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Abstract
Syftet med denna uppsats är att undersöka mediebilden av Sture Bergwall i svensk
tryckt press och hur eller om mediebilden förändrats mellan 90-talet och idag. De frågor
som ligger till grund för undersökningen är vilka huvudkällor som använts, om det finns
några särskilda ord som är signifikanta i beskrivningar av Bergwall samt hur andra
aktörer i hans omgivning beskrivs. De metoder jag använder för att söka svar är dels en
kvantitativ analys för att få statistik om vilka källor som används. Dels en diskursanalys,
där jag har blandat Roger Fowlers och Teun A van Dijks teorier för att bäst kunna
applicera metoden på mitt material.
De sex artiklar som är undersökta genom diskursanalys är hämtade från Dagens
Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. De artiklar som är föremål för
en mindre kvantitativ analys är hämtade från samma tidningar, från perioderna 1998-0101 till 1999-12-31 samt 2009-01-01 till 2010-01-31.
De teorietiska ramarna för uppsatsen är både mer allmän teori om det journalistiska
uppdraget och mer specifik teori om brott i medier samt moralpanik.
Resultatet visade att det finns stora skillnader i hur Bergwall framställs under de båda
tidsperioderna. Under 90-talet framställdes han som en brutal seriemördare medan han
idag ofta tillskrivs en offerroll, trots att han fortfarande är dömd för 7 mord.
Auktoriteterna som figurerar i artiklarna om Bergwall har också fått ett nytt
framställningssätt. En vanlig beskrivning är att de är karriärlystna individer som
utnyttjat Bergwall för att nå toppen. Under 90-talet var det dessa personer som
levererade sanningen i artiklar om Bergwall, medan det idag är Sture Bergwall själv
som får redogöra för vad som är sanning eller ej.

Nyckelord
Sture Bergwall, Thomas Quick, Sätermannen, mediebilder.
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1. Inledning
Om man åsidosätter vem som har rätt eller fel i en fråga, så kvarstår ändå att människor
som uppmärksammas i media porträtteras på ett visst sätt. Den mediebild som skapas
kring en viss person är ofta den som blir vedertagen, och därmed rotad hos människor,
även om bilden kanske inte stämmer överens med verkligheten.
Jag uppmärksammade fallet Thomas Quick, eller Sture Bergwall som han numera heter,
när jag såg Hannes Råstams dokumentär om felaktigt dömda på Dokument Inifrån i
december 2008. Jag funderade vid tidpunkten mycket över hur mediebilder, på gott och
ont, följer offentliga personer även om fakta ändras, eller om uppgifterna från början
varit osanna. Jag tror att de flesta människor har en viss bild av exempelvis Carola,
Patrik Sjöberg eller Lasermannen, enbart efter vad de fått serverat genom media,
eftersom de antagligen aldrig träffat personerna i verkligheten.
Mitt intresse gjorde att jag läste allt jag kunde komma över om Quick, då jag misstänkte
att det fanns mer till historien än att han var en kallblodig seriemördare.
Jag vill göra rådande att denna uppsats inte är något försvar för Thomas Quick. Jag har
en bestämd åsikt i skuldfrågan, men inledde uppsatsen med tomma blad i fråga om hur
mediebilden förändrats över tid. Jag vill snarare problematisera mediebilder i stort,
genom att belysa fallet Quick, än att uppmärksamma det specifika fallet.
Quick-fallet är i högsta grad aktuellt, kanske i synnerhet inom juridiska disciplinen.
Därför anser jag att det är vetenskapligt intressant att även undersöka fallet ur ett
journalistiskt perspektiv.
Det är av nyfikenhet och förundran jag velat fördjupa mig i ämnet, och det är min
förhoppning att resultatet ska fånga även Ert intresse.
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2. Syfte
Syftet med uppsatsen är att undersöka mediebilden av Sture Bergwall i Svenska
Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Aftonbladet och om/hur mediebilden
förändrats mellan 90-talet och nu.

3. Frågeställningar
Mina huvudfrågor är följande: Hur beskrivs Sture Bergwall i sex utvalda artiklar från
90-talet i jämförelse med idag? Vilka särskilt värdeladdade ord förekommer i respektive
material och vad kan dessa förmedla?
Hur presenteras de auktoriteter och andra aktörer som figurerar i artiklarna om Bergwall
från 90-talet i jämförelse med idag?
Genom en kvantitativ analys vill jag utöver ovanstående frågor även ta redan på
följande fråga: Vilka huvudkällor förekommer i artiklar från 1998-1999 i jämförelse
med 2009-2010 (jan)?

4. Material och avgränsning
Det finns ett digert material om fallet Thomas Quick i mediearkiven. Vid en snabb
sökning i mediearkivet Retrievers databas finns där över 6000 artiklar från 1994 och
framåt som innehåller något av sökorden ”Sätermannen”, ”Thomas Quick” eller ”Sture
Bergwall”. Därtill finns ett stort antal TV-inslag och TV-reportage om fallet.
I den kvantitativa innehållsanalysen har jag kategoriserat in artiklar från Aftonbladet,
Expressen, Dagens Nyheter och Svenska dagbladet. Jag har delat in artiklarna i två
perioder och kodat artiklarna enligt kodschema. Kodschema återfinns i bilaga 1 och i
metodkapitlet finns en närmare beskrivning av urvalet.
I diskursanalysen utgår jag från sex artiklar ur svensk dags- och kvällspress. Tre äldre
artiklar, från slutet av 90-talet, och tre nyare artiklar, från 2009-2010. Artiklarna är av
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längre karaktär och är publicerade som nyhetstext eller reportage. Jag har valt att
exkludera debattartiklar och ledare, trots att de finns många artiklar av det slaget, då jag
vill undersöka den bild som media framhåller som objektiv. Därmed blir åsiktsartiklar,
som en eller flera individer står bakom, inte intressanta för min uppsats. De artiklar jag
studerar närmare har jag valt då de är representativa för de längre publicerade artiklarna
om ämnet. När jag gjorde urvalet läste jag ett hundratal artiklar och valde de som
innehöll tydliga exempel på vad som är den genomgående trenden i artiklarna, både i de
äldre och i de nyare. De allra flesta nyhetsartiklar från de båda tidsperioderna har
liknande innehåll, och bland de längre artiklarna från de utvalda tidningarna har jag inte
funnit några artiklar som avvikit nämnvärt från de studerade. Skälet till att jag valt de
tidningar som jag gjort är att de var föremålet för min kvantitativa studie, vilket
underlättade då jag ändå läste dessa från den studien. Dessutom är tidningarna de fyra
största tidningarna i Sverige vilket gör att innehållet i dessa når ut till flest människor,
och därmed blir intressanta för studien.
De kriterier som ligger bakom urvalet av artiklarna är dels längd, samtliga artiklar är
över 700 ord. Dels en spridning från de tidningar jag valt, dels att artiklarna innehåller
konkreta ord och citat som visar på en allmän bild.
Jag har valt, till följd av uppsatsens avgränsning i sidantal, att inte göra någon analys av
bilderna i artiklarna. Med reservationer uttalar jag mig alltså bara om texten, trots att
bilder kan utgöra en stor del av hur en artikel upplevs.
Uppsatsens disposition följer instruktionerna för uppsatsmomentet på kandidatkursen på
JMK. Uppsatsen inleds med en övergripande inledning följd av syfte och
frågeställningar. Under rubriken ”Fallet Thomas Quick” ger jag en bakgrund av fallet
för att förenkla fortsatt läsning. Det finns ingen tidigare forskning av det slag som jag
söker göra men i det sjätte avsnittet har jag ändå listat litteratur och avhandlingar som
berör Quick. Teoridelen rör sig från allmänt till specifikt och då min diskursanalys
inbegriper både journalistisk grundetik och mer specifikt om brott i medier och
mediebilder har jag valt att inkludera samtliga delar i avsnittet. Metodavsnittet
behandlar både kvantitativ och kvalitativ analysteknik. Det kvantitativa resultatet
inleder analysdelen av uppsatsen. Där presenteras diagram med kortare förklaringar. I
diskursanalysen är avsnittet uppdelat mellan de äldre och nyare artiklarna. Uppsatsen
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avslutas med en slutdiskussion där frågeställningarna besvaras och mer allmänna tankar
i ämnet beaktas.

5. Fallet Thomas Quick
Efter att ha läst ett stort material artiklar och böcker i ämnet, anser jag att följande
beskrivning är en allmän redovisning av vad som hänt i Quick-fallet. Om du vill få
ytterligare information finns en allmänt hållen, kortare beskrivning på Wikipedia. 1
Thomas Quick är dömd för åtta mord, men erkände under 1990-talet över 30 mord som
han ska ha begått från 1964 till 1993. Domarna mot Quick är främst grundade på
Quicks erkännanden. Rättsväsendet har även utfört så kallade vallningar, där Quick
djupt medicinerad fått leda polisen till olika mordplatser där han säger sig ha begått
mord samt gömt kroppar/kroppsdelar. Inga kroppsdelar har hittats.
År 1994 föll den första domen mot Quick i Piteå tingsrätt. Den åttonde domen föll i
Sundsvall tingsrätt år 2001. Däremellan har Quick dömts för sex mord, begångna i
Sverige och Norge.
En återkommande kritik mot hur rättsväsendet hanterat fallet Quick, är att det är en viss
grupp av personer (i huvudsak chefsåklagare Christer van der Kwast, psykoterapeut
Birgitta Ståhle, kriminalinspektör Seppo Penttinen, försvarsadvokat Claes Borgström,
minnesexpert Sven-Åke Christiansson) som regelbundet förekommit i en inre krets
närmast Thomas Quick. Somliga menar att gruppen blev så tätt sammansvetsade både
med varandra och med Quick att de omöjligt kunde genomföra objektiva rättegångar.
I tre dokumentärer som sändes år 2008 och 2009, tog Quick tillbaka sina erkännanden.
Hannes Råstam var journalisten bakom dokumentärerna som sändes i SVT:s program
Dokument inifrån.

1

Fakta i bakgrundskapitlet är hämtat dels från Wikipedia, dels är det den bild jag har av fallet efter

att ha läst hundratals artiklar.
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Thomas Quick har numera återgått till att kalla sig sitt ursprungliga namn Sture
Bergwall. Thomas Quick tog han sig i början av 90-talet, när mordutredningarna
inleddes. Thomas valde han, enligt egen utsago efter sitt första offer, och Quick var
hans mors flicknamn. Jag kommer hädanefter att referera till Thomas Quick enbart som
Sture Bergwall för att undvika förvirring. Dock kommer jag fortsätta att referera till
fallet i stort som Quick-fallet, eftersom jag anser att det är en vedertagen benämning.

6. Tidigare forskning
Det finns i huvudsak två olika kategorier av litteratur om Sture Bergwall. Dels finns en
del skrivet specifikt om Quick-fallet, dels används Bergwall som exempel eller
undersökningsmaterial i diverse avhandlingar och böcker.

6.1 Specifikt om Quick‐fallet
Pelle Svensson har skrivit boken Quick – Den stora rättsskandalen (2009). Svensson är
advokat och är känd som en av de första som tvivlade på domarna i Quick-fallet. Boken
är en redovisning av Quick-fallets gång samt innehåller bevisning som talar till
Bergwalls fördel.
Sten-Ove och Sture Bergwall, Thomas Quick är död (2009) (ny upplaga i handel 21/410) Thomas Quick är död är en dokumentär bok som grundar sig på brev och samtal
mellan de båda bröderna. De personer som förekommer nämns vid sina rätta namn och
alla händelser är autentiska, som bröderna själva minns dem. Dock är stilen och
språkbruket mer skönlitterärt än rapporterande.
Janne Mattsson, Gåtan Thomas Quick (2002) Journalisten Janne Mattsson samtalade
och brevväxlade med Thomas Quick mellan 1994 och 2002. Han har dessutom gått
igenom polisutredningar och rättegångsmaterial och samtalat med psykologisk expertis
och Thomas Quicks egen terapeut. Mattson för även diskussion kring och tillbakavisar
de påståenden som cirkulerade under perioden om att Thomas Quick bara är mytoman
som inte är skyldig till de brott han erkänt.
Sture Bergwall, Kvarblivelse (1999) Stundom prosa, stundom dagboksanteckningar.
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Bergwall har delat in boken i fyra avsnitt som vardera beskriver olika delar av hans liv
och olika känslor. Boken är skriven under åren då han var djupt medicinerad och hans
utgångspunkt i boken är hans skuld och hur han kom att bli en seriemördare.
Dan Larsson, Mytomanen Thomas Quick: en dokumentation (1998) Journalisten
Larsson presenterar både fall där Quick är dömd och där han erkänt och lägger fram
motbevis mot att Quick skulle vara skyldig. Boken skapade debatt och upprörde många
när den gavs ut men har legat till grund bland annat för Råstams dokumentärer. Larsson
påtalar redan 1998 problematiken i att en viss kärngrupp figurerar i Quick-fallet och
försvårar för objektiva rättegångar.
Min bror Thomas Quick: en berättelse om det ofattbara (1995), skrevs av Sten-Ove
Bergwall när han fortfarande var i tron att Sture var skyldig till de mord han erkände.
Sten-Ove är numera delaktig i kampen om att frikänna Sture och därmed har jag inte
lagt någon tyngd vid att läsa den här boken.

6.2 Urval av avhandlingar och böcker där Quick‐fallet
förekommer
Sten-Åke Christianson, I huvudet på en seriemördare (2010) Boken bygger i stort sett
på intervjuer med och berättelser av Sture Bergwall, men Christianson menar att boken i
första hand är en mer allmän bok om seriemördare. Boken bygger på fallstudier och
intervjuer med gärningsmän till grova sexualbrott och våldsbrott. Författaren har
intervjuat de flesta av landets grövsta brottslingar. Han är rättpsykolog och har i flera år
varit verksam som expert och hjälpt polisen med så kallade gärningsmannaprofiler.
Akbar Golrang, Profilering av multimördare : likheter och skillnader mellan tre
svenska multimördare : en psykologisk undersökning (2010) I boken presenteras en
undersökning av vad som kännetecknar tre svenska multimördare, Ulf Olsson, Sture
Bergwall och Erik Mattias Flink, och vilka skillnader och likheter som finns mellan
dem som mördare. Boken är i grunden en magisteruppsats som presenterats på
Institutionen för psykologi vid Lunds universitet. Det är den första akademiska
undersökningen i sitt slag i svensk kriminalhistoria. Då boken främst behandlar den
psykologiska delen av de tre gärningsmännen har jag inte haft skäl att använda något
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material från den här boken.
Ester Pollack, En studie i medier och brott (2001) är en avhandling som lagts fram av
Pollack på JMK, Stockholms Universitet. Boken är en allmän beskrivning av hur brott
framställs i medier, men Sture Bergwall används som exempel vid flera tillfällen i
boken. Exempelvis i en diskussion kring hur moral- och mediepanik kan leda
journalistkåren i en och samma riktning.
Jan Guillou, Häxornas försvarare: ett historiskt reportage (2002). Guillou är en av
kritikerna till hur Quick-fallet behandlats av rättsväsendet. Boken är ett historiskt
reportage om häxor som bränts på bål, och Guillou gör en jämförelse i ett avsnitt mellan
häxorna och Bergwall.

7. Teori
I Sociala problem och socialpolitik i massmedier listar Ester Pollack några
forskningsperspektiv och teoretiska angreppssätt som kan användas vid studier om
förhållandet mellan medier och brott. De angreppssätt som jag tycker är mest lämpade
att appliceras på mitt forskningsområde är begreppen moralpanik och mediepanik, som
jag kommer att presentera närmare under rubriken ”Brott i medier och moralpanik”.2 En
annan aspekt av brott i medier, enligt Pollack, är när brott blir mediespektakel. Detta
menar hon är vanligt förekommande i olika skepnader. Dels kan brott som får väldigt
stor medial uppmärksamhet bedömas annorlunda i domstol än brott som passerar
obemärkt förbi. Vid medial granskning vid rättegångar finns incitament för inblandade
att framställa sig på ett visst sätt. Dels kan det uppträda som ursprung till
lagstiftningsprocesser, det är exempelvis debatter i media som ligger till grund för att
psykiatrin reformerats.3 Teoridelen inleds med en övergripande presentation av mer

2

Ester Pollack, ”Medierade brott” i Blomberg, Helena (red.), Sociala problem och socialpolitik i

massmedier, Författarna och Studentlitteratur, Lund 2004, s. 57-58.
3

Ibid, s. 59-61.
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allmänna journalistiska förhållningssätt till källkritik och sanningsbegreppet, för att
sedan övergå i mer specifika teorier kring brott i medier och begreppet moralpanik.

7.1 Allmän journalistisk hållning till sanning
I Elements of Journalism av Kovach och Rosenstiels framhålls metoder för att nå
sanning snarare än begreppet sanning i sig. De menar att begrepp som objektivitet och
sanning dels är svåra att definiera men kanske framför allt omöjliga att uppnå. I samråd
med den journalistiska elit vars diskussion boken bygger på, har de kommit fram till att
det elementära är journalistens strävan efter verifikation. Den nya tekniken är en
bidragande faktor till att journalisten nu på egen hand kan göra undersökande arbeten,
utan att behöva förlita sig till experter.4 Författarna beskriver riskerna för att en skribent
använder osanningar i sina texter för att göra dem mer intressanta. För att undvika att
journalister spetsar sina artiklar och krönikor med fabricerade inslag, menar författarna
att varje journalist måste gå in i sig själv och se till sitt eget samvete.5
Kovach och Rosenstiel påpekar vad som ligger bakom svårigheterna för journalisterna
att lyssna till sitt samvete. Byråkrati, jobbhets, stressiga deadlines som gör att man
bland annat inte hinner dubbelkolla den där extra gången.6 Även i svensk medieetik,
mer specifikt i skriften Medieetik under debatt, framhålls självsanering som en av
journalistens viktigaste utgångspunkter för att nå sanning. I kapitlet Självsanering,
skrivet av Agneta Lindblom Hulthén, presenteras det största hindret mot att svenska
journalister ska kunna arbeta utifrån principen att lyssna till sitt samvete. Hon menar att
en stor del av medieägarna inte delar uppfattningen om att det är viktigt med
självsanering. Och om medieägare negligerar denna journalistiska utgångspunkt, som är
tänkt att skydda tryckfrihet- och yttrandefrihetslagstiftningen, kan det leda till
demokratiska problem. Den medieetiska debatten är en demokratifråga som angår alla,
den måste föras på många plan och i många forum, menar hon. Lindblom Hulthén
beskriver hur rubbandet av demokrati ytterligare späs på av det medieklimat som råder.

4

Bill Kovach & Tom Rosentiel, The elements of journalism, Crown Publishers, USA 2001, s. 75ff.

5

Kovach & Rosentiel, s.179ff.

6

Ibid, s. 189-190.
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Namnpubliceringar blir allt vanligare, intervjuer hålls med offer (ex. tsunamin) och
dolda-kameran-reportage ökar och enligt Lindblom Hulthén är detta till medieägarnas
fördel, då det genererar mycket pengar, men till journalisternas nackdel, då de kanske
hamnar i en virvel där de inte alltid känner sig helt bekväma.7
Torsten Thurén redogör för några problem som kan förekomma vid hantering av källor,
i sin bok Källkritik. Källkritik är grundläggande inom journalistiken när sanning skall
presenteras. Thurén framhåller ett antal fällor som journalister bör akta sig för när de
ska hantera källor. Innan man påbörjar källkritik är det viktigt att tydligt definiera den
fråga som är föremål för det källkritiska problemet, vilket innebär att man klargör
exempelvis vem som anklagas för vad och på vilka grunder. Nyhetsrapportering,
särskilt följetonger, innehåller allt som oftast flertalet sidohistorier vilket gör att den
ursprungliga frågeställningen kan glömmas bort.8 Vidare menar Thurén att man måste
definiera de begrepp och ord som förekommer i källorna, för att för sig själv och andra i
konsekvent ordalag förestå och kunna redovisa vad som hänt.9
Ett huvudmål vid val av källa är dess äkthet, man bör enligt Thurén vara försiktig vid
urvalet av källor då det finns risk för förfalskning. Grundregeln om två av varandra
oberoende källor är ett sätt att kontrollera om en källa lämnar förfalskade uppgifter eller
inte.10 Thurén konstaterar även att källans trovärdighet har ett samband med tiden som
gått mellan händelsen och att den återges. Glömska är en mänsklig faktor och redan en
vecka efter en viss händelse minns man ungefär hälften av vad man kunde återge en
timme efter inträffandet. Dock varierar glömskekurvan beroende av diverse
omständigheter kring händelsen, så som om händelsen är av särskilt intresse, eller om
den framkallar traumatiska minnen.11 Därtill har påverkan och beroende stor effekt på
hur väl minnesbilderna stannar hos en person. Om man samtalar med andra som har

7

Agneta Lindblom Hulthén, ”Självsanering” i Olof Petersson (red.) Medieetik under debatt, SNS

Förlag, Stockholm 2006, s. 124-133.
8

Torsten Thurén,Källkritik, Liber AB, Stockholm 2007, s. 15.

9

Ibid, s. 17.

10

Ibid, s. 19.

11

Ibid, s. 30-31.
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varit med som samma händelse, kan en gemensam bild byggas upp av händelsen som
skiljer sig från individens minnesbild. Ledande frågor, rädsla eller viljan av att leva upp
till förväntningar kan också vara skäl till att minnesbilden förvrängs och källan ställs i
beroende. Källan skall, enligt Thurén, helst vara helt oberoende.12
Ytterligare ett källkritiskt problem är tradering, det är också ett slags beroende där
uppgiften har gått i flera led. Primärkällor är de ursprungliga källorna medan
sekundärkällor har traderats, kommit ur tidigare led. I journalistik är det vanligt att
bygga artiklar på sekundärkällor, även om detta enligt Thurén inte är att föredra.13 Man
bör också vara vaksam på om källan är tendentiös eller inte. När källor själva har part i
ett visst mål, så som inför domstol, inom intressegrupper, politik etc, kan man utgå från
att de är tendentiösa, partiska, källor.14 De flesta som lämnar uppgifter av något slag har
vanligen någon agenda, vilket försvårar när man ska värdera om en källa är partisk eller
inte. Återigen poängterar Thurén att grundregeln när man skall komma runt denna typ
av problem är att ha två av varandra oberoende källor. Men om detta inte finns, så som
när den kritiserade parten väljer att inte uttala sig, kan det finnas allmänintresse att
publicera det ändå, och frångå grundprincipen.15

7.2 Brott i medier
Författarna av Representing order framhåller det diskursiva maktförhållandet mellan
journalist och brottslingen som en del av språket. De menar att det hos journalister finns
dold förförståelse vilket skapar en viss bild av personer med avvikande beteende, vilket
präglar nyhetstexten. Ericson, Baranek och Chan menar att den typen av förförståelse
präglar de flesta typerna av nyhetstext, bortsett från rena tabeller med sportresultat och
liknande. Det är nyheter som innehåller karaktärer med avvikande beteende som i hög
utsträckning får nyhetsplats. Goda nyheter har svårare att ta plats i nyhetsflödet, och
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enligt författarna är det ingen ny företeelse. Redan 1671 skrev Milton J i Samson
Agonistes ”Evil news rides posts, while good news baits.” 16
Maggie Wykes, författare av News, Crime and Culture, hänvisar till sent 80-tal och
tidigt 90-tal för att förklara varför nyheter om sex och våld fått sin nuvarande roll i
media. Wykes framhåller det dåvarande filmklimatet som en avgörande faktor. Vid
tiden utkom ett stort antal filmer om seriemördare som på olika råa sätt gav sig på
kvinnor. Därtill visades flertalet serier om sex- och våldsbrott mot kvinnor i hemmet.
Detta ledde, enligt Wykes, till en nyhetsrapportering där mannen tillskrevs aggressiva
egenskaper och i media radades historier upp om män som gett sig på slumpmässigt
utvalda kvinnor längs vägen eller män som av rent hat mördat sina älskare eller rivaler.17
Medierna bidrar till att bevara könsroller, genom att upprepande tillskriva mannen eller
kvinnan en viss typ av karaktäriserande egenskaper. Wykes menar att detta gör att
media vidmakthåller en viss diskurs, i vilken mannen är farlig och kvinnan är ett
oskyldigt offer.18
Nyhetskonstruktionen är dels en presentation av fakta men också ett ramverk för
publiken att själv tolka. Ett vanligt sätt att presentera nyheterna är att ge personer som
förekommer i nyheterna olika epitet, så som ond och god, skyldig och oskyldig etc.
Brottsjournalistik handlar om konflikter, kriser och politik, vilket också innefattar
bakomliggande förutsättningar så som fattigdom, rasism och patriarkat. Wykes menar
att konsekvensen av brottsjournalistik, och de nyheter som faller under genren, är att
sociala problem, både allmänna och specifika för mindre grupper, skapar diskurser som
separerar människor. Detta var särskilt ett problem i slutet av 90-talet, menar hon.19
En väsentlig del av nyhetsrapporteringen handlar om brott. Pollack påpekar att
definitionen av brott kan skilja men att i amerikanska studier har det visat att upp till 72
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% av det totala antalet nyheter har anknytning till den bredaste definitionen av brott.20
Man talar ibland om negativa effekter av brottsrapportering, exempelvis angrips
missrepresentation, som syftar till att det finns en icke representativ rapportering om
vålds- och sexualbrott i förhållande till många andra brott. Detta kan leda till att
människor upplever att vålds- och sexualbrott de facto är vanligare än andra typer av
brott, vilket inte är fallet. Pollack redovisar statistik som visar att personbrott är klart
överrepresenterade i medierna medan brott mot egendom är underrepresenterade. Det är
också skillnad i hur stor plats representative typ av brott får. Egendomsbrott är vanligen
rapporterade i form av notiser eller kortare artiklar, medan personbrott i regel får större
utrymme.21 Vissa menar att denna missrepresentation kan leda till så kallad moralpanik,
som grundar sig i mediernas delaktighet i formandet av olika attityder, fördomar och till
och med rasism. Mediebilder, där antagonism utgör dramaturgin, målas upp på ett
stereotypt och överdrivet sätt där den gode polisen (eller rättsväsendet), möter den onde
drogmissbrukaren (eller seriemördaren).22

7.3 Moral‐ och Mediepanik
Stanley Cohen anses ha myntat begreppet moralpanik och i Folk devils and moral
panics redogör han för varför moralpanik inträffar i ett samhälle. Cohen menar att flera
olika instanser i samhället kan utlösa moralpanik; media, politiker, kultur etc. Och det
vanligaste är att moralpanik utlöses i dåliga tider, i tider av oro. Det är i dåliga tider som
det är lättast att etablera ett ”vi” och ”dom”-tänkande som ofta ligger till grund för
moralpanik.23
Chas Critcher, författare av Moral panics and the media, menar att den moderna
definitionen av moralpanik inte är möjlig utan att framhålla mediernas inverkan, även
om politik och olika kulturella inslag också kan ha bidragande effekt. Dock menar han
att det finns fyra villkor som man bör ha klart för sig när man talar om mediernas
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upphov till moralpanik. För det första är det svårt att mäta vad som bottnar i vad när en
moralpanik bryter ut. Det är troligt att en viss del beror på mediepåverkan men det är
omöjligt att urskilja vad som ligger till grund, och i hur stora delar, för moralpanikens
utlösande. För det andra finns det risk att man generaliserar och ser media som en enhet.
Det kan vara stora skillnader mellan olika medieinstitutioner såsom lokalpress,
regionalpress, genrepress etc. Det tredje man bör vara vaksam med är se på media som
att det alltid är massmedia. Både traditionell media, nya medier och internet tenderar
röra sig från massan och mot nischnig in mot specifika målgrupper, vilket inte i lika stor
utsträckning ger upphov till en samhällelig moralpanik. Det sista villkoret är att
moralpaniken i viss mån hamnat i journalistikens diskurs, och därmed blir svårt att
beakta från ett utifrånperspektiv.24
I det västerländska moderna samhället brukar man hävda att flera moraliska
panikutbrott kan överlappa varandra. Det finns idag ett större utbud av moraliska frågor
och ställningstaganden att förhålla sig till. Pollack ger exemplet att barnmisshandel
implicerar ett ifrågasättande av familjestrukturen, i synnerhet mannens roll, och kanske
diskussionen leder vidare in på maskulinitet och mammaroll i stort.25 Ester Pollack
presenterar också ett begrepp som är tänkt att ha en bredare innebörd som innefattar alla
de olika mediekonstruerade panik- och hotfenomen vi talar om; mediepanik.26 Det är ett
begrepp som beskriver hur panikutbrotten hänger samman med att ny teknik äntrar
samhällsarenan. Begreppet, som är myntat av den danska medieforskaren Kirsten
Drotner, kan ha samma politiska och kulturella innehåll som Cohens ursprungliga
moralpanik. Men det utmärkande är det är just inom medierna som den känsloladdade
debatten inleds och fortgår. Media har därför en central roll i samhällets panikutbrott.
Hon menar att det är medierna som sätter igång reaktioner i offentlig sektor, och som
styr huruvida reaktionerna ska få stort eller litet medieutrymme. Mediepanik är en
komplex diskurs, som handlar om medierna, det som förmedlas genom medierna, och
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vad som karaktäriserar mediernas mer allmänna kulturella och sociala kontext, enligt
Drotner.27
Kovach och Rosenstiel menar att tidigare journalistik i stor utsträckning åsyftade till att
binda samman folk runt gemensamt hot.28 Fenomenet seriemördare är något som Ester
Pollack utvecklar i En studie i medier och brott. Hon skriver att temat seriemördare får
medial uppmärksamhet då det tycks fascinera människor, både i fiktion och i
verkligheten. Seriemördarna beskrivs som blodtörstiga, perverterade och sinnessjuka
män, och filmer om seriemördare har antagligen fått sitt stora genomslag då människor
vet att det finns verklighetsförankring i filmerna. Någonstans där ute finns den
sinnessjuka

seriemördaren.

Pollack

beskriver

Thomas

Quick-fallet

som

uppseendeväckande i flera avseenden. Morden som uppdagades under 90-talet, när
Quick erkände mord till höger och vänster, hade begåtts under föregående decennier
och hade således redan uppmärksammats i media. Men nu fick de återigen nyhetsplats,
fast med samma material och intervjuinnehåll som tidigare redan hade publicerats. I
många fall presenterades artiklarna som om det gällde nya mord.29

8. Metod
Uppsatsen kommer att bestå av två olika metoder, diskursanalys (kvalitativ) och
kvantitativ innehållsanalys. Den kvalitativa analysen är tänkt att utgöra en omfattande
del av uppsatsen, medan den kvantitativa snarare är tänkt att övergripande kartlägga hur
rapporteringen av Quick-fallet sett ut.

8.1 Kvantitativ innehållsanalys
Den kvantitativa metoden var till en början endast tänkt att ligga till grund för mitt
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vidare arbete med urval till uppsatsen. Men efter att ha gjort en kvantitativ
testundersökning ansåg jag att det var av relevans att inkludera en mindre undersökning
i uppsatsen. Vid kvantitativa undersökningar är det elementärt att urvalet ska ha
validitet. Pålitlighet (reliability) är ett annat element för att kvalitetssäkra en kvantitativ
undersökning, enligt Kimberly Neuendorf. Ett sätt att uppfylla pålitlighetskriteriet är att
utforma kodschemat på ett tydligt sätt så att fler användare kan använda samma, eller
utgå från ett visst schema och utveckla det. Mina kategorier innehåller alternativ som är
avskilda från varandra och är tillämpningsbara på allt material om Sture Bergwall som
producerats under åren 1994 och 2008. Kodningen är också möjlig att utveckla, om en
annan användare skulle vilja ha ett bredare material (ex. fler år eller fler tidningar).30
Riktigheten (accuracy) i urvalet, är ytterligare ett kriterium för kvalitetssäkring. I mitt
fall innebär riktigheten helt enkelt att jag kommer att använda mig av allt material som
finns i databasen med valda sökord (”Sätermannen”, ”Thomas Quick” och ”Sture
Bergwall”). Jag kommer dock under arbetets gång att plocka bort artiklar som
inkluderats i sökresultatet som antingen är uppenbara dubbletter eller där namnet
uppenbart åsyftar någon/något annat (ex. finns en signatur vid namn ”Sätermannen” i
Expressens kommentarsfunktion). I övrigt har jag inkluderat allt material från
databasen, vilket jag anser tillräckligt för att uppnå riktighetskriteriet. Det fjärde
kriteriet är precisionskriteriet. Vid testundersökningen märkte jag att kodschemat
behövde korrigeras en aning då vissa kategorier blev för breda.31
Mitt kodschema innehåller inte så många koder, men är strukturerat enligt mall i
Neuendorfs bok. Jag har satt upp ett ordbaserat kodschema, då det är en textanalys.
Neuendorf ger tips på hur kodschemats kategorier ska vara uttömmande, för att
förhindra förvirring, samt svarsalternativ som inte går in i varandra. Hon anger också en
punkt för att enklare göra alternativen mätbara, men den punkten går inte helt att
applicera på mitt kodschema. I mina alternativ finns ingen skala, utan svarsalternativen
är antingen det ena eller andra.32

30

Kimberly A., Neuendorf, The content analysis guidebook, Sage Publications, Thousand Oaks

2002, s. 142.
31

Neuendorf, s. 112-113.

32

Ibid, s. 118-120.

15

8.2 Kvantitativt urval
Den kvantitativa undersökningen är gjord på material från Retrievers mediearkiv. De
fyra tidningar jag valt, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska
Dagbladet, finns samtliga representerade med ett nästintill fullständigt material på
sajten. Då den kvantitativa delen av min undersökning inte är tänkt att vara
tyngdpunkten i min uppsats, har jag tagit beslut om att mediearkivet är tillräckligt
fullständigt för mitt ändamål. Tidsramarna för min kvantitativa undersökning är 199801-01 till 1999-12-31, samt 2009-01-01 till 2010-01-31. Skälet till att tidsperioderna är
olika långa är dels för att få ett jämnt urval, dels för att urvalet blev för stort om
tidsperioden förlängdes. Inom ramen av denna uppsats, särskilt då jag inte vill lägga
huvudfokus på den kvantitativa undersökningen, var det inte rimligt att förlänga
tidsramen.
Urvalet av år från 1990-talet är delvis gjort med bakgrund av tekniska skäl, då
Retrievers mediearkiv har material från de tidningar jag valt att studera från 1998 och
framåt (vissa finns även från tidigare år).
Dessutom tycker jag att det var intressantare att studera ett material från den senare
delen av 90-talet, då Sture Bergwall blivit rejält känd bland svenska folket, då han vid
tidpunkten redan var dömd för tre mord. Det är också intressantare utifrån aspekten att
de aktörer som figurerar i Quick-fallet vid 1998 fått etablerade roller i utredningarna.
Exempel på dessa aktörer är chefsåklagare Christer van der Kwast, försvarsadvokat
Claes Borgström samt kriminalinspektör Seppo Penttinen.
De senare åren är valda utifrån att mediebilden av Sture Bergwall omskakades något
efter Hannes Råstams dokumentärer i Dokument inifrån som sändes i december 2008.
Jag har medvetet valt att undersöka material som är så pass nytt som från februari i år,
då Quick-fallet återigen blev dagsaktuellt i och med att Sture Bergwall fick en
resningsansökan beviljad den 19 december 2009. Fler resningsansökan väntas läggas
fram under våren.

8.3 Diskursanalys
Min huvudsakliga metod för att finna svar till uppsatsens frågeställningar är genom
16

kvalitativ diskursanalys. Jag kommer främst att utgå från Roger Fowlers diskursanalys
då han presenterar ett någorlunda konkret verktyg som är tillämpligt vid närstudie av
artiklar. I Language in the news presenterar Fowler en kritisk diskursanalys i första
hand utifrån könsperspektivet, men metoden är tjänlig i flera typer av analyser där orden
är i fokus. Fowler beskriver hur analytikern bör fundera kring ordens värdeladdning, att
det kan finnas en underton av diskriminering när man porträtterar den ene eller andra
människan. Han menar att människor ofta kategoriseras in i fack, och blir skildrade
utifrån förutfattade meningar. Även om Fowler utgår från att det är könsrollerna som i
första hand generaliseras, påtalar han att det finns ytterligare särdrag som gör att
människor kategoriseras, exempelvis om personen i fråga har god möjlighet till att få
arbete, hög utbildningsgrad eller om personen är dömd för något brott och därmed
attraherar polisen.

33

Då Fowler definierar diskriminering utifrån den typen av

kategorier, menar jag att hans metod med fördel kan användas på mitt studieobjekt. En
viss grupp personer återkommer i artiklarna om Sture Bergwall och därmed finns det
möjlighet att studera hur dessa människor benämns, och om det finns ett samband
exempelvis mellan hur auktoritära och icke-auktoritära figurer framställs.
Fowler påtalar även ett samband mellan diskriminering och makt, vilket han menar är
utmärkande kanske i synnerhet i förhållandet mellan kvinna och man. Han menar att
makt kan innefatta olika förhållanden, men att det mest angelägna vid en diskursanalys
är att se på maktbegreppet som ett asymmetriskt förhållande där en part är tillskriven en
auktoritär makt över en annan persons handlingar och frihet. Man separerar vanligen
begreppen diskursiv makt och ickediskursiv makt. Fowler använder den ickediskursiva
makten vid diskursanalys, vilket är en mer konkret makt, exempelvis polisen och
rättsväsendets makt att arrestera och döma folk. Diskursiv makt innefattar exempelvis
mediers möjlighet att stämpla någon som avvikande. 34
Peter Berglez presenterar i kapitlet Kritisk diskursanalys, i antologin Metoder i
kommunikationsvetenskap, ett delvis annat förhållningssätt till text än Fowler. Berglez
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tillskriver begreppet ideologi en central roll och menar att analysen bör göras från ett
kritiskt kunskapsintresse. Enligt modellen bör man ställa frågor till texten som är
ideologikritiska, vilket innebär att analysen skall göras med misstänksamhet mot den
verklighetsbild, maktordning etc. som ligger till grund för varför nyheten ser ut som den
gör.35 Berglezs modell är också relevant som metod vid analysen av mitt material, då
nyheter i Quick-fallets storlek sannolikt innehåller dolda ideologiska grunder.
Berglez följer Teun Adrianus van Dijks modell för hur man praktiskt kan tillämpa
diskursanalys. Van Dijk har utvecklat en tudelad analysmodell där han separerar analys
på mikro- och makronivå. Makroanalysen är av tematisk och schematisk karaktär.
Tematisk struktur är i huvudsak en hierarkisk organisering av det textuella innehållet.
Det som hamnar högst upp i hierarkin av händelserna som återges i artikeln, presenteras
vanligen i rubrik eller ingress. Material som inte prioriteras i artikeln anses således lågt i
hierarkin.36 Det som presenteras först i en artikel, rubriken och ingressen, bör man enligt
van Dijk studera och kontrollera att det stämmer överrens med följande text.37 Den
schematiska strukturen finner man i texten genom att studera hur det journalistiska
regelstyrda berättandet förhåller sig till verkligheten. Analysen bör kritiskt inbegripa hur
nyheten placeras i ett historiskt sammanhang, samt vilka källor som får utrymme.38
I mikroperspektivet av analysen ska centralt studiefokus ligga på koherens,
implikationer och stilmässiga faktorer. Koherens är uppbyggandet av texten som sätter
den i ett sammanhang och förenar produktions- och läsarperspektivet. Den textuella
koherensen är uppdelad i två delar, lokal och global. Lokal koherens åsyftar till textens
mindre delar, och hur dessa hänger samman. Man studerar också utrymmet mellan de
olika textpartierna som läsaren själv har att fylla i, då de lämnats tomma av
textproducenten. Desto fler hål i texten, desto mer utrymme för läsaren att själv tolka
texten. När läsaren själv får tillföra information till texten präglas ofta den
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informationen i stor grad av kulturella och sociala erfarenheter. Här kan också
ideologier komma att ta sig uttryck, menar Berglez. Den globala koherensen avser ett
mer övergripande sätt att förstå texten. När en text är sammansatt enligt ett särskilt
logiskt mönster, utifrån de mindre textpartierna enligt lokal koherens, kan global
koherens realiseras.39
Vidare i mikroanalysen kan man studera närvarande implikationer. Det innebär att man
söker efter information i nyhetstexten som förefaller irrelevant, och funderar kring om
det kan föreligga ideologiska skäl till att informationen ändå inkluderats i texten.
Slutligen bör man i ett mikroperspektiv analysera den lexikala stilen. Det innebär att
man går till botten med ordval, både vilka ord som tillskrivs en viss aktör eller källa,
men mer allmänt vilka ord som förekommer. Berglez påtalar att man bör fundera kring
om det kan finnas bakomliggande sociokulturella och/eller ideologiska implikationer av
ordvalen.40

9. Analys
Analysdelen inleds med en presentation av resultatet av den kvantitativa analysen, och
följs av en redovisande presentation av diskursanalysen.

9. 1 Kvantitativ innehållsanalys
Det finns skäl att ytterligare påpeka vilket material som ligger bakom resultaten som
kommer att presenteras nedan. I stapeldiagrammen som redovisar hur källfördelningen
ser ut har jag exkluderat de artiklar som har ”övrigt” som huvudfokus. En fullständig
lista över vilken typ av artiklar som förekommer i den katergorin återfinns i bilaga 3,
men några exempel är en allmän artikel om pedofili, ett personporträtt av Leif Silbersky
där han får kommentera rättsfallet, en artikel i Aftonbladet som presenterar exempel på
skämt som snurrar på internet om familjen Clinton där en expert i ämnet jämför med
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Quick-skämt. Bergwall används som exempel i en allmän artikel om psykiatrin i citatet
” En Thomas Quick, till exempel, skulle inte få många HCR 20-poäng” samt en krönika
av Ronnie Sandahl som skriver om hur mördare blir mer mänskliga genom att få sprida
sina egna ord på bloggar och mikrobloggar och exemplifierar genom Bergwalls
twitterkonto.
I bilaga 3 finns även exempel på vad som kan ingå i kategorin ”övrig huvudkälla” samt
”övrig artikelkategori”.

1.1.1 Huvudsaklig källa för samtliga undersökta artiklar
(Tillhörande tabell återfinns i bilaga 2)
%

Ovan presenteras det sammanlagda resultatet av vilka huvudkällor som förekommer i de
artiklar som undersökts. Diagrammet presenteras i första hand som jämförelsematerial
till följande diagram som visar vilka källor som är vanligast förekommande under
respektive

tidsperiod.

Skälet

till

att
20

kategorierna

”förundersökning”,

”rättegångsprotokoll” samt ”domar” har sammanvävts är att de är svåra att separera i de
artiklar där de används som huvudkälla. Vanligt förekommande i de äldre artiklarna är
att journalisten har deltagit under rättgången, där material från förundersökningar
presenteras, samt nya förhör görs. Men i artikeln redovisas även material från tidigare
fall, förhör och domar. Gemensamt för samtliga är att de pratminus som återfinns i
artiklarna ofta är direkt hämtade från rättegångssalen, och de citat som förekommer är
alltså inte en produkt av intervjuer.
I de nyare artiklarna använder journalisterna de olika offentliga handlingarna för att
göra research och använder dokumenten som huvudkälla i artikeln. I somliga fall har
journalisten själv inte läst de många tusentals sidorna i arkiven, utan baserar sin artikel
på det material som presenteras i Dokument Inifrån. Därför har jag valt att separera de
båda kategorierna.

1.1.2 Huvudsaklig källa i artiklar om Sture Bergwall 1998‐01‐01 – 1999‐12‐31
(Tillhörande tabell återfinns i bilaga 2)
%

I artiklarna från sent 90-tal kan man se att den allra vanligaste källan är
förundersökningar, rättegångsprotokoll och domar. Faktiskt ännu vanligare än i det
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totala genomsnittet. Värt att anmärka är att mycket av fakta kring fallen i artiklarna
kommer från förundersökningar där Bergwall inte omnämns, då alla mord han erkänt
har begåtts flertalet år tidigare hämtas alltså information från dåvarande utredningar, där
Bergwall inte förekommer.
Den näst mest förekommande kategorin, åklagare, är i de flesta fall åklagare van der
Kwasts kommentarer i längre eller kortare nyhetstext. Något mer som är värt att
uppmärksamma är att Sture Bergwall själv inte får så mycket plats att uttala sig på. Och
i de fall han får möjlighet att tala i artiklar är det ofta citat direkt hämtade från
rättegångar där huvudkällan är en annan. De tillfällen han får möjlighet att uttala sig
okritiserat är i samband med att han kommenterar sin prosasamling ”Kvarblivelse” som
han gav ut 1999.

1.1.3 Huvudsaklig källa i artiklar om Sture Bergwall 2009‐01‐01 – 2010‐01‐31
(Tillhörande tabell återfinns i bilaga 2)
%
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Även

bland

artiklarna

från

2009-2010

toppar

kategorin

förundersökningar,

rättegångsprotokoll och domar tabellen över huvudkällor. Dessutom grundar sig
materialet från Dokument Inifrån på förundersökningar vilket innebär att de båda
kategorierna gemensamt utgör en förkrossande majoritet av huvudkällorna. Det kan
betyda

att

journalisterna

lägger

ner

mer

tid

på

att

själva

studera

undersökningsmaterialet, eller att man har blivit extra noggrann med att inte förlita sig
på auktoriteter i just Quick-fallet.
Något som är anmärkningsvärt med den här tabellen är att Sture Bergwall själv varit
huvudsaklig källa i en avsevärt högre andel artiklar än tidigare. Det är dels några
debattartiklar skrivna av Bergwall själv, men det förekommer också en hel del reportage
och nyhetsartiklar där Bergwall får möjlighet att uttala sig som huvudsaklig källa.
Advokat Thomas Olsson har skrivit en del debattartiklar under perioden41, men är även
huvudsaklig källa i flertalet nyhetsartiklar och notiser. Siffran är inte jämförbar med
statistiken från 90-talet, eftersom Olsson då inte tillträtt som Bergwalls advokat. Under
perioden lade Olsson fram en resningsansökan, som även gick igenom, vilket
genererade många intervjuer med honom i pressen.

1.1.4 Artikelkategori för samtliga undersökta artiklar
(Tillhörande tabell återfinns i bilaga 2)

41

Att vara författare till debattartikel innebär per automatik inte att man är huvudsaklig källa.
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Det finns även skillnad över tid i vilken typ av artiklar som publicerats. Diagrammet
ovan visar hur den totala fördelningen av artikelkategori sett ut. Fördelningen är
förhållandevis jämn mellan notiser och nyhetsartiklar, följt av debatt, medan övriga
kategorier är föga representerade.
Även i diagrammen över artikelkategori är de artiklar med annat huvudfokus än Sture
Bergwall exkluderade. I många fall handlar det om åsiktsartiklar där mer allmänna
diskussioner om rättsväsendet eller psykiatri förs, där Bergwall står som exempel.

1.1.5 Artikelkategori för perioden 1998‐01‐01 – 1999‐12‐31
(Tillhörande tabell återfinns i bilaga 2)

Under den tidigare perioden var de mest förekommande artiklarna notiser, tätt följda av
nyhetsartiklar. Debattartiklarna upptog förvisso en del av det publicerade materialet
men var förhållandevis få. Skälet till att debattartiklarna var få var att rösterna som var
kritiska mot fallet Quick var några enstaka debattörer, exempelvis Leif GW Persson på
Aftonbladet. I övriga tidningar förekommer debattartiklar men mer sporadiskt.

1.1.6 Artikelkategori för perioden 2009‐01‐01 – 2010‐01‐31
(Tillhörande tabell återfinns i bilaga 2)
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Under de senare åren var det något mer förekommande med åsiktsartiklar än tidigare år.
Om man summerar debattartiklarna och ledarna motsvarar det 21,59 % av samtliga
artiklar, och därtill finns i kategorin ”övrigt” flertalet krönikor om ämnet. Det innebär
att åsiktsartiklarna motsvarar ungefär en lika stor andel som notiserna under de senare
åren. Under perioden har det flitigt debatterats om resningsansökan i fallet Yenon Levi
samt huruvida rättegångarna mot Sture Bergwall utfördes på ett riktigt vis eller ej.
Nyhetsartiklarna utgör en majoritet av det totala innehållet, medan notiserna tappat
mark.

9.2 Diskursanalys
Diskursanalysen följer modellerna som presenterats i metoddelen. Ni får följa
resonemang kring mediebilder och hur beskrivningar leder till att personer uppfattas på
vissa sätt. Likväl de ord som används som de som inte gör det kan påverka hur läsaren
uppfattar det den läser. Jag fokuserar också en del på hur och om källor presenteras och
hur de värderas. Jag bortser från journalisterna bakom texterna, då nyhetsartiklar avses
vara objektiva beskrivningar som ansvarig utgivare för respektive tidning står bakom.
Vardera tidsperioden inleds med en kortare diskussion av de tre artiklarna gällande
rubrik, nedryckare och ingress. Dessa avsnitt kan även ses som en kortare presentation
av artiklarna. Artiklarna i sin helhet återfinns i bilaga 4.
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9.3 Tidiga rubriker, nedryckare och ingresser
I de tre studerade artiklarna från 1990-talet är följande rubriker, nedryckare och
ingresser satta. Efter vardera artikel kommenterar jag hur väl de stämmer överens med
resterande text i artikeln samt om hierarkin över vad som är viktigast innehållsmässigt
stämmer. Föremål för studien är samma artiklar som under 9.4.
Svenska Dagbladet, 1997-05-06
Rubrik: Minnena tvingar Quick till pauser
Nedryckare: - Overklig stämning i rättssalen när seriemördaren beskriver hur israelisk
turist dog
Ingress: FALUN (SvD) Flera gånger tvingades seriemördaren Thomas Quick avbryta
sin berättelse när rättgången mot honom inleddes på måndagen i polishuset i Falun.
Quick har svårt att redogöra för de fruktansvärda minnena han bär på.
Rubriken kan tolkas som att människan är svag och att även fast hon själv åsamkat
något kan minnena vara övermäktiga. Även om artikeln är skriven på ett sådant sätt att
den enda troliga utgången är att Bergwall är skyldig, kan man tolka rubriken som att det
är synd om Bergwall. Ordet ”tvingar” associeras gärna med något negativt, även om att
”tvingas ta pauser” nödvändigtvis inte är negativt. Implicit förstår man redan i rubriken
att minnena är svåra, och därför tvingar de Quick till pauser.
Nedryckaren är aningen ospecifik. Overklig stämning kan förknippas med något
negativt, men det är inte helt tydligt vad det faktiskt innebär. Om man försöker
återknyta till senare delar av artikeln kan man ana en känsla av obehag hos journalisten,
som tycks ha blivit tagen av rättegången. Dock förklarar inte det ordvalet, eftersom det
vanligen inte är samma person på tidningen som sätter rubriker och skriver artiklar.
Ingressen behandlar jag mer utförligt i avsnitt 9.4 men i korthet kan man konstatera att
”seriemördaren bär på fruktansvärda minnen”, vilket inte är någon nyhet i sig. Det enda
man egentligen fått reda på efter rubrik, nedryckare och ingress är att Bergwall tar
många pauser under rättegången.
Expressen, 1998-04-28
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Rubrik: Mamman och Quick i rätten
Nedryckare: Så berättar Quick om mordet på 9-åriga Therese
Ingress: SÄKERHETSSALEN, STOCKHOLM. Strax efter halv tio idag kom den
mördade Thereses mamma Inger-Lise Johannessen till Stockholms tingsrätt. Där ska
hon under dagen möta sin dotters mördare, Thomas Quick.
Expressen väljer att lyfta mötet mellan mamman till den mördade flickan och Bergwall.
God möter ond, och dessutom ska den onde berätta om vad han gjort för den gode, får
man reda på i nedryckaren. I ingressen får man reda på samma sak och därtill vilken tid
mamman ankom till rättssalen.
Brödtexten följer samma tema där fokus ligger på Sture Bergwalls berättelse, hur den
berättas och vad han berättar samt hur dessa berättelser mottas av Inger-Lise
Johannessen. Nedryckaren sammanfattar väl vad artikeln handlar om. Utöver det som
presenterats i rubrik och ingress finns även en mer allmän beskrivning av hur
rättegången haft sin gång med citat av exempelvis Christer van der Kwast.
Dagens nyheter, 1998-05-06
Rubrik: ”Vi måste tro på Quick”
Nedryckare: Rättegången slut. Åklagare och försvarsadvokat överens i skuldfrågan.
Ingress: Man måste tro på Thomas Quick när han säger att han har mördat den
nioåriga norska flickan Therese Johannessen. Det budskapet fick Hedemora tingsrätt av
både åklagaren Christer van der Kwast och Quicks försvarsadvokat Claes Borgström
efter den fem dagar långa huvudförhandlingen i säkerhetssalen i Stockholm.
I ett annat sammanhang, vore det en toppnyhet att ”Åklagare och försvarsadvokat
överens i skuldfrågan”, vilket man kan tro att det är då det står i nedryckaren. Men
istället för att ifrågasätta varför försvarsadvokaten inte försvarar sin klient väljer
tidningen att gå på vinkeln att om båda dessa auktoritära personer är eniga i
skuldfrågan, så måste det vara så. Brödtexten följer rubrik och ingress väl, det handlar i
huvudsak om varför man kan lita på Bergwall. Om man följer textens hierarkiska
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struktur är rubrik och ingress rimliga i förhållande till brödtexten.
I brödtexten finns förklaringar till varför Borgström och van det Kwast kommit fram till
Bergwalls skuld. Vem som står bakom det exakta citatet som rubriken grundar sig på är
dock oklart.

9.4 Mediebilder under de tidiga åren
Och så massmördaren Thomas Quick, 48. Sadistisk pedofil och nekrofil kannibal.
Seriemördare som erkänt att han rövade bort Therese, skändade och styckade hennes
kropp och grävde ner kvarlevorna i ett skogsparti. För att ett år senare återvända, gräva
upp dem, lustfyllt leka med dem och sprida ut dem. (Expressen, 1998-04-28, s. 8)

Under 1990-talet präglas nyhetstext, som utger sig för att vara objektiv, av en rå ton där
Sture Bergwall allt som oftast utmålas som en hänsynslös människa. Jag kommer att
exemplifiera detta i några citat från de studerade artiklarna med efterföljande
reflektioner. Citatet ovan är hämtad ur en artikel publicerad i samband med
rättegångarna i fallet Therese Johannessen, en norsk flicka som försvann i de norska
skogarna 1988. Bergwall beskrivs som ”massmördare”, ”sadistisk pedofil” och
”nekrofil kannibal”. Starka beskrivningar som journalisten använt utan att ange någon
källa eller har några egentliga bevis. Vid tidpunkten för rättegången har Bergwall redan
erkänt ett stort antal mord, men har ditintills dömts för 4 av dem. Definitionen av
massmord är att avsiktligt ha dödat tre eller flera personer vid ett och samma tillfälle42,
vilket inte är vad som skett i Bergwalls fall. Så även om det inte finns några tvivel om
att Sture Bergwall vid tillfället, rättsligt, är seriemördare, är åtminstone en av
beskrivningarna av Bergwall i artikeln är diskutabla. I de andra två beskrivningarna, kan
man anta att artikeln anspelar på vad som kommit fram i domarna. Dock var de offer
som Bergwall ditintills dömts för att ha mördat 24, 35, 39 respektive 15 år, vilket gör att
man även kan ifrågasätta påståendet om pedofili.
Adverbet ”lustfyllt” är ett målande adverb som i det här fallet ytterligare spär på det
vansinne som artikeln tycks vilja förmedla att Bergwall uppvisar.

42

Wikipedia. Sökord ”massmördare”, se bilaga.
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I artikeln finns också en beskrivning av Bergwall från rättgången.
Thomas Quick, iklädd en svart tröja med krage, satt tillsammans med sin advokat Claes
Borgström. Mesta delen av tiden tittade han bara rakt fram, ibland snurrade han sakta
fram och tillbaka på snurrstolen. Han tittade intresserat på åklagaren. När åklagaren
Christer van der Kwast kom in på de mest avskyvärda delarna av sin berättelse, om hur
Thomas Quick styckat den lilla flickan och placerat likdelarna i plastpåsar, så tog Thomas
Quick upp ett vitt papper ur bakfickan på sina byxor. Han prasslade lite med pappret och
advokat Borgström gav honom en kort blick. Sedan fortsatte han att lyssna intresserat på
åklagaren.

Beskrivningen av Bergwall innehåller inga särskilt starka eller specifika drag. Att
prassla med papper eller snurra på stolen kan förvisso implicera ett nervöst eller osäkert
beteende men den svarta tröjan med krage och ett intresserat lyssnande till åklagaren är
relativt intetsägande uppgifter.

Ändå presenteras beskrivningen i artikeln, vilket

antingen kan betyda att det var de mest utmärkande drag som Bergwall uppvisade under
rättegången, eller att journalisten själv tycker att svart tröja med krage symboliserar
något särskilt.
De auktoriteter som omnämns i artikeln framställs ofta som de som innehar sanna
uppgifter. I citatet ovan har van der Kwast en ”berättelse”, som syftar till berättelse av
hur det faktiskt gick till. Även advokat Claes Borgström framställs genomgående som
en aktör som innehar sanningen, nämligen att Bergwall är, vilket presenteras som
tidigare nämnt i artikeln, en ”massmördare, sadistisk pedofil och nekrofil kannibal”.
Någon övrig källa till påståendet om Bergwall återfinns som nämnt inte.
Vidare får Bergwalls advokat Borgström uttala sig om förhören, som sker inför Therese
Johannessens mamma.
Jag tror inte att någon människa kan förstå vilken påfrestning det innebär för Thomas
Quick att berätta om det han gjort inför offrets mamma.

Borgström utgår från att Bergwall är skyldig, vilket gör att de auktoriteter som får tala i
artikeln alla är enade i skuldfrågan. Thereses mamma som också deltar under
rättegången framställs däremot på följande sätt.
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Inger-Lise Johannessen, en söndertrasad mamma som i snart tio år tvingats leva utan att
veta vad som hände med hennes lilla dotter.

Att vara söndertrasad som mamma, då ens barn gått bort är inte något säreget. Men
ordvalet ger ändå en bild av mamman som ickeauktoritär, sammanbruten. Inger-Lise
Johannessen är den enda aktören i artikeln som presenteras som någon som tvivlar på
Bergwalls skuld.
Hon har förtvivlat kämpat för att få veta vad som egentligen hänt hennes dotter. Men inte
ens nu, trots den förkrossande indiciekedja som polisen pusslat ihop till stöd för Tomas
/sic!/ Quicks erkännande, säger hon att hon är säker:
- Jag har ingen grav. Jag har ingenting. Därför måste man fortsätta leta efter Therese, har
hon sagt.

Inger-Lise Johannessen tvivlar alltså på ”den förkrossande indiciekedja” som ligger till
grund för åtalet mot Sture Bergwall. Att hon ”förtvivlat” kämpat förringar hennes
nykterhet och att hon vill utreda fallet vidare, och därmed går mot vad både advokat och
åklagare anser, gör att hennes söndertrasade själ inte ges samma auktoritet som de båda
juristerna.
Indiciekedjan som artikeln hänvisar till finns presenterad i en underartikel.
Här är bevisen som Thomas Quick hoppas ska övertyga tingsrätten om att han är
mördaren. /…/ Det tog ända fram till 1996 innan sanningen kom fram när Thomas Quick
började erkänna att Therese var ett av de små barn han lustmördat.

Det är Sture Bergwall själv som vill övertyga rätten, tillsammans med sina auktoritära
följeslagare Borgström och van der Kwast. Sanningen kom enligt artikeln fram år 1996,
två år före rättegången. Åtta år efter mordet. Med sanningen åsyftas alltså det som
artikeln redovisar. Det är en kombination av vad som sägs i rättssalen, i tidigare
polisförhör samt i samtal med psykiatriker.
Knappt ett år tidigare, vid tidpunkten för rättegången mot Sture Bergwall i fallet Yenon
Levi publicerades en artikel i Svenska Dagbladet. Artikeln är utformad så att Bergwalls
egen berättelse ligger till grund, men den styrks återigen av både åklagare van der
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Kwast och advokat Borgström.
Såväl åklagaren Christer van der Kwast som Quicks försvarare, advokaten Claes
Borgström, är säkra på att det Quick erkänt är riktigt. Detaljerna är alldeles för många för
att han skulle kunna ha hittat på dem. (Svenska Dagbladet, 1997-05-06, s. 8)

Återigen drar även journalistiken i den riktning auktoriteterna drar. Det Sture Bergwall
säger bekräftas genom att advokat och åklagare håller med och inga övriga källor
presenteras.
Bergwalls lynne i rättssalen beskrivs denna gång på följande vis.
Quick har svårt att redogöra för de fruktansvärda minnen han bär på. Långa perioder ger
han en sammanhängande detaljerad skildring. Men så plötsligt, när allt bara blir alldeles
för påträngande och brutalt, så stannar han, för skakande en mugg vatten mot munnen och
blir tyst i flera minuter. Vid flera tillfällen måste rätten ta paus.

Bergwall bär enligt citatet på fruktansvärda minnen, helt i enighet med vad
auktoriteterna runt Bergwall vittnar om. Och enligt journalistens egna betraktelser
uppvisar Bergwall ett labilt beteende där darrandet och tystnaden är följd av att
berättelsen är för brutal. Återigen används ordet ”brutal” i sammanhanget. Ordet
används vid tre tillfällen i just den här artikeln.
Det var en sommardag 1988 som Thomas Quick kände vad han beskriver som en
annalkande fara, samma känsla som tidigare lett till att han brutalt dödat flera andra unga
människor.

Han har visserligen erkänt mord på flera unga människor vid den här tidpunkten. Men
Bergwall är de facto endast dömd för tre mord, varav två var på ett vuxet par. Det är
uppenbart att journalisten blivit hänförd och berörd av Bergwalls berättelse i rättssalen,
eftersom det inte finns något annat bevis än Bergwalls berättelse på att ”flera andra unga
människor” skulle vara ”brutalt dödade” av Bergwall.
I artikeln i Dagens Nyheter från 1998-05-06 kan man nästan ana en underton av beröm
som tillskrives Bergwall när han lyckas beskriva rätt minnen under rättegången.
/…/ har han vid vallningen på plats 1996 kunnat peka på förändringar, ett hus som
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kommit till och ett buskage intill kyrkan som försvunnit. Han har också kunnat beskriva,
och vid vallning hittat, vägar och stigar /…/ Här har han kunnat peka ut eldplatser /…/
(Dagens Nyheter, 1998-05-06, s. 5)

Att ”han har kunnat” är semantiskt inte långt ifrån att ”han har lyckats”. ”Att kunna” är
också samma typ av språk som brukar användas om barn som klarar av någonting,
vilket antagligen är ett medvetet ordval då det hade varit förhållandevis enkelt att
komma runt genom att kort skriva ”Han har pekat på”, ”han har beskrivit”.
Det är denna artikel som inleds med informationen att åklagare och försvarsadvokat är
eniga i fallet. Så följer också artikeln, men vid ett tillfälle tycks artikelförfattaren känna
att det är nödvändigt att ytterligare förklara försvarsadvokat Borgströms roll.
Borgström, vars uppgift det är att tillvarata sin klients intressen, menade att det i
allmänhetens ögon finns två oförenliga lösningar när det gäller Thomas Quick.

Citatet följs dock av att Borgström avfärdar allmänhetens lösningar på problemet och
konstaterar istället att:
– /…/ Det krävs ett stort mod att berätta det som Thomas Quick berättat.

Claes Borgström får även i ytterligare ett citat möjlighet att övertyga tvivlare om
Bergwalls skuld.
– Även om Quick haft en hel rad försvarare, som kämpade för att han skulle bli fri, så
skulle de inte kunna få någon att tro att Thomas Quick aldrig varit i bostadsområdet Fjell
och att han inte var där just vid den tidpunkt då Therese försvann, sade Claes Borgström i
sin slutplädering.

Citatet kan tolkas på olika sätt, antingen kan man läsa det som att Borgström inte har
kämpat för att Bergwall skulle bli fri men att någon annan kunde ha gjort det. Eller som
att Borgström faktiskt kämpat för att bevisa att Bergwall inte befunnit sig i Fjell. Men
med bakgrund av hur artikeln i övrigt är utformad och i kombination om Borgströms
övriga uttalanden kan man anta att han snarare ”hjälpte” Bergwall att bevisa att han
varit i bostadsområdet.
Enligt van Dijks diskursanalys bör man även titta på vad som inte står i artiklar. I de
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studerade artiklarna från slutet av 1990-talet finns inga förklaringar till Bergwalls
brutala mord. Bakomliggande förklaringar till de psykologiska störningar som placerat
Bergwall på Säter nämns inte. Att ge bakgrund till oförsvarbart beteende är förvisso inte
norm, men det vore att tillskriva Bergwall åtminstone några mänskliga egenskaper. Vid
de tillfällen han får utrymme att tänka eller tala handlar det främst om hur han i
skepnaden av en hänsynslös seriemördare planerade råa mord.
Det var en sommardag 1988 som Thomas Quick kände vad han beskriver som en
annalkande fara, samma känsla som tidigare lett till att han brutalt dödat flera andra unga
människor.

Genom att inte tillskriva Bergwall några mänskliga egenskaper alienerar man honom
från allmänheten och individen får mer utrymme att distansera sig från det onda.

9.5 Senare rubriker, nedryckare och ingresser
Under senare år har journalistkåren haft ett annat angreppssätt i artiklar om Sture
Bergwall. Jag har sökt att hitta avvikande exempel, men förutom en del extrema fall (ex.
Gubb Jan Stigson) tycks kåren gå i en och samma riktning; att Bergwall är oskyldig och
att de auktoriteter som figurerade i Quick-utredningarna borde ha ifrågasatts hårdare.
Dagens Nyheter 2010-03-27
Rubrik: De dubbla bilderna av Quick
Nedryckare: Seriemördare eller inte? Inom kort lämnas en ny resningsansökan in för
Thomas Quick, och nya ifrågasättanden kommer fram om domarna. Fallet har länge
splittrat experterna.
Ingress: Få brottslingar skrämmer, och fascinerar så mycket som seriemördare.
Personer som njuter av att tortera och ta livet av andra människor dyker ständigt upp i
böcker och filmer. Då och då dyker de också upp i verkligheten. Just nu står kampen
hård om Thomas Quick är en sådan person.
Rubriken är ett spel som går igen i bildsättningen till artikeln. Mitt på uppslaget finns en
ansiktsbild av Bergwall publicerad, där högersidan är mörk och västersidan är ljus (se
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bilaga 4). Rubriken ger sken av att artikeln ska framställa båda sidorna på liknande sätt
men eftersom Bergwall fått resning beviljad i ett fall, och har fler resningsansökningar
på väg när artikeln publiceras blir artikeln lätt vinklad till Bergwalls favör. Det är
förvisso fler namn publicerade på personer som är övertygade om Bergwalls skuld (van
der Kwast, Claes Borgström, Sven Å Christianson, Gubb Jan Stigson, Seppo Penttinen,
Birgitta Sthåle) än de som representerar de som underkänner domarna (Leif GW
Persson, Ulf Åsgårdh och Hannes Råstam). Dock nämns exempelvis Bergwalls
nuvarande advokat Thomas Olsson i artikeln, och man får väl anta att han tror på
Bergwalls oskuld. Och oavsett hur stort antal personer det finns som stödjer den ena och
andra bilden av Bergwall, är artikeln vinklad mot att Bergwall är oskyldig.
Något som är intressant i nedryckaren är hur man samlar alla ovan nämnda personer
under begreppet ”experter”. Samtliga har olika bakgrund och är involverade i fallet på
olika sätt. Det finns flera yrkesgrupper som bör anses som experter i fallet som inte
finns representerade, såsom domare och kriminaltekniker.
I det stora hela motsvarar rubriken brödtexten väl men ingressen är inte av
sammanfattande karaktär, utan syftar främst till att locka till läsning. Journalisten
fortsätter jämförelsen med filmens värld men övergår ganska snart in på det specifika
Quick-fallet.
Svenska Dagbladet, 2009-12-18
Rubrik: ”Det känns helt fantastiskt”
Nedryckare: Thomas Quick beviljas resning i målet om mordet på en turist i Dalarna
1988
Ingress: Efter 19 år bakom lås och bom beviljades Thomas Quick i går resning i ett av
de åtta mordfall han erkänt och dömts för men sedan tagit tillbaka. Under våren
kommer hans advokater med fler resningsansökningar. Men frågan är om det blir
någon ny rättegång.
Rubriken låter som något hämtat från ett sportsammanhang, men det finns en stor bild
på sidan som gör att man genast förstår sammanhanget. Och dessutom blir det tydligare
i kombination med nedryckaren. Även ingressen bidrar med ny information som gör det
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ännu tydligare vad artikeln handlar om. Frågeställningen i sista meningen är inte direkt
kopplad till varken rubrik eller nedryckare, men får ganska mycket fokus i brödtexten.
Rubrik och ingress funkar bra med brödtexten, då det också finns ett stort fokus på hur
Bergwall känner sig efter att ha fått resningsansökan beviljad. Citatet i rubriken
återfinns i brödtexten i ett längre citat av Bergwall. I artikeln nämns namnet på den
mördade israelen som resningen gäller endast en gång, vilket gör det rimligt att fallet
endast nämns som ”ett av åtta mordfall” i ingressen.
Aftonbladet, 2009-04-21
Rubrik: ”Jag var inte nykter en sekund”
Nedryckare: Thomas Quick har tagit på sig över 30 mord – nu berättar han om varför
han ljög
Ingress: Han kallade sig Thomas Quick och erkände över 30 mord. Men nu ändras
bilden av Sveriges värste seriemördare. – Den här processen kommer visa att allt är
bluff och båg, säger Sture Bergwall, 58, dömd för åtta mord.
Rubriken i kombination med nedryckaren kan tyckas implicera en ren och skär
bortförklaring från Bergwall. Men i artikeln beskrivs det onyktra tillståndet som annat
än önskvärt, då kliniken på Säter sjukhus ständigt pumpade i Bergwall
narkotikaklassade mediciner. Det är kanske inte vad man tänkter på när man läser
rubriken. Rubriken passar ihop med nedryckaren i det hänseendet att det är uppbyggt
som ett typiskt ”tala-ut”-reportage. Det enda som är speciellt är att det är bakvänt,
eftersom Bergwall talar ut om vad han inte gjort.
I brödtexten kan man läsa att Bergwall dels menar att han manipulerade sig själv, men
också att han blev manipulerad av van det Kwast och flera andra auktoritära personer.
Det sistnämna är i min mening mer intressant och bör placera sig högre i den
hierarkiska strukturen av texten. Samtidigt får man ha i åtanke att det är skillnad mellan
morgontidningar och kvällstidningar, som i stor utsträckning lever på att sälja
lösnummer. Det är inte osanning att han i artikeln berättar varför han ”ljög”, men det är
mer sant att han berättar bakgrunden till varför han gjorde gav falska erkännanden.
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9.6 Mediebilder under de senare åren
Som redan delgivits i föregående avsnitt har artiklar om Bergwall haft ett annat
angreppssätt under de senaste åren. Sture Bergwall utmålas numera ofta som ett offer
för omständigheterna eller för rättssystemet. Han får uttala sig oftare och friare, och
hans nya ord beskrivs gärna som den rådande sanningen.
Thomas Quick ser fram emot sin tjugonde jul på Säters rättspsykiatriska klinik i Dalarna
efter Svea hovrättets /sic!/ beslut att rättgången om mordet på den israeliska turisten
Yenon Levi ska tas om.
– Det känns helt fantastiskt. Jag är oerhört, oerhört glad. Beskedet var en kolossal lättnad,
jag har knappt sovit i natt. (Svenska Dagbladet, 2009-12-18, s. 10)

Sture Bergwall ges utrymme att ”se fram emot jul”, vilket gör honom mänsklig. Den
första resningsansökan har gått igenom, vilket är ett konkret besked och upprinnelsen
till Bergwalls lycka. Både ”oerhört” och ”kolossal” är relativt högtravande ord som gör
att Bergwalls uttalande andas intellekt. Adverbet ”oerhört” upprepas dessutom, vilket
kan ge ytterligare intryck av ett bombastiskt uttalande.
Vidare uppmuntrar Bergwall allmänheten att se dokumentären om det finns några som
tvivlar. Med efterföljande kommentar om hur han själv upplevde att se sig själv på bild,
i synnerhet från vallningarna.
När jag såg det själv för första gången kände jag inte igen mig själv – det var en annan
person. Jag blir förvånad över det jag har sagt.

Vid sidan av att det är reklam i artikeln för Råstams dokumentär är det dessutom ett
exempel på hur Bergwall känner sig som ett offer och dessutom framställs på sådant vis.
En människa som är neddrogad av medicin utskriven av rättsläkare och psykiatrier, till
den grad att han inte känner igen sig själv i efterhand blir lätt att framställa som ett
offer. Kanske i synnerhet i Sverige där psykofarmaka är ett väldebatterat och omstritt
ämne.
I artikeln presenteras auktoriteterna annorlunda än i artiklarna från 1990-talet.
Varken åklagare Christer van der Kwast eller Quicks dåvarande advokat Claes Borgström
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vill kommentera resningsbeslutet. – Det enda jag kan säga är att det är bra att resning har
beviljats så att saken utreds, säger Borgström. Christer van det Kwast står fast vid att han
inte anser att det finns skäl för resning.

Först står det i artikeln att ingen av juristerna vill kommentera beslutet, vilket kan göra
att de framstår som vrånga. Men faktum är att de båda kommenterar beslutet i de två
nästkommande meningarna. Av van der Kwasts kommentar framgår inte i vilket forum
han kommenterat beslutet, men likväl är det en kommentar som presenteras. Borgströms
kommentar är skriven på ett sådant sätt att man kan anta att han sagt det direkt till
tidningen.
Psykiatrikern Sven Å Christianson som utformat flera vallningar i några av de fall som
Quick dömts för, tror inte att sista ordet är sagt och menar att det inte går att veta när
Quick talar sanning – vare sig nu eller då.

En vanlig kritik som riktas mot de som varit nära involverade i fallet Quick är att
samtliga fått en karriär spikrakt uppåt efteråt. Sven Å Christianson har egna incitament
att Quick-utredningen ska hålla sig aktuell, men också att Bergwall ska även
fortsättningsvis framställas som en svårt psykiskt sjuk människa. När artikeln i Svenska
Dagbladet publicerades (2009-12-18), var det nämligen bara ungefär tre månader innan
han skulle släppa sin bok I huvudet på en seriemördare, som till stor del grundar sig på
Christiansons intervjuer och samtal med Bergwall som lett till erkännandena.
Christianson hävdar dock i en artikel i Dagens Nyheter att det är ointressant för honom
huruvida Bergwall är skyldig eller ej.
– Jag har varit intresserad av den här utvecklingen in i det sadistiska beteendet. Sture
Bergwall har varit en oerhörd källa för mig och är väldigt intressant, oavsett om han tar
tillbaka sina berättelser eller inte, säger Sven Å Christianson. Han har själv påståtts
tillhöra den falang som pekat ut Quick som seriemörare. Han håller inte med. – Jag har
stått lite utanför. Det har varit oerhört lärorikt att se hur Bergwall manipulerar media,
polis och psykologer. (Dagens Nyheter 2010-03-27)

I citatet menar Christianson att han stått utanför den innersta gruppen i utredningarna
mot Bergwall. Man kan tänka sig att han försöker göra sig fri från skuld. Men frågan är
om han lyckas, då han har haft nära kontakt med Bergwall, blir han kanske ändå en del
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av skulden om han hela tiden stått och beundrat hur Bergwall manipulerat människorna
i sin omgivning.
Följande utdrag är hämtat från en artikel som publicerades i Aftonbladet strax före
resningsansökan i fallet Yenon Levi.
I kärntruppen ingick också förhörsledaren Seppo Penttinen, Säters chefspsykolog
Birigitta /sic!/ Ståhle samt minnesforskaren, psykologiprofessorn Sven Åke Christianson,
och rättsläkaren Anders Eriksson. Sture Bergwall betecknar dem i dag som kriminella
personer som borde åtalas för att de manipulerat rättsprocesserna mot honom.
(Aftonbladet 2009-04-21)

Artikeln grundar sig till stor del på Sture Bergwalls egna uttalanden men i det här fallet
är det journalistens ord. De aktörer som tidigare varit ansedda auktoriteter benämns nu
som en ”kärntrupp”, och det är inte i en positiv bemärkelse. Samtliga benämns vid
namn och titel. I stycket innan namnges Christer van der Kwast som den främsta
manipulativa personen i Quick-fallet, i kombination med Sture Bergwall själv. Men
även ”kärntruppen” anses av Bergwall vilket inte dementeras i artikeln, alltså vara
skyldiga till neddrogandet och manipulerandet av Quick.
Bergwall beskrivs i artikeln som en ny person, en insiktsfull människa som dock bär på
en hel del ånger. Liksom i andra artiklar som publicerats under de senare åren finns det
beskrivningar och citat av Bergwall i texten som gör att han implicit får en offerroll.
– Det här är så allvarligt, det är ju en demokratifråga tycker jag, att ha ett rättsväsende
som havererar fullständigt, det är ju mycket allvarligt. Sture Bergwall låter emellanåt
ändå glad på rösten och skrattar till. Även om det är en bra bit kvar till att bli frikänd
juridiskt så har det redan skett i den privata sfären. – Jag har nu äntligen kontakt med alla
mina syskon igen, efter 20 år.

Trots att han framställs samt framställer sig själv som ett offer för det svenska
rättsväsendet så får Bergwall även känna sig glad och skratta då han fått kontakt med
sina syskon. Kontakten gör honom visserligen mer mänsklig, men samtidigt kanske han
ytterligare intar en offerroll då det framställs som att det är det svenska rättsväsendet
som separerat honom från sina syskon under så lång tid.
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Bergwall använder sitt fall för att kommentera hur väl fungerande demokratin är, vilket
journalisten har valt att inkludera i artikeln. Om ett rättsväsende havererar finns det
visserligen skäl att ifrågasätta hur väl demokratin i landet fungerar, men vid tidpunkten
för artikeln hade endast en resningsansökan till ett av åtta mord lags fram, och
resningsansökan hade ej behandlats än och därmed ej heller beviljats (det har den först
nu gjort, och resningsansökan nummer två är under behandling).
I fakta som presenteras i artikeln finns en osäkerhet gällande skuldfrågan som inte
förekommit tidigare. Följande meningar står efter konstaterandet att Bergwalls
nuvarande advokater lämnat in en resningsansökan i fallet Yenon Levi.
…Han hittades död i Dalarna 1988. Thomas Quick dömdes nio år senare för att ha mördat
honom. Han började erkänna kort efter att TV3:s Efterlyst tagit upp fallet.

Trots att Bergwall är dömd för mord, väljer Aftonbladet att skriva ”för att ha mördat
honom”. Det ger intryck av att han blir dömd för att mörda honom, fast han inte har det.
I tidigare artiklar, där utgångspunkten har varit att Bergwall utfört morden har
tongångarna varit andra.
Det råder en overklig stämning i rättssalen när Quick beskriver hur han brutalt mördade
den 24-årige israeliske turisten Yenon Levy /sic!/ i Rörshyttan för snart nio år sedan.
(Svenska Dagbladet, 1997-05-06, s. 8)

Med adjektiv så som ”brutal” och ”overklig” bygger man upp en stämning kring mordet
och Bergwall som skrämmande och alienerande. Även ”Han började erkänna” i den
nyare artikeln skiljer sig från de äldre artiklarna där det ofta beskrivs som att Bergwall
erkänner sanningen, se exempel i föregående avsnitt (9.3, 9.4). Att man nämner att
erkännandena började i samband med Efterlysts program om fallet implicerar att
Bergwall skulle ha hämtat sina uppgifter om fallet från programmet, vilket är en
spekulation.
Även i Dagens Nyheter har tonen ändrats när man beskriver Bergwalls erkännanden i en
senare artikel.
Efter råndomen bytte Sture Bergwall identitet till Thomas Quick och började berätta om
händelser som var minst lika skrämmande och brutala som vad ”Hannibal the cannibal”
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gjorde på bioduken.

Bergwall ”började berätta”, istället för att erkänna. Och hans berättelser jämförs med
fabricerade filmhistorier. Artikelns huvudsyfte tycks vara att klargöra huruvida domarna
mot Bergwall är riktiga eller ej, men det finns ett övervägande fokus på det senare. I
citatet ovan kan man därmed ana en underton av att Bergwalls historier är lika
fabricerade som de i När lammen tystnar.
Sture Bergwall får i Aftonbladets artikel från 2009-04-21 själv lägga fram skäl till att
han erkänt mord han inte begått.
– Jag levde i en dimvärld den här tiden. Ju mer jag berättade desto mer bensodiazepiner
fick jag. Och desto mer klappar fick jag i ryggen. /…/ – Men det var inget behov att synas
i media. Utan det var ett behov att bli bekräftad här på kliniken.

Det var enligt Bergwall dels ett bekräftelsebehov som styrde honom, dels ett
narkotikamissbruk, som framgår om man läser vidare i artikeln. Det här är förvisso bara
Sture Bergwalls egna citat, men inget i artikeln motsäger uppgifterna, utan uppgifterna
tycks snarare användas som källa till sanningen.
Sture Bergwall hade i praktiken blivit en tung drogmissbrukare inne på Säters sjukhus,
med närapå fri tillgång till de mediciner han ville ha. Han hade blivit en märklig sorts
VIP-patient.

I fallet Yenon Levi, som artikeln handlar om, har resningsansökan lämnats in, men inte
gått igenom. De nya uppgifter som Bergwalls advokater presenterar i resningsansökan,
är inte i första hand kopplade till narkotikamissbruket, utan till undanhållna bevis och
oriktiga uppgifter som lämnats både av Bergwall själv samt förhörsledare Seppo
Penttinen. Den informationen står visserligen i en faktaruta intill artikeln, men det finns
ingen källa i artikeln till uppgiften om att Bergwall skulle vara en VIP-patient på
kliniken.
I Dagens Nyheters artikel från 2010-03-27 finns både röster som talar för och mot
Bergwalls skuld. Vid tidpunkten för den här artikeln hade ännu inte den andra
resningsansökan, i fallet Therese Johannessen, lagts fram och det hade heller inte
framkommit ny fakta om ett bevis i fallet, där benbitar visat sig vara trä eller plast. Men
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tendenser finns ändå i texten att den ena sidan är den som har rätt och den andra fel.

10. Slutdiskussion
Det mest utmärkande gällande vilka huvudkällor som används i artiklar på 90-talet
respektive de senaste åren är att Sture Bergwall numera har möjlighet att uttala sig som
en värdig källa. Under de tidigare åren användes i första hand Bergwalls ord från
rättegångar, där målet med citaten tycks vara att framställa honom på ett visst sätt. I
många fall som en rå mördare utan mänskliga värden. Något mer anmärkningsvärt från
de tidigare åren var att åklagare förekom som huvudkälla i många artiklar. Christer van
der Kwast var en flitig källa då, men har under de senare åren valt att undvika att uttala
sig i fallet. Däremot har andra åklagare börjat deltaga i diskussionen, vilket har
inneburit att åklagarkategorin fortfarande är förhållandevis hög som huvudkälla.
Jag valde även att inkludera de resultat jag fick i den kvantitativa undersökningen
gällande artikelkategori i analysen. Det ante mig att debattartiklarna skulle vara fler
bland de senare artiklarna, då debatten både kring Bergwalls skuldfråga och
rättsväsendets trovärdighet i stort skenat iväg. När jag kontrollerade hur fördelningar av
artikelkategori såg ut visade det sig att det stämde, vilket vad skälet till att jag
inkluderade resultatet i analysdelen.
I diskursanalysen gjorde jag flera intressanta iakttagelser. För det första så används ett
annat språk i artiklarna från 90-talet. Journalisterna räds inte att använda beskrivningar
som kan tyckas stötande eller som det inte finns några direkta belägg för. Det tycks ha
funnits större utrymme för journalisten att själv prägla texten med egna känslor under
sent 90-tal. Dock tycker jag inte att det förtar trovärdigheten av min undersökning då
artiklarnas upphovsmän ändå i slutändan är tidningens ansvarige utgivare. Det förefaller
snarare mer intressant just för att artiklarna blir extra starka.
I flera artiklar från 90-talet förekommer ordet ”brutalt”. Det är än idag ett vanligt ord i
tidningsnyheter för att beskriva mord eller rån eller liknande. Dock har jag inte sett det i
samband med Bergwall i nyare artiklar. Jag har även givit exempel på hur expressen ger
Bergwall beskrivningarna ”massmördare, sadistisk pedofil och nekrofil kannibal” i en
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artikel från 1998. Detta utan egentlig källa och som jag lagt fram i 9.4 är dessutom
minst tre av beskrivningarna ren osanning.
Auktoriteterna och Bergwall har bytt plats när det gäller vilken sida journalisterna och
allmänheten står bakom. De auktoritära figurerna fick presentera sanningen i artiklarna
från 90-talet medan Sture Bergwall själv numera får redogöra för den rådande
sanningen. Åklagare Christer van der Kwast och advokat Claes Borgström anklagas ofta
för att ha fått karriärer spikrakt uppåt efter händelsen, vilket antagligen bara bidrar
ytterligare till att media framställer de båda juristerna som skurkar. Även flera andra i
den innersta kretsen närmast Bergwall har ifrågasatts både om de gjort rätt inför lag och
etik, och framställs också ofta som skurkar.
Det är visserligen till följd av Råstams dokumentär som bilden av Bergwall tycks ha
ändrats. Men även det faktum att han själv får större utrymme i media påverkar bilden.
Han får plats att bli mänsklig, vilket var det journalisterna på nittiotalet strävade bort
ifrån. Så resultatet av den kvantitativa undersökningen i kombination med den
kvalitativa påvisar i stort sett samma resultat.
Något som är klart är att journalistkollegiet gjort en käppvändning i skuldfrågan och
således har språket ändrats i artiklar om Bergwall. Vilket kanske inte är så konstigt med
tanke på att mediebilderna av Bergwall, van der Kwast, Borgström och gänget alltså har
ruckats och i takt med att fler resningsansökningar läggs fram är det troligt att samhället
följer mediedrevet och omvärderar sin bild av Thomas Quick.
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BILAGA 1
Kodschema
Id
Artikelkategori:
1. Ledare
2. Debatt
3. Nyhetsartikel (>250 ord)
4. Reportage (>250 ord)
4. Notis (<250 ord)
5. Övrigt
Huvudfokus:
1. Sture Bergwall
2. Åklagare
3. Advokat Claes Borgström
4. Advokat Thomas Olsson
5. Polisinspektör Seppo Penttinen
6. Domare
7. Psykiatri
8. Polis
9. Brottsoffer
10. Brottsoffrets familj
11. Stures familj
12. Förundersökn/Rättegångsprot/Domar
13. Övrigt
Huvudkälla:
1. Sture Bergwall
2. Åklagare
3. Advokat Claes Borgström
4. Advokat Thomas Olsson
5. Polisinspektör Seppo Penttinen
6. Domare
7. Psykiatri
8. Polis
9. Brottsoffer
10. Brottsoffrets familj
11. Stures familj
12. Förundersökn/Rättegångsprot/Domar
13. Dokument Inifrån
13. Övrigt
Tid:
1. 1998
2. 1999
3. 2008
4. 2009

BILAGA 1
Tidning:
1. Aftonbladet
2. Expressen
3. Dagens Nyheter
4. Svenska Dagbladet

USE ALL.
COMPUTE filter_$=(Huvudfokus <= 14).
VARIABLE LABEL filter_$ 'Huvudfokus <= 14 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMAT filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=Huvudsakligkälla
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
Notes
Output Created

03-jun-2010 13:21:58

Comments
Input

Data

Active Dataset

/Users/MacAdminLocal
Home/Desktop/kvant_quick_
cupp_agne.sav
DataSet1

Filter

Huvudfokus <= 14 (FILTER)

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working
Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

Processor Time

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.
FREQUENCIES
VARIABLES=Huvudsakligkälla
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.
0:00:01.108

Elapsed Time

0:00:06.000

Cases Used
Syntax

Resources

175

[DataSet1] /Users/MacAdminLocalHome/Desktop/kvant_quick_cupp_agne.sav
Statistics
Huvudsakligkälla
N
Valid

175

Missing

0
Huvudsakligkälla

Valid

Frequency
13

Percent
7,4

Valid Percent
7,4

Cumulative
Percent
7,4

33

18,9

18,9

26,3

4

2,3

2,3

28,6

Advokat Thomas Olsson

15

8,6

8,6

37,1

Polis

13

7,4

7,4

44,6

1

,6

,6

45,1

Sture Bergwall
Åklagare
Advokat Claes
Borgström

Kriminalinspektör Seppo
Penttinen
Brottsoffrets familj

10

5,7

5,7

50,9

Stures familj

4

2,3

2,3

53,1

Domare

1

,6

,6

53,7

Psykiatri

5

2,9

2,9

56,6

Förundersökning/rätteg
ångsprotokoll/Domar

51

29,1

29,1

85,7

Övrigt

14

8,0

8,0

93,7

Dokument inifrån

11

6,3

6,3

100,0

175

100,0

100,0

Total

Page 1

Huvudsakligkälla

30

Percent

20

29,14%

10

18,86%

8,57%

7,43%

2,29%

5,71%

2,29%

0,57%

0,57%

6,29%

2,86%
Dokument inifrån

Övrigt

Förundersökning/rättegångsprot
okoll/Domar

Psykiatri

Domare

Stures familj

Brottsoffrets familj

Kriminalinspektör Seppo
Penttinen

Polis

Advokat Thomas Olsson

Advokat Claes Borgström

Åklagare

Sture Bergwall

0

8,00%

7,43%

Huvudsakligkälla

USE ALL.
COMPUTE filter_$=(Huvudfokus <= 14 & Tid >= 3).
VARIABLE LABEL filter_$ 'Huvudfokus <= 14 & Tid >= 3 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMAT filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=Huvudsakligkälla
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
Notes
Output Created

03-jun-2010 13:30:41

Comments
Input

Data

Active Dataset
Filter
Weight

Huvudfokus <= 14 & Tid >= 3
(FILTER)
<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working
Data File
Missing Value Handling

/Users/MacAdminLocal
Home/Desktop/kvant_quick_
cupp_agne.sav
DataSet1

Definition of Missing
Cases Used

88
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.

Page 2

Notes
Syntax

Resources

Processor Time

FREQUENCIES
VARIABLES=Huvudsakligkälla
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.
0:00:00.415

Elapsed Time

0:00:02.000

[DataSet1] /Users/MacAdminLocalHome/Desktop/kvant_quick_cupp_agne.sav
Statistics
Huvudsakligkälla
N
Valid

88

Missing

0
Huvudsakligkälla

Valid

Sture Bergwall
Åklagare
Advokat Claes
Borgström
Advokat Thomas Olsson

Frequency
12

Percent
13,6

Valid Percent
13,6

Cumulative
Percent
13,6

11

12,5

12,5

26,1

1

1,1

1,1

27,3

15

17,0

17,0

44,3

Polis

2

2,3

2,3

46,6

Kriminalinspektör Seppo
Penttinen

1

1,1

1,1

47,7

Brottsoffrets familj

4

4,5

4,5

52,3

Stures familj

3

3,4

3,4

55,7

Domare

1

1,1

1,1

56,8

Psykiatri

3

3,4

3,4

60,2

20

22,7

22,7

83,0

4

4,5

4,5

87,5
100,0

Förundersökning/rätteg
ångsprotokoll/Domar
Övrigt
Dokument inifrån

11

12,5

12,5

Total

88

100,0

100,0
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Huvudsakligkälla

25

Percent

20

15

22,73%

10
17,05%
13,64%

12,50%

12,50%

5
4,55%

3,41%

1,14%

4,55%

3,41%

1,14%
Dokument inifrån

Övrigt

Förundersökning/rättegångsprot
okoll/Domar

Psykiatri

Domare

Stures familj

Brottsoffrets familj

Kriminalinspektör Seppo
Penttinen

Polis

Advokat Thomas Olsson

Advokat Claes Borgström

Åklagare

Sture Bergwall

0

2,27%

1,14%

Huvudsakligkälla

USE ALL.
COMPUTE filter_$=(Huvudfokus <= 14 & Tid
<= 2).
VARIABLE LABEL filter_$ 'Huvudfokus <= 14 & Tid
<= 2 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMAT filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=Huvudsakligkälla
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
Notes
Output Created

03-jun-2010 13:34:36

Comments
Input

Data

Active Dataset
Filter
Weight

Huvudfokus <= 14 & Tid
2 (FILTER)
<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working
Data File
Missing Value Handling

/Users/MacAdminLocal
Home/Desktop/kvant_quick_
cupp_agne.sav
DataSet1

Definition of Missing
Cases Used

<=

87
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.

Page 4

Notes
Syntax

Resources

Processor Time

FREQUENCIES
VARIABLES=Huvudsakligkälla
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.
0:00:00.456

Elapsed Time

0:00:02.000

[DataSet1] /Users/MacAdminLocalHome/Desktop/kvant_quick_cupp_agne.sav
FREQUENCIES VARIABLES=Huvudsakligkälla
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
Notes
Output Created

03-jun-2010 13:38:06

Comments
Input

Data

/Users/MacAdminLocal
Home/Desktop/kvant_quick_
cupp_agne.sav
DataSet1

Active Dataset
Filter
Weight

Huvudfokus <= 14 & Tid
2 (FILTER)
<none>

Split File

<none>

<=

N of Rows in Working
Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

Processor Time

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.
FREQUENCIES
VARIABLES=Huvudsakligkälla
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.
0:00:00.400

Elapsed Time

0:00:07.000

Cases Used
Syntax

Resources

87

[DataSet1] /Users/MacAdminLocalHome/Desktop/kvant_quick_cupp_agne.sav
FREQUENCIES VARIABLES=Huvudsakligkälla
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
Notes
Output Created

03-jun-2010 13:39:02

Comments
Input

Data

Active Dataset
Filter
Weight

Huvudfokus <= 14 & Tid
2 (FILTER)
<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working
Data File
Missing Value Handling

/Users/MacAdminLocal
Home/Desktop/kvant_quick_
cupp_agne.sav
DataSet1

Definition of Missing
Cases Used

<=

87
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.
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Notes
Syntax

Resources

Processor Time

FREQUENCIES
VARIABLES=Huvudsakligkälla
/BARCHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.
0:00:00.359

Elapsed Time

0:00:01.000

[DataSet1] /Users/MacAdminLocalHome/Desktop/kvant_quick_cupp_agne.sav
Statistics
Huvudsakligkälla
N
Valid

87

Missing

0
Huvudsakligkälla

Valid

Sture Bergwall

Frequency
1

Percent
1,1

Valid Percent
1,1

Cumulative
Percent
1,1

22

25,3

25,3

26,4

3

3,4

3,4

29,9

Åklagare
Advokat Claes
Borgström
Polis

11

12,6

12,6

42,5

Brottsoffrets familj

6

6,9

6,9

49,4

Stures familj

1

1,1

1,1

50,6

Psykiatri

2

2,3

2,3

52,9

Förundersökning/rätteg
ångsprotokoll/Domar

31

35,6

35,6

88,5

Övrigt

10

11,5

11,5

100,0

Total

87

100,0

100,0

Huvudsakligkälla

Percent Huvudsakligkälla

40

30

20
35,63%
25,29%

10
12,64%

11,49%
6,90%

3,45%

1,15%

1,15%

2,30%
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Huvudsakligkälla

CROSSTABS
Page 6

/TABLES=Huvudfokus BY Huvudsakligkälla
/FORMAT=AVALUE TABLES
/CELLS=COUNT
/COUNT ROUND CELL.

Crosstabs
Notes
Output Created

03-jun-2010 14:20:17

Comments
Input

Data

/Users/MacAdminLocal
Home/Desktop/kvant_quick_
cupp_agne.sav
DataSet1

Active Dataset
Filter
Weight

Huvudfokus <= 14 & Tid
2 (FILTER)
<none>

Split File

<none>

<=

N of Rows in Working
Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

Processor Time

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics for each table are based
on all the cases with valid data in
the specified range(s) for all
variables in each table.
CROSSTABS
/TABLES=Huvudfokus BY
Huvudsakligkälla
/FORMAT=AVALUE TABLES
/CELLS=COUNT
/COUNT ROUND CELL.
0:00:00.141

Elapsed Time

0:00:03.000

Cases Used

Syntax

Resources

87

Dimensions Requested

2

Cells Available

174762

[DataSet1] /Users/MacAdminLocalHome/Desktop/kvant_quick_cupp_agne.sav
FREQUENCIES VARIABLES=Artikelkategori
/PIECHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
Notes
Output Created

03-jun-2010 14:27:12

Comments
Input

Data

Active Dataset
Filter
Weight

Huvudfokus <= 14 & Tid
2 (FILTER)
<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working
Data File
Missing Value Handling

/Users/MacAdminLocal
Home/Desktop/kvant_quick_
cupp_agne.sav
DataSet1

Definition of Missing
Cases Used
Syntax

<=

87
User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.
FREQUENCIES
VARIABLES=Artikelkategori
/PIECHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.
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Notes
Resources

Processor Time

0:00:00.522

Elapsed Time

0:00:10.000

[DataSet1] /Users/MacAdminLocalHome/Desktop/kvant_quick_cupp_agne.sav
Statistics
Artikelkategori
N
Valid

87

Missing

0
Artikelkategori

Valid

Debatt

Frequency
14

Percent
16,1

Valid Percent
16,1

Cumulative
Percent
16,1

30

34,5

34,5

50,6

Nyhetsartikel
Reportage
Notis
Övrigt
Total

3

3,4

3,4

54,0

39

44,8

44,8

98,9
100,0

1

1,1

1,1

87

100,0

100,0

Artikelkategori
Debatt
Nyhetsartikel
Reportage
Notis
Övrigt
1,15%

16,09%

44,83%

34,48%

3,45%

USE ALL.
COMPUTE filter_$=(Huvudfokus <= 14 & Tid
>= 3).
VARIABLE LABEL filter_$ 'Huvudfokus <= 14 & Tid
>= 3 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMAT filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=Artikelkategori
/PIECHART PERCENT
Page 8

/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
Notes
Output Created

03-jun-2010 14:30:22

Comments
Input

Data

/Users/MacAdminLocal
Home/Desktop/kvant_quick_
cupp_agne.sav
DataSet1

Active Dataset
Filter
Weight

Huvudfokus <= 14 & Tid
3 (FILTER)
<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working
Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

88

Processor Time

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.
FREQUENCIES
VARIABLES=Artikelkategori
/PIECHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.
0:00:00.540

Elapsed Time

0:00:23.000

Cases Used
Syntax

Resources

>=

[DataSet1] /Users/MacAdminLocalHome/Desktop/kvant_quick_cupp_agne.sav
Statistics
Artikelkategori
N
Valid
Missing

88
0
Artikelkategori

Valid

Ledare

Frequency
1

Percent
1,1

Valid Percent
1,1

Cumulative
Percent
1,1

Debatt

18

20,5

20,5

21,6

Nyhetsartikel

35

39,8

39,8

61,4

2

2,3

2,3

63,6

25

28,4

28,4

92,0
100,0

Reportage
Notis
Övrigt
Total

7

8,0

8,0

88

100,0

100,0
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Artikelkategori
Ledare
Debatt
Nyhetsartikel
Reportage
Notis
Övrigt

7,95%
1,14%

20,45%

28,41%

39,77%

2,27%

FREQUENCIES VARIABLES=Artikelkategori
/PIECHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
Notes
Output Created

03-jun-2010 14:46:07

Comments
Input

Data

Active Dataset
Filter

/Users/MacAdminLocal
Home/Desktop/kvant_quick_
cupp_agne.sav
DataSet1

Weight

Huvudfokus <= 14 & Tid
3 (FILTER)
<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working
Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

88

Processor Time

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.
FREQUENCIES
VARIABLES=Artikelkategori
/PIECHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.
0:00:00.503

Elapsed Time

0:00:07.000

Cases Used
Syntax

Resources

>=

[DataSet1] /Users/MacAdminLocalHome/Desktop/kvant_quick_cupp_agne.sav
Page 10

Statistics
Artikelkategori
N
Valid

88

Missing

0

USE ALL.
COMPUTE filter_$=(Huvudfokus <= 14 ).
VARIABLE LABEL filter_$ 'Huvudfokus <= 14 (FILTER)'.
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'.
FORMAT filter_$ (f1.0).
FILTER BY filter_$.
EXECUTE.
FREQUENCIES VARIABLES=Artikelkategori
/PIECHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.

Frequencies
Notes
Output Created

03-jun-2010 15:00:33

Comments
Input

Data

Active Dataset

/Users/MacAdminLocal
Home/Desktop/kvant_quick_
cupp_agne.sav
DataSet1

Filter

Huvudfokus <= 14 (FILTER)

Weight

<none>

Split File

<none>

N of Rows in Working
Data File
Missing Value Handling

Definition of Missing

Processor Time

User-defined missing values are
treated as missing.
Statistics are based on all cases
with valid data.
FREQUENCIES
VARIABLES=Artikelkategori
/PIECHART PERCENT
/ORDER=ANALYSIS.
0:00:00.488

Elapsed Time

0:00:07.000

Cases Used
Syntax

Resources

175

[DataSet1] /Users/MacAdminLocalHome/Desktop/kvant_quick_cupp_agne.sav
Statistics
Artikelkategori
N
Valid
Missing

175
0
Artikelkategori

Valid

Ledare

Frequency
1

Percent
,6

Valid Percent
,6

Cumulative
Percent
,6

Debatt

32

18,3

18,3

18,9

Nyhetsartikel

65

37,1

37,1

56,0

Reportage
Notis
Övrigt
Total

5

2,9

2,9

58,9

64

36,6

36,6

95,4
100,0

8

4,6

4,6

175

100,0

100,0
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Artikelkategori
Ledare
Debatt
Nyhetsartikel
Reportage
Notis
Övrigt

4,57%

0,57%
18,29%

36,57%

37,14%

2,86%
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BILAGA 3
Exempel på ”övrigt” i kategori Huvudsaklig källa:
Ingen alls, journalistens egna betraktelser, andra tidningar (rewrites), ointressant på
grund av annat huvudfokus, en föreläsning på Vetenskapsfestivalen där Sten-Åke
Christiansson höll ett föredrag 1998. Krönika om outtröttlig polis, ingen relevans
vilken källa då fokuset på polisen är mer allmänt än i Quick-fallet. I debatten 1999
huruvida det vore okej för Quick att skänka en del av inkomsterna från sin bok till
Rädda Barnen skriver generalsekreterare Suzanne Askelöf att alla är välkomna att ge
bidrag. Thomas Quick har skickat brev till Kerstin Ekman med ett önskemål att hon
ska skriva hans biografi, hon avböjer. Leif GW Persson kommenterar en debattartikel
av JK Lambertz. Lambertz debattartikel grundar sig på information från Råstams
dokumentär. Strage har fått ett brev av Quick vid ett tidigare tillfälle som krönikan
utgår ifrån.
Exempel på ”övrigt” i kategori Huvudfokus:
Artikel om pedofili, krönika om att samhället blir itutade att de ”måste” tro på
rättsväsendet, personporträtt av Leif Silbersky där han får kommentera rättsfallet. En
annan mördare som jämförs med Quick. Allmän artikel om seriemördare, krönika om
seriemördare i allmänhet där Quick används som exempel. Aftonbladet exemplifierar
skämt som snurrar på internet om familjen Clinton och en expert i ämnet jämför med
Quick-skämt. Annan patient rymmer från Säter och personalen betonar att säkerheten
höjts sedan Quick rymt men att det otroligt nog ändå skett igen. Allmänt reportage om
psykiatri i Sverige ur Sven-Åke Christiansons synvinkel. Nyhetsartikel om
styckmord, Quick ges som exempel på styckmördare. Ett personporträtt av Kerstin
Weigl som vid ett tillfälle sett Quick under en rättegång. Quick används som exempel
i en allmän artikel om psykiatrin som ” En Thomas Quick, till exempel, skulle inte få
många HCR 20-poäng”. Quick återges som exempel på att det är svårt att avgöra om
en person talar sanning under terapeutisk behandling i ett utdrag ur en bok om
Knutbymorden. Allmänt hållen krönika om preskriptionstider samt seriemord.
Rymning från Säter, i artikeln konstateras att Bergwall sitter på anläggningen, men att
det inte var han som var föremål för fritagningsförsöket. I ett personporträtt av Ulf
Åsgård framhålls hans arbete som gärningsmannaprofilexpert i fallet Sture Bergwall.
Artikel i DN om att det ska bli lättare att begära resning och Sture Bergwall nämns i
artikeln. Faktaruta om fall i vilka resningsansökan gått igenom, Sture Bergwalls fall

BILAGA 3
är ett i raden. I den tillhörande nyhetsartikeln kan man läsa om Thomas Olssons
åsikter om att det ska bli lättare för fångar att begära resning. Under följande debatt i
ämnet publiceras en ledare i DN. Ronnie Sandahl skriver en krönika om hur mördare
blir mer mänskliga genom att få sprida sina ord på bloggar och mikrobloggar och
exemplifierar genom Bergwalls twitterkonto.
Exempel på ”övrigt” i kategori Artikeltyp:
Krönika om outtröttlig polis, krönika om seriemördare, humorsida med exempel på
roliga historier om Clinton. Ett utdrag från en bok om Knutbymorden. Krönika av
Strage om ett brev han fått från Quick. I samband med Sten-Ove och Stures boksläpp
2009 publicerades ett antal bokreferat. Krönika om hembygden av Anna Bäsén som är
uppväxt i ort där Sture ägt en kiosk. I samband med att den tredje delen av Hannes
Råstams dokumentärer gick ut i etern skrevs flera tv-krönikor om programmet. Leif
GW skriver årskrönika om 2009 där en av höjdpunkterna är att Bergwalls
resningsansökan gått igenom.

Seriemördare eller inte? Inom kort

De UNDERKÄNNER domarna

lämnas en ny resningsansökan in för
Thomas Quick, och nya ifrågasättanden
kommer fram om domarna. Fallet har
länge splittrat experterna.

Leif G W Persson,
som nu granskar
samtliga domar
mot Quick tillsammans med psykiatern Ulf Åsgårdh.
De menar att Quick
saknar ”signatur” i
brotten han pratar
om, och att offren
är en osannolik
blandning av kvinnor, män, prostituerade, medelålders
par, småﬂickor,
småpojkar.

Leif G W Persson

De dubbla
bilderna
av Quick
Få brottslingar skrämmer, och
fascinerar så mycket som seriemördare. Personer som njuter av
att tortera och ta livet av andra
människor dyker ständigt upp i
böcker och ﬁlmer. Då och då dyker
de också upp i verkligheten. Just
nu står kampen hård om Thomas
Quick är en sådan person.
År 1991 dömdes 41-årige Sture Bergwall
till sluten psykiatrisk vård för ett bankrån som han begick tillsammans med
en ung man. Samma år var det premiär
för ﬁlmen ”När lammen tystnar” om seriemördaren och kannibalen Hannibal
Lecter. Efter råndomen bytte Sture
Bergwall identitet till Thomas Quick
och började berätta om händelser som
var minst lika skrämmande och brutala
som vad ”Hannibal the cannibal” gjorde på bioduken.
Fascinationen för seriemördare har
1950

1955

26 april 1950:
Thomas Quick
föds som Sture
Bergwall i Falun.

STEFAN LISINSKI
Reporter

fortsatt. I Stieg Larssons bok ”Män som
hatar kvinnor” återﬁnns seriemördaren
i överklassen, med egen tortyrkammare i källaren.
från dessa fantasiﬁgurer
blev Thomas Quick trodd. Han dömdes
för åtta av de 30-tal mord han har berättat om och sitter sedan dess på Säters
slutna avdelning. Men redan tidigt var
det många som ifrågasatte Quicks erkännanden. Kritiken ﬁck Quick att sluta
samarbeta med polisen. Därmed lades
TILL SKILLNAD

Hannes Råstam
som skrivit debattartiklar och gjort
ﬂera teve-intervjuer
med Quick där han
tar tillbaka sina
erkännanden.
Hannes Råstam

också ytterligare mordutredningar på
hyllan. När han sedan träffade SVT:s
reporter Hannes Råstam uppstod ett
nytt läge.
I december 2008 sändes Dokument
inifrån där Quick tog tillbaka alla sina
erkännanden.
Sedan dess har han sökt och fått resning i ett av fallen, och kommer inom
kort att lämna in en resningsansökan i
Therese Johannesen-fallet.
VISAR FALLET Quick att verkligheten kan

var mer otäck än dikten? Eller är han
ett exempel på att en psykiskt sjuk person kan manipulera terapeuter, polis,
rättsväsende och massmedier?
Frågan är förstås också när man ska
tro på Quick/Bergwall? När han berättade om alla sina sadistiska mord eller
när han nu har tagit tillbaka erkännandena?
Helt klart är att Sture Bergwall/Tho-

1960
1964: En 14-årig pojke, Thomas
Blomgren, mördas i Växjö. På
90-talet påstår sig Quick vara
skyldig. 2008 framkom att Quick
befann sig på konﬁrmationsläger i
Falun 50 mil från mordplatsen vid
tiden för mordet.

Han
åker
normalt
dit väldigt
snabbt. Det
står i djup
kontrast till
de 30 till
40 morden
mellan 1964
och 1989.
Det ﬁnns
inga spår,
ingenting.”
Ulf Åsgård

1965
1969: Thomas
Quick antastar
fyra pojkar under sin tid som
anställd på
Falu lasarett.

1970
1970: Quick döms
till sluten psykiatrisk vår d för
gärningarna.

1975
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har intresserat sig för
Sture Bergwall är Sven Å Christian son,
professor i psykologi. Snart kommer
hans bok ”I huvudet på en seriemördare” ut. Några viktiga delar handlar
om Sture Bergwall.
– Jag har varit intresserad av den här
utvecklingen in i det sadistiska beteendet. Sture Bergwall har varit en oerhörd
källa för mig och är väldigt intressant,
oavsett om han tar tillbaka sina berättelser eller inte, säger Sven Å Christianson.
Han har själv påståtts tillhöra den
EN AV DEM SOM

1974: Quick misstänks för
1976: 15-årige
att ha huggit ner en man
Charles Zelamanoi Uppsala. Han har själv
vitz försvinner efter en
hävdat att han var påver- skoldans i Piteå. Hans
kad av alkohol, narkotika kvarlevor påträffas 1993.
och trikloretylen under
Quick döms senare för
knivdådet.
mord på honom 1994.

UTFÖRSÄLJNING
TILL ALLMÄNHETEN DIREKT I FRIHAMNEN
ER
ENDAST 3 HELG
A!
KOM & FYND

mas Quick har begått mycket grova
sexuella övergrepp och även använt
grovt våld mot ﬂera personer. I tonåren,
långt före bankrånet 1991, begick han
ﬂera sexuella övergrepp mot unga pojkar. Flera läkare beskriver honom som
mycket farlig och sadistisk långt innan
han började erkänna mord.

LÖRDAG 27 M
AR
SÖNDAG 28 M S
ARS

De TROR på Quicks skuld
Christer van der
Kwast, överåklagare vid Riksåklagarens enhet för
speciella mål. van
der Kwast pekar på
att Quick presenterat en rad uppgifter
om offren som inte
tidigare varit kända
i media.

Christer van der
Kwast

Claes Borgström,
tidigare Quicks advokat. Borgström vill
i dag inte uttala sig
om Quick men har
tidigare i intervjuer
och debattartiklar
sagt att Quick skulle
ha blivit dömd även
om han tagit tillbaka Claes Borgström
sitt erkännande, och
att det funnits omfattande bevisning
oavsett erkännandet.
Seppo Penttinen, polis som
förhört Quick och utrett
Namnet Thomas Quick tog Sture Bergwall i början
samtliga mord.
av 90-talet. Förnamnet var efter hans påstådda
första offer, Thomas Blomgren, och efternamnet
var hans mammas ﬂicknamn. Under en tid kallades
Quick även för Sätermannen i medierna. 2002
återtog Quick sitt tidigare namn Sture Bergwall.

Därför dömdes
Quick för mord

Sven-Åke Christianson, psykologiprofessor. Har genomfört
ett psykologiskt test
på Quick där denne,
enligt Christianson,
presterade så många
tidigare okända
fakta om offren att
resultatet blev tydligt Sven-Åke
när det gäller Quicks Christianson
roll som gärningsman. Ger i april ut boken ”I huvudet på
en serimördare” där bland andra Thomas
Quick/Sture Bergwall tas upp.

Här är ett exempel från
mordutredningen om nioåriga
Therese Johannesen i Norge som domstolen tog starkt intryck av. Thomas
Quick berättade att ﬂickan hade böjveckseksem, vilket hon fått behandling
för tidigare.

8

Så här sade Quick
under polisförhören:
25 april 1996:
”Quick pekar på sin högra arm och
säger att han har en minnesbild av att
Therese kan ha haft en mindre ärrbildning på armen.”
6 september 1996:
Förhörsledaren frågar om ärrbildningen. Quick svarar: ”Nej, det vet jag inte”.
14 oktober 1996:
Quick säger: ”Det är en, en
ﬂammighet”...”Det är en ﬂäck, en
ﬂäckvis rödhet då.”
30 oktober 1997:
”I dag skulle jag vilja beskriva det som
hudrodnader...alltså i markerad övrig
hud så är det en markerad ﬂammighet…vad jag minns det där speciellt då
vid armvecken.”

Gubb Jan Stigson,
kriminalreporter på
Dala-Demokraten.
Har följt Quicks alla
rättegångar och
intervjuat honom ett
otal gånger på Säter.
Stigson har gått i
debatt med ﬂera av
Gubb Jan Stigson
dem som tvivlar på
att Quick begått de
mord han erkänner.
Birgitta Ståhle, Quicks terapeut på Säter
som var den som ﬁck honom att börja berätta om de mord han säger sig ha begått.
Uttalar sig inte i dag om fallet.

Appojaure

54
falang som har pekat ut Quick som seriemördare. Han håller inte med.
– Jag har stått lite utanför. Det har
varit oerhört lärorikt att se hur Bergwall manipulerar media, polis och psykologer.
till mordutredningarna är psykiater Ulf Åsgård
som tidigare var med i Rikskriminalens gärningsmannaproﬁlgrupp. Han
brukar kalla Quick för en seriebekännare.
Ulf Åsgård håller med om att Quick/
Bergwall har begått grova och sadistiska övergrepp.
– Men en påtaglig gemensam nämnare för de brotten är att han åker dit
väldigt snabbt. Det står i djup kontrast
till de 30 till 40 morden mellan 1964
och 1989, där han inte ens har varit i
närheten av att åka dit. Det ﬁnns inga
spår, ingenting, säger Ulf Åsgård.
EN AV DE STÖRSTA KRITIKERNA

1980

De som tror på Quicks skuld brukar
peka på att han har lämnat uppgifter
om ﬂera unika detaljer som bara mördaren kan veta. Han sägs till och med
ha berättat saker som polisen inte kände till, men som de har kunnat kontrollera i efterhand.
– Jag tycker att polisen borde höra
honom på nytt när han tar tillbaka sina
erkännanden. De borde fråga honom
om var han har fått alla uppgifter ifrån.
Det är jätteviktigt att kolla upp detta,
säger Sven Å Christianson.
Men kritikerna pekar på alla de grova
faktafel som Quick från början lämnar i
utredningarna. Så småningom, menar
de, har han korr igerat berättelserna så
att de stämmer bättre.

självklart på. De är oerhört intressanta.
I det fall som nu har gått till resning,
mordet på den israeliske turisten Yenon
Levy, gjorde Björn Ericson en annan
värdering än domstolen av dessa detaljer.
– Det normala i mordutredningar är
att den misstänkte är säkrad och inte
har någon kontakt med omvärlden.
Men i de här fallen har Sture Bergwall
haft kontakt med media och berättelserna har växt fram under terapi som
polisen inte har haft någon inblick i,
menar Björn Ericson.

ÖVERÅKLAGARE Björn Ericson håller nu
på att gå igenom samtliga domar där
Quick är dömd.
– De här unika detaljerna tittar vi

fall, men att domarna ska ligga fast i
andra.

1985
1980: Johan Asplund 11 år, försvinner 7/11. Några kvarlevor
har aldrig återfunnits.
Det är det första mordet
Quick erkänner (1993).
Dom 2001.

2

1981
hittades
Trine Jensen, 17
år, död i Svartskog utanför
Oslo. Dom i juni
2000.

3

Jag
tycker
att polisen
borde höra
honom på
nytt när han
tar tillbaka
sina erkännanden. De
borde fråga
honom om
var han har
HAN BETONAR ATT han tittar på varje
dom för sig. Möjligheten ﬁnns alltså att fått alla uppSture Bergwall kan få resning i några gifter ifrån.

1990
1984: Det
holländska
paret Stegehuis hittas
knivmördade vid
en rastplats i Norrbotten. Dom 1996.

4
5

6

Sundsvall

2

Oslo

7 Avesta

6 8
3
Drammen

Sven Å Christianson

STEFAN LISINSKI
stefan.lisinski@dn.se 08-738 21 44

1995
1985 hittades Gry
Storvik mördad
på en p-plats
i Oslo. Dom i
juni 2000.

Piteå 1

GRAFIK: DN

2000

1988: Israelen
Yenon Levi hittas
död på en skogsväg
i Rörshyttan norr om
Avesta. Dom 1997.
RESNING BEVILJAD
2009.

7

2005

1988 försvann
Therese Johannessen, 9 år, utanför
sitt hem i Drammen
i Norge. Dom i juni
1998.
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2002 tar Thomas
Quick tillbaka
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1991: Thomas
Quick döms till
sluten psykiatrisk
vård för ett grovt
rån.
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Svea hovrätt beviljar Thomas Quick resning i målet om mordet på turisten Yenon Levi. Bilden från rättegången mot Thomas Quick i fallet om den mördade
11-årige Sundsvallspojken Johan Asplund.

Foto: CLAUS GERtSEN/SCANPIX

”Det känns helt fantastiskt”
Thomas Quick beviljas resning i målet om mordet på en turist i Dalarna 1988

Efter 19 år bakom lås och bom
beviljades Thomas Quick i går
resning i ett av de åtta mordfall
han erkänt och dömts för men
sedan tagit tillbaka. Under
våren kommer hans advokater
med fler resningsansökningar.
Men frågan är om det blir någon ny rättegång.
Thomas Quick ser fram emot sin
tjugonde jul på Säters rättspsykiatriska klinik i Dalarna efter Svea
hovrättets beslut att rättegången
om mordet på den israeliske
turisten Yenon Levi ska tas om.
– Det känns helt fantastiskt.
Jag är oerhört, oerhört glad.
Beskedet var en kolossal lättnad,
jag har knappt sovit i natt.
Hovrätten motiverar beslutet
med att nya bevis lagts fram och
menar att det finns flera omständigheter som tingsrätten inte
visste om när dom föll. Hovrätten

påpekar att det saknades stödbevisning som kunde binda Quick
till brottet samt att rätten inte fick
ta del av flera av de motstridiga
uppgifter som Quick lämnat.
Det var för drygt ett år sedan som
Quick, känd som Sture Bergwall,
tog tillbaka sina erkännanden –
ett trettiotal mord inklusive de
åtta mord han är dömd för – i
SVT-journalisten Hannes Råstams dokumentär. Quick hävdar
att han drogats av narkotikaklassade läkemedel han fått utskrivna. Han menar att hans
erkännanden påverkats av åklagare Christer van der Kwast, polisen, och psykiatriker.
– Kliniken pumpade mig full
med narkotika, jag svamlade
fram svar och blev uppmuntrad.
I dag är jag nykter, säger han.
Varken åklagare Christer van
der Kwast eller Quicks dåvaran-

de advokat Claes Borgström vill
kommentera resningsbeslutet.
– Det jag kan säga är att det är
bra att resning har beviljats så att
saken utreds, säger Borgström.
Christer van der Kwast står fast
vid att han inte anser att det finns
skäl för resning. Psykiatrikern
Sven Å Christianson som utformat
flera vallningar i några av de fall
som Quick dömts för, tror inte att
sista ordet är sagt och menar att
det inte går att veta när Quick talar
sanning – vare sig nu eller då.
Men Quick har inte mycket till
övers för skeptikerna.
Vad säger du till dem som
fortfarande tvivlar?
– Det finns inga bevis. I övrigt
tycker jag att de ska se dokumentären, där ser man tydligt hur påverkad jag var. När jag såg det
själv för första gången kände jag
inte igen mig själv – det var en

annan person. Jag blir förvånad
över det jag har sagt.
Att varken åklagaren eller hans
dåvarande advokat vill kommentera resningsbeslutet tycker han
inte är så konstigt.
– Deras tystnad får tala för sig
själv. Men det är nog många som
känner sig tillintetgjorda i dag.
Fler resningsansökningar är på
gång – nästa ansökan gäller mordet på en norsk 9-årig flicka vars
kropp aldrig hittats. När de andra
lämnas in är oklart.
– Varje ärende måste prövas för
sig och det tar 3–4 månader att få
ihop en resningsansökan, säger
Quicks advokat Thomas Olsson.
Men han är osäker om resningen resulterar i en ny rättegång.
– Åklagaren måste göra bedömningen utifrån om han tror att
han kan få en fällande dom. Om
det inte gör det läggs åtalet ned.

Även kriminologen Leif GW
Persson är skeptisk.
– Det finns inte en åklagare
som vill ta sig an det här. Man
kommer att landa i att det inte
finns några yrkanden, varpå
Quicks försvarare kommer att
begära att han blir friad.
Han tror i stället på en ny förundersökning.
– Det vi ser nu är upptakten
till den största rättsskandalen
i svensk rättshistoria och jag
skulle inte bli förvånad om det
slutar med förundersökning om
falskt, alternativt obefogat åtal.
Quick själv skulle föredra en
ny rättegång i fallet.
– Jag är inte så säker på att det
blir en. Men jag hoppas det så att
allt dras igenom ordentligt.
AlexAndrA HernAdi
08-13 56 05, alexandra.hernadi@svd.se

7 Morden som Quick har dömts för
Under åren 1994-2001
dömdes Quick för åtta
mord. I samtliga fall saknas
teknisk bevisning.
15-årige Charles Zelmanovits försvinner på väg hem
från en skoldans i november
1976 i Piteå. Kroppen hittas

1993. Quick erkänner och
döms för mordet 1994.

hela tiden ifrågasatt Quicks
inblandning.

11-årige Johan Asplund försvinner på väg till skolan
i Sundsvall i november 1980.
Hans kropp hittas aldrig.
Quick döms för mordet
2001 men föräldrarna har

17-åriga Trine Jensen hittas
död av en jägare i skogen utanför Oslo 1981. Nära fyndplatsen hittas senare 23-åriga Gry Storvik död. År 2000
döms Quick för morden.

Det holländska paret
Jannie och Marinus Stegehuis hittas knivmördade
i sitt tält i juli 1984. Quick
döms för mordet 1996.
Israelen Yenon Levi är
i Sverige på semester sommaren 1988. I juni hittas

Quick döms för mordet 1997.
I går beviljades han resning.

Yenon Levi.

Foto: PoLISEN

han död på en skogsväg
i Rörshyttan i Dalarna.

9-åriga Therese Johannesen försvinner i norska
Drammen 1988 efter att ha
varit och köpt läsk. Kroppen
hittas aldrig. Quick döms
för mordet 1998.

– Jag var inte nykter en sekund | Nyheter

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4951847.ab?service=...

Textstorlek:

’JAG ANDADES, MEN LEVDE INTE’ Sture Bergwall (Thomas Quick) började
missbruka droger inne på Säters sjukhus. I och med drogerna kom
erkännandena, säger Quick, och beskriver tiden som en ”dimvärld”.

Foto: ANDERS BLUME/SCANPIX

”Jag var inte
nykter en
sekund”
Thomas Quick har tagit
på sig över 30 mord
– nu berättar han om
varför han ljög

Han kallade sig Thomas Quick
och erkände över 30 mord.
Men nu ändras bilden av
Sveriges värste seriemördare.
– Den här processen kommer
att visa att allt är bluff och båg,
säger Sture Bergwall, 58, dömd
för åtta mord.
Det första fallet som advokaterna
Thomas Olsson och Martin Cullberg
begärde resning för i går gäller den
israeliske turisten Yenon Levi.
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Det första fallet som advokaterna
Thomas Olsson och Martin Cullberg
begär resning för gäller Yenon Levi,
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Han hittades död i Dalarna 1988.
Thomas Quick dömdes nio år senare
för att ha mördat honom. Han
började erkänna kort efter att TV3:s
”Efterlyst” tagit upp fallet.

”Vem skulle tro mig?”
Sture Bergwall, som är Thomas
Quicks riktiga namn, säger att han
nu känner en enorm lättnad.
Han berättar att han de senaste
sju åren, sedan han slutat med de
narkotikaklassade medicinerna,
plågats av att han ljugit och felaktigt
blivit dömd – med följden att de
verkliga mördarna gått fria.
– Men jag såg ingen som helst
möjlighet att ta tillbaks
erkännandena. Vem skulle tro på
Thomas Quick? Vilken advokat skulle
jag kontakta, utan pengar?
– Jag andades, men jag levde inte.

”Helvetescirkel”
Genombrottet kom när
SVT-journalisten Hannes Råstam
kontaktade honom förra året vilket
ledde till att han öppet erkände att
han ljugit om alla mord.
Varför tog du på dig morden?
– Jag levde i en dimvärld den här
tiden. Ju mer jag berättade desto
mer bensodiazepiner fick jag. Och
desto mer klappar fick jag i ryggen.
Och ju mer bensodiazepiner jag fick,
desto mera hämmningslös blev jag i
mitt berättande. Det var en
helvetescirkel av ohyggliga mått.
– Men det var inget behov av att
synas i media. Utan det var ett
behov av att bli bekräftad här på
kliniken.

8 månaders avgiftning

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4951847.ab?service=...
som hittades död 1988.

Foto: ARKIVBILD

Advokaterna: Därför
ska han få en ny
rättegång
Advokaterna Thomas Olssson
och Martin Cullberg har
granskat samtliga handlingar i
Yenon Levi-fallet.
De hävdar att Quick kunde
dömas därför att åklagaren
Christer van der Kwast
manipulerat utredningen. Här är
deras argument i
resningsansökningen i
koncentrat.
1. Orättvis rättegång
Åklagaren Christer van der
Kwast har undanhållit relevant
utredningsmaterial av sådan
omfattning och karaktär att
Sture Bergwall inte kan anses
ha erhållit en rättvis rättegång.
Förhörsledaren Seppo Pentinen
har lämnat oriktiga uppgifter
när han vittnade under
rättegången.
2. Han talade inte sanning
Nya uppgifter i form av bevis
från SKL, intyg och
vittnesuppgifter pekar på att
Sture Bergwall lämnade
felaktiga uppgifter om
händelsen och brottsplatsen. Ett
par glasögon från brottsplatsen
kan bindas till en tredje person,
som dessutom kunde
sammankopplas med Yenon Levi
vid tidpunkten för mordet.

3. ”Glasögonmannen”
En omfattande utredning knyter
en tredje person,
”Glasögonmannen”, till Yenon
Levi vid tidpunkten för mordet
och binder även mannen till
brottsplatsen. Men viktiga delar
av den utredningen togs aldrig
upp under rättegången.

Medicinerna var det andra tunga
skälet. Sture Bergwall hade i
praktiken blivit en tung
drogmissbrukare inne på Säters
sjukhus, med närapå fri tillgång till
de mediciner han ville ha.
Han hade blivit en märklig sorts
Text: Sebastian Chaaban &
VIP-patient.
Anders Johansson
– Jag var inte nykter en sekund
under Thomas Quick-åren, inte en
sekund! Dygnet runt var jag kraftigt påverkad.
När en ny läkare upptäckte detta 2002 blev det stopp. Då blev det
också slut på erkännandena som vid det laget passerat 30-strecket.
Avgiftningen tog sedan åtta månader.
Sture Bergwall säger att han nu känner sig säker på att sanningen
äntligen ska komma fram.
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– Thomas Quick beskrevs ju ofta som en väldigt manipulativ person.
Men vilka är det som varit manipulativa? Givetvis åklagaren van der
Kwast. Han var ju väldigt skicklig i rätten till exempel. Det var ju där den
stora manipulationen skedde, med hjälp av mig givetvis.

”Är så allvarligt”
I ”kärntruppen” ingick också förhörsledaren Seppo Penttinen, Säters
chefspsykolog Birigitta Ståhle samt minnesforskaren,
psykologiprofessorn Sven Åke Christianson, och rättsläkaren Anders
Eriksson.
Sture Bergwall betecknar dem i dag som kriminella personer som
borde åtalas för att de manipulerat rättsprocesserna mot honom.
– Vi for runt i landet som ett resande teatersällskap och uppförde
skådespel.
– Det här är så allvarligt, det är ju en demokratifråga tycker jag, att
ha ett rättsväsende som havererar fullständigt, det är ju mycket
allvarligt.
Sture Bergwall låter emellanåt ändå glad på rösten och skrattar till.
Även om det är en bra bit kvar till att bli frikänd juridiskt så har det
redan skett i den privata sfären.
– Jag har nu äntligen kontakt med alla mina syskon igen, efter 20 år.
Anders Johansson

Läs också:
Han tog fel på mordvapnet Yenon, 24, turistade i Sverige –
hittades död på en skogsväg
DEL 1 Därför dömdes Quick – och därför kan han vara oskyldig
Argumenten för och emot.
Pekade ut blod som inte fanns Paret mördades på sin
drömsemester – fallet preskiberas om 207 dagar
DEL 2 Därför dömdes Quick – och därför kan han vara oskyldig
Argumenten för och emot.
Quick högg 12 gånger John, 64, överlevde knivdådet: Han är ingen
småbrottsling
Sexutnyttjade tre pojkar Quick fick diagnosen sexualsadist efter
övergreppen.
Läste en notis – och erkände Inget tyder på att Charles
Zelmanovits dödats
Därför dömdes Quick för mordet – och därför kan han vara
oskyldig Landets främsta experter reder ut faktan runt Thomas Quick
DEBATT Quick och den blinda rättvisan Jan Olsson om fallen som
spårade ur.
21
Försvarstalet Christer van der Kwast: Thomas Quick hade verkligen
exklusiv kunskap
GW:s attack: Kwast har skyddat mördarna Quick drogades med
tunga narkotiska preparat innan han erkände
”Inget nytt har i min synpunkt tillkommit” Quick-åklagaren
Christer van der Kwast bemötte kritiken i Aktuellt i kväll
Nu anmäls utredarna Polisen hjälpte Thomas Quick med
information om morden
32
"Saken har hamnat i ett annat läge" Göran Lambertz:
Rättsprocessen bör ha sin gång nu.
0
Klockan tickar om de riktiga mördarna ska kunna dömas Jan
Guillou:
12
”Jag har inte mördat någon” Dömde seriemördaren Thomas
Quick tar tillbaka sina erkännanden
Quicks ombud ansöker om resning Advokat Thomas Olsson:
– Målsättningen är att samtliga fall ska prövas om
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”Sannolikt att Quick talar sanning” Psykiatern Ulf Åsgård: – Jag
hoppas detta leder till en grundlig analys
DEBATT Den största rättsskandalen någonsin Pelle Svensson:
Regelbrott och fusk i polisarbetet.
28
”Jag lurades att erkänna” Men Quick får fortsatt vård – oavsett
skuld
Christer van der Kwast byggde sin karriär på morden Jan
Guillou: En resning vore i det närmaste en tragedi för honom
”En sten har fallit från mitt hjärta” Kriminolog Leif GW Persson
har länge hävdat Quicks oskuld
20
Thomas Quick tar tillbaka sina erkännanden om åtta mord Gav
beskedet i tv-program.
9
”Direkt oseriöst av van der Kwast” Thomas Quicks advokat: Jag
har inte bekräftat någonting för överåklagaren
2
TV: ”Quick är den farligaste lögnare jag har träffat”
Aftonbladets kriminalreporter Lennart Håård
Utskriftsdatum: 2010-06-07
Publicerad: 2009-04-21
Webbadress: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4951847.ab
Tipsa oss!
MMS & SMS: 71000
Mejla: 71000@aftonbladet.se
Ring: 08 - 411 11 11
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"Vi måste tro på Quick". Rättegången slut.
Åklagare och försvarsadvokat
- ... överens i skuldfrågan.
Dagens Nyheter - 1998-05-06 - Sida: 5
Författare: LENA ALFREDSON
Av Lena Alfredson Man måste tro på Thomas Quick när han säger att han har mördat den nioåriga
norska flickan Therese Johannessen. Det budskapet fick Hedemora tingsrätt av både åklagaren Christer
van der Kwast och Quicks
försvarsadvokat Claes Borgström efter den fem dagar långa
huvudförhandlingen i säkerhetssalen i Stockholm.
- Quick har lämnat exklusiva uppgifter av en omfattning och inriktning som
knyter honom både till de aktuella platserna och till flickan, sade van
der Kwast i sin slutplädering.
Borgström, vars uppgift det är att tillvarata sin klients intressen,
menade att det i allmänhetens ögon finns två oförenliga lösningar när det
gäller Thomas Quick. Den ena ståndpunkten går ut på att han, om det var
möjligt, borde dömas till döden och den andra går ut på att man inte skall
tro på vad han säger utan fria honom, eftersom han bara fantiserar och
manipulerar.
- Båda ståndpunkterna är lika hänsynslösa, menade Borgström. Det krävs ett
stort mod att berätta det som Thomas Quick har berättat.
Den stora bristen i utredningen är att det inte finns någon kropp som
bekräftar Quicks uppgifter.
- Vi har ett erkännande och det är en bra bakgrund. Men sedan har det
gällt att hitta unika detaljer som ger stöd för det Quick säger. Vi
behöver "både hängslen och livrem" för att klara beviskraven, ansåg van
der Kwast.
- Den redogörelse som Quick har lämnat är ofullständig, men det väsentliga
är att hans berättelse bär.
Åklagaren kunde peka på ett 30-tal uppgifter som han menar är unika i den
meningen att Quick måste ha skaffat dem på plats.
Att han har träffat Therese skulle bland annat bevisas av att han har
berättat om hennes eksem i armvecken, en uppgift som både hennes mamma och
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läkare har bekräftat i efterhand och som inte varit omtalad i någon
tidning.
Quick har också berättat detaljer om hennes hår och tänder som stämmer med
hur hon såg ut den dag hon försvann, men inte med den ett år gamla bild,
som visades i tidningarna.
- Även om Quick haft en hel rad försvarare, som kämpade för att han skulle
bli fri, så skulle de inte kunna få någon att tro att Thomas Quck aldrig
varit i bostadsområdet Fjell och att han inte var där just vid den
tidpunkt då Therese försvann, sade Claes Borgström i sin slutplädering.
Quick har redogjort för detaljer i bostadsområdet, som delvis är
tidsbundna. Bland annat låg det plankor i en slänt där han säger sig ha
slagit flickans huvud mot en sten så att hon blev medvetslös.
Vid kontroll visade det sig att det just de här dagarna i början av juli
1988 pågick ett arbete med en lekplats och att man förvarade plankor i
slänten.
Vid Hærlands kyrka där han säger sig ha dödat och skurit upp Thereses
kropp för att med handen "söka rädslan i henne" har han vid vallningen på
plats 1996 kunnat peka på förändringar, ett hus som kommit till och ett
buskage intill kyrkan som försvunnit.
Han har också kunnat beskriva, och vid vallning hittat, vägar och stigar
inom ett vidsträckt område i Ørjeskogen utanför Drammen. Här har han
kunnat peka ut eldplatser där man sedan funnit bränt organiskt material.
Redan innan Quick berättade att han hade bränt kroppsdelar hade utredarna
med hjälp av en spårhund hittat förkolnade benbitar, troligen av lårben
eller underarm av en ung människa.
- Min skuld ligger fast, tung och plågsam, men jag vill att ni skall
förstå att jag har gestaltat egna upplevelser från min trasiga uppväxt,
sade Thomas Quick i sin egen slutplädering.
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Sökord markerat

Mamman och Quick i rätten. Så berättar Quick
om mordet på 9-åriga Therese
Expressen - 1998-04-28 - Sida: 8 - Sektion: Nyheter - Del: 1
Författare: HOLMEN CHRISTIAN
Av Christian Holmén SÄKERHETSSALEN, STOCKHOLM. Strax efter halv tio i dag kom den mördade
Thereses mamma Inger-Lise Johannessen till Stockholms tingsrätt. Där ska hon under dagen möta sin
dotters mördare, Thomas Quick.
Rättegången inleddes med att Quick erkände sig skyldig till styckmordet
på den lilla flickan.
Vid tio över tio i dag på förmiddagen tog rätten en paus.
Efter den visades en film från vallningen av Thomas Quick på mordplatsen.
Therese mamma Inger-Lise Johannessen, som kom till tingsrätten tjugo
minuter i tio, skulle efter filmvisningen vittna mot Quick.
Men själva rättegången började redan klockan nio med att Thomas Quicks
advokat Claes Borgström förklarade att Quick erkänner sig skyldig till
mordet på Therese Johannessen.
Tittade rakt fram
Säkerhetssalen var nästan fullsatt med journalister och norska poliser.
Thomas Quick har stöd i rättssalen av personal från Säters sjukhus.
När Quick erkänt sig skyldig till mordet protesterade han mot att det
gjordes någon banduppspelning av hans berättelse.
Sedan inledde åklagaren med att läsa upp åtalet.
Thomas Quick, iklädd i en svart tröja med krage, satt tillsammans med sin
advokat Claes Borgström. Mesta delen av tiden tittade han bara rakt fram,
ibland snurrade han sakta fram och tillbaka på snurrstolen.
Han tittade intresserat på åklagaren.
När åklagaren Christer van der Kvast kom in på de mest avskyvärda delarna
av sin berättelse, om hur Thomas Quick styckat den lilla flickan och
placerat likdelarna i plastpåsar, så tog Thomas Quick upp ett vitt papper
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ur bakfickan på sina byxor. Han prasslade lite med pappret och advokat
Borgström gav honom en kort blick.
Sedan fortsatte han att lyssna intresserat på åklagaren.
Första mötet
Den mördade Thereses mamma Inger-Lise Johannessen skulle senare kallas
för att vittna.
Det blir då första gången de står öga mot öga med varandra.
Inger-Lise Johannessen, en söndertrasad mamma som i snart tio år tvingats
leva utan att veta vad som hände med hennes lilla dotter.
Och så massmördaren Thomas Quick, 48. Sadistisk pedofil och nekrofil
kannibal. Seriemördare som erkänt att han rövade bort Therese, skändade
och styckade hennes kropp och grävde ner kvarlevorna i ett skogsparti.
För att ett år senare återvända, gräva upp dem, lustfyllt leka med dem
och sprida ut dem.
Mordutredningen är vidrig i sina obegripliga detaljer.
Det känns som om man förlorar någonting när man tvingar sig igenom den.
Man känner sig mindre och räddare.
Men det vet förstås redan Inger-Lise Johannessen.
Kämpar förtvivlat
Hon har förtvivlat kämpat för att få veta vad som egentligen hänt hennes
dotter.
Men inte ens nu, trots den förkrossande indiciekedja som polisen pusslat
ihop till stöd för Tomas Quicks erkännande, säger hon att hon är säker:
- Jag har ingen grav. Jag har ingenting. Därför måste man fortsätta leta
efter Therese, har hon sagt.
Ingen kan förstå
Det går inte ens att föreställa sig vad som rör sig i mammans inre där
hon sitter i rättssalen.
Advokat Claes Borgström säger:
- Jag tror inte att någon människa kan förstå vilken påfrestning det
innebär för Thomas Quick att berätta om det han gjort inför offrets
mamma.
.
Så berättar Quick själv om mordet i Norge

2 av 4

2010-06-11 09.45

Mamman och Quick i rätten. Så berättar Quick om mordet på ...

https://web.retriever-info.com/services/archive.html?method=...

Av CHRISTIAN HOLMÉN
Therese Johannessen var bara nio år när hon den 3 juli 1988 plötsligt
försvann från bostadsområdet Fjell i norska Drammen.
Det enda som återfunnits av henne är två brända benbitar.
Här är bevisen som Thomas Quick hoppas ska övertyga tingsrätten om att
han är mördaren.
Under det första året efter Thereses försvinnande fick den norska polisen
in mer än 14 000 vittnesuppgifter och kontrollerade 3 000 tips, förgäves.
Det tog ända fram till 1996 innan sanningen kom fram när Thomas Quick
började erkänna att Therese var ett av de små barn han lustmördat.
Berättar detaljerat
I samtal med först sin psykiatriker och senare under polisförhör
berättade han detaljerat om hur han rövade bort flickan, ströp eller
knivhögg henne till döds och att han senare under natten styckade hennes
kropp och grävde ner resterna på olika platser Örjeskogen.
Frågan som domstolen nu måste besvara är: Kan man lita på vad en galen
massmördare säger?
Överåklagare Christer van der Kvast är i dag säker på att Quick verkligen
befunnit sig på platsen.
Pekade ut platserna
Här är de centrala punkterna i bevisningen:
Quick har pekat ut platser där han säger sig ha begravt rester av
Therese.
Polisen har hittat två benbitar från en människa mellan 5 och 15 år,
"bränt organiskt material, sannolikt från en människa". Benbitarna
hittades på en meter när där Quick sagt att de skulle ligga.
Quick har för polisen pekat ut platsen där han gömt ett verktyg med
koppling till försvinnandet.
Polisen letade genom området med metalldetektor och hittade ett fintandat
sågblad. På de benrester som hittats - och som tros var resterna av
Therese - finns spår av just den sågen.
Quick har berättat att Therese hade stora utslag i armvecken.
Thereses läkare har efteråt bekräftat att Therese led av atopisk eksem
som sätter sig i armvecken.
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Quick har berättat att Therese började andas med astmaliknande pipljud
när han kidnappade henne.
Therese hade ett slags allergi som vid provokationer, till exempel under
stress och ångest, kunde ge astmaliknande symptom.
Bekräftas av mamman
Quick har berättat att Therese bar skinnmockasiner med speciella spännen
när han kidnappade henne.
Den uppgiften är bekräftad, bland annat av Thereses mor.
Quick har berättat att han ristade in ett mycket speciellt märke i en
björk på platsen där han begravde Thereses hand.
Polisen har hittat björken. De inskurna symbolerna - streck som korsar
varandra - fanns kvar.

Bildtext: Mördade Thereses mamma Inger-Lise Johannessen (mitten) kom till Stockholms tingsrätt vid
halvtio-tiden i förmiddags. Där ska hon i dag möta sin dotters mördare, Thomas Quick. Foto: JONAS
LEMBERG MASSMÖRDAREN I RÄTTSSALEN I DAG. Thomas Quick erkände sig i dag skyldig till
styckmordet på nioåriga Therese Johannessen. I förmiddags började rättegången om mordet på nioåriga
Therese. Nioåriga Therese Johannessen försvann 1988.
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Minnena tvingar Quick till pauser
- Overklig stämning i rättssalen när seriemördaren beskriver hur
israelisk turist dog
Svenska Dagbladet - 1997-05-06 - Sida: 8
Författare: Peter Carlberg, TT
FALUN (SvD) Flera gånger tvingades seriemördaren Thomas Quick avbryta sin berättelse när rättegången mot
honom inleddes på måndagen i polishuset i Falun. Quick har svårt att redogöra för de fruktansvärda minnen han
bär på.
Långa
perioder ger han en sammanhängande detaljerad skildring. Men så plötsligt, när
allt bara blir alldeles för påträngande och brutalt, så stannar han, för
skakande en mugg vatten mot munnen och blir tyst i flera minuter. Vid flera
tillfällen måste rätten ta paus.
Overklig stämning
Det råder en overklig stämning i rättssalen när Quick beskriver hur han brutalt
mördade den 24-årige israeliske turisten Yenon Levy i Rörshyttan för snart nio
år sedan.
Det var en sommardag 1988 som Thomas Quick kände vad han beskriver som en
annalkande fara, samma känsla som tidigare lett till att han brutalt dödat flera
andra unga människor. Han säger att han skulle ta med sin unge kamrat Mattias,
då 16 år, till Södertälje och där visa honom ett "gömsle". Quick ryggar till och
vill inte berätta vad detta är men efter ett tag blir det uppenbart att det
handlar om en av de platser där han gömt troféer, kroppsdelar, och
tillhörigheter från människor som han tidigare mördat och styckat.
Genom att söka upp denna plats skulle han kunna betvinga den växande ångesten,
trodde han. Men på Stockholms central fick Quick syn på den unge israelen och
han och hans följeslagare beslutade sig i stället för att följa efter honom mot
Uppsala.
- Det var hans sydländska utseende och att han var liten och smal som tilltalade
mig, förklarade Quick för rätten.
Enligt Quick var det redan från början klart vad som skulle hända med offret.
Utanför Uppsala centralstation tvingades israelen in i Quicks bil och färden
gick vidare mot Dalarna. Men vid det hus som Quicks kamrats familj äger utanför
Sala gjordes ett stopp. Quick tvingade israelen att onanera åt honom.
- Då trodde jag att han var med på det, men nu har jag förstått att han spelade
med. I själva verket var han livrädd, tillstod Quick.
Quicks 16-årige kamrat kom på dem i köket och blev upprörd. Men i stället för
att möta dennes ilska riktade Quick sig mot israelen som då försökte fly. Det
blev tumult och israelen hamnade på rygg på marken. Quick berättar hur han då
stampade honom våldsamt i magen och att han därefter trodde att israelen var
död.
Stor påk
Han lastades in i bilen för att dumpas i ett naturområde i Falun. På vägen dit
kvicknade dock israelen till och för att få slut på det hela körde Quick in på
en skogsväg. Där klubbades israelen ihjäl med upprepade slag av en stor påk.
Dödskampen varade i kanske 15-20 minuter.
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Quick ville stycka kroppen och kom tillbaka i gryningen dagen efter men fann då
kroppen stel och missfärgad. I det skicket klarade han det inte och åkte
därifrån.
I sju år sökte polisen förgäves efter Yenon Levys mördare. Sommaren 1995, i
samband med att Quick hördes om dubbelmordet i Appojaure, kom minnesbilderna
tillbaka och han förklarade för polisen att han ville berätta om något han först
benämnde "Shalom-händelsen". Han beskrev efter hand i detalj platsen, offrets
skador, och vad han själv gjort. Vissa saker innebar dock för mycket vånda för
Quick. Exempelvis pekade han först ut fel sida av vägen.
- Jag vägrade att titta på rätt sida av vägen först, förklarar han.
Såväl åklagaren Christer van der Kwast som Quicks försvarare, advokaten Claes
Borgström, är säkra på att det Quick erkänt är riktigt. Detaljerna är alldeles
för många för att han skulle kunna ha hittat på dem.
Rättegången, som inramas av omfattande säkerhetskontroller, har flyttats till
Falun från Hedemora tingsrätt efter att hot riktats mot Quick. Förhandlingarna,
som fortsätter i dag, tilldrar sig stort intresse i Norge. Ett halvdussin
tillresta norska journalister följer målet i väntan på nästa åtal mot Quick, för
mordet på den 9-åriga norska flickan Therese Johannesen.
Fotnot: Quicks kamrat, som i dag är 24 år, nekar till all inblandning. Han
delgavs på ett stadium misstanke om brott men har, eftersom åklagaren anser att
det inte går att bevisa hans delaktighet, aldrig åtalats.
----------------------------------Fakta: Redan dömd för tre mord
Den 47-årige seriemördaren Thomas Quick har erkänt upp till 15 mord mellan 1964
och 1989. Därmed är han unik i svensk kriminalhistoria.
Hittills har han dömts för tre mord: 1994 dömdes han för mordet på 15-årige
Charles Zelmanowitz i Piteå 1976. Året därpå dömdes han för dubbelmordet på ett
campande holländskt par i Norrland 1984.
Quick har erkänt men inte dömts för följande mord (som fortfarande utreds):
Elvaårige Johan Asplund i Sundsvall 1980; 18-årige Olle Högbom i Sundsvall 1983;
norska Therese Johannessen i Drammen 1988; två flyktingpojkar, 18 och 19 år
gamla, i Norge 1989; pojkmord i Finland 1989. I ytterligare tre mord har Thomas
Quick antytt att han är inblandad: Helen Nilsson från Hörby 1989; Benny Forsgren
från Söderhamn 1976 samt kvarlevor efter en oidentifierad person utanför
Hälleforsnäs som hittades 1994. Tre dåd är preskriberade.
©Svenska Dagbladet eller artikelförfattaren.
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Massmördare
Från Wikipedia
Denna artikel handlar om enskilda personer som dödat flera offer. Se folkmord och democide
för politiska massmord.
En massmördare är en person som avsiktligt dödat fler än tre människor vid ett och samma tillfälle,
ett så kallat massmord.
Till skillnad från seriemördare dödar massmördaren sina offer vanligen i ett plötsligt utbrott av våld
på en offentlig plats, inte sällan avslutat med självmord. Exempel är självmordsbombare eller de
ungdomar som rusat in på sina skolor och skjutit mot lärare och skolkamrater. Men också de som
mördar sin familj och avslutar dådet med att ta sitt eget liv, så kallat utvidgat självmord, bör kunna
benämnas massmördare. Massmord är också känt då kvinnor i postpartum psykos dödat både det
nyfödda barnet och dess syskon i avsikt att skydda barnen mot något i psykosen ingående hot.
Rättsmedicinskt definieras massmord vanligen som att fler än 3 personer mördas vid ett och samma
tillfälle, förövaren oräknad. På engelska finns även termen "spree killer", som syftar på massmördare
som under en kort tid begår flera mord på mer än en plats.
Ibland används ordet i överförd betydelse på diktatorer som orsakat många människors död, även om
de inte själva utfört dådet. Begreppet folkmord påminner till sitt innehåll om massmord, men anses
då i allmänhet sakna det patologiska förvirringstillstånd, som vanligen föreligger vid massmord i den
betydelse som används i allmänna rättsliga och medicinska sammanhang. De tonåringar som utfört
massmord vid sina skolor, har inte heller varit drabbade av psykos eller akut förvirring i samband
med brotten utan har i allmänhet visat sig vara ha en grav personlighetsstörning av psykosocial natur.
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Richard Speck

Australiska massmördare
Martin Bryant

Brittiska massmördare
Thomas Hamilton

Israeliska massmördare
Baruch Goldstein

Kanadensiska massmördare
Marc Lépine

Svenska massmördare
Tore Hedin
Mattias Flink
John Filip Nordlund
Tommy Zethraeus

Tyska massmördare
Robert Steinhäuser

Kroatiska massmördare
Petar Brzica

Se även
Mord
Seriemördare
Skolmassaker
Folkmord
Democide
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