitel 10.   
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2. Bakgrund 
I nedanstående kapitel presenteras de två mördare studien har för avsikt att analysera, Nacka-

mamman och Dalby-pappan. Dessa två fall är, trots en tidsskillnad mellan domarna på 13 år, 

lika i sina brott då de båda förövarna mördat minst ett av sina egna barn, gått igenom en 

rättspsykiatrisk undersökning och fått stor uppmärksamhet i medierna. Bakgrunden av fallen 

kommer skildras för att ge läsaren en bredare förståelse kring brotten och dess 

händelseförlopp. För ökad trovärdighet är informationen kring fallen hämtade från de 

slutgiltiga domar respektive tingsrätt har skickat oss. Därefter kommer statistik kring dödligt 

våld presenteras för att visa på hur fördelningen av våldsförövare ser ut mellan kvinnor och 

män, inom familjen och vid psykisk ohälsa. Slutligen redogörs journalisternas roll i 

nyhetsrapportering och den svårighet rollen kan innebära.  

 

2.1 Nacka-mamman 

År 1993 blev en kvinna gravid och de personer som visste om graviditeten var kvinnans 

väninnor samt fadern till barnet. Fadern till barnet ville inte att barnet skulle födas och 

kvinnan ville inte att hennes egen mamma skulle få reda på graviditeten, vilket resulterade i 

att hon höll graviditeten hemlig. Hon förlöste sedan barnet ensam i sitt sovrum. Förlossningen 

gick fort och kvinnan minns inte om hon klippte eller skar av barnets navelsträng. Efter 

förlossningen dödade hon barnet genom att, vad hon har en svag minnesbild av, strypa barnet 

med skärpet till den morgonrock hon bar. Kvinnan hade en känsla av att det var någon annan 

som utförde gärningen medan hon stod och tittade på. Hon virade in barnet i handdukar och la 

det sedan i plastpåsar och placerade det i frysen.  

  

År 1999 upptäckte kvinnan att hon återigen var gravid, men först i sjunde till åttonde 

månaden av graviditeten. Hon ville inte ha barn och förträngde därför saken och talade denna 

gång inte om för någon att hon var gravid. Även vid detta tillfälle förlöste hon barnet själv i 

sitt sovrum och förlossningen tog endast några minuter. Barnet levde vid födseln men kvinnan 

bestämde sig snabbt för att döda barnet. Enligt domen minns kvinnan inte hur hon dödat 

barnet. Hon lindade in barnet i handdukar, la det i plastpåsar och placerade det i frysen 

bredvid det andra barnet.  

  

Först år 2002 så uppdagades brotten och kvinnan dömdes till tre års fängelse för barnadråp 

med orsak av att hon ansågs vara allvarligt psykiskt sjuk vid tillfället för morden (Nacka 
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Tingsrätt dom mål nr B 1019-02 dom 2002-10-02). Barnadråp är enligt 3 kap. 3 § 

Brottsbalken ett brott som modern kan dömas för om hon dödat sitt barn under barnets första 

tid med orsak av det instabila sinnestillstånd kvinnan kan befinna sig i efter förlossningen 

(SFS 1962:700). 

2.2 Dalby-pappan 

Den nionde december 2014 sa en man till sin fru att han ville överraska henne och bad henne 

dra en mössa över ögonen. Mannen slog henne därefter med en slägghammare upprepade 

gånger tills det att hon inte rörde sig. Han trädde sopsäckar över henne och bar ut henne till 

bilen. Därefter gick han och hämtade deras gemensamma dotter och körde till Dalby 

stenbrott. När de kom fram till stenbrottet tog han sin fru över axeln och kastade ner henne för 

en klippavsats, hämtade sedan dottern i bilen och kastade även henne ner för klippan. Mannen 

kollade ner för klippan och tyckte sig se att frun och barnet rörde på sig. Han klättrade då ner 

till dem och dunkade deras huvuden mot en sten två gånger innan han lämnade platsen. Efter 

att ha rengjort bilen återvände mannen till stenbrottet. Han gick ner för trappan till den plats 

där de låg och tyckte sig fortfarande se livstecken från dem och fick panik. Han larmade 112 

och berättade att hans fru och barn varit med om en olycka.  

  

Mannen dömdes år 2015 till livstids fängelse för mord på sin fru och sitt barn efter att ha 

genomgått en rättspsykiatrisk undersökning som fastslog att han vid tillfället för morden inte 

var tillräckligt sjuk för att dömas till vård (Lunds Tingsrätt dom mål nr B 6229-14 dom 2015-

06-02). 

 

2.3 Statistik kring dödligt våld i Sverige 

2019 presenterade Brottsförebyggande Rådet rapporten “Dödligt våld i Sverige 1990–2017. 

Omfattning, utveckling och karaktär. Rapport 2019:6” för att kartlägga det dödliga våldet, 

som trots sina få fall per år är ett av de mest allvarligaste brotten. BRÅ menar själva på att det 

dödliga våldet i all tid väckt intresse hos allmänheten och tar stor plats i den samhälleliga 

diskussionen likväl som i den mediala rapporteringen (2019, s. 10). Nedanstående uppgifter 

visar på statistik mellan år 2014 och år 2017 för att ge en grundläggande bakgrundskunskap 

kring våldsförövare, vem förövaren är, vilken relation förövaren har till offret samt vad som 

ligger till grund för brotten. I detta fall omfattas “dödligt våld” av rättsväsendets beteckning 

av “mord, dråp, barnadråp, vållande till annans död i samband med misshandel, samt 

terroristbrott som omfattar något av detta” (BRÅ 2019, s. 11).   
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Män är mest benägna att utföra dödligt våld i allmänhet  

BRÅs kartläggning av det dödliga våldet i Sverige mellan år 2014 och år 2017 visar på 280 

gärningspersoner, varav 89 till 94 procent av förövarna var män (2019, s. 38).   

   

Kvinnor är mest benägna att utföra dödligt våld inom familjen  

Inom kategorin “övrigt dödligt våld inom familjen” räknas det dödliga våldet som det mot 

“exempelvis far-/morföräldrar, barnbarn eller kusiner”. Inom denna kategori är kvinnan den 

vanligaste förövaren (2019, s. 43, 46). I 5 av 6 fall då ett barn blivit mördat har 

gärningspersonen varit en kvinna (2019, s. 46).  

   

Psykisk ohälsa är vanligt hos förövare  

BRÅs utredning konstaterar också indikationer på psykisk ohälsa hos mer än hälften (65 %) 

av förövarna som utfört dödligt våld inom familjen (2019, s. 46).   
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3. Tidigare forskning 
I detta kapitel presenteras först ett internationellt projekt som fokuserar på män och kvinnors 

synlighet inom nyhetspressen. Därefter redovisas Barbara Barnetts analys av amerikanska 

kvinnor som mördat sina barn och hur nyhetsrapportering bygger upp ett narrativ kring fallen. 

Avslutningsvis presenteras Ester Pollacks avhandling som undersöker sambandet mellan 

medier och brott.  

 

3.1 Män tenderar ta större plats i nyhetsflödet än kvinnor 

Sedan 1995 har det internationella projektet The Global Media Monitoring Project 

genomförts för att granska press, radio och tv-nyheter under en dag. Med motiveringen att 

nyhetsrapporteringen i hög grad är rutinbaserad anses en dags undersökning vara tillräcklig 

för att få en överblick över hur den generella representationen ser ut (Edström och Jacobsson 

2015, s. 7).  

 

Nyhetspressens fördelning av män och kvinnor är relevant i kontexten av vår studie för att 

förstå hur representationen av könen skiljer sig åt i det svenska nyhetsflödet. I den svenska 

nyhetsrapporteringen dominerar mäns synlighet med 69% och kvinnan är endast synlig de 

resterande 31% (2015, s. 23). I den senaste rapporten som kartlägger det svenska 

medielandskapet granskas bland annat Aftonbladet. Tidningen för inte löpande statistik över 

hur jämställd rapporteringen är, men strävar enligt de själva efter en mer utvecklad teknik 

som ska möjliggöra mätning i realtid (2015, s. 59).  

 

Ur ett globalt perspektiv tenderar kvinnor att oftare porträtteras som ett offer än vad männen 

gör och blir i högre utsträckning mer kopplade till sin familjesituation än mannen (2015, s. 

27). Trots att detta resultat kommer ur den globala rapporten, kan vi ana liknande mönster i 

den svenska nyhetssfären och blir därmed relevant i vår studie eftersom vi kan ana att män får 

större plats i mediedagordningen än kvinnor. 

 

3.2 Amerikanska nyheters porträttering av moderskap 

I Barbara Barnetts artikel Medea in the media. Narrative and myth in newspaper coverage of 

women who killed their children granskas nyhetsrapportering och nyhetsorienterade artiklar 

publicerade av journalister som berör mammor och barnamord. Barnett analyserar narrativ 
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och myter för att få svar på hur mamman porträtteras och hur moderskap, kvinnor och 

femininitet avbildas genom skapandet av karaktärer, scener och relationer (2006, s. 414).  

 

Ett av de dominanta narrativen pekar på den “bristfälliga mamman”. Mamman porträtteras 

oftast som ond, bedragande och hjärtlös medan hon i somliga fall förstås som god en kvinna 

som begått ett misstag. Oavsett ond eller god mamma, presenteras moderskapet nästintill 

alltid som en naturlig del av kvinnan (2006, s. 412). Morden förklaras främst med galenskap, 

vilket skulle vara största anledningen till att en mamma skulle kunna mörda sitt barn (2006, s. 

416). Anledningar och frågan kring varför morden sker är främst dominant i artiklarna och 

byggs upp som ett mysterium som vill lösas (2006, s. 416). I löpande text analyseras därefter 

varje fall utifrån vilken karaktär mamman fått tilldelad och i vilken scen och vilka relationer 

hon varit delaktig i. 

 

Utifrån Barnetts analys kan vi förstå hur journalistiken porträtterar moderskapet som en 

berättelse och få förståelse för vilka karaktärsdrag den amerikanska pressen ger mammorna. 

Utifrån klass, etnicitet och ekonomisk bakgrund förklaras mamman på olika vis, med 

utgångspunkt i normen kring vad moderskap innebär. Nyhetsrapporteringen återskapar 

därmed rollen kring det ideala moderskapet (2006, s. 426). Genom att problematisera det stora 

ansvaret i nyhetsrapporteringen menar Barnett på att sociala och samhälleliga problem bör 

diskuteras, istället för individuella problem hos förövaren. Detta kan i sin tur bidra till en 

djupare förståelse för barnamord (ibid.). Barnett föreslår också fortsatt forskning kring hur 

pappor som mördar sina barn porträtteras, vilken ger en klar anknytning till vår studie. Med 

förståelsen för hur mammor karaktäriseras främst som onda, men även som goda, kan vi i en 

framtida analys knyta samman vårt egna resultat till Barnetts. 

 

3.3 Medier gör underhållning av brott 

I Ester Pollacks avhandling Medier och brott avser hon undersöka relationen mellan brott och 

medier, som hon menar är ett relativt outforskat tvärvetenskapligt område då fokus tidigare 

legat på hur brott och våld presenterats och dess sociala effekter (2001, s. 10). Med målet att 

vidareutveckla metodologiska och teoretiska modeller för framtida forskning undersöker 

Pollack den historiska utvecklingen av brottsjournalistik som berört ungdomskriminalitet från 

åren 1955, 1975 och 1995 (2001, s. 27).  
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Pollack tar själv upp teorin om agenda-setting, som är vår studies huvudsakliga teoretiska 

utgångspunkt. En undersökning av dansk press från 1992 menar att trots att brott inte var den 

största kategorin i nyhetsrapporteringen var det den kategori som tog störst plats på 

förstasidorna. Pressen blir således agendasättande och bestämmer vilka frågor samhällets ska 

fokusera på, vilket är grunden i agenda-settingteorin (2001, s. 57). Trots att Pollacks studie 

inte utgår från ett genusvetenskapligt perspektiv, lyfts kvinnan som märkbart i offerroll och 

mannen som våldsförövare, allt detta i en manligt dominerad värld (2001, ss. 201-202). 

Bristen på omnämnande av kvinnor inom brottskategorin förändrades under 1975, då nya 

teman framkom i journalistiken. Bland annat utvecklades intresset för kvinnorna och 

könsrollerna. När kvinnan väl beskrivs som våldsförövare under detta år, intar hon trots brott 

en offerroll med förklaring att hon bland annat har haft ett “tragiskt liv” (2001, s. 207). 

Samma år presenteras ett mycket uppmärksammat fall där en mamma misshandlat sitt barn 

till döds, men med argumenten om att det var på uppdrag av hennes man tillskrivs hon trots 

brottet, offerrollen (2001, s. 214) 

 

Sammanfattningsvis förklarar Pollack hur den utvecklade mediesituationen och 

journalistikens roll i samhället har förändrats under 1950-talet till 1990-talet (2001, s. 310). 

Straffpolitik har idag, enkelt uttryckt, kommodifierats och blivit en handlingsvara hos 

medierna och gränsen mellan information och underhållning är utsuddad (2001, s. 318). Som 

avslutande reflektion ställer sig Pollack frågande till hur denna produktion av underhållande 

brottsberättelser kommer påverka rättssystem och kriminalpolitik (2011, s. 322). Vilken bild 

av brottslighet de växande mediekonglomeraten kommer sprida och hur denna bild kommer 

karaktäriseras är ytterligare en fråga Pollack ställer (2011, s. 322). Pollacks studie kan bidra 

till en grundläggande förståelse för hur medierna presenterar brott och dess stora makt över 

vilket perspektiv brotten presenteras ur. 

 



 

 9 

4. Teori 
I detta kapitel presenteras den huvudsakliga teori som kommer ligga till grund för vår analys, 

agenda-setting. Denna teori är högst relevant då den redovisar hur mediernas dagordning 

påverkar publikens uppfattning av berörda ämnen. Genom att försöka hålla oss inom 

tidsramen för arbetet har vi smalnat av studien genom att fokusera på två infallsvinklar, “the 

second level” och “the sixth facet”. Den första förklarar mediernas möjlighet att tillskriva 

attribut till objekt och den andra bakomliggande journalistiska processer som påverkande 

faktorer i rapporteringen. Som ett komplement till den huvudsakliga teorin presenteras 

Yvonne Hirdmans genusteori för att nå det genusvetenskapliga perspektiv vi anser är relevant 

i frågan kring att förstå en möjlig skillnad i representationen av mamman och pappan. Denna 

teori kan med andra ord teoretisera kring hur och varför kön framställs olika i texterna.   

 

4.1 Agenda-setting  

Nedan presenteras framkomsten av agenda-setting och dess bakgrund, hur den fungerar i 

praktiken samt vilken kritik metoden fått bemöta.  

4.1.1 Uppkomsten av Agenda-setting  

Agenda-setting är ett uttryck som professorerna Maxwell McCombs och Donald Shaw 

myntade för att beskriva masskommunikationens inflytande, som på svenska översätts till 

dagordningsmakt (2006, s. 27). I samband med presidentvalet mellan Hubert Humphrey och 

Richard Nixon år 1968 hade McCombs och Shaw för avsikt att bevisa mediernas funktion att 

påverka röstarnas val. Genom en intervjustudie undersökte professorerna väljare som ännu 

var osäkra på hur de skulle rösta i valet och kallade slutligen denna grupp Chapel Hill-

väljarna. I sin bok Makten över dagordningen klargör McCombs för studiens syfte, vilket var 

att undersöka om massmedierna påverkade väljarnas uppfattning av vad som ansågs vara 

politiskt viktiga frågor. Deras främsta hypotes var att “massmedierna framställer 

dagordningen för en politisk kampanj genom att påverka väljarnas prioritering av olika 

frågor” (ibid.). Presidentkampanjen troddes därmed påverkas av vilka frågor massmedierna 

diskuterade.  

 

I studien fick Chapel Hill-väljarna ange de valfrågor de själva ansåg viktiga, oberoende av 

vad presidentkandidaterna hade att säga. Därefter rangordnades frågorna utefter hur många 

procent av väljarna som hade angett respektive fråga som viktig. Syftet med denna process 
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var att få fram en beskrivning av väljarnas dagordning, som i detta fall ansågs vara 

allmänhetens (McCombs 2006, s. 28). De fem frågor som ansågs mest dominanta var 

utrikespolitik, ekonomi, lag och ordning, medborgerliga rättigheter och den allmänna 

välfärden. Vad som sågs intresseväckande med svaren var att de var näst intill identiska med 

vilka frågor nyhetsmedierna hade rapporterat kring. Väljarnas viktigaste frågor speglade 

således det utrymme frågorna hade fått i medialt sammanhang de senaste 25 dagarna (ibid.).  

 

Chapel Hill-studien var startskottet på forskningen kring hur medierna påverkar vad publiken 

tänker på. Bernard Cohens uttalande om kärnan av agenda-setting sammanfattar teorin väl: 

 

“... while media may not tell us what to think, they are stunningly 

successful in telling us what to think about”  

(McCombs 2014, s. 42).  

 

Agenda-setting handlar således om hur medier skapar en alternativ verklighet. Medierna 

besitter makten att filtrera och välja ut nyheter. Denna filtrering kan påverka oss som 

mediekonsumenter att uppfatta diskursen kring nyheter och andra händelser som mer eller 

mindre viktiga, beroende på hur stort utrymme nyheterna får i medierna.  

4.1.2 Agenda-setting fungerar på olika sätt 

Den fortsatta utbredda forskningen kring agenda-setting har satt flera samhällsfrågor i fokus 

för att undersöka huruvida framgångsrik överföringen av opinion är från massmedierna. En av 

dessa frågor är brottslighet. En rapport som nämner agenda-setting som teoretisk utgångpunkt 

i undersökningen av brottslighet är Pollacks, som presenterades i avsnitt “3. Tidigare 

forskning”.   

  

Huruvida agenda-setting fungerar ses bero på geografiska och kulturella skillnader. Ett öppet 

politiskt system i kombination med ett öppet mediesystem bidrar till att allmänheten tar till sig 

av dagordningen i medierna (McCombs 2006, ss. 61–62). Vid mer slutna system är politiska 

och kulturella faktorer mer konstanta och bidrar till en smalare dagordning (McCombs 2006, 

s. 17). Frågan kring vilket medium som har störst dagsordningspåverkan 

menar McCombs inte går att svara på, utan det “beror på”. Somliga studier gör ingen skillnad 

på vilket medium nyheten exponeras i, om det är till exempel i tv eller dagstidningar, och i 

många fall används bara ett medium för att undersöka nyhetsdagordningen. Skillnaden mellan 

tryckta eller webbaserade tidningar räknas inte heller alltid in som en faktor (McCombs 2006, 
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s. 75). Dessutom exponeras varje individ olika inför olika medium på grund av intresse eller 

möjlighet till deltagande, vilket är en viktig faktor i försöket att generalisera 

dagordningsfunktionen (McCombs 2006, s. 77).   

4.1.3 Agenda-setting utvecklas 

Närmare femtio år efter att Chapel Hill-studien redovisades utvecklade McCombs, Shaw och 

Weaver teorin genom att presentera sju facets av agenda-setting för att öppna upp för en 

bredare dimension (2014, s. 782). För att minimera risken för feltolkning har vi valt att inte 

översätta McCombs, Shaws och Weavers ursprungsrubriker och presenterar därmed dessa på 

engelska.  

  

• The first level of agenda-setting är grunden av agenda-setting, det vill 

säga mediedagordningens påverkan på publiken angående vilka frågor, personer och 

händelser som lyfts i medierna (2014, s. 782).  

  

• The second level of agenda-setting inriktar sig på mediedagordningens påverkan på 

publiken angående framträdandet av vilka attribut som tillskrivs de objekt som tar plats i 

medierna (2014, s. 782).   

  

• The third level of agenda-setting fokuserar på hur mediedagordningen presenterar en 

relation mellan objekt och attribut, vilket i sin tur påverkar publikens uppfattning av dem 

(2014, s. 782). Objekt och attribut presenteras som en närverksliknande struktur och 

skapar en relation som bygger upp en bild i läsarens huvud. Om exempelvis Irakkriget och 

attackerna den 11 september rapporteras i samma veva tenderar publiken associera dessa 

två händelser med varandra (Guo, Vu och McCombs 2012, s. 53).  

  

• The fourth facet beskriver vikten av orienteringsbehovet hos varje individ, då 

människan rent psykologiskt orienterar sig i mötet med medierna för att förstå och känna 

igen sig i sin omgivning. Detta förklarar makten agenda-setting besitter (2014, s. 782, 

783).  

  

• The fifth facet teoretiserar kring konsekvenserna the first, second 

och third level of agenda-setting kan orsaka gällande attityder, åsikter och agerande hos 

publiken (2014, s. 782).   
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• Utifrån the sixth facet belyses relationen medier emellan och hur rutiner och normer 

inom journalistiken ständigt finns i bakgrunden av mediernas rapportering. Sociala och 

kulturella mönster kommer därmed alltid reflekteras i journalistiken (2014, s. 782).  

  

• Sist presenteras the seventh facet, som belyser hur människan kombinerar mediernas 

agenda med sina personliga uppfattningar och erfarenheter för att få en tillfredsställd bild 

av världen (2014, s. 782).  

  

Studien kommer som tidigare nämnt fokusera på två delar av teorins utveckling, the 

second level och the sixth facet. Med motiveringen kring studiens omfattning anser vi dessa 

två delar vara de mest relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställning.  

4.1.4 The second level of agenda-setting 

Genom att utgå från the second level of agenda-setting, som fokuserar på de attribut objekten 

tilldelas av mediernas dagordning, kan vi belysa på vilket sätt objekten “mamman” och 

“pappan” porträtteras i Aftonbladet. Begreppet attribut beskriver de utmärkande och 

karaktäristiska drag och egenskaper som tillhör ett objekt, vilket i vårt fall är objekten 

mamman och pappan. The second level of agenda-setting fokuserar följaktligen på hur 

personlighet och ideologi hos personerna presenteras. I vilken grad och nivå känslor redogörs 

är också en faktor som uppmärksammas (McCombs 2014, s. 44, 48).   

  

Med återkoppling till Cohens uttalande om hur medierna talar om vad vi ska tänka kring, kan 

vi med utvecklingen av the second level of agenda-setting förstå att medierna också talar om 

för oss hur vi ska tänka kring dessa individer (McCombs 2014, s. 42). McCombs menar att 

mediernas makt att kontrollera vilket perspektiv personer visas ur är den 

ultimata påverkan medierna kan utföra på allmänhetens opinion (2014, s. 51). Om mammans 

personlighet presenteras som omhändertagande och ansvarsfull och hennes känslor beskrivs 

som ångestfyllda i jämförelse med pappan som otillräknelig, sinnesförvirrad och utan sorg är 

detta exempel på hur the second level of agenda-setting presenterar personlighet och känslor 

hos individerna.   

4.1.5 The sixth facet of agenda-setting 

The sixth facet of agenda-setting fokuserar på relationen mellan medier och på hur 

bakomliggande journalistiska normer och rutiner påverkar rapporteringen. Med fokus på det 

sistnämnda kan vi föra en diskussion kring kontexten av den kultur och ideologi journalister 
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undermedvetet är en del av. Vi ämnar uppmärksamma vilka faktorer som kan orsaka en 

potentiell skild rapportering kring mamman och pappan utifrån vilka kriterier som värderar en 

nyhet högt.   

4.1.5.1 Journalister som en del av sin kontext  

Huruvida journalisternas rapportering kring de två fallen påverkar bilden av mördaren är ett 

faktum som bör tas hänsyn till. Enligt Hall m.fl. är nyhetsrapporteringen en social produkt 

och det är samhällets bedömning av vad som är värderat som nyheter som driver 

journalisternas arbete. En händelse kan bara ses rimlig om den är en del av den sociala och 

kulturella kontexten och passar med våra förståelser för hur vårt samhälle är och fungerar 

(1978, s. 649). Genom att höra Halls m.fl. syn på strukturerna som ligger bakom 

nyhetsrapportering kan vi förstå att journalister är en del och produkt av sin kontext. De är en 

del av samhällets diskurser, vare sig de vill eller inte.   

  

Det är inte journalisternas rapportering vi har som avsikt att bedöma och önskar inte sätta 

deras journalistik i mörker. Hansen och Machin förtydligar hur bakomliggande faktorer 

påverkar produktionen av nyhetsrapportering (2019, s. 142). En tydlig faktor kan vara 

journalistens uppdrag att följa sin arbetsgivares mål, precis som arbetsgivaren med största 

sannolikhet vill delta i den vinstdrivande marknad många nyhetsorganisationer är en del av 

idag. Vikten av, och strävan, efter intressant innehåll kan med andra ord ligga som potentiellt 

motiv för nyhetsproduktionen.  

4.1.5.2 Nyhetsvärderingskriterier 

Med förståelsen för vilka nyheter som har högt värde i vårt samhälle kan journalisternas mål 

att tillfredsställa sin publik tas i åtanke. Golding och Elliott presenterar tre viktiga aspekter 

som värderar nyheter (1979, s. 636):  

  

1. Publiken  

Nyheten bör vara viktig för publiken och ses som relevant. Nyheten bör också vara 

uppskattad och förståelig för publiken för att den ska värderas högt.   

  

2. Tillgänglighet  

Huruvida känd och framträdande nyheten är för nyhetsorganisationen påverkar dess 

nyhetsvärdering. Den bör dessutom vara synlig och uppenbar. I bemärkelsen av 

tillgänglighet, värderas hur fysiskt nära journalisterna är nyhetseventet och hur snabbt 
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den kan publiceras. Är nyheten en stor resurs i nyhetsskapandet ökas värdet.  

  

3. Lämplighet  

Om nyheten är passande till organisationens produktion och tekniskt genomförbar 

utifrån organisationens möjligheter ökar dess värde. Är den förståbar i kombination 

med tidigare kunskap höjs värdet ännu.   

  

Huvudsakligen avgörs nyhetsvärdering av publikens uppfattning av nyheten i kombination 

med hur pass enkelt och väl nyheten kan formuleras och spridas. Golding och Elliott pekar på 

ytterligare innehåll som kan öka värdet: drama, visuell dragningskraft, underhållning, 

betydelse, storlek, närhet kulturellt och geografiskt, korthet, negativitet, aktualitet, 

eliter, personligheter och vinkling/objektivitet/ideologi (1979, ss. 636-643). Utifrån dessa 

teman kan tre tydligt kopplas till vår studie:  

  

Drama  

Linjen mellan dramaturgi och nyhetsrapporteringen är som tidigare nämnt inte längre enkel 

att dra. Nyhetsrapporteringen är därmed “lika mycket historier som nyheter” (Golding och 

Elliott 1979, s. 636). Utifrån en god narrativ struktur höjs nyhetsvärdet om publiken får en 

början, en mitt och ett avslut, vilket ett mordfall är ett tydligt exempel på (ibid.). Upptäckten 

av mordet kan ses som dess början, rättsprocessen dess mitt och domen är historiens avslut.   

  

Negativitet  

“Dåliga nyheter är bra nyheter” är ett uttryck myntat av Brucker (1973 se Golding och Elliott 

1979, s. 640) som många känner till. Golding och Elliott refererar till Brucker (1973 

se Golding och Elliott 1979, s. 640) som menar att nyhetens värde blir högre och mer 

intressant för publiken eftersom den negativa berättelsen bryter rutinen (1979, s. 640). Mordet 

på barn anses generellt vara en av de värsta brott som går att begå och ökar därmed 

nyhetsvärdet.  

  

Personligheter   

Genom att personifiera förövare och offer skapas en personlig vinkel på historien och blir mer 

förståbar för publiken och skapar därmed ett högre nyhetsvärde (1979, s. 642). Vår studies 

fokus ligger på att analysera de attribut, personligheter och egenskaper förövare tillskrivs och 

ju mer detaljerade dessa attribut är, desto högre blir nyhetsvärdet.   
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Sammanfattningsvis kan dessa kriterier kopplas samman i vad journalisterna väljer att sätta på 

agendan, för att tillfredsställa sin publik.   

4.1.6 Kritik mot agenda-setting  

En stor fråga McCombs själv ställer sig är hur internet kan komma att påverka 

dagsordningsfunktionen och dess makt. Utbudet av nyhetskällor och den offentliga 

informationen har brett ut sig enormt de senaste årtiondena och människan har en större 

valmöjlighet i vilka källor en kan vända sig till. Dessutom finns det omfattande plattformar 

för framförande av egen åsikt och politiska diskussioner och därmed skapas flera 

dagordningar (McCombs 2006, s. 185). McCombs menar på att vissa observatörer tror att 

dagordningsfunktionen kommer försvinna i det individuella medieintaget och att en personlig 

dagordning istället kommer uppstå (2006, s. 186). Denna kritik är relevant i förhållande till 

vår studie då den ställer oss frågande till om Aftonbladet verkligen har en så stor påverkan på 

dess publik som agenda-settingteoretiker tidigare trott. Utöver Aftonbladets rapportering kan 

publiken ha tagit del av information kring fallen på andra plattformar som har ett mer politiskt 

inriktat informationsflöde med större möjlighet till diskussion. Vi motiverar agenda-

settingteorin fortfarande vara relevant med McCombs svar på kritiken, som menar att 

nyhetsmedierna medverkar i ett stort mediekonglomerat och att även de mindre 

nyhetsmedierna ofta är en del av de största ägarna. Detta innebär att de nyheter vi konsumerar 

trots allt är en del av ett och samma grundinnehåll. Dessutom är det få personer som faktiskt 

tar del av det nyanserade innehåll internet kan ge eller aktivt deltar i politiska diskussioner 

online på grund brist på tid och kraft (McCombs 2006, s. 187).  

4.2 Genusteori 

Eftersom the second level of agenda-setting klargör för hur publiken ska tänka kring mamman 

och pappan kan genusteorin bidra med förståelse för eventuella anledningar till varför vi 

tänker på detta sätt. På liknande vis kan genusteorin förklara orsakerna till de journalistiska 

processer som inkluderas i the sixth facet of agenda-setting, genom att tydliggöra vilka sociala 

strukturer människan, och därmed journalisten, är en ofrivillig del av. 

4.2.1 Genussystem  

I sin artikel Genussystemet - reflektioner kring kvinnors sociala underordning skriver Yvonne 

Hirdman om begreppet genus som någonting man tilldelas och agerar utefter (Hirdman 1988, 

ss. 49–50). I följande citat sammanfattar Hirdman begreppet: 
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“...genus görs av isärhållning, av skillnaden”  

(Hirdman 2003, s. 36) 

  

Hirdman förklarar hur ett genussystem är en ordningsstruktur av kön (1988, s. 51). Dessa 

ordningar är i sin tur en förutsättning för hur vi ordnar oss i sociala, politiska och ekonomiska 

ordningar och sammanhang. Anledningen till ordningsstrukturer kan bero på två olika 

principer:  

 

Dikotomi och isärhållande 

Principen handlar om att manligt och kvinnligt inte bör blandas ihop (Hirdman 1988, s. 51). 

Manligt och kvinnligt beskrivs som motsatspar och tillskrivs olika egenskaper och har olika 

förväntade beteenden. Maria Hedlin förklarar dikotomin genom att påvisa hur den första 

frågan som ställs vid en barnafödsel ofta är “blev det en flicka eller pojke?”. Från det att 

barnet har definierats som antingen flicka eller pojke så kommer barnet att behandlas som det 

(Hedlin 2010, s. 17).  

  

Hierarki och rangordning 

Mannen representerar människan och utgör därmed normen av vad en människa bör vara 

(Hirdman 1988, s. 51). Mannen som norm innebär att mannen är utgångspunkt i jämförelser 

och blir den “mätbara människan” kvinnan jämförs med (Hirdman 2003, s. 59). Hirdman ger 

det klassiska exemplet på att brandmän är män och en kvinnlig brandman ses som en 

avvikelse (2003, s. 60). Normen finns i våra tankar och i vårt språk utan reflektion och blir en 

osynlig riktlinje i våra liv.  

  

Människan upprätthåller själv dessa genussystem och blir både producent och produkt av dem 

(Hirdman 1988, s. 52). Dessa två principer är ständigt närvarande och påverkar sättet vi 

agerar och tolkar vår tillvaro. Eftersom medierna speglar vårt samhälle innebär det att dessa 

principer även tar del av mediedagordningen (Hedlin 2010, s. 17). 

4.2.2 Genuskontrakt 

Hirdman talar vidare om vad hon kallar för genuskontrakt, där hon menar på att varje 

samhälle och tid har ett kontrakt mellan mannen och kvinnan (1988, s. 54). Hon beskriver ett 

osynligt kontrakt som finns både mellan den enskilda kvinnan och mannen, mellan kvinnor 

och män på det sociala planet samt mellan kvinnan och mannen i en relation (Hirdman 1988, 

s. 54). På dessa tre nivåer menar Hirdman att det finns en förväntan på hur kvinnor och män 
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ska bete sig mot varandra i olika situationer och sammanhang, som alla “skrivit under” 

(Hirdman 1988, s. 54). I allmänhet ses kvinnan vara den svaga barnaföderskan, som med sin 

biologiska förmåga att föda barn blir ansvarig över hemmets arbetsuppgifter. Detta blir 

kvinnans öde (Hirdman 2003, s. 80). Mannen är i motsats stark och kraftfull, kopplas till 

offentligheten och har som uppgift att ta hand om kvinnan.  

 
4.2.3 Kritik mot Hirdmans genusteori 

Det som kan ses som problematiskt med Hirdmans genusteori är att den enligt Hedlin anses 

vara allt för statisk (2010, s. 22). Hedlin menar att könsnormer och könsmönster förändras 

och att Hirdmans synsätt på genus får dessa normer att framstå som fixerade. Det finns andra 

sätt att teoretisera kring kön och människors aktiva handlingar kan lyftas fram mer begripligt 

än vad Hirdman gör (ibid.). 

  

Ytterligare kritik mot teorin om genus är bristen på intersektionalitet. Den ursprungliga 

genusforskningen handlade om förståelsen av hur den vita mannen utgjorde norm för 

“människan” och den vita kvinnan utgjorde normen för “kvinnan”. Med svart feminism 

utvecklades kritik mot denna föreställning, då icke-vita aldrig fick bli en del av normen 

(Hedlin 2010, s. 23). Det är inte bara kvinnans norm som har kritiserats, utan ser vi till den 

manliga normen är det främst den vita, heterosexuella, icke-funktionshindrade 

medelklassmannen som faller inom normen. Därför är det viktigt att vända blicken från kön 

och rikta fokus på andra faktorer som kan påverka vem som egentligen inkluderas och 

exkluderas (Hedlin 2010, s. 23).  

 

4.3 Sammanfattning av agenda-setting och genusteori 

Trots kritiken Hedlin ger är teorin kring genus ett väl etablerat synsätt på hur mannen och 

kvinnan både tar och skapar roller som stereotyper i samhället. Det sker inte bara i mötet 

mellan människor, utan som välkänt är media en stor del av rekonstruktionen av de 

stereotyper och normer vi möter varje dag, avsiktligt eller ej. 

  

Vi kommer som tidigare nämnt använda oss av Yvonne Hirdmans genusteori som 

komplement till vår huvudsakliga kring McCombs och Shaws teori agenda-setting. Eftersom 

agenda-settings second level ger teoretiska ramverk för hur vi kan undersöka porträtteringen 

av föräldrarna och dess attribut föll sig denna nivå som ett naturligt val. Då the sixth facet 
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förklarar de bakomliggande processer som kan påverka journalistens rapportering sammanföll 

detta perspektiv med vår diskussion kring potentiella orsaker till skillnader i rapporteringen. 

Genusteorin teoretiserar dessa potentiella orsaker, grundade i könstillhörighet, som gör 

skillnad på mamman och pappan. De två teorierna agenda-setting och genusteori har i 

grunden olika inriktningar men kan tydligt kopplas samman inom medievetenskapliga 

rummet.  
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5. Metod och material 
I detta avsnitt redogör vi för den forskningstradition vi utgår ifrån, beskriver den kvalitativa 

textanalys vi tar oss an vårt syfte med och förklarar hur vi har samlat in vårt material. Därefter 

beskrivs vår analysmetod och hur analysen kommer gå tillväga. Avslutningsvis diskuteras och 

presenteras studiens validitet och de etiska reflektioner vi fört.  

  

Eftersom studien ämnar försöka förstå hur medierna framställer frågor och samhällsproblem 

kommer en kvalitativ textanalys tillämpas som metod (Widén 2019, s. 193). Vi kommer göra 

ett urval av artiklar från Aftonbladet och kommer därefter att koda, tematisera och summera 

texterna enligt vad Miles och Huberman kallar för “Qualitative Data Analysis” för att nå 

bakomliggande meningar i texterna (Lindgren 2014, s. 33).   

  

Vår studie blir därmed en jämförande studie och enligt Esaiasson et al. är det de valda 

jämförelsepunkterna som anses vara en av de viktigaste besluten i forskningsdesignen, då de 

bland annat är svåra att ändra under forskningens gång (2015, s. 87). Valet av Nacka-

mamman och Dalby-pappan grundar sig i att de båda fallen varit uppmärksammade medialt 

och att de båda är mördande föräldrar.   
 

5.1 Hermeneutistiska forskningstraditionen 

Utifrån de sociala processer som människan är en del av skapas mening som behöver tolkas 

för att kunna bli förstådd. Vi lever i en värld som är byggd på människans 

verklighetsuppfattning, som i sig är en tolkning av världen. Vår uppgift blir därmed att tolka 

något som redan är tolkat (Gilje och Grimen 2007, s. 175). Dessa meningar är inte alltid enkla 

att tyda och därför behövs ett metodologiskt angreppssätt för att tolkningen ska kunna göras, i 

vårt fall inspirerat av den hermeneutiska traditionen (Gilje och Grimen 2007, s. 171). Genom 

att ställa frågor till texten börjar vi leta efter dess bakomliggande mening och med en 

textanalys som analysmetod bryter vi ner textens delar i mindre för att nå denna mening.  

 

Med inspiration från hermeneutiken kan vi förstå att det inte finns svar på om våra tolkningar 

är korrekta eller inte. Med personliga erfarenheter och omdömen kommer våra tolkningar 

med stor sannolikhet inte överensstämma med någon annans, men genom att förklara hur våra 

steg i den kvalitativa textanalysen gjorts kan vi redovisa för våra tolkningar och göra studien 

mer genomskinlig. 
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5.2 Materialinsamling 

I detta avsnitt motiverar vi för vårt val av nyhetskälla och artiklar, samt vilka ord vi har 

använt vid sökningarna för att få fram de artiklar vi avser att analysera.    

  

Val av nyhetskälla  

Vid materialinsamlingen använde vi oss av mediearkivet Retriever Research. Vi valde att utgå 

från Aftonbladet då det är den tidning som under 2018 var den mest populära 

dagspresstidningen, både när det kommer tryckt och digital press (SIFO 2018, s. 4). 

Populariteten stärker vårt val av nyhetskälla då möjligheten att Aftonbladets dagordning når 

ut till en bred publik är stor. Vi har valt att analysera de artiklar Aftonbladet publicerat på sin 

webb med argumentet om att Aftonbladets räckvidd är närmare sju gånger större på nätet än 

via tryckt press (ibid).   

  

Val av artiklar  

Omfånget för materialet har grundat sig i sökorden som nämner barnadråp i Nacka respektive 

mord i Dalby. Publiceringsdatum för artiklarna sträcker sig från Aftonbladets första artikel 

om fallet, till slutet på månaden då domen föll. Vi ansåg denna tid vara den mest relevanta, 

för att nå den mest intensiva rapporteringsperioden av fallen. Antalet artikelträffar, totalt 66 

stycken, ansåg vi även vara rimliga i förhållande till storleken på vår uppsats. Artiklarna 

hämtades som löpande text i PDF-format för att bli mer hanterbara och för att inte riskera att 

texten förändrades under studiens arbetsprocess. Artiklar som inte rör fallen har sorterats bort, 

med motivering som finnes under “avgränsningar i urval”.   

  

Val av sökord  

Vid sökning av “(gustavsberg OR Nacka OR Värmdö) AND *dråp” med datum från 2002-05-

01 till 2002-10-31 fick vi 30 träffar hos Aftonbladet.   

  

Vid sökning av “*mord AND Dalby” från 2014-12-01 till 2015-09-30 fick vi 36 träffar hos 

Aftonbladet.  

  

Avgränsningar i urval  

När vi gick igenom artiklarna strök vi de som inte berörde fallen, vilket var totalt tre stycken. 

Artiklar som endast informerade kring mordet, men som varken nämnde mamman eller 

pappan, blev även en del av vårt bortfall då de i den framtida analysen inte kommer kunna 
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besvara vår frågeställning. Detta resulterade även i att de artiklar som inte nämnde förövaren 

som en pappa utan endast som en manlig förövare sorterades bort, eftersom dessa inte heller 

kommer kunna besvara vår frågeställning då representationen av en pappa inte existerar. 

Eftersom Nacka-mamman presenterades som en mamma redan innan hon häktades har inga 

artiklar kring detta fall sorterats bort på grund av den anledningen.   

  

Efter att vi sorterat bort irrelevanta artiklar återstod 14 artiklar för Nacka-mordet och 18 

artiklar för Dalby-mordet, vilket vi ansåg vara en rimlig mängd artiklar i förhållande till 

studiens tidsram. Det finns fortsatt rapportering av fallen som kan ha påverkat dagordningen, 

men då vår studie har en begränsad tidsram har vi valt att fokusera 

på denna specifika tidsram.   

  

Artiklarna rörande Nacka-mamman som publicerades under 2002, är inte nåbara i deras 

ursprungliga form, det vill säga såsom artiklarna layoutades när de publicerades på webben. 

Efter mailkontakt med mediearkivet Retriever Research har vi blivit informerade om att 

originalartiklarna i deras databas endast finns sparade i löpande textform. Det gör att vi inte 

kan läsa artiklarna kring Nacka-mamman i samma form som artiklarna angående Dalby-

pappan, som är tillgängliga som originalartiklar med bilder. Eftersom vi utför en textanalys 

konstaterar vi att urvalet av Nacka-mamman ändå är likvärdigt Dalby-pappan, då värdet av 

bilder och layout i artikeln inte är centralt i vår studie.  
 

5.3 Tillvägagångssätt 

Vi kommer läsa artiklarna i kronologisk ordning för att enklare kunna förstå och följa 

rapporteringen kring fallen. Genom att först läsa artiklarna översiktligt kommer vi vid första 

anblick kunna urskilja övergripande och återkommande teman. Nästa steg för att gå djupare i 

texterna är att följa de tre stegen för en kvalitativ textanalys: kodning, tematisering och 

summering. Dessa tre steg beskrivs utförligt i avsnitt “5.5 Analysmetod”. Då vi redan vid 

första inläsningen av texterna naturligt börjar reflektera över vad som porträtteras i dem, 

börjar således analysprocessen med en gång. Miles et. al menar på att vissa forskare inom 

metodologi anser kodningsprocessen endast vara ett tekniskt förberedande arbete, men 

besvarar detta med samma ansats som vi tar: analysen sker hela tiden (2014, s. 72).  
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5.4 Analysmetod 

Som tidigare nämnt är en kvalitativ textanalys relevant i undersökningen av underliggande 

mening i texter. Denna analysmetod kommer ske i tre steg: kodning, tematisering och 

avslutningsvis summering.  

5.4.1 Kodning 

I det första steget ämnar vi hitta mönster i texterna för att på så vis kunna bryta ner texten i 

mindre beståndsdelar, det vill säga, göra materialet mer hanterbart. Vi ska i detta steg leta 

efter kategorier som står i relation till våra frågeställningar, dessa kategorier kommer därefter 

att döpas till olika etiketter som vi kallar koder (Lindgren 2014, ss. 45–46). Det är dessa koder 

som är grunden till de nästkommande stegen i vår analys och det är därför viktigt att detta 

steg görs med noggrannhet.    

 

För att få stöd i kodningen har vi formulerat enkla frågor att kunna återkomma till (Lindgren 

2014, s. 48). De frågor vi kommer ställa till texten är följande: 

 

• Vilket mående uttrycks mamman respektive pappan ha?  

• Vilka beteenden beskrivs hos mamma och pappan? 

• Hur beter sig mamman respektive pappan mot andra människor? 

• Vilka tankar finns hos mamman respektive pappan? 

• Vilka känslor beskrivs mamman respektive pappan ha? 

• Hur beskrivs mammans respektive pappans utseende i klädval och kroppsspråk? 

 

Detta är frågor som vi kommer att utgå från när vi gör vår kodning. Frågornas uppgift är att 

hjälpa oss identifiera de koder och teman i texterna som hjälper oss besvara våra 

frågeställningar. När vi skapar en kod kommer den tillsammans med alla andra koder fungera 

som en del av en struktur för vårt fortsatta analytiska tänkande (Lindgren 2014. s. 48). Det är 

viktigt att materialet kodas med ett öppet sinne för att inte förbise viktigt innehåll, men vi 

kommer som tidigare nämnt, endast koda det innehåll vi anser relevant till vårt syfte och 

frågeställningar. Det kan visa sig att flera koder kan komma att överlappa varandra, det vill 

säga att en del av en text kan passa in på mer än bara en kod (Lindgren 2014, s. 46). 

Sammanfattningsvis är kodningen en process som bör göras med eftertanke och efter en 

tydlig struktur då den ligger till grund för resterande analys.   
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5.4.2 Tematisering 

I det andra steget, tematisering, börjar vi hantera de koder vi identifierat. Detta beskrivs som 

“kodning av koderna” av Lindgren (2014, s. 66). I det här steget ska koderna vi identifierat 

placeras inom olika teman. Vissa koder kommer kunna kategoriseras inom samma tema 

medan andra koder kommer att stå för sig själva. Denna typ av tematisering kan liknas vid ett 

sorteringsarbete och målet är att börja se kopplingar och mönster mellan texterna (Lindgren 

2014, s. 40). Vi ska i detta steg ta ställning till hur våra kategorier kan ordnas i relation till 

varandra och nå färre teman än vad vi har koder (Lindgren 2014, s. 63). Ett tankesätt som 

Lindgren redogör för vid tematiseringen är att skapa en form av trädstruktur, för att på så sätt 

få en bättre överblick av kodningen (2014, s. 63).  

 

Den kvalitativa analysprocessen handlar om att växla mellan kodning och tematisering. Det är 

därmed ingen linjär process som görs steg för steg (Lindgren 2014, s. 64). Genom att ställa 

sig frågande till vilket tema en kod tillhör förstår vi hur det kvalitativa analysarbetet är 

iterativt, eftersom vi arbetar växelvist mellan de olika nivåerna av analys. Målet är inte att 

hitta ett rutinmässigt sätt att tematisera, utan är istället att ständigt vara aktiv i valet av teman 

och ha frågeställningarna i åtanke genom hela processen. 

  

För att hantera våra koder och teman kommer ett kodschema skapas. Detta kommer ligga som 

bilaga 1. Spalter och kolumner kommer tydligt förklara vilka citat och ord som kodats och 

inom vilket tema dessa koder kopplats till. Kodschemat avser att skapa en tydlig överblick 

över hur vi valt att koda och tematisera artiklarna för oss själva och för läsaren. Som vi 

tidigare nämnt är detta en process som kommer att återupprepas ett flertal gånger och koder 

och teman kan komma att flyttas, döpas om eller tas bort. Det är en process där vi som 

forskare måste våga vara säkra, då syftet med denna process inte är att hålla alla dörrar öppna, 

utan att våga reducera vår data (Lindgren 2014, s. 69).  

5.4.3 Summering 

När vi stämt av våra teman mot våra koder kan vi börja dra slutsatser kring dem. Att med 

säkerhet veta att det är dags för summering är inte helt enkelt, men när den data vi samlat in 

inte ger någon ny kunskap och vi uppnått mättnad kan vi anse vår data vara tillräckligt 

bearbetad (Lindgren 2014, s 73). För att återkoppla till den kvalitativa analysen som iterativ är 

det även värdefullt att inte låta summeringen komma som ett sista steg, utan att tidigt i stadiet 
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börja beskriva koder och teman i text för att inte huvudfokuset på uppsatsen ska försvinna 

(Lindgren 2014, s. 77). 

 

 
Figur 1. Den kvalitativa analysprocessen (Lindgren 2014, s. 36). 

 

Ur summeringen av kodning och tematisering tar därefter resultatkapitlet form. 

 

5.5 Validitet 

Validitet handlar om huruvida vi undersökt det vi i våra frågeställningar uttryckt att vi ska 

undersöka. Frågan om validitet är enligt Esaiasson et al. det möjligen svåraste, men i samma 

stund det mest centrala i den empiriska samhällsvetenskapen (2015, s. 58). Genom att 

redovisa forskningsprocess och transparent förklara hur vi har gått tillväga för att nå våra 

resultat visar vi en öppenhet gentemot granskare som på egen hand kan bedöma och se 

styrkor och svagheter i vår studie. Esaiasson et al. menar på att det vid en kvalitativ studie 

behöver finnas så stor öppenhet som möjligt för att andra forskare ska kunna se samma sak 

som man själv sett (2015, s. 26). Detta brukar även kallas för genomskinlighetsideal 

(Esaiasson et al. 2015, s. 26). Genom att ständigt förankra våra resultat och analyser i vår 

empiri och tydligt beskriva tankarna bakom kodschemat kan vi nå en hög kvalitet på vår 

studie. Detta skapar förhoppningsvis en bra förståelse och ett intresse inom vårt 

forskningsområde för läsaren (Fejes och Thornberg 2019. s. 276). En god redovisning av 

forskningsprocessen lägger därmed en grund för en hög trovärdighet.  

Tematisering
Presentation av

data

Insamling 
av data

Summering
Slutsatser &
verifiering

Kodning
Reduktion
av data
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5.6 Etiska reflektioner 

Med etiska reflektioner kring journalistik eftersträvar vi att inte sätta fokus på journalisterna 

som individer, utan hålla all respekt till deras arbete. Med en kort diskussion om Aftonbladets 

artiklar vill vi visa på vår medvetenhet om upphovsrättslagen.   

5.6.1 Etisk reflektion kring journalistik 

Statens Offentliga Utredningar lyfter fram den makt som medierna har när det kommer till att 

skapa och upprätthålla specifika stereotyper och medierna har med sin journalistik makten att 

definiera verkligheten (2006, s. 21). McCombs trycker på journalisternas etiska ansvar för 

vilka frågor de väljer placera på dagordningen, men medvetenheten kring valet är inte alltid 

givet med tanke på det oavsiktliga perspektiv journalisten kan inta (2006, s. 44). Som vi 

nämnt i avsnitt “2.4 Journalister som en del av sin kontext” är personerna bakom tidningarnas 

texter människor och dessa med egna tankar, känslor och åsikter. Vad som kan ses som ett 

etiskt dilemma är att de journalister som skrivit de texter vi avser att analysera, kanske inte 

alltid varit helt transparenta i sin journalistik. Att inte vara transparenta i sitt skrivande är inte 

heller någonting som journalister har för avsikt att göra, utan görs ofta omedvetet.   

5.6.2 Etisk reflektion kring urvalet 

Vad som även hade kunnat ses som ett forskningsetiskt dilemma är frågan om materialet vi 

samlat in får användas hur som helst. Artiklar tagna från Retriever Research är skyddade av 

upphovsrättslagen och får inte distribueras utan godkännande av Retriever eller den enskilde 

utgivaren. Eftersom artiklarna inte kommer vara en del av vår studie i full text, utan ligga till 

grund för analys, kommer vi inte dela artiklarna som bilagor och bryter därmed inte 

upphovsrättslagen. Vi kommer istället tydligt redogöra för artiklarnas rubriker, 

publiceringsdatum och utgivare i referenslistan så läsaren enkelt kan göra en egen sökning för 

att nå hela artikeln om denne önskar. Aftonbladet kommer stå som utgivare för alla artiklar, 

främst för att inte blotta journalisterna men också för att majoriteten av artiklarna inte har en 

nämnd journalist som skribent.  

 

5.7 Metodreflektion 

Det finns en svårighet i att göra några generaliseringar kring de resultat vi kommer fram till 

då studiens urval kan anses för begränsat. Men genom att acceptera detta faktum kan vi visa 

på genomskinlighet och öppenhet. I analysen kan tolkningen problematiseras utifrån oss som 
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tolkare, då vi är en del av vår egen kontext och inte kapabla till att vara helt objektiva. Vi har 

båda tagit del av fallen i tidigare sammanhang och har därmed en viss förförståelse och egna 

uppfattningar kring fallen, som vi strävat efter att se undan ifrån. Trots vårt mål att vara 

objektiva är vi medvetna om att dessa faktorer kan ha påverkat resultatet och analysen och är 

medvetna att vi inte kunnat undersöka vårt urval förutsättningslöst. För att hantera denna 

problematik har vi i största mån behandlat artiklarna tillsammans och varit noga med att 

diskutera hur vårt urval kunnat kodats, tematiseras och summeras på ett så objektivt sätt som 

möjligt.   

  

Vill vi också poängtera att den teoretiska utgångspunkten i agenda-setting likaså kan ha 

påverkat hur vår metodologiska väg har yttrat sig och hur vi har hanterat vårt urval. Ahrne 

och Svensson menar att det teoretiska perspektivet gärna styr ens sorteringsarbete i urvalet, 

men att detta behöver inte ses som en problematik så länge allt material behandlas grundligt 

och inte utesluter material utan argument (2015, s. 228). Vi kommer därmed låta våra teorier 

låta forma analysen, men vara noga med att motivera vilka bortfall vi gjort.  

  

Att tolka andra människors texter är också en komplicerad uppgift, då även journalisterna är 

en del av sin kontext. Med tydliga förklaringar och ständig förankring i teorin kommer 

tolkningarna tydliggöras. Utöver detta kan en kvalitativ textanalys ses vara svår att praktiskt 

utföra tolkaren inte gjort det tidigare. En svårighet kan vara vetskapen kring när vi är färdiga 

med vår summering. Genom den iterativa processen och med förståelse för att inte snabbt 

nöja oss med våra koder och teman, kommer processen pågå till vi inte finner några nya koder 

och teman.  

  

Avslutningsvis vill vi sätta objektivitet ur en positiv aspekt, då den har bidragit till att vi 

kunnat utforma ett syfte och en frågeställning utifrån de erfarenheter vi tidigare upplevt. Vi 

har därmed uppfattat en samhällsproblematik som varit värd att undersöka (Corbin och 

Strauss 2015, s. 46).  
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6. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av summeringen, ordnade efter de två första 

frågeställningarna. Vi har strävat att hålla beskrivningen i resultatkapitlet så empirinära som 

möjligt, för att i nästa kapitel analysera resultatet utifrån våra teoretiska ramverk. Den 

kvalitativa textanalysen identifierade övergripande teman: förövarens inre värld, beteende och 

yttre attribut. Dessa teman genomsyrar båda förövarna, men med ett tillägg på temat identitet i 

texterna kring Dalby-pappan.  

6.1 Genomgång av resultat utifrån fyra teman 

Nedan presenteras vad som ingår i de fyra teman och dess tillhörande subkategorier. 

6.1.1 Förövarens inre värld  

Detta tema syftar på personens inre psykiska värld och hur hen beskrivs må i relation till 

brottet, utifrån eget perspektiv eller utifrån beskrivning av andra. Som subkategorier finnes 

vilka mående, känslor och tankar förövaren innehar. I temat ingår även de föreställningar, 

åsikter och idéer förövaren har eller haft. I detta beskrivs nattliga och dagliga drömmar även 

som en del av förövarens inre värld.  

6.1.2 Beteende 

Beteende sammanfattar de handlingar förövaren har gjort eller gör i texten som beskrivs av 

aktiva verb. Som subkategorier beskrivs de handlingar förövaren har utfört innan, under och 

efter brottet. Beteendet innan brottet syftar på hur personen tidigare har agerat i sin vardag, 

beteende under brottets gång avser handlingar sammankopplade med själva brottet och 

beteende efter brottet menar de handlingar förövaren utför efter hen har häktats.  

6.1.3 Yttre attribut 

Tredje temat avser de attribut som beskriver personens fysiska utseende. Detta gäller till 

exempel kläder och hår och hur dessa presenteras i form av färg eller design. Kroppsspråk och 

kroppsliga uttryck tematiseras även som yttre attribut. 

6.1.4 Identitet 

Utöver att identifieras som mamma kunde Nacka-mamman inte kopplas samman med någon 

annan roll, vilket Dalby-pappan kunde. Därför kopplas identitet-temat endast till Dalby-
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pappan. Utöver papparollen identifierades förövaren med andra typer av roller, som till 

exempel yrkesroll. Enligt vår tolkning av Aftonbladet presenteras denna identitet som en del 

av honom. 

 

6.2 Nacka-mamman  

Först presenteras förövarens inre värld, som främst beskriver beskriver mammans mående 

utefter andras tolkningar. Därefter beskrivs hennes beteende, som menas ha varit resultatet av 

moderns psykiska mående. Slutligen redogörs de yttre attribut som är utstickande för modern, 

som i detalj förklarar hur hon sett ut i rättssalen.  

6.2.1 Förövarens inre värld  

Innan mamman till de mördade barnen identifierats av polisen omnämns hon som en kvinna 

som mår psykiskt dåligt och är i stort behov av hjälp och stöd. Det framgår även tydligt i 

Aftonbladets rapportering att en mamma som har mördat sitt barn är en person som befinner 

sig i ett mentalt instabilt tillstånd då ingen frisk mor skulle begå en sådan handling. Mamman 

beskrivs även som en person som agerat i rädsla och förvirring och som uttryckt lättnad när 

brotten uppdagats. Nedan redovisas utvalda citat från kodschemat som berör “förövarens inre 

värld”. 

 

Man kan tänka sig att detta är en förtvivlad människa som kanske har fått en 

psykos.  

(2002. Hon mår inte bra och behöver hjälp. Aftonbladet. 3 maj) 

 

Kriminalkommissarie Rolf Hanssons uttalande visar på en människa som på grund av brotten, 

kan tänkas vara väldigt förtvivlad och näst intill psykotisk. En person som gått igenom det 

gärningspersonen gjort är troligtvis inte vid ett gott välmående. 

 

Det finns en mamma någonstans som inte mår bra och som är i uppenbart 

behov av hjälp. 

(2002. Hon mår inte bra och behöver hjälp. Aftonbladet. 3 maj) 

 

Detta utdrag visar på att den kvinna som begått dessa gärningar inte mår bra och är i behov av 

stöd och hjälp. Polisen vädjar till mamman att träda fram så att hon kan få den hjälp hon 

behöver.  
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Att döda sitt eget barn är att döda en del av sig själv.  

(2002. Bara psykotiska människor kan göra såhär. Aftonbladet. 15 maj.)  

 

Indirekt visar detta på att mordet på barnet är ett mord på modern själv, vilket inte visar på ett 

friskt tillstånd. Psykologen Anders Nyman menar på att en mamma som begår ett brott som 

detta är en person som inte mår psykiskt bra. En mamma som mår bra tar inte livet av sitt eget 

barn. 

 

Hon är lättad över att detta har blivit uppdagat, säger advokat Bengt 

Söderström. 

(2002. Letade efter glass i frysen, hittade död bror. Aftonbladet. 31 augusti)  

 

Mammans advokat uttrycker att hon känner sig lättad över att inte längre behöva bära på 

hemligheten. Mamman har burit på denna hemlighet under flera års tid vilket har varit en 

börda för henne.  

 

Jag var förvirrad, rädd, stressad och uppjagad. Det var kaos.  

(2002. Min tvillingsjäl gjorde det. Aftonbladet. 12 september)  

 

Mamman berättar hur hon mådde vid tillfället för brotten. Hon uttryckte att hon inte mådde 

bra då hon var förvirrad, rädd, stressad och uppjagad. Mamman uppfattade situationen som 

kaotisk.  

 

I hennes störning ingår att man skjuter bort obehagligheter, hon har känt 

skam och skuld. Hon var uppriven, men ingenting säger att hon var 

förvirrad sa Eva Finné. 

(2002. Mamman kan slippa fängelse för barnamorden. Aftonbladet. 26 

september)  

 

Åklagaren Eva Finné uttrycker att kvinnans störning visar på att hon skjutit bort känslor av 

skam och skuld. Hon kan dock inte ses som förvirrad vid morden utan hon var medveten om 

vad hon gjorde.  
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Jo, en sak; hon skämdes för mamma. Mamma fick inte veta att hon gjort bort 

sig och blivit gravid igen.  

(2002. Ingen kräver att du ska vara glad i rättssalen. Aftonbladet. 7 

september) 

 

Mamman känner sig misslyckad och därmed känner hon skam. Hon ville inte att hennes egen 

mor skulle få reda på att hon var gravid igen. Hon ville inte göra bort sig.  

 

Det känns som om jag stått och tittat på medan min tvillingsjäl agerat. Det 

känns inte som om det är jag som begått själva brotten säger den 31-åriga 

kvinnan.  

(2002. ‘Min tvillingsjäl gjorde det’. Aftonbladet. 12 september) 

 

Mamman har en känsla av att det inte är hon som begått gärningarna. Hon har stått bredvid 

och tittat på när hennes tvillingsjäl agerat.  

6.2.2 Beteende 

Mamman har agerat utefter sitt mentala tillstånd, som förutom morden, resulterar i ett lågmält 

beteende både vid tiden för gripandet och under hela rättegångsprocessen. Vid tiden för båda 

morden har hon varit rädd och förvirrad, men samtidigt medveten om de gärningar hon begått. 

Hon har efter morden förträngt tankarna för att orka. Nedan redovisas utvalda citat från 

kodschemat som berör “Beteende”; 

 

Polisen tror att mamman förvarat det döda barnet i en frys innan den 

dumpade det i skogsdungen  

(2002. Hon mår inte bra och behöver hjälp. Aftonbladet. 3 maj)  

 

Ett citat som visar på ett abnormt beteende innan mamman häktas. Hon beter sig känslokallt. 

En mamma som är vid sina sinnesfulla bruk dumpar inte sitt mördade barn i skogen.  

 

Varken grannar, arbetskamrater eller nära släktingar anade ens att hon var 

gravid. Hon dolde sin mage med bylsiga kläder. En rättspsykiatrisk 

undersökning visar att kvinnan lider av en `psykisk störning`.  

(2002. Letade efter glass i frysen, hittade död bror. Aftonbladet. 31 maj) 
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Kvinnans hemlighetsfulla beteende gjorde att ingen annan förutom hon själv visste om 

graviditeten. Hon anses lida av en psykisk störning vilket kan vara en förklaring till 

beteendet.  

 

‘Bara en psykotisk människa kan göra så här’ 

(2002. Bara psykotiska människor kan göra såhär. Aftonbladet. 15 maj)  

 

Mamman måste ha varit psykiskt sjuk vid gärningarna då endast en psykotisk person beter sig 

på det sättet.  

 

Kriminalinspektör Jan Ullén berättar att kvinnan är mycket lågmäld i sitt 

uppträdande.  

(2002. ‘Jag la ut den döda babyn i skogen’. Aftonbladet. 17 maj)  

 

Hon var samlad och saklig. 

(2002. Kvinnan födde barnen hemma. Aftonbladet. 17 maj) 

 

Kriminalinspektören Jan Unnén redogör för hur kvinnan beter sig väldigt lågmält efter brottet, 

men agerar samtidigt samlat och sakligt.  

6.2.3 Yttre attribut 

I detalj beskrivs moderns val av kläder och även hennes frisyr. Även hennes kroppsliga 

uttryck beskrivs. Stort fokus läggs på att hon trots är tagen av situationen och agerar 

känslosamt men samtidigt samlad. Nedan redovisas utvalda citat från kodschemat som berör 

“yttre attribut”.   

 

Kvinnan såg djupt tagen ut när hon fördes in i rättssalen.  

(2002. Häktningsförhandling mot mamman. Aftonbladet. 17 maj) 

 

Utan att få en förklaring till vad som skapade en uppfattning av tagenhet presenterar 

Aftonbladet mamman som djupt tagen då hon fördes in i rättssalen enligt advokaten Bengt 

Söderström.  
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Den unga kvinnan var klädd i jeans, vit t-shirt och röd munkjacka. När man 

läste upp en felaktig adress som hennes hemadress rättade hon: - Det är fel. 

Och uppgav sedan den rätta adressen.  

(2002. Idag häktades mamman för barnadråp. Aftonbladet. 17 maj) 

 

Hon är trots händelsen och den pressade situationen välklädd i vitt och rött - hon är även 

vältalig.  

 

Hon bar en klarröd munkjacka och vit bomullströja under. Vita byxor. Håret 

hängde naturligt ljust och lite uppklippt i axellängd. När hon fördes in i Sal 

1 i Nacka tingsrätt nickade hon försiktigt leende åt någon av de få åhörare 

som sökt sig dit.  

(2002. ‘Jag kvävde mina barn’. Aftonbladet. 18 maj)  

 

Moderns kläder presenteras återigen, denna gång med beskrivning av håret som naturligt och 

klippt i frisyr. I hennes ansikte syns ett lätt leende.  

 

Hon är klädd i en vit v-ringad top och över den en vit kofta. Håret hänger 

löst bortsett från en enkel fläta i luggen.  

(2002. ‘Min tvillingsjäl gjorde det’. Aftonbladet. 12 september)  

 

Hon är klädd i färgen vitt och hon har en fläta i luggen. Håret beskrivs i detalj vara löst men 

med en viss typ av frisyruppsättning. 

 

Då syntes tårar hos den 31-åriga kvinnan som, blekare än någonsin, 

lyssnade.  

(2002. Mamman kan slippa fängelse för barnamorden. Aftonbladet. 26 

september) 

 

Mamman ser blek ut och tårarna rinner nerför hennes kinder, men trots det är hon 

närvarande.  

6.3 Dalby-pappan 

Förövarens inre värld inleder denna kapiteldel och redogör för hur stor del hans mående tar i 

artiklarna. Det är främst pappan som beskriver sitt mående där både nattliga och dagliga 
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drömmar påverkar hans mående till det sämre. Därefter beskrivs de beteenden förövaren har 

haft innan, under och efter brottet, vilka framförallt beskrivs av grannar och arbetskollegor. 

Pappans yttre attribut syftar endast på hans kroppsstorlek och kroppsuttryck och 

avslutningsvis presenteras de citat som visar på hur pappans yrkesroll som soldat blivit en del 

av hans identitet.  

6.3.1 Förövarens inre värld 

Pappans inre värld beskrivs främst utifrån andras perspektiv, som advokater, grannar och 

arbetsgivare. Texterna beskriver tydligt hur pappan inte mår bra, men frågan är stor om han i 

själva verket lider av en psykisk störning. I beskrivningar av måendet kan pappans känslor 

tydas genom till exempel kroppsspråk, som rinnande tårar. Pappans tankar syftar främst på de 

tvångstankar och dagliga och nattliga drömmar som han inte kunnat komma undan, som 

enligt honom varit orsaken till att han dödade sin familj. Samtidigt presenteras pappans 

nuvarande tankar om att han vill ta ansvar för sitt agerande och tänker inte komma undan sitt 

straff. 

 

Tidigt i utredningen begärdes en rättspsykiatrisk undersökning av mannen, 

och den visade att han led av en allvarlig psykisk störning, och därför inte 

kunde dömas till fängelse.  

(2015. Knuffade ner sin familj för klippa- åtalas. Aftonbladet. 12 maj) 

 

Den misstänkte mannen begick inte de misstänkta gärningarna under 

inverkan av en allvarlig psykisk störning - och inget hinder för att döma 

honom till fängelse föreligger.  

(2015. Knuffade ner sin familj för klippa- åtalas. Aftonbladet. 12 maj) 

 

Pappans mående ligger till grund för hur utredningen kommer sluta och blir därmed en stor 

faktor i brottsutredningen och rapporteringen. Efter den rättspsykiatriska undersökningen 

visar resultatet på att han inte var allvarligt psykiskt störd.  

 

 

Det här är en man som behöver vård och som inte får det.  

(2015. Livstidsmord för Dalbymord står fast. Aftonbladet. 3 september) 
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Tydligt och klart beskriver pappans advokat att han är en man som är i behov av vård, men 

som inte får det på grund av domen som fallit.  

 

När samtalet spelas upp rinner tårarna på 31-åringens kinder. En 

häktesvakt går över med näsdukar. Senare syns en hög av vita servetter på 

bordet.  

(2015. Många brutala inslag i mordrättegång. Aftonbladet. 19 augusti) 

 

Att pappans tårar rinner visar generellt på en ledsamhet och nedstämdhet och förstärks med en 

målande beskrivning av i vilken grad han gråter, då han är i behov näsdukar. Att dessa 

näsdukar bildar en hög stärker bilden av hur mycket pappan gråter ännu mer.  

 

Den 30-årige mannen har erkänt att han dödat två personer i sin absoluta 

närhet. Han har berättat om röster i huvudet.  

(2015. Livstidsfängelse för dubbelmord. Aftonbladet. 2 juni) 

 

Tvångstanken att döda familjen uppstod när dottern föddes. Så har en 

livstidsdömd 31-åring beskrivit sitt psykiska tillstånd innan han kastade 

hustrun och spädbarnet från en klippavsats.  

(2015. Ny förhandling om brutalt dubbelmord. Aftonbladet. 19 augusti) 

 

Genomgående är rösterna i huvudet något som påverkat pappans inre värld och fått honom att 

må dåligt och känna sig instabil. Pappans tvångstankar beskrivs som en orsak till 

dubbelmordet han utfört.  

 

- Han har berättat om att drömmarna kom snart efter att dottern föddes. 

Först kom de nattetid och sedan även dagtid. Han har sagt att han först 

lyckats tränga undan dem, men till slut lyckades han inte, säger åklagaren 

Helena Lundström  

(2015. Drömde om att döda sin familj. Aftonbladet. 12 maj) 

 

Pappans nattliga drömmar har blivit dagliga tankar om att han måste döda sin familj, som 

dessutom är svåra att hålla undan.  
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Tvångstanken att döda familjen uppstod strax efter dotterns födsel, berättar 

31-åringen och förklarar att han aldrig sökte hjälp. Han vill inte framstå 

som ett "psykfall" inför sin familj. - Tankarna var väldigt känslolösa. Det 

var enormt ödesmättat, jag tänkte på fruktansvärda saker och visste att det 

skulle ske. 

(2015. Många brutala inslag i mordrättegång. Aftonbladet. 19 augusti) 

 

Tvångstankarna har funnits som tankegångar hos pappan sedan dotterns födsel och dessa var 

känslolösa, med betoning på väldigt. Tanken på att döda sin familj beskrivs som ödesbestämt 

och trots att han tänkte på saker som beskrivs som fruktansvärda ville han inte söka vård då 

han inte ville framställa sig psykiskt sjuk inför sin familj. Dessutom trycker citatet på att 

pappans känslor var tomma, vilket synonymt menas på kallsinniga.  

 

- Jag ville ju inte... det var aldrig något hat eller någon ilska eller några 

emotioner alls utan det var liksom bara tomhet i mig, säger mannen i förhör 

om när han delade ut hammarslagen.  

(2015. Drömde om att döda sin familj. Aftonbladet. 12 maj) 

 

Det var inte pappans egna tanke att döda sin familj, han ville inte göra det. Detta kopplas 

tillbaka till de röster han hört i huvudet och de nattliga och dagliga drömmar pappan haft om 

att döda sin familj.  

 

- Syftet var att slå ihjäl min fru. Flickan skulle få falla till sin död.  

(2015. Tecknade livförsäkringar- sen hittades familjen död. Aftonbladet. 14 

maj) 

 

Samtidigt som pappan menar på att han inte ville döda sin familj då det var en ofrivillig tanke 

som blev aktion, har pappan ett syfte. Ordet “syfte” tyder på vad tanken med brottet var- att 

döda sin familj.  

 

Han är väldigt förtvivlad och inte vill komma undan sitt ansvar.  

(2014. Mannen erkänner dubbelmord. Aftonbladet. 12 december) 

 

Pappans advokat berättar att pappan inte vill komma undan sitt ansvar, vilket tyder på en 

tanke om att ta det ansvar han måste för det han utsatt sin familj på.  
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- Han tycker att han fått sitt straff redan, med all den ångest han bär på. 

Men han inser ju vad han gjort och är beredd att ta det straff tingsrätten 

bestämmer.  

(2015. Kastade sin fru och bebis ut för stupet. Aftonbladet. 18 maj) 

 

Pappans advokat beskriver att känslorna av stor ångest är orsaken till att pappan tycker att han 

redan fått sitt straff, men känner samtidigt att han bör få det straff han förtjänar enligt rätten. 

6.3.2 Beteende 

Aftonbladet presenterar hur pappan tidigare betett sig mot grannar och mot sina 

arbetskamrater, hur pappan utfört sitt brott och slutsligen hur pappan beter sig i rättssalen. 

 

En granne till paret har berättat att mannen alltid gett ett gott och 

godhjärtat intryck.  

(2014. Häktas för dubbelmord. Aftonbladet. 12 december) 

 

Hans uppfattning av paret var att de såg väldigt kära ut och ofta arbetade 

tillsammans i trädgården eller gick på promenader med barnvagn och 

hundar. - De var alltid glada och trevliga.  

(2014. Häktas för dubbelmord. Aftonbladet. 12 december) 

 

Pappan har tidigare betett sig på ett sätt som gett ett intryck på sina grannar. Detta intryck har 

varit gott och godhjärtat. Tillsammans med sin fru har de också betett sig kärleksfullt. 

Beskrivningen av grannarna är goda och texten lyfter pappan som en god granne.  

 

30-åringen beskrivs som en god arbetskamrat. Mannen har varit 

heltidsanställd som skyttesoldat och även tjänstgjort utomlands i 

Afghanistan. 

(2014. Häktas för dubbelmord. Aftonbladet. 12 december) 

 

Pappan beskrivs som en god arbetskamrat av sina kollegor i samband med att de har 

arbetat för Försvarsmakten. 
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Polisen fattar tidigt misstankar mot mannen - tiden, platsen och mannens 

beteende får dem att ana oråd, och han grips och anhålls morgonen därpå - 

misstänkt för mord.  

(2015. Knuffade ner sin familj för klippa- åtalas. Aftonbladet. 12 maj) 

 

Det är pappans egna beteende som grundar polisens aningar och gör att han misstänkt för 

mord. Beteendet, som inte beskrivs, är därmed grunden för mannens häktning.  

 

I detalj beskriver han de grymheter han utsatt sin fru och sitt lilla barn för. 

Samtidigt som han påstår att han inte ville döda dem. 

(2015. Tecknade livförsäkringar - sen hittades familjen död. Aftonbladet. 14 

maj) 

 

Pappans beteende beskrivs vara grymt och har aktivt utsatt sin familj för denna grymhet.  

 

Mannen var lugn men sorgsen under häktningsförhandlingen, enligt 

advokaten Per Schånberg. Han fördes in i rättssalen täckt av en gul filt. 

(2014. Häktades för dubbelmord. Aftonbladet. 12 september) 

 

Ser vi till verbet “att vara” förstår vi att pappan beter sig lugnt och sorgset under 

häktningsförhandlingen. Hur mannen beter sig lugnt och sorgset beskrivs dock inte. 

6.3.3 Yttre attribut  

Utseendemässigt är pappans storlek i fokus tillsammans med de kroppsliga uttryck som hans 

inre värld speglar. 

 

Den 181 centimeter långe och 93 kilo tunge yrkesmilitären ställs på 

måndagen inför Lunds tingsrätt, åtalad för mord på sin 34-åriga fru och 

parets nio månader gamla dotter.  

(2015. Kastade sin fru och bebis ut för stupet. Aftonbladet. 18 maj) 

 

Pappans kroppsbyggnad kring längd och vikt beskrivs med exakta detaljer i centimeter och 

kilo.  

Tårar rinner. När samtalet spelas upp rinner tårarna på 31-åringens kinder. 

En häktesvakt går över med näsdukar.  
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(2015. Obehagligt samtal hördes i rätten. Aftonbladet. 18 augusti) 

 

Över pappans kinder rinner tårar, men resterande ansiktsuttryck eller kroppsspråk beskrivs ej.  

6.3.4 Identitet 

Pappans yrkesroll blir en del av honom och de brott han har begått.  

 

Aftonbladet kunde tidigare berätta att mannen är yrkesmilitär och 

heltidsanställd vid Försvarsmakten.  

(2014. Mannen erkänner dubbelmord. Aftonbladet. 12 december) 

 

30-åringen beskrivs som en god arbetskamrat. Mannen har varit 

heltidsanställd som skyttesoldat och även tjänstgjort utomlands i 

Afghanistan.  

(2014. Häktas för dubbelmord. Aftonbladet. 12 december) 

 

Mannen har enligt advokaten gjort utlandstjänst i Afghanistan två gånger 

och en gång  i Kosovo som militär. - Jag vet inte om det har påverkat 

honom, men det vill jag naturligtvis en rättspsykiatrisk utredning ska ta fasta 

på och se om det kan påverka. Han kan ju ha upplevt saker som kan ha 

påverkat hans psyke, säger Schånberg.  

(2014. Mordmisstänkt ska psykundersökas. Aftonbladet. 12 december) 

 

Ovanstående tre citat visar på att pappans yrkesroll blir en del av hans identitet. Hans 

anställning vid försvaret, vilken typ av anställning (yrkessoldat och skyttesoldat) beskrivs 

likaså tillsammans med vilken arbetstid (heltidsanställd) han har jobbat vid försvaret. Var 

hans arbete har utgjorts kopplas också samman med denna identitet- i Afghanistan och i 

Kosovo. Om denna roll har påverkat hans mående och beteende är likaså en koppling 

Aftonbladet redovisar för.  

 

6.4 Sammanfattning 

Genom denna resultatredovisning har vi uppvisat hur Aftonbladet presenterar Nacka-

mamman och Dalby-pappan. Nacka-mamman presenteras generellt som en modersgestalt som 

varit ensam med stora psykiska besvär som legat till grund för det brott hon utfört. Modern 
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beskrivs som lugn och samlad, men med ånger över det hon gjort. De yttre attributen som 

beskriver moder från topp till tå är i artiklarna bildligt beskrivande. Till skillnad från Nacka-

mamman beskrivs Dalby-pappans yttre attribut inte i lika stor grad. De yttre attribut som 

tilldelas pappan beskriver skildrar främst hans kroppsbyggnad, men nämner inga detaljer om 

kläder eller hår. Pappans psykiska mående är genomgående en problematik för utredningen 

och den mest övertygade om en psykisk störning är pappan själv. Pappan beskrivs likt modern 

må dåligt, men hans inre värld är främst beskrivet från hans egna perspektiv till skillnad från 

moderns mående som i första hand beskrivs av utomstående. Vi kan alltså se en skillnad i hur 

rapporteringen kring Nacka-mamman och Dalby-pappan framställs. I nästkommande kapitel 

analyseras denna skillnad och möjliga orsaker till varför den existerar.   
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7. Analys 
I detta kapitel analyseras resultaten i relation till uppsatsens huvudsakliga teorier agenda-

setting och genusteori. Nacka-mamman och Dalby-pappan analyseras både enskilt och i 

jämförelse med varandra utifrån de dominerande teman resultatkapitlet klargjorde för. The 

second level of agenda-setting grundar analysen kring de attribut som tillskrivs förövarna och 

the sixth facet och genusteorin stödjer analysen kring potentiella bakomliggande orsaker till 

resultatet. Kapitlet analyserar det material publiken har att tillgå och analyserar hur förövarna 

kan tolkas av publiken genom den porträttering Aftonbladet gör. 

7.1 Förövarens inre värld 

Resultatkapitlet redovisade att Nacka-mammans inre värld presenteras främst utifrån 

omvärlden och inte från hennes egna perspektiv. Mot bakgrund av the second level of agenda-

setting kan vi förstå att hon porträtteras som en människa som genomgående mår dåligt och är 

i stort behov av hjälp, är rädd för att blotta sig som en misslyckad person och inte vill bli 

dömd av sin omgivning. Mammans karaktär byggs bland annat upp av domare, åklagare och 

polis och mammans egna tankar framförs sällan. Hade mamman fått ett större utrymme för 

egna tankar och åsikter i artiklarna, kan vi ana att ett annat perspektiv på hennes inre värld 

hade presenterats. De gånger mamman väl får utrymme att föra sin talan beskriver hon sansat 

sina känslor som växlande mellan skuldkänslor och lättnad över att brottet har uppdagats. 

Aftonbladet presenterar därmed mammans attribut som en del av hennes karaktär, trots att 

hon inte alltid beskriver dessa attribut själv.  

   

Utifrån omvärldens beskrivning av mammans inre värld kan hon tolkas tilldelas en ofrivillig 

offerposition, vilket kan ses som en naturlig del av samhällets konstruktion av kvinnlighet. 

Hirdmans genussystem talar om hur Hon står för födandet och uppfödandet och är beroende 

av Han, vilket tydligt skildrar könens skilda positioner. Kvinnan bör därför ta rollen som svag 

för att upprätthålla denna ordningsstruktur (2003, s. 88). Aftonbladets offerskapande av 

mamman kan ha en tydlig koppling till det genussystem journalister undermedvetet är en del 

av, som the sixth facet of agenda-setting teoretiserar kring (Hall m.fl 1978, s. 649). Den 

ensamhet och utsatthet mamman får utstå i rollen som mamma och ung kvinna är dessutom en 

bild som kan vara enkel att sympatisera med, trots att hon utfört mord.   

   

I motsats får Dalby-pappans inre värld ta större plats i rapporteringen och skildras främst 

utifrån hans egna perspektiv eftersom han får utrymme att tala om sin ångest och 
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tvångstankarna om att döda sin familj. Attributen som tilldelas pappan kan ses vara av större 

nyans än mammans och pendlar mellan känslokalla tankar och stor förtvivlan. Först talar 

pappan i rättssalen om hur målet var att döda sin familj, följt av att han fäller tårar när hans 

samtal till SOS spelas upp. Pappans dåliga mående anses enligt honom själv vara ett 

tillräckligt straff för det brott han begått. Till skillnad från offerrollen mamman placeras i av 

utomstående, kan pappan tolkas sätta sig själv i en offerroll på grund av denna självömkan.  

   

Utifrån genusperspektiv kan pappan tolkas porträtteras efter den manliga normen. När 

attributen som kan karaktäriseras som känslokalla presenteras, kan de kopplas till den norm 

som förklarar att en man inte ska vara känslosam, vilket Aftonbladet bekräftar. Dock finns det 

tillfällen pappans attribut framställs som mer känslosamma, vilket kan tolkas vara ett 

journalistiskt knep att personifiera honom. Utifrån the sixth facet of agenda-setting kan vi 

förstå att läsaren får en större inblick i pappans inre värld än i mammans inre värld, vilket 

enligt Golding och Elliotts nyhetsvärderingskriterier höjer värdet på berättelsen kring pappan 

(1979, s. 642).  
 

7.2 Beteende 

Nacka-mammans beteende är inte lika detaljerat beskrivet som Dalby-pappans. Genom att ge 

information kring pappans beteende men inte kring mammans, presenterar Aftonbladet 

mamman och pappan som dikotomier, passiv respektive aktiv. De faller då båda inom ramen 

för hur en kvinna och en man förväntas agera utifrån genuskontraktet (Hirdman 1988, s. 51).   

Utifrån the sixth facet of agenda-setting kan den dramaturgiska berättelsen kring Dalby-

mordet ses ha en större kontrast i jämförelse med Nacka-mordet. Dalby-mordet kan tolkas få 

högre nyhetsvärde än Nacka-mordet och därmed vara en anledning till att Dalby-pappans 

beteende är mer intressant för Aftonbladet (Golding och Elliott 1979, s. 636). Detta beror på 

att pappans beteende beskrivs i större variation. Han agerar kärleksfullt innan mordet, agerar 

brutalt under mordet och pendlar mellan att agera sorgset och vilseledande i rättssalen efter 

mordet. Mammans beteende är mer konstant. Beteendet innan brottet är generellt inte nämnt 

och de verb som beskriver mammans beteende under brottet förklarar främst hur hon har 

dödat sina barn och därefter lagt dem i frysen. Efter brottet beter sig mamman lågmält och 

beskrivs som samlad och saklig. Dessa beteenden är utan nyanserade beskrivningar till 

skillnad från pappan som beskrivs ha agerat som en “god arbetskamrat” samtidigt som han 

“grymt” har knuffat ner sin familj för ett stup.   
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Ur ett annat perspektiv kan dock både mammans och pappans beteende anses vara grova och 

hemska i och med de mord de utfört, vilket kan kopplas till det nyhetsvärderingskriterie som 

argumenterar för att negativitet ökar nyhetens värde (Golding och Elliott 1979, s. 640).  

   

Beteendena kan också analyseras utifrån the second level of agenda-setting. Pappans 

skiftande beteende ger Aftonbladet en större möjlighet att ge en målande beskrivning av hans 

karaktäristiska drag och egenskaper och kan därmed porträttera honom mer nyanserat än 

mamman. Å andra sidan kan en orsak till den bristande skildringen av mammans beteende 

vara att hon innan brottet varit hemlighetsfull och dragit sig undan och därmed saknas en del 

av hennes historia. Det kan helt enkelt vara så att Aftonbladet inte haft tillgång till berättelsen 

kring mammans tidigare liv.  
 

7.3 Yttre attribut 

Utifrån the second level av agenda-setting förstår vi att det finns en tydlig skillnad i hur 

mammans yttre attribut framställs i jämförelse med pappans, då pappans beskrivningar näst 

intill inte existerar. Mammans klädval är beskrivet i detalj vid flera tillfällen. Vilken typ av 

klädesplagg, likt jeans, t-shirt, munkjacka och i vilken färg, som klarröd och vit, målas upp 

för läsaren i kombination med att kvinnans hårfrisyr skildras som “naturligt ljust” och 

“uppklippt i axellängd”. Likaså målas mammans ansiktsuttryck upp och läsaren får en väldigt 

rik bild av hur mamman ser ut i rättssalen. Den rika porträtteringen av mamman kan kopplas 

samman med the sixth facet of agenda-setting och vi kan förstå att personifieringen av 

mamman kan öka nyhetsvärdet. Ju mer detaljerade attributen är hos personen, desto mer 

förståbar blir nyheten för publiken (Golding och Elliott 1979, s. 642). Dessutom tyder 

beskrivningen av moderns utseende på hur pass fysiskt nära journalisten är nyheten. 

Journalisten är så pass nära modern att hennes ansiktsuttryck kan skådas vilket visar på att 

tillgängligheten är hög, vilket är ännu ett sätt att höja nyhetsvärdet (Golding och Elliott 1979, 

s. 636).   

   

Pappans yttre attribut är endast beskriva när det gäller hans kroppsliga byggnad. Att han i 

kroppen är stor, i kombination med att han är yrkesmilitär, kan tolkas synonymt med ett odjur 

som familjen inte skulle kunna motsätta sig. Ännu en gång bekräftar Aftonbladet normen 

kring vad en man ska vara utifrån genussystemet, vilket är stor och stark (Hirdman 1988, s. 

51). Fokuset på mammans yttre attribut och avsaknaden av pappans kan kopplas till den norm 

som bestämmer att kvinnans utseende anses vara mer viktigt än mannens. Aftonbladet 
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blir återigen en normbekräftare. Både genusteorin och the sixth facet of agenda-setting menar 

att mediedagordningen undermedvetet speglar våra samhällsnormer. Detta kan vi tolka som 

en potentiell orsak till att rapporteringen skiljer sig mellan mamman och pappan.   
 

7.4 Identitet 

Resultatkapitlet visade på att den enda identitet Nacka-mamman tillskrivs är hennes roll som 

mamma. Detta i sig kan tolkas vara ett resultat och visar på att det är den enda identitet 

Aftonbladet anser mamman besitta. En förklaring skulle kunna vara att mamma-rollen är en 

så pass självklar identitet för kvinnan att resterande roller (som exempelvis yrkesroll) inte är 

värda att nämna. I jämförelse är Dalby-pappans roll som pappa inte lika framträdande, då 

pappan identifieras främst som man. Utifrån the second level of agenda-setting kan vi förstå 

att Aftonbladet styr hur publiken ska tänka kring pappan genom att ge honom vissa 

karaktäristiska drag. Aftonbladet framställer honom främst som en yrkessoldat istället för att 

framställa honom som pappa. Identiteten som soldat kan tolkas vara positiv för honom, då 

arbetet inom svensk myndighet i allmänhet anses vara högt respekterat. Å andra sidan kan 

soldatyrket tolkas vara en eventuell anledning till varför han utfört sitt grova våld och varför 

han mår psykiskt dåligt. Utifrån den svenska kontexten som generellt diskuterar psykiska 

konsekvenser med soldatyrket kan vi se hur pappans identitet framställs som negativ.   

   

Ytterligare en eventuell orsak till varför pappan inte framställs i rollen som en pappa kan vara 

att Aftonbladet sällan använder sig av ordet “pappa”. Eftersom han sällan omnämns som 

pappa resulterar detta naturligt i att han inte identifieras med sitt faderskap. Utan att närma sig 

en kvantitativ analys är denna iakttagelse ett faktum. Utifrån genuskontraktet kopplas kvinnan 

till moderskapet på grund av sin biologiska förmåga att föda barn, en koppling som inte kan 

göras med mannen (Hirdman 2003, s. 80). En tolkning kan utifrån detta vara att Dalby-

pappan inte är lika given sin papparoll, som Nacka-mamman är sin mammaroll. Ser vi till 

the sixth facet of agenda-setting blir detta ännu en samhällelig norm Aftonbladet speglar.  
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8. Slutsatser 
Syftet i denna uppsats har varit att analysera om, samt hur, Aftonbladets rapportering av 

pappor respektive mammor som mördat sitt barn skiljer sig åt. Vi har även avsett att diskutera 

studiens resultat för att förstå vilka potentiella journalistiska processer som kan ligga till 

grund för resultatet.  

  

Med hjälp av en kvalitativ textanalys har totalt 32 artiklar kodats, tematiserats och summerats 

för att försöka besvara följande frågeställningar:   

  

• Hur porträtterar Aftonbladet en mamma som förövare?  

• Hur porträtterar Aftonbladet en pappa som förövare?  

• Vilka likheter och skillnader kan vi identifiera?  

   

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar kan vi konstatera att likheterna mellan Nacka-

mamman och Dalby-pappan är att de porträtteras som personer som mår psykiskt dåligt. Båda 

brotten faller inom vad som anses vara tragiska nyheter, vilket enligt talesättet “dåliga nyheter 

är bra nyheter” menar öka publikens intresse och därmed dess nyhetsvärde (Brucker 1973 

se Golding och Elliott 1979, s. 175). Nacka-mamman och Dalby-pappan placeras av 

Aftonbladet inom normen för vad en kvinna och man ska vara, genom att mamman ständigt 

kopplas till sitt moderskap och pappan framställs som en stor och stark yrkessoldat. En stor 

skillnad mellan deras porträttering är att mamman sällan får sin egen röst hörd utan 

porträtteras av sin omgivning som en person i offerposition. I motsats placerar Dalby-pappan 

sig själv i en offerposition då han anser att den ångest han burit på är straff nog.   

   

Utifrån genusteori är vår slutsats att mamman och pappan i högsta grad porträtteras olika på 

grund av de samhälleliga normer samhället konstruerat. The sixth facet of agenda-setting har 

hjälpt oss förstå att skillnaden i porträtteringen också kan vara orsakat av journalistikens knep 

att göra nyheter mer intressanta utifrån de kriterier som värderar nyheter. Utifrån the 

second level of agenda-setting kan vi förstå att Aftonbladet tilldelar pappan fler attribut än 

mamman vilket resulterar i att pappan som förövare porträtteras i sämre dager än mamman.   
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8.1 Reflektion över metodologi 

Problematiken med en textanalys är att den är baserad på personliga tolkningar och med stor 

sannolikhet inte lik någon annans. Det vi lärt oss är att ett tydligt kodschema och motiveringar 

för resultat och analys ger läsaren möjlighet att följa forskarens tankegångar, vilket stärker 

studiens forskningsetiska aspekt då vi öppnar upp för granskning. Vad vi under uppsatsens 

process också kommit till insikt om är hur tidskrävande en textanalys är och vikten av att 

skapa ett tydligt system för kodning, tematisering och summering. Vi stötte på problem med 

det dataprogram vi önskade använda för att hantera koder och teman och valde därför att 

skriva ut artiklarna och koda dem för hand, för att sedan föra över dem till ett Google-

dokument.  

  

Rent forskningsetiskt har vi inte stött på större svårigheter, då vi inte arbetat med utomstående 

individer och frågorna kring integritet och skydd har därför inte varit ett problem. Det 

dilemma vi stött på har dock varit frågan om publiceringen av journalisternas namn. Eftersom 

det var artiklarnas innehåll och inte dess skribent som stod i fokus valde vi att inte redovisa 

namnen på journalisterna då vi ansåg detta irrelevant till studien. 

 

8.2 Reflektion över studiens betydelse i samhället 
Denna studie har inte bara fördjupat sig inom medierapporteringen kring föräldraskap, den 

har även bidragit med ny kunskap inom det svenska medielandskapet. Porträtteringen av 

mammor som mördat sitt barn är som tidigare nämnt ett pågående forskningsfält i 

den amerikanska kontexten. Vi har med denna uppsats bidragit till att öppna upp för liknande 

forskningsfält i en svensk kontext, som dessutom inkluderar pappor. Studien har också öppnat 

upp för diskussion kring relationen mellan brott och medier och redovisat för hur 

bakomliggande faktorer kan påverka rapporteringen. Genom att reflektera över hur 

samhällsnormer påverkar rapporteringen har dessutom studien visat på att normer ständigt 

reflekteras i mediedagordningen.    
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9. Övergripande diskussion 
Denna studie kan visa på att Aftonbladets skildring av en pappa och hans faderskap inte är 

lika naturligt kopplat som en mamma är till sitt moderskap. Utifrån resultatet av The Global 

Media Monitoring Project, som visar att kvinnor allt oftare kopplas till familjesituationer än 

vad mannen gör, kan vi se ännu en anledning till att porträtteringen ser ut som den gör 

(Edström och Jacobson 2015, s. 27). Att Nacka-mamman tydligare kopplas samman med sin 

familjesituation än vad Dalby-pappan gör, stämmer alltså överens med statistiken. Resultatet 

som pekar på att Dalby-pappan porträtteras i större utsträckning än Nacka-mamman kan 

också kopplas samman till GMMPs resultat, som visar på att mannen rent statistiskt 

dominerar nyhetsflödet (Edström och Jacobson 2015, s. 23).   

  

Pollacks studie presenterar ett återkommande mönster inom brottsrapporteringen, vilket är att 

kvinnliga våldsförövare ofta placeras i en offerroll (2001, ss. 201–202). Offerrollen förklaras 

ofta med ett “tragiskt liv”, vilket vi ser stämmer väl överens med porträtteringen av Nacka-

mammans liv (2001, ss. 207). Enligt Pollack porträtteras mannen i jämförelse med kvinnan 

som en förövare, vilket vi tydligt kan se i porträtteringen av Dalby-pappan (2001, ss. 201–

202).  

  

Vad vi med denna studie uppmärksammat är att Aftonbladet aldrig beskriver pappan som en 

god pappa efter att mordet utförts och uppdagats, till skillnad från mamman som trots sitt 

brott porträtteras som orolig över sin familj. Till exempel framställs Nacka-mamman vara 

orolig över sin son under tiden hon sitter häktad, medan pappan sällan nämner sin familj. 

Utifrån Barnetts studie kan vi förstå att mamman trots sina brott, kan porträtteras som en god 

mamma och därmed blir moderskapet glorifierat och faderskapet diskriminerat (Barnett 2006, 

s. 417).  

  

Vår studie visar på hur Aftonbladet har makten att porträttera en mamma och pappa olika, 

trots lika brott. Vi kan förstå att Aftonbladets skilda porträttering av Nacka-mamman och 

Dalby-pappan speglar vår samhälleliga syn på moder-och faderskap. Eftersom medierna 

speglar vår samtid blir medierna en upprätthållare av genussystemet och genuskontraktet och 

en bidragande faktor till att vidmakthålla de samhälleliga normerna. Vi kan till exempel se att 

mammans utseende anses viktigare än pappans, vilket reflekterar samhällets syn på vikten av 

det kvinnliga utseendet. Eftersom the sixth facet of agenda-setting teoretiserar kring hur 

journalistiken grundas av kontext och normer, är frågan om det finns möjlighet för en 



 

 47 

förändrad journalistik. I vår studie kan vi se en tydlig diskriminering av faderskapet och en 

tämligen stor glorifiering av moderskapet i rapporteringen. För en förändring av denna 

norm inom journalistiken, krävs en förändring av normen i samhället och vice versa.  

  

Ser vi ännu en gång till Pollacks tidigare forskning kan vi förstå att medier tenderar att 

producera brott som underhållning och vi kan ställa oss frågande kring hur framtida 

nyhetsrapportering kommer att se ut (2011, s. 322). Fortsätter medierna kommodifiera brott 

och göra brottsberättelser till underhållning finns risken att kriminalpolitiken kan komma att 

påverkas (2011, s. 322). Med vår studie anser vi Aftonbladet ha dömt både Nacka-mamman 

och Dalby-pappan redan innan det att domslutet fastställdes. Mediernas makt att porträttera 

förövare som goda respektive onda innan domslut kan därmed orsaka sociala konsekvenser 

för förövaren.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 48 

10. Framtida forskning 
Om vi hade haft mer tid avsatt för att utveckla denna studie hade antalet artiklar kunnat utökas 

och en större jämförelse, mammor och pappor emellan, hade då varit möjlig. En ytterligare 

möjlighet hade kunnat vara att göra en jämförelse mellan flera tidningar, till exempel mellan 

dagspress och kvällspress. Det hade likaså varit intressant att jämföra mordfall som ligger 

närmare varandra i tid, då det skiljer 13 år mellan domarna för fallen vi analyserat. Dessa 

utökningar hade varit möjliga att både göra var för sig, eller kombinerat.   

  

Med koppling till kritiken av agenda-setting föreslår vi en framtida forskning kring de så 

kallade “personliga dagordningarna”. Kan det allt mer tilltagna individuella medieintaget 

påverka dagordningen och i så fall hur skulle utvecklingen kunna se ut? Ett ytterligare förslag 

utifrån teorin kring agenda-setting är att fördjupa sig i journalistiken och se till om 

journalisters egen agenda och, och i så fall hur, personliga attityder påverkar den mediala 

rapporteringen.   

  

Slutligen föreslår vi en framtida forskning som breddar synen på föräldraskap och sträcker sig 

utanför den heteronormativa föreställningen om hur föräldraskap bör te sig. Porträtteras 

mördande föräldrar olika beroende på deras sexuella läggning och vad kan i så fall vara 

orsakerna till det?  
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              Bilaga 1 - Kodschema 

Nacka-mamman 

Artikel Citat Kod Tema 

“Hon mår inte bra och 

behöver hjälp” 2002-

05-03, 08:12 
 

“Hon mår inte bra och 

behöver hjälp säger 

kriminalkommissarie 

Rolf Hansson” 

Mamman mår inte 

bra och behöver hjälp 

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

 
“Polisen tror att mamman 

förvarat det döda barnet i 

en frys innan den 

dumpade det i 

skogsdungen” 

Mammans beteende 

beskrivs som 

känslokallt. 
 

Beteende 

(under) 

 
“Man kan tänka sig att 

detta är en förtvivlad 

människa som kanske har 

fått en psykos” 

Mammans är 

förtvivlad och har 

kanske fått en psykos 

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

 
“Det finns en mamma 

någonstans som inte mår 

bra och som är i 

uppenbart behov av 

hjälp”  

Mamman mår inte 

bra - hon är i behov 

av hjälp  

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

“Bara psykotiska 

människor kan göra så 

här” 2002-05-15, 21:52 

“Bara en psykotisk 

människa kan göra så 

här” 
 

Mamman måste vara 

psykotisk  

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

Beteende  

(Under) 

 
“Att döda sitt eget barn är 

att döda en del av sig 

själv” 

Mamman har begått 

en oförsvarbar 

handling  

Förövarens 

inre värld 

(Mående)   
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“Av klinisk erfarenhet 

kan man säga att föräldrar 

som gör så onda saker 

mot sina barn inte förstår 

att det är barn de har 

framför sig. När mammor 

i samband med 

förlossning gör sina barn 

illa, kan handlandet också 

bygga på psykotiska 

föreställningar om barnet 

är ett ont barn eller att 

man ska befria barnet 

från en ond värld” 

Mammans mående är 

en orsak som leder till 

en tanke hos henne att 

barnen måste dödas.  
 

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

(Tanke) 

 
“På ett omedvetet sätt så 

kanske det var en signal 

om att hon inte orkade 

med längre” 

Hon orkade inte mer Förövarens 

inre värld 

(Mående)   

“Kvinnan födde barnen 

hemma” 2002-05-16 

07:12 

“Ingen visste att jag var 

med barn. Jag orkade 

inte.” 
 

Hon orkade inte. 

Ensamhet - ingen 

visste om graviditeten 

förutom hon.  
 

Förövarens 

inre värld 

(Känsla)   

 

Beteende 

(Under)  
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“Enligt polisen verkade 

hon uppleva det som en 

lättnad att få berätta. - 

Samtidigt som hon är 

bedrövad och väldigt nere 

så var det kanske innerst 

inne en befrielse för 

henne att det här 

uppdagades, säger Jan 

Ullén, 

kriminalkommissarie vid 

Nackapolisen” 

Mamman kände 

lättnad vid 

erkännandet. Hon 

kände sig samtidigt 

bedrövad och 

nedstämd.  

Förövarens 

inre värld 

(Känslor ) 

 
“Hon var samlad och 

saklig” 

Trots hemskheterna 

så håller hon sig 

samlad.  

Beteende 

(Efter) 

 
“Men under förhören i 

går kväll sa mamman att 

ingenting blivit som hon 

tänkt sig. - Jag orkade 

inte, ett är ju 

bortadopterat och flickan 

bor hos pappa.” 

Hon har tankar om att 

hon är misslyckad - 

hon känner att 

ingenting blivit som 

hon tänkt sig. Hon 

mår dåligt på grund 

av detta.  

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

(Känsla)  

(Tankar)  

 
“Den 31-åriga mamman 

mådde i går kväll så 

dåligt att hon fördes till 

rättspsykiatriska kliniken 

i Huddinge. Enligt 

uppgifter till Aftonbladet 

är kvinnan 

självmordsbenägen.” 

Mår psykiskt dåligt - 

självmordsbenägen.  

Förövarens 

inre värld 

(Mående) 
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“Mamman begärs 

häktad i dag” 2002-05-

16 11:47 

“Den 31-åriga mamman 

som misstänks för att ha 

dödat två spädbarn och 

fryst ner dem är kvar på 

rättspsykia triska kliniken 

i Huddinge.” 

Mår dåligt - är kvar 

på psyket. Hon är 

instabil.  

Förövarens 

inre värld 

(Mående) 

 
“Hon mår inte bra, det är 

allt jag kan säga” 

Mamman mår inte 

bra.  

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

“Mamman begärd 

häktad för barnadråp” 

2002-05-16 12:44 

“Kvinnan vistas nu på 

den rättspsykiatriska 

kliniken vid Huddinge 

sjukhus” 

Vistas på psykiatrin - 

instabilt mående.  

Förövarens 

inre värld 

(Mående) 

 

 

 

  

 
“Samtidigt tror jag att 

hon innerst inne känner 

en befrielse av att plågan 

uppdagats säger 

kriminalkommissarie Jan 

Ullèn”  

Känsla av befrielse 

över att ha erkänt.  

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

(Känsla)  

“`Jag lade ut den döda 

babyn i skogen`” 2002-

05-17 06:57 

“Den 31-åriga kvinnan 

ger i förhör ett samlat och 

lågmält intryck.”  

Hon beter sig på ett 

sätt som får henne att 

framstå som lågmäld.  

Beteende 

(Efter) 

 
“Kriminalinspektör Jan 

Ullén berättar att kvinnan 

är mycket lågmäld i sitt 

uppträdande”  

Beter sig trots 

händelsen lågmält.  

Beteende  

(Efter) 
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“‘Jag vet vad jag har 

gjort’”  

Hon har förståelse för 

vad hon gjort.  

Förövarens 

inre värld 

(Tankar) 
 

 
“Polisen insåg 

omedelbart att hon 

behövde vård. - Vi hade 

då redan beställt en plats 

på rättsspyk i Huddinge” 

Mamman var instabil 

- behövde vård på 

psyket.  

Förövarens 

inre värld 

(Mående) 

“Häktningsförhandling 

mot mamman” 2002-

05-17 09:08 

“Kvinnan såg djupt tagen 

ut när hon fördes in i 

rättssalen” 
 

Hon gav uttrycket av 

att vara tagen av 

situationen.  

Förövarens 

inre värld 

(Känsla)  

 

Yttre 

attribut  

  

“I dag häktades 

mamman för 

barnadråp” 2002-05-17 

09:17 

“Den unga kvinnan var 

klädd i jeans, vit t-shirt 

och röd munkjacka. När 

man läste upp en felaktig 

adress som hennes 

hemadress rättade hon: - 

Det är fel. Och uppgav 

sedan den rätta adressen.” 
 

Hennes klädval och 

beteende tyder på att 

hon är samlad.  

Yttre 

attribut  

  

Beteende  

(Efter)  

“Jag kvävde mina 

barn” 2002-05-18 

07:52” 

“Bakom stängda dörrar i 

tingssalen berättade hon 

hur hon la de döda 

kropparna i plastkassar på 

den övre hyllan i 

frysskåpet Blek om 

kinderna men samlad 

kom den 31-åriga 

mamman in i rättssalen i 

Mammans utseende 

visar på att det är 

känslosamt, men att 

hon håller sig 

samlad.  

Beteende 

(Efter)  

 

Yttre 

attribut   

 

Förövarens 

inre värld 

(Känslor) 
 



 

 57 

Nacka tingsrätt i går 

morse”  

 
“Hon bar en klarröd 

munkjacka och vit 

bomullströja under Vita 

byxor Håret hängde 

naturligt ljust och lite 

uppklippt i axellängd När 

hon fördes in i Sal 1 i 

Nacka tingsrätt nickade 

hon försiktigt leende åt 

någon av de få åhörare 

som sökt sig dit” 

Hennes klädsel visar 

på att hon är samlad. 

Den timida entré 

visar på försiktighet.  

Yttre 

attribut  

 

Beteende  

(Efter)  

 
“Mamman hukade för 

kamerornas blixtar och 

drog munkjackans huva 

över huvudet när hon 

satte sig i den röda 

Volvon. - Jag vet inte hur 

hon mår, men hon verkar 

vara vid ganska gott mod, 

säger Katarina Lenter. - 

Det verkar som om hon 

vill berätta vad som har 

hänt. Det är mer eller 

mindre en befrielse för 

henne.”  

Hon vill inte ta 

uppmärksamhet, 

njuter inte av det och 

verkar ångra sig, det 

är samtidigt en 

befrielse att ha 

berättat.  
 

Yttre 

attribut  

 

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

(Känsla)  

“Letade efter glass i 

frysen, hittade död 

bror” 2002-07-31 07:27 

“- Hon är lättad över att 

detta har blivit uppdagat, 

Känner lättnad för att 

inte behöva bära på 

hemligheten längre.  

Förövarens 

inre värld 

(Mående) 
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säger advokat Bengt 

Söderström.” 

(Känsla)  

 
“Varken grannar, 

arbetskamrater eller nära 

släktingar anade ens att 

hon var gravid. Hon 

dolde sin mage med 

bylsiga kläder. En 

rättspsykiatrisk 

undersökning visar att 

kvinnan lider av en 

`psykisk störning`.” 
 

Hon mådde dåligt 

(psykiskt sjuk) - ville 

inte att någon skulle 

upptäcka graviditeten 

så hon bar bylsiga 

kläder.  

Beteende 

(Innan) 

 

Förövarens 

inre värld 

(Mående) 
 

 
“Under häktestiden har 

kvinnan betett sig helt 

normalt och varit artig 

och trevlig. Hon har 

ständigt oroat sig över sin 

13-årige son, som hon 

haft kontakt med varje 

dag.” 

Trots sin häkning så 

oroar hon sig för sin 

son - (god mor (?)) 

Beteende 

(Efter)  

 
“Under alla år bar hon 

ensam på hemligheten.” 

Hemlighåller morden 

under flera års tid.  

Beteende 

(innan) 

 
“En förklaring kan vara 

att kvinnan inte vågat 

göra sig av med 

kropparna i rädsla för att 

bli upptäckt. Kan inte 

förklara En annan teori är 

att kvinnan haft svårt att 

skiljas från kropparna 

Orsak som kan 

förklara varför 

mamman valde att 

mörda sina barn.  

Beteende  

(Efter) 
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eftersom de - trots allt - 

varit hennes barn. I likhet 

med andra kvinnor som 

begått barnadråp har 

kvinnan försökt att 

förtränga händelserna och 

att kropparna låg i frysen, 

uppger flera källor.” 
 

`Min tvillingsjäl gjorde 

det` 2002-09-12 13:37 

“Det känns som om jag 

stått och tittat på medan 

min tvillingsjäl agerat Det 

känns inte som om det är 

jag som begått själva 

brotten säger den 31-åriga 

kvinnan”  

Mamman har en 

känsla av att hon själv 

inte begått brotten.  

Förövarens 

inre värld 

(Känsla)  
 

 
“Hon är klädd i en vit v-

ringad top och över den 

en vit kofta. Håret hänger 

löst bortsett från en enkel 

fläta i luggen.“ 

Hennes klädsel kan 

visa på att hon är 

välklädd - därmed 

samlad.  

Yttre 

attribut  

 
“Jag vet inte riktigt hur 

jag tänkte. Jag var 

stressad och ville inte ha 

fler barn berättar kvinnan 

för rätten. Enligt kvinnan 

hade hon inga planer på 

att döda barnen. Det var 

en idé hon fick först efter 

respektive förlossning.“ 

Hon ville inte ha fler 

barn och kände sig 

stressad av detta. 

Tanken uppstod först 

efter förlossningarna.  

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

(Tankar)  
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“När hon talar har hon 

blicken fäst rakt framför 

sig. Hon talar lugnt och 

sakligt” 
 

Hon är trots 

situationen samlad.  

Beteende 

(Efter)  

 
“Jag var förvirrad, rädd, 

stressad och uppjagad. 

Det var kaos” 

Händelsen gjorde 

henne rädd - 

ingenting blev som 

hon tänkt sig.  

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

(Känsla) 

 
“Sedan bryts rösten och 

kvinnan börjar gråta. När 

hon torkat tårarna 

fortsätter hon: Jag minns 

inte om jag klippte eller 

skar av navelsträngen” 

Mamman börjar gråta 

- hon minns inte vad 

som skett.  

Beteende 

(Efter)   

 

Förövarens 

inre värld 

(Mående) 

 
“Enligt kvinnan har hon 

svårt att förstå vad som 

hänt” 

Hon har svårt att inse 

vad hon gått igenom.  

Förövarens 

inre värld 

(Känsla)  

(Tanke)  

 
“När det var dags att föda 

barnet var hon ensam. 

Ingen visste om att hon 

var gravid” 

Hon kände sig 

ensam.  

Förövarens 

inre värld 

(Känsla)  

 
“Hennes son hade åkt på 

skolutflykt. Tidigare på 

morgonen hade hon gjort 

iordning hans matsäck” 

Trots händelsen så 

tog hon hand om sin 

son.  

Beteende  

(Under)  

“Mamman kan slippa 

fängelse för 

barnamorden” 2002-

09-26 08:32 

“Hon visste vad hon 

gjorde, säger åklagaren 

Eva Finné” 
 

Hon var medveten 

om sina handlingar  

Förövarens 

inre värld 

(Tanke)  
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“Att hon är psykiskt störd 

är de eniga om”  

(säger experterna - 

chefsöverläkare Marianne 

Kristiansson och 

professor Anders 

Forsman 
 

Mammans mående 

anses vara bristande  

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

 
“- I hennes störning ingår 

att man skjuter bort 

obehagligheter, hon har 

känt skam och skuld. Hon 

var uppriven, men 

ingenting säger att hon 

var förvirrad, sa 

åklagaren Eva Finné.” 

Hon ansågs inte vara 

förvirrad vid 

gärningarna - har 

varit medveten om 

det hon gjort.  

Beteende  

(Under)  

 

Förövarens 

inre värld 

(Känslor)  

 
“Då syntes tårar hos den 

31-åriga kvinnan som, 

blekare än någonsin, 

lyssnade.”  

Blek och tårögd.  Yttre 

attribut  

“Ingen kräver att du 

ska vara glad i 

rättssalen 2002-09-07 

09:42” 

“Hur kan en ung kvinnas 

självbevarelsedrift och 

självkänsla bli så låg att 

hon inte förmår, orkar 

söka hjälp?” 

Hon förmår inte att 

söka hjälp. Hon har 

bristande självkänsla.  

Förövarens 

inre värld 

(Mående)  

(Känsla)  

 
“Jo, en sak; hon skämdes 

för mamma. Mamma fick 

inte veta att hon gjort bort 

sig och blivit gravid 

igen.”  

Hon känner sig 

misslyckad och 

därmed känner hon 

skam.  

Förövarens 

inre värld 

(Känsla)  
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“Ingen ny rättegång om 

spädbarnsdråp” 2002-

10-21 17:08 

“Inte heller den dömda 

kvinnan vill driva målet 

vidare” 
 

Hon vill inte driva 

målet vidare - hon 

känner att hon inte 

orkar.  

Förövarens 

inre värld 

(Tanke)  

(Känsla) 

 

Dalby-pappan 

“Mannen erkänner 

dubbelmord” 

2014-12-11 15:10. 

Uppdaterad 2014-

12-12 19:13 

“Han är väldigt förtvivlad och 

inte vill komma undan sitt 

ansvar” 

Pappan känner 

förtvivlan. Han vill 

ta ansvar för sitt 

straff.  

Förövarens 

inre värld 

(känslor, 

mående) 

 
“Anställd vid försvaret” Pappan jobbar vid 

försvaret 

Identitet 

 
“Aftonbladet kunde tidigare 

berätta att mannen är 

yrkesmilitär och heltidsanställd 

vid Försvarsmakten.” 

Pappan jobbar 

heltid vid försvaret 

Identitet 

“Häktas för 

dubbelmord” 

2014-12-12 

“Den 30-årige yrkesmilitär har 

erkänt att han mördat sin fru och 

parets lilla bebis.” 

Pappan jobbar som 

yrkesmilitär. Han 

har erkänt att han 

mördat sin fru och 

parets 

gemensamma barn 

Identitet 

Beteende 

efter brottet 

 
“Han är förtvivlad” Pappan känner 

förtvivlan 

Förövarens 

inre värld 

(känslor, 

mående) 

 
“Han är väldigt förtvivlad”  Pappan känner stor 

förtvivlan 

Förövarens 

inre värld 

(känslor, 

mående) 
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“Enligt advokaten är det just 

mord, och inte dråp eller 

vållande till annans död som 30-

åringen erkänt. - Det är för att 

han är väldigt förtvivlad och 

inte vill komma undan sitt 

ansvar. Han har berättat väldigt 

ingående om vad som har hänt, 

men jag kan inte gå in i 

detaljer.” 

Pappan är 

förtvivlad. 

Pappan vill få sitt 

rätta straff. Han vill 

inte komma undan 

sitt ansvar.  

Förövarens 

inre värld 

(mående, 

känslor) 

 
“Mannen var lugn men sorgsen 

under häktningsförhandlingen, 

enligt advokaten Per 

Schånberg. Han fördes in i 

rättssalen täckt av en gul filt” 

Pappan beter sig 

lugnt men sorgset.  

Pappan känner lugn 

och sorg.  

Pappan syntes med 

en gul filt över sig.  

Beteende 

efter brottet 

Förövarens 

inre värld 

(mående, 

känslor) 

Utseende 

 
“Det är hans personliga 

omständigheter det handlar om. 

Han tyckte väl att han hade 

uppnått sitt syfte genom att inte 

erkänna till en början och nu 

tyckte han att han kunde 

erkänna, säger advokaten Per 

Schånberg”  

Pappan har ändrat 

sin tankegång 

Förövarens 

inre värld 

(tankar, 

känslor) 

 
“En granne till paret har berättat 

att mannen alltid gett ett gott 

och godhjärtat intryck.”  

Pappan har tidigare 

betett sig som god 

Beteende 

innan 

brottet 

 
“- Vi småpratade ibland när han 

gick förbi här och han var alltid 

väldigt trevlig då, säger en 

granne.” 

Pappan har betett 

sig trevligt 

Beteende 

innan 

brottet 
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“Hans uppfattning av paret var 

att de såg väldigt kära ut och 

ofta arbetade tillsammans i 

trädgården eller gick på 

promenader med barnvagn och 

hundar. - De var alltid glada och 

trevliga.” 

Pappan har 

tillsammans med 

hans fru verkat 

kärleksfull, glad 

och trevlig.  

Beteende 

innan 

brottet 

 
“Både mannen och kvinnan har 

levt välordnade liv, och har vad 

Aftonbladet erfar inte tidigare 

varit i klammeri med rättvisan.” 

Pappan har 

tillsammans med 

hans fru levt ett bra 

liv utan brott 

Beteende 

innan 

brottet 

 
“30-åringen beskrivs som en 

god arbetskamrat. Mannen har 

varit heltidsanställd som 

skyttesoldat och även tjänstgjort 

utomlands i Afghanistan.” 

Pappan har varit en 

god arbetskamrat. 

Han har varit 

heltidsanställd 

skyttesoldat i 

Afghanistan.  

Beteende 

innan 

brottet 

Identitet 

“Mordmisstänkt 

ska 

psykundersökas” 

2014-12-12 11.52 

“Det var mannen själv som slog 

larm till polisen strax före 

klockan elva på tisdagskvällen.” 

Pappan slog larm 

på eget bevåg 

Beteende 

efter brottet 

 
“Mannen har enligt advokaten 

gjort utlandstjänst i Afghanistan 

två gånger och en gång  i 

Kosovo som militär. - Jag vet 

inte om det har påverkat honom, 

men det vill jag naturligtvis en 

rättspsykiatrisk utredning ska ta 

fasta på och se om det kan 

påverka. Han kan ju ha upplevt 

saker som kan ha påverkat hans 

psyke, säger Schånberg”. 

Pappans karriär har 

inneburit tjänst i 

Afghanistan och 

Kosovo, som kan 

ha påverkat 

brottet.  

Pappan verkar ha 

upplevt psykiskt 

påfrestande saker 

genom sitt yrke. 

Beteende 

innan 

brottet 

Identitet 

Förövarens 

inre värld 

(mående) 
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“Ville inte åka 

ambulans med sin 

fru” 2014-12-12 

22:40 

“30-åringen larmade 112 om att 

hans fru och deras lilla dotter 

ramlat ner i det djupa 

stenbrottet.” 

Pappan har larmat 

och berättat om 

“olyckan” 

Beteende 

efter brottet 

 
“Mannen ville inte åka med i 

ambulansen när hans döende 

familj fördes till sjukhus.” 

Pappan tänker att 

han inte vill åka 

med sin familj, 

vilket resulterar i 

att han inte åker 

med.  

Förövarens 

inre värld 

(tankar, 

känslor) 

Beteende 

efter brottet 

 
“Han såg hur de lyckades få upp 

de svårt skadade kropparna ur 

det djupa stenbrottet och hur 

hans 34- åriga fru och nio 

månader gamla dotter 

placerades i varsin ambulans. 

Båda var då vid liv” 

Pappan stod och 

tittade på sin familj 

Beteende 

efter brottet 

 
“Han erbjöds åka med i 

ambulanserna, men han ville 

inte. I stället gick han planlöst 

omkring, insvept i en filt, säger 

ett vittne” 

Pappan ville inte 

åka med familjen. 

Pappan går 

omkring planlöst 

med en filt.  

Förövarens 

inre värld 

(känslor, 

tankar) 

Beteende 

efter brottet 

Utseende 

 
“- Slutligen satte han sig i en av 

polisbilarna och kördes 

därifrån.” 

Pappan sätter sig i 

en bil 

Beteende 

efter brottet 

 
“30-åringen är yrkesmilitär och 

har bland annat tjänstgjort i 

Afghanistan. Det har spekulerats 

i om han kan ha fått en psykos 

Pappans yrke kan 

ha påverkat hans 

brott 

Identitet 
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efter de upplevelser han haft 

där.” 

 
“- Vi har inte märkt att han 

skulle mått dåligt efter tiden i 

Afghanistan. Vi kan inte själva 

förstå det som nu har hänt. Vi 

hittar inga förklaringar, säger en 

släkting.” 

Pappans yrke 

verkar inte ha 

påverkat brottet 

Identitet 

“Knuffade ner sin 

familj för klippa - 

åtalas” 2015-05-12 

05:47, Uppdaterad 

09:50 

“Polisen fattar tidigt misstankar 

mot mannen - tiden, platsen och 

mannens beteende får dem att 

ana oråd, och han grips och 

anhålls morgonen därpå - 

misstänkt för mord.” 

Mannens beteende 

gör att polisen 

griper honom 

Beteende 

efter brottet 

 
“Efter att inledningsvis ha nekat 

till brott erkände den 30-årige 

yrkesmilitären snart att det var 

han som dödat sin fru och dotter 

och han har sedan dess suttit 

häktad, på sannolika skäl 

misstänkt för mord.” 

Pappan erkänner 

brott.  

Pappans yrke 

framställs. 

Beteende 

efter brottet 

Identitet 

 
“Tidigt i utredningen begärdes 

en rättspsykiatrisk undersökning 

av mannen, och den visade att 

han led av en allvarlig psykisk 

störning, och därför inte kunde 

dömas till fängelse.” 

Pappan lider av en 

allvarlig psykisk 

störning 

Förövarens 

inre värld 

(känslor, 

mående) 

 
“Den misstänkte mannen begick 

inte de misstänkta gärningarna 

under inverkan av en allvarlig 

psykisk störning - och inget 

Pappan har inte 

varit psykiskt störd 

när han begått 

brottet 

Förövarens 

inre värld 

(känslor, 

mående) 
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hinder för att döma honom till 

fängelse föreligger.” 

“Åtalas för mord 

på dotter och fru 

2015-05-12 11:42” 

“Därefter ska han ha fortsatt att 

banka kvinnans huvud mot 

stenar på marken. Även dottern 

har mannen kastat ut från 

klippan och sedan använt 

mycket grovt våld även mot 

henne.”  

Pappan har utfört 

grovt våld. 

Beteende 

under 

brottet 

 
Enligt Kvällsposten har mannen 

i förhör förklarat att han drevs 

av tvångstankar. 

Pappan har drivits 

at tankar som gjort 

att han begått 

brottet 

Förövarens 

inre värld 

(mående, 

tankar) 

Beteende 

under 

brottet 

“Åtalas för mord 

på dotter och fru 

2015-05-12 12:05”  

“Mannen slog sin hustru med en 

slägghammare i huvudet innan 

han kastade ut henne och parets 

spädbarn från en klippa i ett 

stenbrott” 

Pappan har utfört 

grovt våld 

Beteende 

under 

brottet 

 
“Detaljerna i åtalet och 

förundersökningen är 

fruktansvärda. Mannen ska först 

ha slagit sin hustru med en 

slägghammare i huvudet 

upprepade gånger i bostaden 

innan han kört kvinnan och 

parets dotter till stenbrottet. Där 

ska han ha kastat ut de båda från 

en klippa innan han utövat grovt 

Hur pappan har 

utfört brottet 

beskrivs som 

fruktansvärt, våldet 

är grovt. 

Beteende 

under 

brottet 
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våld mot dem på marken. Båda 

avled senare av sina skador.” 

 
“I förhör ska mannen ha uppgett 

att han lider av tvångstankar.” 

Pappan har lidit av 

tvångstankar, ett 

dåligt mående 

Förövarens 

inre värld ( 

mående, 

tankar) 

“Drömde om att 

döda sin familj” 

2015-05-12 14:34 
 

“- Han ska ha drömt om att döda 

dem, säger åklagaren Helena 

Lundström” 

Pappan har drömt 

om att döda sin 

familj 

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 

 
“Mannen, som har erkänt att han 

dödat sin fru och dotter, har 

själv uppgett att han hört röster i 

huvudet.” 

Pappan har hört 

röster, vilket visar 

på psykisk 

instabillitet 

Förövarens 

inre värld 

(mående, 

tankar) 

 
“- Han har berättat om att 

drömmarna kom snart efter att 

dottern föddes. Först kom de 

nattetid och sedan även dagtid. 

Han har sagt att han först 

lyckats tränga undan dem, men 

till slut lyckades han inte, säger 

åklagaren Helena Lundström” 

Pappan har haft 

natt-och dagdrömt 

om att döda sin 

familj. 

Pappan har inte 

lyckats tränga 

undan dessa 

tankar.  

Förövarens 

inre värld 

(känslor, 

mående, 

tankar) 

Beteende 

innan 

brottet 

 
“- Jag ville ju inte... det var 

aldrig något hat eller någon 

ilska eller några emotioner alls 

utan det var liksom bara tomhet 

i mig, säger mannen i förhör om 

när han delade ut 

hammarslagen.” 

Pappan ville inte 

döda sin familj.  

Pappan kände 

tomhet. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar, 

känslor) 

 
“Mannen är anställd vid 

Försvarsmakten och har gjort 

utlandstjänstgöring, men varken 

Pappan jobbar vid 

försvarsmakten. 

Identitet 

Förövarens 

inre värld 
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arbetsgivare, Region Skåne, 

vänner eller anhöriga kan vittna 

om att 30- åringen lidit av 

psykiska besvär och han har 

själv inte sökt vård.” 

Pappan har inte 

haft psykiska 

besvär. 

(mående, 

tankar) 

 
“TT: Kopplar han själv 

tvångstankar till något han varit 

med om som militär? 

 

 

- Han har inte själv gjort någon 

sådan koppling hittills, 

säger Helena Lundström.” 

Pappan har inte 

gjort en koppling 

mellan sitt yrke 

som militär till 

hans tvångstankar. 

Identitet 

Förövarens 

inre värld 

(känslor, 

tankar) 

“Tecknade 

livförsäkringar - 

sen hittades 

familjen död” 

2015-05-14 00:17 

“Han påstod att han haft 

drömmar om att ta livet av sin 

fru och att han hört röster som 

uppmanat honom att göra det. 

Det började redan när dottern 

var ett par veckor gammal. Men 

han hade stått emot, ända tills 

den här decemberkvällen.” 

Pappan har haft 

drömmar om att 

döda sin familj.  

Pappan har försökt 

stå emot, men 

lyckades inte.  

Förövarens 

inre värld 

(tankar, 

mående, 

känslor) 

Beteende 

innan 

brottet 

 
“Morden var planerade” Pappan har tänkt att 

han ska döda sin 

familj 

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 

 
“I detalj beskriver han de 

grymheter han utsatt sin fru och 

sitt lilla barn för. Samtidigt som 

han påstår att han inte ville döda 

dem.” 

Pappan beskriver 

hur han grymt 

dödat sin familj.  

Pappan ville inte 

döda sin familj.  

Beteende 

under 

brottet 

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 
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“- Syftet var att slå ihjäl min fru. 

Flickan skulle få falla till sin 

död” 

Pappan tänkte döda 

sin fru och dotter. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 

 
“Han förfalskade hustruns 

namnteckningar och i vissa fall 

tecknade han försäkringar via 

nätet där inga underskrifter 

behövdes.”  

Pappan har 

förfalskat 

namnteckningar 

Beteende 

innan 

brottet 

“Kastade sin fru 

och bebis ut 

stupet” 2015-05-18 

05:48 

“Den 181 centimeter långe och 

93 kilo tunge yrkesmilitären 

ställs på måndagen inför Lunds 

tingsrätt, åtalad för mord på sin 

34-åriga fru och parets nio 

månader gamla dotter” 

Pappans är 181cm 

lång och tung. 

Pappan är 

yrkesmilitär. 

Pappan har utfört 

ett mord. 

Utseende 

Identitet 

 
“Han klättrade ner för branten 

och när han upptäckte att båda 

fortfarande andades slog han 

deras huvud flera gånger mot 

stenar på marken” 

Pappan har fortsatt 

slå sin familj när de 

inte dog. 

Beteende 

under 

brottet 

 
“I förhören har han sagt att 

drömt om att mörda sin fru ända 

sedan deras dotter var ett par 

veckor gammal. Nattliga 

drömmar har sedan också blivit 

dagdrömmar.” 

Pappan har haft 

nattliga och dagliga 

drömmar om att 

döda sin familj. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 

 
“-Själv vill han helst ha ett 

tidsbestämt straff. Han vill inte 

hamna i händerna på läkarna på 

lång obestämd tid, säger 30-

åringens advokat Per 

Schånberg.” 

Pappan vill ha ett 

tidsbestämt straff, 

vill inte ha 

obestämd 

läkarvård. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 
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“- Han tycker att han fått sitt 

straff redan, med all den ångest 

han bär på. Men han inser ju vad 

han gjort och är beredd att ta det 

straff tingsrätten bestämmer” 

Pappan tycker han 

fått sitt straff. Han 

känner ångest. 

Pappan är beredd 

att ta sitt straff. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar, 

känslor) 

 
“- Han ville ju inte döda dem, 

även om tvångstanken fanns 

där. Han försökte på olika sätt 

komma undan, men till slut gick 

det inte. Han hade inget uppsåt, 

inget motiv, att döda dem.” 

Pappan ville inte 

döda dom. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar, 

känslor) 

“Åklagaren: Han 

bör få livstids 

fängelse.” 2015-05-

19 10:39. 

Uppdaterad 2015-

05-20 14:42 

“- Han har haft ett direkt uppsåt, 

han har sagt att det var tvunget 

att de skulle dö.” 

Pappan tyckte det 

var tvunget att 

familjen skulle dö. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 

 
“- Han har sett det som 

ödesbestämt att han ska döda sin 

fru och sitt barn, säger Per 

Schånberg” 

Pappan ansåg det 

var ödet att 

familjen skulle dö. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 

 
“Yrkesmilitären lämnade 

rättssalen” 

Pappan, 

yrkesmilitär, 

lämnar salen 

Identitet 

Beteende 

efter brottet 

“Livstids fängelse 

för dubbelmord” 

2015-06-02 14:41 

“Kvinnans äkta man, flickans 

fader, ringde själv larmnumret.” 

Pappan ringde 

larmnumret. 

Pappan är en äkta 

man och fader. 

Beteende 

efter brottet 

Identitet 

 
“Planen var att det skulle se ut 

som en olyckshändelse. Genom 

att locka med en "överraskning" 

Pappans tanke var 

att det skulle se ut 

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 



 

 72 

fick han hustrun att sätta på sig 

en mössa och blunda innan han 

angrep henne och körde 

familjen till stenbrottet. Hustrun 

och flickan kastades ut från 

klippan och 

utsattes sedan för grovt våld på 

marken. ” 

som en 

olyckshändelse. 

Pappan har utfört 

grovt våld.  

Beteende 

under 

brottet 

 
“Den 30-årige mannen har 

erkänt att han dödat två personer 

i sin absoluta närhet. Han har 

berättat om röster i huvudet” 

Pappan har mördat 

sina närmaste på 

grund av röster i 

huvudet, hans 

psykiska instabilitet 

Beteende 

efter 

brottet) 

Förövarens 

inre värld 

(mående) 

“Ny förhandling 

om brutalt 

dubbelmord” 

2015-08-19 06:58 

“Tvångstanken att döda familjen 

uppstod när dottern föddes. Så 

har en livstidsdömd 31-åring 

beskrivit sitt psykiska tillstånd 

innan han kastade hustrun och 

spädbarnet från en klippavsats.” 

Pappans psykiska 

tillstånd skapade 

tvångstankar 

Förövarens 

inre värld 

(mående) 

 
“Han har förstått att han är i 

behov av vård. Han 

medicinerade på den 

rättspsykiatriska kliniken, men 

han har inte gjort det sedan han 

flyttades till häktet efter 

tingsrättdomen. Därför har han 

återfått sina tvångstankar och 

problem, säger advokat 

PerSchånberg till TT.” 

Pappan vill ha 

vård. 

Pappan har 

tvångstankar och 

problem. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar, 

mående) 

 
“Från början ville nämligen 31-

åringen hellre ha ett tidsbestämt 

Pappan ville först 

ha ett tidsbestämt 

Förövarens 

inre värld 



 

 73 

straff. - Då mådde han bättre 

och hade inte klart för sig hur 

det skulle bli utan 

medicineringen. Men det vet 

han nu, säger Schånberg.” 

straff. Pappan 

mådde bättre först 

men mår dåligt nu.  

(tankar, 

mående) 

“Obehagligt 

samtal hördes i 

rätten” 2015-08-19 

Uppdaterad 13:41 

“Tvångstanken att döda familjen 

uppstod när dottern föddes.” 

Pappan har haft 

tvångstankar som 

gjort att han velt 

döda dom. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar, 

mående) 

 
“Han ger sken av att vilja göra 

allt för att rädda familjen som 

ligger svårt skadade nedanför en 

klippa -trots att han bara 

minuter tidigare slängt hustrun 

och dottern mot döden” 

Pappan ger intryck 

av att vilja rädda 

familjen, men beter 

sig annorlunda. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 

Beteende 

efter brottet 

 
“Tårar rinner. När samtalet 

spelas upp rinner tårarna på 31-

åringens kinder. En häktesvakt 

går över med näsdukar” 

Pappans tårar 

rinner.  

Pappan gråter på 

grund av hans 

känslor.  

Utseende 

Förövarens 

inre värld 

(känslor, 

mående) 

 
“Nu hoppas 31-åringen att 

hovrätten ska ge honom 

rättspsykiatrisk vård i stället. - 

Han har förstått att han är i 

behov av vård.” 

Pappan förstår att 

han behöver vård.  

Förövarens 

inre värld 

(tankar, 

mående) 

“Många brutala 

inslag i 

mordrättegång” 

2015-08-19 16:46 

“Han kastade sin familj mot 

döden från en klippa i Dalby 

stenbrott. Nu sitter den 

livstidsdömde 31-åringen och 

gråter i hovrätten. Han hoppas 

på rättspsykiatrisk vård.” 

Pappan har kastat 

sin familj mot 

döden.  

Pappan gråter.  

Pappan vill ha 

psykisk hjälp. 

Beteende 

under 

brottet 

Utseende 

Förövarens 

inre värld 
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(känslor, 

tankar) 

 
“Tvångstankar är mannens egen 

förklaring till det brutala 

dubbelmordet.” 

Pappan tycker 

tvångstankar är 

förklaringen till 

morden.  

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 

 
“När samtalet spelas upp rinner 

tårarna på 31-åringens kinder. 

En häktesvakt går över med 

näsdukar. Senare syns en hög av 

vita servetter på bordet.” 

Pappan gråter. 

Måendet syns i 

tårarna. 
 

Förövarens 

inre värld 

(känslor, 

mående) 

Utseende 
 

 
“Tvångstanken att döda familjen 

uppstod strax efter dotterns 

födsel, berättar 31-åringen och 

förklarar att han aldrig sökte 

hjälp. Han vill inte framstå som 

ett "psykfall" inför sin familj. - 

Tankarna var väldigt känslolösa. 

Det var enormt ödesmättat, jag 

tänkte på fruktansvärda saker 

och visste att det skulle ske.” 

Pappan ville inte 

framstå som 

psykfall. Han hade 

känslolösa tankar, 

hade inga varma 

känslor kring 

tankarna. Pappan 

visste vad som 

skulle ske.  

Förövarens 

inre värld 

(tankar, 

känslor, 

mående) 

 
“-Nu har han förstått att han 

måste få vård.” 

Pappan anser själv 

att han måste få 

vård. 

Förövarens 

inre värld 

(tankar) 

“Fortsatt livstid 

för Dalbymord” 

2015-09-03 11:51 

“I hovrätten hade den åtalade 

uttryckt sin vilja om att få 

dömas till rättpsykiatrisk vård. 

Under förhandlingarna berättade 

31-åringen bland annat att han 

plågats av tvångstankar om att 

döda familjen.” 

Pappan uttrycker 

en vilja. 

Pappan har känt sig 

plågad av 

tvångstankarna.  

Beteende 

efter brottet 

Förövarens 

inre värld 

(tankar, 

känslor) 
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“Livstidsdom för 

Dalbymord står 

fast” 2015-09-03 

13:15 

Mannen som brutalt mördade 

sin familj vid Dalby stenbrott 

led inte av en allvarlig psykisk 

störning. 

Pappan har mördat 

sin familj på ett 

brutalt sätt utan att 

ha lidit av en 

psykisk störning 

Beteende 

under 

brottet 

Förövarens 

inre värld 

(mående) 

 
“Det här är en man som behöver 

vård och som inte får det.”  

Pappan mår inte 

bra 

Förövarens 

inre värld 

(mående) 

“Psykisk sjukdom 

kan inte mätas 

med linjal” 2015-

09-03 13:58 

“Han ljög. NN låtsades under 

larmsamtalet och fortsatte bluffa 

sig igenom de första 

polisförhören.” 

Pappans beteende 

är lögnaktigt 

Beteende 

efter brottet 

 
“Lögnen handlar det om. NN 

larmade själv ambulans den 9 

december, sittande i Dalby 

stenbrott vid sitt döende barns 

sida, han berättade en historia 

om en olycka, och höll fast vid 

den i flera polisförhör, en lång, 

detaljrik och logisk lögn” 

Pappans beteende 

är lögnaktigt 

Beteende 

efter brottet 

 
“Annat i hans erkännande tyder 

på förvirring. I botten finns en 

autistisk störning. Stress och 

sömnproblem satte ner hans 

impulskontroll.”  

Pappan är förvirrad 

och har en autistisk 

störning. Stress och 

sömnproblem är 

orsak till brottet. 

Förövarens 

inre värld 

(mående) 

 
“Själv berättar han att han länge, 

sedan dottern fötts, i hemlighet 

brottats med vad han föreställde 

sig var ett oundvikligt öde: han 

älskade sin fru och dotter men 

Tanken var att 

pappan skulle döda 

familjen, det var 

ödet.  

Förövarens 

inre värld 

(tanke) 
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de måste dö och det var han som 

måste döda dem.” 
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    Bilaga 2 - Uppsatsens arbetsfördelning 

 
Abstract 
Julia och Linnéa skrev detta avsnitt tillsammans. 
 

1. Inledning 
Linnéa skrev introduktionen till kapitlet. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
och disposition skrevs tillsammans (1.1, 1.2, 1.3). 
 
2. Bakgrund 
Linnéa skrev bakgrunden till de båda fallen (2.1, 2.2) och Julia skrev avsnittet om statistik 
kring dödligt våld i Sverige (2.3) 

 
3. Tidigare forskning 
Julia skrev avsnittet om GMMP, Barnett och Pollacks (3.1, 3.2, 3.3). 

 
4. Teori 
Linnéa skrev kapitlet om agenda-settings uppkomst (4.1.1). Julia skrev om dess 
utveckling (4.1.2). Tillsammans skrevs avsnitten om the second level of agenda-setting 
och the sixth facet of agenda-setting (4.1.3, 4.1.4). Julia skrev avsnitten om 
nyhetsvärderingskriterier och kritik mot agenda-setting (4.1.4.1, 4.1.4.2 och 4.1.5).  

 
Linnéa skrev avsnittet om genusteori (4.2, 4.2.1, 4.2.2 och 4.2.3) och Julia skrev 
sammanfattningen av teorierna (4.3).  

 
5. Metod och material 
Kapitlet skrevs tillsammans. 

 
6. Resultat 
Linnéa fokuserade på avsnitten kring Nacka-mamman (6.2) och Julia på Dalby-pappan 
(6.3).  

 
7. Analyskapitlet  
Kapitlet skrevs tillsammans. 

 
8. Slutsatser 
Kapitlet skrevs tillsammans. 

 
9. Framtida forskning 
Kapitlet skrevs tillsammans. 
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Pressrelease  

Medierna diskriminerar faderskapet och glorifierar moderskapet  

  
Att mörda sitt eget barn tycker många är det värsta brottet som går att göra sig skyldig till. Men 
varför tycker vi att vissa barnamord är värre än andra? När en förälder mördat sitt barn 
misslyckas medierna med en jämställd representation och framställer en mördande fader och 
moder på olika sätt. Med det mediesamhälle vi lever i omringas vi ständigt av information som 
påverkar våra värderingar och representationen av den mördande föräldern blir vår 
verklighet.   
  

Studenter vid institutionen för information och media vid Uppsala Universitet har i sin 
kandidatuppsats analyserat hur mediernas rapportering av en mördande förälder yttrar sig. Genom att 
undersöka artiklar från Aftonbladet har studenterna analyserat om, samt hur, mediernas rapportering 
av hur pappor respektive mammor som mördat sitt barn skiljer sig åt.  
  
Det visar sig att det finns en skillnad i porträtteringen, då medierna placerar mamman och pappan 
inom ramen för hur en kvinna och man bör bete sig i det normstyrda samhälle vi lever i. Medierna ger 

mamman, trots sitt brott, en större chans att framställas som god. Med moderskapet kan ett mord 
förmildras, tack vare de egenskaper en mamma förväntas ha: omtänksam och närvarande. En 
mördande pappa skildras däremot som ett monster utan kärlek till sin familj. Pappans chans att 
framställas som god är därmed minimal.  
  
Journalisternas mål att tillfredsställa sin publik med intressant material gör att de använder sig av knep 
för att öka värdet på nyheten. Dessa knep är ännu en faktor som påverkar hur mamman och pappan 
framställs i medierna. Den målande bilden av hur mammans kläder och hår syns i rättssalen och den 

breda beskrivningen av hur pappan arbetat som yrkessoldat i sitt tidigare liv är exempel på hur 
journalister väljer att framställa föräldrarna på olika sätt, men resulterar i en särbehandling.   
  
Sammanfattningsvis är mediernas porträttering avgörande för publikens åsikter kring förövarna och 
mediernas makt är ett faktum.   
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