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Sammanfattning 

 
Den 11 maj 2010 begås ett trippelmord i Härnösand. Offren är ett ungt syskonpar 

och deras pappa. Det ska senare visa sig att gärningsmannen är en 21-årig bror till 

syskonen och pappan är hans tidigare styvfar. Två månader senare döms han till 

psykiatrisk vård.  

 

Ambitionen med uppsatsen var att undersöka hur olika tidningsmedier rapporterar 

om brott och hur de i samband med detta konstruerar händelsen och de närvarande 

aktörerna. Uppsatsen inriktade sig på nyhetstexter gällande morden som 

publicerades i Aftonbladet, Dagens Nyheter och Tidningen Ångermanland mellan 

den 12-14 maj respektive 7-9 juli 2010. Syftet var att undersöka hur Ragnar Nilsson 

representeras i nyhetstexterna under gripandet respektive fällande dom. En teoretisk 

utgångspunkt var att det är medierna som bidra till att konstruera aktörernas 

identiteter och relationer och metoden som användes var kritisk diskursanalys 

genom Fairclougs tredimensionella modell.  

 

Resultatet från analysen visade att tidningarnas representation av Ragnar Nilsson 

skilde sig åt mellan gripandet respektive rättegången. Under rapporteringens första 

stadium konstrueras Ragnar Nilsson som en brutal och galen mördare som begått 

det fruktansvärda vansinnesdådet helt utan motiv. Han representeras som aggressiv, 

hänsynslös och näst intill omänsklig. Han konstrueras även som en intelligent och 

trevlig kille som det plötsligt slog slint för. Under analysens andra del representeras 

han främst som psykiskt sjuk och som ett offer. Även tidningarna skilde sig åt när 

det kom till rapporteringens karaktär och deras förhållningssätt gentemot de 

pressetiska reglerna. Exempelvis publicerade både AB och TÅ Ragnar Nilssons 

namn och bild. TÅ var dock något försiktigare i användningen av privata aktörer – 

d.v.s. användningen av vänner och bekanta som nyhetskällor. DN:s rapportering 

framstod som försiktig i jämförelse med TÅ och AB:s rapportering.  

 

Nyckelord: journalistik, nyheter, trippelmord, Ragnar Nilsson, gärningsman, offer, 

diskurs, konstruktion, pressetiska regler, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Tidningen 

Ångermanland 
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1. Introduktion 

1.1 Inledning 

Den 11 maj 2010 begås tre mord i staden Härnösand, belägen i mellersta Norrland. En 

ung man dödar sina två halvsyskon och deras far, sin tidigare styvfar. Den unge mannen 

är endast 21 år gammal när morden begås. Han uppger senare under förhör att han 

planerat hämnd på sin styvfar redan som tonåring. Detta eftersom han känt sig orättvist 

behandlad, kränkt och rädd (Ångermanlands Tingsrätt 2010).  

 

Morden fick stor uppmärksamhet i medier över hela landet, och redan i ett tidigt stadium 

valde vissa medier att gå ut med 21-åringens fullständiga namn och bild. Jag tror att 

namn- och bildpublicering inte sällan är ett komplicerat fenomen där medierna slits 

mellan att tillgodose ett allmänintresse och samtidigt ta hänsyn till de etiska regler som 

uppmanar medierna att värna om privatpersoners integritet. Det handlar å ena sidan om 

journalistikens uppgift att offentliggöra och avslöja sanningar samt ge allmänheten den 

information de behöver. Å andra sidan skydda privatpersoners integritet och se till de 

konsekvenser publiceringen kan ge. För detta finns pressetiska spelregler som medierna 

förväntas följa.  

 

Journalistikens främsta samhällsuppgift är således att sprida information, fungera som 

allmänhetens företrädare för granskning och kontroll av olika makthavare samt vara 

forum för debatt (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008:26). Till detta hör även att 

rapportera om brott samt granska polisen och rättsväsendet. 

 

Denna uppsats studerar hur medierna konstruerar Ragnar Nilsson samt hur 

rapporteringen om morden skiljer sig åt mellan olika dagstidningar. Ämnet är intressant 

att studera eftersom misstänkta brottslingar ska betraktas som oskyldiga till dess att 

domen har fallit och detta oavsett erkännande från den brottsmisstänkte. Fallet i sig är 

också personligt intressant då jag själv är uppvuxen i Härnösand. Inte sällan passerade jag 

Ragnar Nilsson i skolkorridoren, på skolgården eller i matsalen under gymnasietiden. 

Han uppfattades av majoriteten som en något blyg och tystlåten kille.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Ambitionen med studien är att undersöka hur olika medier rapporterar om brott och hur 

de i samband med detta konstruerar och tillskriver textens aktörer olika egenskaper. 

Uppsatsen undersöker rapporteringen om trippelmordet i Härnösand den 11 maj 2010. 

Vidare har uppsatsens syfte avgränsats till att undersöka hur Ragnar Nilsson konstrueras i 

relation till offren och övriga aktörer. Uppsatsens frågeställningar är:  

 

1. Hur representeras Ragnar Nilsson i rapporteringen under gripandet respektive 

rättegången? 

2. Hur framställs relationen mellan Ragnar Nilsson och övriga aktörer i texten? 

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan hur de olika tidningarna framställer 

Ragnar Nilsson samt förhåller sig gentemot det pressetiska ramverket?  

 

1.3 Material och avgränsning  

Det empiriska material som studien bygger på består av tidningstexter från tre olika 

tidningsmedier, Tidningen Ångermanland, Aftonbladet och Dagens Nyheter. Materialet 

har avgränsats till artiklar rörande trippelmordet i Härnösand. Materialets avgränsning 

motiveras av att jag valt att studera och jämföra den berörda lokaltidningens rapportering 

– i detta fall Tidningen Ångermanland (fortsättningsvis TÅ) med rikstäckande 

nyhetsmediers rapportering. I detta fall en morgontidning och en kvällstidning från olika 

ägarkoncerner – därför Dagens Nyheter (fortsättningsvis DN) och Aftonbladet 

(fortsättningsvis AB). Studien har avgränsats till att innefatta artiklar från två olika stadier 

i rapporteringen av fallet:  

1. gripandet av den misstänkta gärningsmannen och hans erkännande 

2. rättegång och dom.  

 

Det första stadiet innehåller samtliga texter som publicerades mellan 12-14 maj 2010 och 

det sista stadiet innehåller samtliga texter som publicerades mellan 7-9 juli 2010. 

Sammanlagt har tidningar bidragit med total 24 artiklar. Sju artiklar från TÅ, fjorton 

artiklar från AB och tre artiklar från DN. Den valda metoden för uppsatsen är kritisk 

diskursanalys efter Faircloughs tredimensionella modell.  
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2. Bakgrund  

2.1 Trippelmordet i Härnösand 

Ragnar Nilsson bodde tillsammans med sin mamma, hennes man samt sina två 

halvsyskon Björn Nilsson och Linnea Nilsson i en villa i Härnösand. Pappa till Ragnar 

Nilssons halvsyskon var Mats Berglund, hans tidigare styvfar. Ragnar Nilsson har i 

förhör sagt att han sedan länge har hatat sin före detta styvfar, eftersom han känt sig 

orättvist behandlad, rädd och kränkt. Redan som tonåring hade han tankar på att hämnas 

på styvfadern då han blev äldre. Tankarna kom slutligen att även inkludera hans 

halvsyskon av den anledningen att de var styvfaderns barn.  

 

Ragnar Nilsson har uppgett i förhör att han har tilldelat sina båda halvsyskon flera 

knivstick och att han sedan högg Mats Berglund med flera yxhugg i huvudet tills han föll 

till marken. Ragnar Nilsson greps i Holmsund den 12 maj 2010 ombord på ett fartyg. 

 

Tingsrätten slog fast att Ragnar Nilssons avsikt var att medvetet beröva alla tre livet och 

han dömdes därför till mord i tre fall. Av det rättspsykiatriska utlåtandet har det framgått 

att Ragnar Nilsson lider av Aspergers syndrom och att han uppfyller kriterierna för en 

allvarlig psykisk störning. Ragnar Nilsson dömdes därför till vård förenad med 

frihetsberövande och annat tvång (Ångermanlands Tingsrätt 2010). 

2.2 Journalistikens juridiska ramverk  

Tre av Sveriges fyra grundlagar stöder yttrandefrihet: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen 

och yttrandefrihetsgrundlagen. Övergripande för dessa tre grundlagar är att de finns till för 

yttrandefriheten: rätten att uttrycka tankar, åsikter och känslor (Olsson 2009:23). Sex 

grundläggande principer för yttrandefriheten genom massmedier är censurförbud, 

anonymitets- och meddelarskydd, ansvarighetsregler, etableringsfrihet, särskild brottskatalog och särskild 

rättegångsordning (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008:31).  

2.2.1 Pressetiska regler  

Utöver reglering genom lagstiftning så har även pressens organisationer själva stiftat 

regler och det är dessa som utgör det pressetiska regelverket. Ambitionen är att pressen 

ska utmärkas av god journalistik och att skydda enskilda individer från att i onödan pekas 

ut i brottsrapportering (Hadenius, Weibull och Wadbring 2008:34). Genom de etiska 

reglerna vill man garantera en korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt att enskilda 

individer inte skadas genom kränkande publicitet. Systemet bevakas av 
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Pressombudsmannen (PO) och Pressens Opinionsnämnd (PON) (Hadenius, Weibull 

och Wadbring 2008:35). De pressetiska reglerna har ingen laga kraft, utan fungerar som 

ett självsanerande system och bevakas av tillsatta personer från branschen. Reglerna 

omfattar i princip tre olika delar: publicistreglerna, yrkesreglerna och reglerna mot 

textreklam. Just publicistreglerna innehåller bl.a. rekommendationer om att journalister 

ska respektera den personliga integriteten genom att i vissa sammanhang undvika att 

nämna personers namn och vara varsamma vid användning av bilder. Samtidigt menar 

bokens författare att namnpubliceringar över lag har ökat inom dagspressen (Hadenius, 

Weibull och Wadbring 2008:35.36). 

 

Det är inte sällan som medier bryter mot reglerna. Kritiker har påpekat att reglerna 

enbart följs så länge de ligger i linje med pressens kommersiella intressen. Samtidigt har 

de pressetiska reglerna kritiserats då de framstått som lagregler och mindre som etiska 

principer (Hadenius, Weibull och Wadbring 2008:36).   

2.2.2. Allmänintresset 

Föreställningen om ett allmänintresse spelar en central roll i medieetiken. Det handlar å 

ena sidan om det allmänna intresset att offentliggöra viss information i medierna och å 

andra sidan om den enskildes intressen att så inte ska ske. Munthe (2006) säger samtidigt 

att det är mycket oklart vad som ingår i begreppet allmänintresse (Munthe 2006:238). 

 

Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och tryckfrihetsförordningens (TF) syn på 

allmänintresset och det etiska regelverkets syn på detsamma skiljer sig till viss mån åt. De 

två grundlagarna tillskriver alla rätten att offentligt yttra sig och sprida information, så 

länge det inte hotar allmänhetens intressen, så som rikets säkerhet, eller ärekränker en 

enskild individ, vars rättigheter går före allmänintresset. Det pressetiska regelverket 

uttrycker en liberal rättighetsetisk syn på yttrande- och tryckfrihet. Dessa menar att var 

och en får göra vad de vill så länge de inte aktivt skadar någon annan. Samtidigt ger de 

individen rättigheten att leva som de vill utan att andra får hindra dem. Enligt grundlagen 

krävs att samhällets grundvalar är hotade för att allmänintresset ska motivera 

inskränkning av yttrande- och tryckfrihet. Enligt de etiska reglerna krävs betydligt mindre 

hot mot enskilda individer för att inskränkningar av samma slag ska vara motiverande, 

och detta görs för att skydda enskilda individer från rättighetskränkningar (Munthe 

2006:239-240).  
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3. Tidigare forskning 

I boken Mördare och poliser har Marina Ghersetti och Gunilla Hjorth (2007) studerat 

medierapporteringen om mordet på Anna Lindh. De menar att all journalistik utgår från 

någon aktör och att en av nyhetsvärderingens viktigaste frågor är vem – vem har gjort, 

vem har drabbats, vem har sagt? (Ghersetti & Hjorth 2007:46). Den mest förekommande 

aktören i Ghersetti och Hjorths (2007) analysmaterial var Anna Lindh själv och därefter 

polisen tätt följt av misstänkt gärningsman. De kunde också se att i Aftonbladet och 

Expressen var den tredje största aktörsgruppen anhöriga och vänner till misstänkt 

gärningsman (Ghersetti & Hjorth 2007:47-48). Den aktör som oftast får komma till tals i 

medierna är polisen. På andra plats kommer advokater. Advokater och poliser är 

exempel på officiella aktörer som kommenterar händelsen som en del i deras jobb. På 

tredje plats kommer s.k. privata aktörer - anhöriga/vänner till de misstänkta 

gärningsmännen, bortsett från i kvällspressen då denna kategori istället är näst vanligast. 

Den fjärde vanligaste aktörskategorin består av anonyma och vaga aktörer, även dessa 

var vanligast i kvällstidningarna (Ghersetti & Hjorth 2007:51-53). 

 

I Ghersetti och Hjorths (2007) studie var framställningen av misstänkta gärningsmän den 

näst vanligaste kategorin av aspekter i kvällstidningarna och den tredje vanligaste i de 

undersökta morgontidningarna (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet). Artiklarna 

handlar bl.a. om beskrivningar av misstänkta gärningsmän, deras brottskarriärer och 

kartläggningar av deras livsföring före och efter mordet (Ghersetti & Hjorth 2007:69). 

Det karaktäristiska för kvällspressens (Aftonbladet och Expressen) beskrivningar av de 

tre misstänkta gärningsmännen var drogmissbruk, psykiska problem, rasism och 

våldsbenägenhet. De flesta omdömena är ofördelaktiga för de misstänkta 

gärningsmännen. De vanligaste ofördelaktiga omdömena gällande 35-åringen handlar om 

avvikelser i hans personlighet, exempelvis: psykopat, avvikande, paranoid och känslokall. 

Det framkommer även att han har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning (Ghersetti 

& Hjorth 2007:76-79). Det förekommer även detaljerad information gällande 35-åringens 

barndom där det framgår att han redan som liten uppvisat avvikande beteende - säregen 

och envis (Ghersetti & Hjorth 2007:81-82). I mediernas bild ingår även trassliga 

familjeförhållanden. Den näst vanligaste kategorin gäller 35-åringens våldsbenägenhet. 

Han är enligt medierna bl.a. aggressiv, lättprovocerad och hotfull (Ghersetti & Hjorth 

2007:84). Det tredje vanligaste omdömet handlar om att den misstänkte omöjligt kan 
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vara mördaren och på fjärde plats bland omdömena kommer de som framhåller att han 

är glad, trevlig och begåvad (Ghersetti & Hjorth 2007:88-90).  

 

Denna studie är relevant då författarna valt att specifikt studera konstruktionen av 

gärningsmännen. Vilket även är syftet med denna studie. I relation till Ghersetti och 

Hjorths (2007) studie kan denna uppsats analys och slutdiskussion jämföras med deras 

resultat för att se om det finns några eventuella skillnader och likheter.  

4. Teoretisk ram 

Följande avsnitt redogör för studiens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

inom ämnet socialkonstruktivism, medier och brott, det pressetiska ramverket och 

svensk dagspress. Teoriernas urval baseras på ambitionen att täcka in alla viktiga aspekter 

som ingår brottsrapporteringen och som kan tänkas påverka densamma.  

4.1 Socialkonstruktivism  

Socialkonstruktivism är en beteckning för en rad nyare teorier om kultur och samhälle 

(Winther Jørgensen & Phillips 2010:11). Socialkonstruktivismen har en kritisk inställning 

till självklar kunskap. Vår kunskap om världen kan inte omedelbart betraktas som 

objektiv sanning. Vårt sätt att förstå och kategorisera verkligheten är en produkt av 

specifika historiska och kulturella föreställningar om världen, och är därmed kontigenta. 

Kunskap frambringas i en social interaktion, där man både bygger upp gemensamma 

sanningar och kämpar om vad som är sant respektive falskt. Vidare är diskursivt 

handlande en form av socialt handlande som bidrar till att konstruera den sociala världen, 

så som exempelvis kunskap, identiteter och sociala relationer, och på så vis bevarar den 

vissa sociala mönster (Winther Jørgensen & Phillips 2010:12). Detta innebär att vårt sätt 

att uppfatta världen skapas och upprätthålls i sociala processer. Vilka handlingar som 

anses naturliga respektive otänkbara bestäms inom den världsbild vi tillhör. Detta leder 

således till olika sociala handlingar, och den sociala konstruktionen av kunskap och 

sanning får därmed konkreta sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 

2010:12).  

 

Dessa företeelser är för oss givna och självklara, men socialkonstruktivismen menar att 

dessa ”sanningar” om ”verkligheten” inte alltid behöver vara det som de ger sken för att 

vara. Socialkonstruktivismen vill ”sticka hål” på sanningen genom att ifrågasatta 
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sanningens existens och innebörd och vidare komma med förslag för hur den kan 

förbättras eller eventuellt förkastas. (Alvesson och Sköldberg 2008:83-84)  

 

I boken En studie i Medier och Brott diskuterar Ester Pollack (2001) konstruktionen av 

sociala problem. Hon refererar till sociologerna Goode och Ben-Yehuda (1994) som 

menar att ett socialt problem existerar först genom sin konstruktion som ett sådant och 

när en grupp människor uppfattar någonting som fel och försöker vidta åtgärder. 

Problemet uppfattas således som skapade på en diskursiv nivå och det är också på den 

diskursiva nivån i analysen för denna uppsats som de analyseras (Pollack 2001:63).  

4.2 Relationen mellan medier och brott  

Både Pollack (2001) och Ray Surette (2011), med boken Media, Crime and Criminal Justice, 

börjar med att beskriva att medier och brott utgör ett oskiljaktigt par som ingått ett 

”tvångsäktenskap”.  

 

Surette (2011) menar att rapporteringen som dominerar medierna påverkar hur 

människor ser på brott. Han menar att mediernas publik tenderar att döma sociala 

problem, så som brottslighet, signifikant med hur medierna väljer att betona dem. Han 

anser att det är viktigt att man förstår relationen mellan media och rättsliga åtgärder 

eftersom media bidrar till att påverka hur skattepengar kommer till användning och vad 

som egentligen händer med brottslingar och brottsoffer (Surette 2011:191). Han 

poängterar dock att medierna inte är den viktigaste faktorn sett till sammanhanget, men 

att deras påverkan inte kan ignoreras.  

 

Enligt Surette (2011) är nyheter om brott och rättvisa en flykt från det normala genom en 

konstruktion av det ovanliga, oftast sällsynta och avlägsna (Surette 2011:16). Gränsen 

mellan vad som är nyheter och underhållning har suddats ut. De brott som oftast 

omnämns är de brott som är minst troliga att de inträffar. Pollack såg i sin studie att de 

granskade redaktionerna tenderade att inrikta sig på det mest udda, dramatiska och mest 

spännande och att de ibland dramatiserade detta ytterligare (Pollack 2001:75). Enligt 

Pollack (2001) besitter medierna en konstruktionsmakt och den sociala världen och 

historien konstrueras enligt vissa mönster (Pollack 2001:54). Kriminalitet framstår i 

mediernas konstruerade verklighet som det största samhällsproblemet, orsakade av 

avvikande individers handlingar och utan något samband med andra sociala problem 

(Pollack 2001:318).  
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Surette (2011) skriver att medierna oftast framställt offer som veka, försvarslösa och 

ibland dumma, inte sällan kvinnor och äldre. Han menar även att medierna på senare tid 

har beskrivit kriminella som mer djuriska, irrationella och aggressiva. Nyheterna har 

samtidigt blivit mer våldsamma, slumpmässiga, meningslösa och sensationella och 

skillnaden mellan allmänheten och de kriminella har ökat (Surette 2011:184). Enligt 

Pollack handlar mediernas brottsförklaringar om ondska, brottsliga gäng och etnicitet. 

Samtidigt framstår rättsväsendet, enligt Surette (2011), som ineffektivt och som oftast 

använder kontraproduktiva metoder för att hantera brott. 

 

Både Surette (2011) och Pollack (2001) menar att medierna bidrar till en missvisande 

verklighet gällande representationen av våld och brott. Medierna skapar överdrivna och 

felaktiga föreställningar om riskerna och publikens utsatthet. De kommer båda fram till 

att i medierna är egendomsbrott underrepresenterade och våldsbrott överrepresenterade. 

Vidare menar Pollack att nyheter om brott, straff, lag och ordning är en diskurs som 

representerar samhällets uppfattning om ordning och den offentliga moralen (Pollack 

2001:78). Medierna har en roll i skapandet av vad som anses vara normalt och önskvärt 

genom det ”avvikande som nyhet” och deras funktion är att upprätthålla den sociala 

ordningen (Pollack 2001:80). Det ”goda” ställs mot det ”onda”.  

4.3 Människan bakom rubriken 

Dagligen publicerar medierna bilder av ansikten på människor, en del så oproblematiska 

som intervjupersoner eller människor som passerar revy i bakgrunden (Wigorts 

Yngvesson 2008:63). Dessa människors ansikten passerar oss ofta obemärkt förbi, till 

skillnad från bilder på brottslingar och brottsoffer vars ansikten etsar sig fast på minnet.  

 

Det händer med jämna mellanrum att medierna publicerar kontroversiella nyheter som 

innehåller både namn och bild på de inblandade aktörerna och enligt Wigorts Yngvesson 

(2008) väcker dessa publiceringar inte sällan ilska hos både läsare och journalister. Frågan 

som måste ställas är vari allmänintresset bestod av att publicera de berörda aktörernas 

namn och bild (Wigorts Yngvesson 2008:64). Wigorts Yngvesson (2008) menar att det 

inte definitivt går att säga om det alltid är rätt eller fel att publicera bilder på misstänkta 

brottslingar och brottsoffer, utan att det beror på hur medierna gör det. Svårigheten ligger 

i att ingen vet vilka konsekvenser en publicering kan leda till – men inte heller vilka 

effekter som följer av att inte publicera en bild (Wigorts Yngvesson 2008:66). Hon menar 
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att den moraliska frågan om publicering inte enbart handlar om hänsyn till enskilda 

individer, den berör även frågan om vad publiceringarna gör med oss läsare (Wigorts 

Yngvesson 2008:71).  

4.4 Den svenska tidningsmarknaden 

Morgon- och kvällstidningar har en bred innehållsprofil för att kunna tillfredsställa 

många olika grupper samtidigt (Kratz 1995:55). DN tillhör kategorin Storstädernas 

morgontidningar medan AB tillhör kategorin Storstädernas kvällstidningar och TÅ kategorin 

Landsortspress (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008:135).   

 

Kvällstidningar är vad man brukar kalla lättsamma tidningar eller tabloidtidningar på 

grund av sitt format. De är mer bildinriktade än övrig press, bygger på 

lösnummerförsäljning och förknippas inte sällan med sensationsjournalistik – 

”tabloidjournalistik” (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008:72-73). Kvällstidningar är i 

högre grad läsarfinansierade, har en annan annonsmarknad och fyller andra funktioner än 

morgontidningarna. Kvällspressens, Expressen och Aftonbladets, upplaga har minskat 

sedan mitten av 80-talet då de var som störts. Detta beror bland annat på att vad som 

tidigare ansågs signifikant för just kvällspressen – sensationer, kändisar och brott men 

även personifiering och serviceinriktning – förekommer i högre grad än tidigare även i 

andra medier, som morgontidningar, radio och tv (Hadenius, Weibull & Wadbring 

2008:75).   

 

En genomsnittlig lokal morgontidning kan läsas av 80 procent av dem som bor i området 

varje dag. En lokal morgontidning både speglar och återspeglar den lokala miljön, den 

gemensamma identiteten. Tidningarna har en viktig roll i opinionsbildningsprocessen 

samtidigt som de upprätthåller lokala och kulturella gemenskaper (Kratz 1995:55). Kratz 

(1995) menar att det finns en allmän förväntan gentemot de lokala morgontidningarna. 

Morgontidningarna ska bevaka det område och de händelser som är relevanta för läsarna. 

Vad som anses relevant beror på vilken tidningen är och vilken kultur tidningen och 

läsarna befinner sig i. Viktigt är också att de kan lita på sin lokala morgontidning (Kratz 

1995:75).  

 

Pollack (2001) refererar även i sin bok till Peter Dahlgrens (1987) undersökning av det 

han kallar vardagsrapporteringen om brott, byggd på studier av åtta olika svenska 

dagstidningar under fyra utvalda veckor mellan 1984-1985. Han kom fram till att 
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rapporteringen av detta slag främst bestod av kortare artiklar och notiser. Det visade sig 

att det är kvällstidningarna som har de längsta artiklarna och att de även publicerar fler 

bilder än morgontidningarna (Pollack 2001:75-76). 

4.5 Journalistikens pressetiska ramverk 

I Mats Ekström & Stig Arne Nohrstedt (1996) bok Journalistikens etiska problem 

presenterar de sin studie om nyhetsjournalistikens praktik och den journalistiska etiken 

och dess förankring i lagar och avtal. Den journalistiska etiken existerar genom tryckta 

ideal och handlingsregler, och detta är enligt Ekström och Larsson (1996) något som alla 

journalister bör sträva efter. Etiska ideal syftar på normativa uppfattningar och 

övergripande värden som finns formulerade i kodifierade yrkesregler, 

policyformuleringar och handböcker. Handlingsregler syftar på de regler som 

journalisterna förväntas följa i sitt konkreta arbete för att nyheterna ska vara korrekta, 

allsidiga, objektiva, hänsynsfulla och kritiskt granskande.  

 

Etiken som ideal utgör övergripande värdesystem som alla journalister förväntas ansluta 

till och sträva efter. Däremot varierar handlingsetikens innebörd bland annat beroende 

på typ av journalistik som praktiseras, grävande journalistik eller daglig rapportering, men 

även beroende på sammanhang och situation i vilken journalisten utför sitt arbete 

(Ekström & Nohrstedt 1996:23). Handlingsetiken förutsätter tillämpning av etiska ideal, 

normer syftande på förväntningar och kollektiva föreställningar, de villkor som 

nyhetsreportern arbetar under och i vilken mån journalisten bör ta ansvar för 

rapporteringens konsekvenser (Ekström & Nohrstedt 1996:25).  

 

Nyhetsjournalistikens etiska ideal kan vara svåra att förhålla sig till i praktiken, och de kan 

uppfattas som både krävande, vaga och motstridiga.  Journalistiken förväntas spegla 

verkligheten, vara objektiv och informera allmänheten om viktiga händelser, men 

samtidigt vara kritiskt granskande genom att avslöja missförhållanden och granska 

makthavare. Nyheterna ska även vara sanningsenliga, allsidiga, lättillgängliga, avslöjande 

men även hänsynsfulla mot enskilda individers integritet. Enligt Ekström och Nohrstedt 

(1996) bidrar dessa etiska spelregler till att journalistrollen både blir komplicerad och 

motsägelsefull. (Ekström & Nohrstedt 1996:88).  

 

Sammanfattningsvis menar Ekström och Nohrstedt (1996) att variationen mellan hur 

journalisterna tolkar etiken inte nödvändigtvis behöver vara negativ. De menar att man 
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kan betrakta dessa skillnader som ett uttryck för ett varierat utbud på mediemarknaden. 

Mediernas olika tillämpning av etiska normer är vad som karakteriserar dess innehåll, och 

detta är möjligt för publiken att avläsa i texterna. Det är bland annat dessa 

tolkningsvariationer som särskiljer kvällstidningar från morgontidningar. Men ett 

problem, menar de, är att de färdiga nyheterna inte redogör för publiken de bedömningar 

som gjorts i den föregående processen. Med andra ord om artikeln lever upp till de olika 

pressetiska idealen eller inte. Ekström och Nohrstedt (1996) menar vidare att 

publiken/allmänheten inte har tillräcklig inblick i den journalistiska verksamheten för att 

avgöra om den journalistiska självständigheten används för att stärka demokratin och om 

det uppväger bristerna i den journalistiska etiken (Ekström & Nohrstedt 1996:307).  

Publiken är helt utlämnad till att förlita sig på medieprodukter, vilkas kvalitet de inte kan 

bedöma. Som ett resultat på detta vill Ekström och Nohrstedt (1996) genom tydligare 

indikationer ge större publikinsyn i den journalistiska verksamheten. Detta genom större 

tydlighet vad gäller anspråk, skärpt intern kritik och extern granskning (Ekström & 

Nohrstedt 1996:310).  

 

Wigorts Yngvesson (2008) anser samtidigt att ett av problemen med den nuvarande 

pressetiska modellen är att den riskerar att förväxla moral med juridik. Detta som ett 

resultat på en domstolsliknande organisation utan juridiskt mandat och utan betydande 

sanktionsmöjligheter. Bland annat rekommenderas opinionsnämndens ordförande och 

vice ordförande vara jurister med erfarenhet som ordinarie domare. Wigorts Yngvesson 

(2008) menar att regler som efterliknar juridiska lagar endast skenbart visar vägen mot 

rätt beteende, men förbigår den tradition och mångfald av moraliska dimensioner som 

journalisternas yrkesroll består av (Wigorts Yngvesson 2008:98-99).  

5. Metod  

Jag har valt att göra en kritisk diskursanalys genom Norman Faircloughs tredimensionella 

analysmodell. Detta eftersom Fairclough inte enbart lägger vikt vid textens innehåll och 

mening utan även sätter texten i en större kontext. Utifrån Winther Jørgensen & Phillips 

(2010) tolkning av Fairclough anser han att textanalysen ensam är otillräcklig, då den inte 

ger svar på förbindelsen mellan text och samhälleliga och kulturella processer och 

strukturer. Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar är metodvalet det mest aktuella 

då den hjälper oss att förstå att mediernas sätt att rapportera om en händelse påverkar 
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den sociala världens sätt att se på saken, samtidigt som de själva påverkas av sociala 

värderingar.  

 

Syftet med uppsatsen är inte att bedöma vad som är etiskt rätt eller inte i de olika 

mediernas rapportering om Ragnar Nilsson och morden i Härnösand 2010, utan det är 

diskursen i sig som kommer vara föremål för analysen. Analysen kommer utgå från vad 

som har skrivits i texterna för att undersöka om eventuella mönster går att urskilja och 

om de olika framställningarna av verkligheten kring Ragnar Nilsson kan få några 

tänkbara sociala konsekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 2010:28).  

5.1 Diskursteori  

Den kritiska diskursanalysens fundament är ideologibegreppet. Ideologi är en samling 

idéer och konkreta institutioner som produceras genom ritualer och praktiker (Berglez 

2011:267-268). Syftet är att försöka urskilja textens konfliktfyllda uppkomst och ställa sig 

frågande till varför texten blev som den blev och skulle texten kunna te sig annorlunda? 

(Berglez 2011:269)  

 

Ett annat centralt begrepp inom den kritiska diskursanalysen är diskurs. Det finns främst 

två viktiga definitioner av diskurs när det kommer till kritisk diskursanalys, den första är 

språkuttryck och samtal. Diskurs uppstår genom att två eller flera personer för en 

konversation eller kommunicerar med varandra skriftligen. Vidare skiljer sig diskurserna 

åt beroende på vår sociala tillhörighet och bakgrund. Diskursbegreppet används för att 

belysa den kommunikativa skillnaden mellan olika institutioner (Berglez 2011:271). Den 

andra definitionen är diskurs som institutionell kunskapsproduktion, dvs. hur diskurser 

skiljer sig åt mellan olika institutioner, som nämnts ovan. Det handlar om hur olika 

institutioner har utvecklat olika former av kunskap, förknippat med en unik expertis och 

som har kommit till genom specifika regler, rutiner och konventioner inom institutionen 

(Berglez 2011:272).  

5.2 Kritisk diskursanalys  

Den kritiska diskursanalysen framför teorier och metoder för att teoretiskt 

problematisera och empiriskt studera relationen mellan diskursiv praktik och social och 

kulturell utveckling i olika sociala kontexter (Winther Jørgensen & Phillips 2010:66).  

Den diskursiva praktiken – varigenom det produceras och konsumeras texter – ses som 

en viktig social praktik som bidrar till att konstituera den sociala världen, inklusive sociala 

identiteter och relationer. Det är detta som bidrar till social och kulturell reproduktion 
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och förändring. Den sociala praktiken är en form av diskurs, utöver dess konstituerande 

roll så konstitueras den samtidigt av andra sociala praktiker. Den kritiska diskursanalysens 

tillvägagångssätt är att göra en tydlig lingvistisk och empirisk textanalys av språkbruket i 

ett socialt sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips 2010:67-68). Detta görs med 

utgångspunkt att den är kritisk till någonting i den aktuella ideologin och diskursen, 

ideologikritik. Målsättningen är således att bidra till en social och politisk förändring.  

5.3 Faircloughs tredimensionella modell 

En central del i Faircloughs perspektiv är att diskurs är en viktig form av social praktik 

som både reproducerar och förändrar kunskap, identiteter och sociala relationer, 

samtidigt som den formas av andra sociala praktiker och strukturer (Winther Jørgensen 

& Phillips 2010:71).  

 

Detta synsätt är applicerbart på min uppsats av den anledningen att medierna i fallet 

Ragnar Nilsson både representerar fakta samtidigt som de konstruerar händelsen, 

aktörernas identiteter och relationerna dem emellan. Hur medierna konstruerar 

händelsen och aktörerna i texten kan således tänkas bero på formandet av en större och 

yttre social praktik. Detta vill jag ta reda på genom att ställa fyra frågor till 

analysmaterialet baserade på bl.a. diskursens tre innebörder: representation, identiteter 

och relationer.  

 

1. Hur representeras Ragnar Nilsson?  

2. Vilka identiteter och egenskaper tillskrivs aktörerna i texten?  

3. Hur konstrueras relationen mellan Ragnar Nilsson och övriga aktörer i texten 

(exempelvis offer, anhöriga, rättsväsendet, läsaren, journalisten osv.)?  

4. Vilka likheter och skillnader går att urskilja mellan de undersökta tidningarna? 

 

5.4 Analysverktyg och tillvägagångssätt   

Fairclougs tredimensionella modell skiljer mellan diskurs som text, diskurs som praktik 

och diskurs som social praktik.  

 

Analysens syfte är att kartlägga vilka diskurser som förekommer i texten samt se hur de 

förverkligas. För att detta ska vara möjligt måste det först göras en detaljerad analys av 

textens egenskaper genom en analys på textuell nivå. På den textuella nivån studeras 

textens formella drag och egenskaper, detta för att kunna se hur diskurser och genrer 
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konstrueras och förverkligas lingvistiskt. Detta innefattar bland annat textens lingvistiska 

uppbyggnad genom vokabulär, grammatik och sammanhang mellan satser samt textens 

stil utifrån ordval och meningsuppbyggnad. Vilka ord som väljs för att beskriva en 

händelse kan ha stor betydelse för hur läsaren uppfattar det som hänt. Ordval påverkar 

även aktörernas etos, d.v.s. hur identiteter konstrueras genom språk och bildliga uttryck. 

Analysen kommer även se till artiklarnas kognitiva scheman, d.v.s. hur artikeln konkret är 

uppbyggd med exempelvis rubriker, underrubriker och bilder. Även nyhetsartiklarnas 

symbolanvändning av metaforer, där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett annat begrepp 

som liknar det ursprungliga begreppet, kommer att studeras.  

 

Genom en analys på den textuella nivån framtonar de diskurser och genrer som texten 

bygger på. Genom att analysera dessa går det att se hur texten är producerad och 

konsumerad. Analysen på diskursiv nivå koncentrerar sig på hur textförfattaren bygger 

och skapar texten på redan existerande diskurser och genrer. Diskurs bidrar till att 

konstruera sociala identiteter, sociala relationer och kunskaps- och betydelsesystem. 

Analysen studerar därför vilka diskurser som texten bygger på (interdiskursivitet) och vad 

som är karaktäristiskt för varje diskurs när det kommer till konstruktionen av textens 

aktörer. En genre är ett speciellt språkbruk som är förbundet med och konstituerar en 

del av en bestämd social praktik. Typ av genre formar publikens tolkning av texten. 

Exempel på genrer kan vara nyhetsgenrer, intervjugenrer och debattgenrer.  

 

Utifrån den textuella och diskursiva analysen är det möjligt att dra vissa slutsatser om den 

sociala praktiken. Genom att analysera förhållandet mellan den diskursiva praktiken och 

den sociala praktiken går det att se om den diskursiva praktiken bidrar till att upprätthålla 

ordningen i den sociala praktiken. Eller om den framställs på så vis att den skapar social 

förändring. Vilka är den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala 

konsekvenser? (Winther Jørgensen & Phillips 2010:90).  

 

Det finns sannolikt vissa sociala förväntningar på hur medierna som bedriver 

brottsjournalistik ska förhålla sig gentemot redan existerade genrer och diskurser samt 

sociala normer och värderingar. Genom att analysera mediernas språkanvändning och 

förverkligande diskurser är det möjligt att urskilja vissa ideologiska, politiska och sociala 

ståndpunkter. På samma sätt som medierna påverkar hur den sociala världens ser på en 

händelse, på samma sätt påverkas medierna av sociala värderingar.  
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5.5 Material  

Uppsatsens syfte är att studera hur Ragnar Nilsson representeras i medierna och detta 

under två stadier i rättsprocessen: 1) gripande och erkännande samt 2) rättegång och 

dom. De två stadierna omformulerades från tidigare fyra stadier: 1) mordet blir känt, 2) 

gripandet av den misstänkta gärningsmannen och hans erkännande, 3) rättegången samt 

4) domen fallit. Detta gjordes efter en snabb analys av materialet då det tydligt gick att se 

att de två första kategorierna, 1 och 2, flöt samman, precis som de två sista kategorierna, 

3 och 4. Detta beror på det korta tidsspannet mellan händelserna. Utifrån de olika 

kategorierna har sedan två tidsperioder, från var analysmaterialet kommer, bestämts. Den 

undersökta perioden i analysens första del är 12 – 14 maj 2010 – detta eftersom 

rapporteringen var som mest intensiv från det att mordet blev känt för allmänheten till 

dess att den misstänkte gärningsmannen erkände och häktades. Den undersökta perioden 

i analysens andra del är 7 juli – 9 juli 2010 – detta eftersom rapporteringen i samband 

med rättegången varade under denna tidsperiod. 

 

Tidningsurvalet baseras på uppsatsens syfte att studera och jämföra den berörda 

lokaltidningens rapportering med två rikstäckande tidningsmediers rapportering. De 

skulle även ingå i olika ägarkoncerner samt bestå av en kvällstidning och en 

morgontidning. Därför valdes TÅ, DN och AB. För urvalet av artiklar utgick jag från 

datumet dagen efter mordet, 12 maj 2010 till dess att den misstänkte mördaren erkänt 

och häktats och fallets stora proportioner börjat avta. För urvalet i den andra kategorin 

utgick jag från dagen då rättegången hölls, 8 juli 2010, och valde de artiklar som före och 

efter datumet för rättegången handlade om Ragnar Nilsson och rättegången. Efter 

artikelurvalet omformulerades fyra stadier till två och artiklarna kategoriserades beroende 

på publiceringsdatum. Sammanlagt har tidningarna under den sammantagna perioden 

publicerat 24 artiklar. TÅ sju artiklar, AB fjorton och DN tre. Samtliga artiklar är 

hämtade från Kungliga Bibliotekets mikrofilmer och en förteckning över det analyserade 

materialet finns i bilaga 1.  

5.6 Material- och metodkritik  

Winther Jørgensen & Phillips (2010) presenterar några kritiska anmärkningar om den 

kritiska diskursanalysen – då främst mot Faircloughs tredimensionella modell. De anser 

att det största problemet ligger i oklarheten i var gränsen går mellan diskursanalysen och 

analysen av den sociala praktiken. Modellen ger inte heller några konkreta riktlinjer för 

hur stor den sociala analysen ska vara eller några exempel för vilka sociologiska teorier 



 
 

 
 

19 

och kulturteorier som lämpar sig att använda (Winther Jørgensen & Phillips 2010:93). 

För denna uppsats lämpar sig socialkonstruktivismen som sociologisk teori bäst.  

 

Winther Jørgensen & Phillips (2010) diskuterar även forskarens roll i samband med 

diskursanalys. Det faktum att diskursanalysens syfte är att studera vilka eventuella sociala 

konsekvenser som olika diskursiva framställningar av verkligheten kan få, kan göra det 

svårt för forskaren att studera de diskurser som man själv står nära. Det är viktigt att inte 

ens egna förkunskaper och värderingar överskuggar analysen. Eftersom forskaren oftast 

ingår i samma kultur som det som ska undersökas, precis som jag ingår i journalistikens 

kultur genom mina journalistikstudier, så menar de att man delar många av de 

självklarheter som finns i ens material. Eftersom det är dessa självklarheter som man är 

ute efter att avslöja så ska man så gott det går försöka ställa sig främmande inför 

materialet (Winther Jørgensen & Phillips 2010:28).  

 

För att bedöma trovärdigheten i en studie brukar man se till undersökningens validitet 

och reliabilitet. Med validitet menas att studien är valid om den undersöker det som den 

avser att undersöka (Bergström & Boréus 2005:34). För att öka studiens validitet bör 

man som forskare bl.a. vara noga med material-, metod-, och analysredogörelser, 

motivera sina tolkningar och lyfta fram citat tagna direkt från materialet. Detta ökar i sin 

tur möjligheten för god intersubjektivitet – dvs. möjligheten för andra att nå samma 

resultat (Bergström & Boréus 2005:353). Winther Jørgensen & Phillips (2010) redogör 

genom Potter & Wetherell (1987) för hur man bedömer om en analys är valid eller inte. 

Viktigt är att se till sammanhanget genom att se om analysens påståenden ger diskursen en 

form av sammanhang. Finns det påståenden som inte passar in i redogörelsen är det 

mindre sannolikt att andra kommer acceptera analysen som färdig och trovärdig 

(Winther Jørgensen & Phillips 2010:123). I denna uppsats kommer det därför vara viktigt 

att studien och analysen går ut på att besvara studiens frågeställningar och därmed 

uppfyller sitt syfte för att inte förlora sin trovärdighet. För att öka studiens validitet 

ytterligare kommer uppsatsen vara noga med material-, metod-, och analysredogörelser 

samt lyfta fram citat och motivera tolkningarna som görs.  

 

God reliabilitet förutsätter främst att man är noggrann i mätningar och uträkningar, men 

begreppet kan vidgas till att även bli relevant för undersökningar där man varken mäter 

eller räknar. Det handlar då om att man är noggrann i undersökningens alla led. I 
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textanalysen är t.ex. tolkningsaspekten en reliabilitetsfråga – textläsningen måste vara 

tillräckligt noggrann för det syfte man har (Bergström & Boréus 2005:35).  

 
Kritik till mitt eget material kan vara det korta tidsspannet för respektive stadium som 

analysmaterialet har delats in i. Detta kan eventuellt bidra till att jag kan ha missat 

väsentliga texter som faller utanför tidsramen. Samtidigt är syftet att analysera hur 

medierna representerar Ragnar Nilsson utifrån gripande och erkännande till rättegång 

och dom. Detta eftersom de två stadierna skiljer sig åt vad gäller tillgång på källor och 

information och därför vill påverka hur medierna konstruerar händelsen och de 

inblandade aktörerna. Syftet är således att se om eventuella mönster går att utläsa i 

rapporteringen och om konstruktionen förändrats över tid. Eftersom mitt empiriska 

material för uppsatsen bygger på redan publicerade texter utan kompletterade uppgifter 

så finns det ingen risk för att min studie skadar de individer som den berör. Jag anser 

därför att det inte finns några forskningsetiska problem i min undersökning.  

6. Analys  

Detta avsnitt kommer behandla och analysera samtliga texter ur materialvalet, 

sammanlagt 24 stycken. Jag har valt att dela upp analysen i två olika delar och detta 

baserat på materialets olika stadier - 1) gripande och erkännande och 2) rättegång och 

dom. Den första analysdelen innehåller texter som publicerades under händelsens första 

skede och den andra analysdelen innehåller texter som publicerades i samband med 

rättegång och dom. Båda analysdelarna kommer att behandla representationen av 

händelsen, de närvarande aktörerna i texten och relationerna dem emellan.  

6.1 Analysdel 1.  

Textens utformning 

TÅ publicerar sammanlagt fyra artiklar under den första perioden och AB publicerar tolv 

artiklar. DN publicerar sin första tidningsartikel angående fallet den 14 maj 2010, alltså 

först tre dagar efter mordet. Sammanlagt publicerade tidningarna 20 tabloidsidor gällande 

morden, varav AB står för femton sidor, TÅ för fyra och DN för en. TÅ och AB:s 

artiklar är placerade på nyheternas första sidor. DN:s artikel är placerad på sidan 10 och 

utgör en knapp femtedel av sidan. I TÅ och AB har händelsen fått hela siduppslag. TÅ 

och AB:s placering av nyhetshändelsen i tidningen visar att TÅ och AB:s redaktioner ger 

händelsen ett högre nyhetsvärde än vad DN gör.   
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Majoriteten av de undersökta texterna i analysens första del utgår från Härnösand och 

mordplatsen. Samtliga tidningar beskriver händelseförloppet för morden. Dagen efter 

morden skriver AB och TÅ om den anhållna 62-åringen som då är skäligen misstänkt. 

Två dagar efter morden ger de en redovisning för hur morden begicks samt Ragnar 

Nilssons 18 timmar på flykt, timme för timme. Gemensamt för TÅ och AB:s artiklar 

som publicerades en dag efter mordet är spekulationerna om gärningsman och motiv.   

Bilder och rubriker  

En mycket stor del av analysmaterialet består av bilder. Sammanlagt kan 35 bilder 

urskiljas i det granskade materialet. AB publicerade 25 bilder, TÅ nio bilder (varav tre 

nidbilder) och DN en bild. Sett till antalet artiklar är TÅ den tidning som publicerat flest 

bilder men DN är den tidning som ger bilderna mest bildutrymme genom större och 

färre bilder. Bilderna, i främst AB och TÅ, föreställer liknande gestaltningar och 

personer. De mest förekommande bilderna föreställer mordplatsen (villan), tekniker, 

poliser samt sörjande/anhöriga. Till skillnad från TÅ, som enbart publicerat förtäckta 

bilder av offren, har AB publicerat en helbild (samt namn) på syskonens pappa. AB är 

också den enda tidning i analysmaterialets första del som publicerat Ragnar Nilssons bild 

och namn, och detta redan den första dagen efter han tillkännagavs som den misstänkte 

mördaren.  

 

Både TÅ och AB har namngett följetången till: ”TRIPPELMORDET I 

HÄRNÖSAND” alternativt bara ”TRIPPELMORDET”. Typiskt för TÅ och AB är 

stora överrubriker som får representera hela siduppslaget/händelsen och underrubriker 

som får representera den enskilda artikeln. Stiltypiskt för tidningarna, främst AB och TÅ, 

är rubriker som anspelar på temana sorg, saknad och det ofattbara.  

 

Några av de första rubrikerna i analysmaterialet berör temat barn och ungdom. Dem 

betonar det faktum är att det är två barn som dödats.   

 

Ungt syskonpar och en till mördade (Tidningen Ångermanland 2010-05-12) 

 Fann sina barn döda (Aftonbladet 2010-05-12)  

 Två barn är borta (Aftonbladet 2010-05-13)  
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Den första rubriken betonar att det är ett ungt syskonpar som har mördats. Genom att 

även skriva ”och en till” så blir detta sekundärt. Den personen är inte lika intressant som 

de två barnen. Barn förknippas med oskuld och godhet, fri från skuld i det inträffade. 

Den andra rubriken (Fann sina barn döda) spelar visuellt upp en bild av en förälder som 

precis upplevt varje förälders värsta mardröm. Bör nämnas att hon aldrig ”fann sina barn 

döda” då hon aldrig äntrade villan.  

 

Det finns också rubriker och teman som förstärker det ofattbara.  

 

Mord i idylliskt villaområde (Tidningen Ångermanland 2010-05-12) 

De två syskonen hittades mördade mitt i villaidyll (Aftonbladet 2010-05-12)  

Var som helst kan vansinnet få fäste (Aftonbladet 2010-05-13) 

 Mordmotivet är höljt i dunkel (Tidningen Ångermanland 2010-05-14) 

  

Genom att konstruera mordplatsens som ”villaområde”, ”villaidyll” och ”idylliskt” 

tillskrivs omgivningen egenskaper som är allt annat än synonymt med laglöshet och 

kriminalitet. De två sista rubrikerna beskriver det ofattbara genom att klargöra för att 

vansinnet finns överallt och kan slå till när som helst och var som helst. Att mordmotivet 

är ”höljt i dunkel” gör det ännu mer ofattbart då inte motivet kan uppfattas som 

uppenbart.  

 

Den översta rubriken ”Mord i idylliskt villaområde” (Tidningen Ångermanland 2010-05-

12) kan också vara ett exempel på ett ”hela bygden”-tema. TÅ har en lokal relation till 

orten och omgivningen kring mordplatsen. Deras personliga relation till platsen och 

orten lyser samtidigt igenom då de gärna vill försköna den ytterligare.  

 

Sorgen som tema finns konkret uttryckt i en artikel. De som uttrycker sin sorg är 

grannfamiljen och den dödade flickans klasskamrat.  

 

 ”Känner en stor sorg” (Aftonbladet 2010-05-12)  

 

Det finns också exempel på rubriker som är av mer saklig karaktär som berör 

gärningsmannen och morden mer direkt. Dessa rubriker redogör för ett konkret 

handlande som kan tänkas påverka utredningen i en viss riktning.  
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 Erkände morden (Aftonbladet 2010-05-13) 

 Dödade med yxa (Aftonbladet 2010-05-13) 

 På flykt i 18 timmar (Aftonbladet 2010-05-13) 

 Slog larm och greps (Aftonbladet 2010-05-13) 

 Man erkände trippelmord (Dagens Nyheter 2010-05-14)  

Det ofattbara  

Både AB och TÅ använder sig av ordval i texten som förskönar bilden av mordplatsen. 

Genom detta betonas det ofattbara i händelsen, både vad gäller mordplatsen, offren och 

gärningsmannen. Eftersom Ragnar Nilsson bodde på en ”prydlig” gata var det osannolikt 

att han skulle begå mord. Se exemplen nedan: 

 

Fastigheten ligger i ett idylliskt villaområde. (Tidningen Ångermanland 2010-05-

12 Ungt syskonpar och en till mördades) 

 

/…/ prydliga villagatan i Härnösand /…/. (Aftonbladet 2010-05-12 Fann sina 

barn döda)  

 

Både AB och TÅ formulerar meningar och ord så att läsaren ska förstå det högst 

ofattbara och fruktansvärda i händelsen. Det ofattbara förstärks genom tidningarnas 

konstruktion och försköning av mordplatsen som idyllisk och prydlig. Ordvalen 

förstärker det ofattbara i att det skulle ske här i en liten stad som Härnösand och på en 

idyllisk (välskött, fin, lugn, fridfull, harmonisk) villagata och denna familj.  

 

Många som känner familjen stod i går kväll utanför villan i små grupper, bleka 

och oförstående inför det som hänt. (Aftonbladet 2010-05-12 ”Känner en stor sorg”) 

 

För att förtydliga det ofattbara ytterligare använder TÅ ord som ”den tragiska händelsen” 

(Tidningen Ångermanland 2010-05-12 Man i 60-årsåldern gripen för mord). AB beskriver 

grannarna i området som ”chockade” och att de måste ”smälta det ofattbara” 

(Aftonbladet 2010-05-12 Mammans nye man gripen misstänkt för trippelmordet), eller som 

exemplet nedan:  

 

I ett senare skede och artiklar ges mordplatsen inte samma förskönande bild:  
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Den är en villagata som hundratusentals andra villagator i Sverige. Inte vräkig och 

inte särskilt prydlig heller. Husen ser en smula bortglömda ut och asfalten på 

trottoaren är guppig och av ålder. Men en trevlig gata. (Aftonbladet 2010-05-13 

Var som helst kan vansinne få fäste)  

 

Genom denna beskrivning försöker man avdramatisera händelsens placering och 

omgivning samt poängtera det faktum att morden hade kunnat begås i vilken villa som 

helst, placerad var som helst i Sverige. Precis som rubriken lyder: ”Var som helst kan 

vansinne få fäste”. Här konstrueras samtidigt gärningsmannen som vansinnig.  

Representationen av Ragnar Nilsson   

I samtliga undersökta texter konstrueras Ragnar Nilsson och de övriga aktörerna i texten 

på ett eller annat sätt. Aktörernas karaktär formas genom att tidningen tillskriver 

aktörerna olika egenskaper. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2010) är diskursivt 

handlande, så som mediernas rapportering, en form av socialt handlande. Medierna 

bidrar i detta fall till att konstruera händelsen samt aktörernas identiteter och relationer. 

Pollack (2001) menar även att mediernas konstruktion sker enligt vissa mönster. 

Exempelvis de mönster som Surette (2011) menar att medierna ofta följer när de 

beskriver kriminella – aggressiva, irrationella och djuriska. Texterna som ingår i analysens 

första del är formulerade och formade så att Ragnar Nilsson uppfattas som antingen den 

brutala mördaren, den oförutsägbara mördaren eller som den icke fullvärdiga 

medlemmen i familjen. Det ska nämnas att exempel har tagits från samtliga undersökta 

tidningar men framför allt från AB och TÅ eftersom de skrivit mest om gärningsmannen 

och de övriga aktörerna. 

Den brutala mördaren  

Det finns exempel i det undersökta materialet där Ragnar Nilsson konstrueras som en 

”brutal mördare”. Tidningarna skriver att morden begicks med ”brutalt våld” och ”utan 

motiv”, detta får honom att framstå som irrationell och aggressiv, vilket stämmer väl 

överens med hur Surette (2011) menar att medierna brukar beskriva kriminella. Även 

ordet brutalt är synonymt med djuriskt, vilket även det stämmer överens med Surettes 

(2011) teori.  

 

Det är kraftigt våld, men någon motivbild finns inte (Tidningen Ångermanland 

2010-05-13 Man i 60-årsåldern gripen för trippelmord) 
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Alla är mördade med brutalt övervåld.  (Tidningen Ångermanland 2010-05-14 

Mordmotivet är höljt i dunkel)  

 

Det första citatet påstår att gärningsmannen begått morden utan motivbild. På så vis 

konstrueras Ragnar Nilsson som impulsiv och brutal utan grund för sina handlingar, på 

gränsen till galen.  TÅ:s beskrivning av våldets karaktär skiljer sig åt om man jämför det 

första citatet mot det andra. I det första citatet, som publicerades två dagar efter morden, 

skriver tidningen att morden begicks med ”kraftigt våld” medan tidningen den tredje 

dagen beskriver det som ”brutalt övervåld”. Brutalt förknippas med omänskligt och 

djuriskt medan kraftigt förknippas med någon som precis passerat över gränsen, det blev 

lite för mycket. Detta är ett exempel på tidningarnas dramaturgiska teknik för att bäst 

fånga publikens intresse, och i det här fallet görs det genom dramatiska skildringar och 

ord.    

 

Utöver TÅ:s rekonstruktion av händelsen som brutal konstruerar AB den även som 

överrumplande.  

 

Ragnar Nilsson attackerade sina offer med både yxa och kniv (Aftonbladet 2010-

05-13 Attackerade sina syskon och pappan – stal flyktbil)  

 

I citatet ovan framgår det att han ”attackerade sina offer”. Händelsen konstrueras som 

att han överföll sina offer helt utan förvarning och att de var helt försvarslösa. Han 

använde sig dessutom av både yxa och kniv – vilket får honom att framstå som än mer 

brutal och hänsynslös. Pollack (2001) menar att mediernas brottsförklaringar bl.a. handlar 

om ondska, och detta är ett tydligt exempel där det ”goda” ställs mot det ”onda”.  

Den oförutsägbara galningen  

Ragnar Nilsson konstrueras här som en helt vanlig och hygglig kille som tillsynes 

oförutsägbart begår tre mord efter en snedtändning. Att trippelmord begås i Sverige är 

väldigt ovanligt. Det här är därför ett exempel på en ”osannolik” och ”udda” händelse.  

Enligt Pollack (2001) är det just dessa udda nyheter som tidningarna tenderar att skriva 

om. Vidare tenderar de att dramatisera dessa händelser ytterligare, i detta fall sker det 

bl.a. genom utsagor från privata aktörer, vänner/bekanta till gärningsmannen och offren. 

I analysmaterialets texter är vännernas och klasskamraternas bild av Ragnar Nilsson till 

majoriteten goda – vilket förstärker det oförutsägbara i hans agerande. Även hans 
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relation till offren beskrivs utan undantag som god. AB:s konstruktion av 

gärningsmannen nyanseras samtidigt av en annan bild av Ragnar Nilsson, där händelsen 

konstrueras som inte fullt så oförutsägbar.  

 

Både TÅ och AB har talat med vänner och klasskamrater till Ragnar Nilsson var av 

majoriteten beskriver honom som en ”glad kille” (Tidningen Ångermanland 2010-05-14 

Mordmotivet är höljt i dunkel, ”eminent pokerspelare” (Tidningen Ångermanland 2010-05-

14 Mordmotivet är höljt i dunkel) samt ”intelligent och allmänbildad” (Aftonbladet 2010-05-

13 Erkände morden). Detta är exempel på positiva omdömen och är enligt Ghaersetti och 

Hjorth (2007) de fjärde vanligaste omdömena från privata aktörer. Det första citatet 

nedan baseras på privata aktörers berättelser och ger exempel på hans relation till 

syskonen.  

 

Han talade alltid väl om dem. Framför allt verkade han gilla sin lillebror. Han är 

den sista vi skulle kunna tänka oss göra sig skyldig till ett mord. (Tidningen 

Ångermanland 2010-05-14 Mordmotivet är höljt i dunket)  

 

Några dagar innan morden hade han kommit hem från en tre veckors lång resa 

till Chile, dit han åkt ensam. (Tidningen Ångermanland 2010-05-14 Mordmotivet är 

höljt i dunkel) 

 

Det översta citatet är exempel på ett utlåtande från en privat aktör som betvivlar att han 

skulle kunna mörda, detta är enligt Ghaersetti och Hjorth (2007) det tredje vanligaste 

omdömet. I det sista citatet redogör tidningen för var Ragnar Nilsson befunnit sig de 

senaste veckorna och de betonar samtidigt att han ”åkt ensam”. Genom utlåtandet 

konstrueras Ragnar Nilsson som avvikande från normen och enslig – men även modig 

och självständig. Enligt Pollack (2001) framstår oftast kriminalitet i medierna som just 

orsakade av avvikande individers handlingar.  

 

AB lyfter även fram andra egenskaper som på så vis konstruerar en annan bild av 

gärningsmannen, de första något tvetydliga.  

 

Utåt sett var han storebrodern som alltid ställde upp för sina halvsyskon – den 

15-årige brodern och 12-åriga systern. Han köpte presenter till dem och skjutsade 

dem när de skulle någonstans. (Aftonbladet 2010-05-13 Erkände morden) 
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Jag trodde alltid att han älskade sina syskon, det verkade alltid så, säger nära vän 

sedan grundskoleåren. (Aftonbladet 2010-05-13 Erkände morden) 

 

Att Ragnar Nilsson skulle vara deprimerad kommer som en överraskning för 

vännen. (Aftonbladet 2010-05-13 Erkände morden) 

 

Citaten ovan från privata aktörer tyder på ett positivt omdöme på väg att raseras. Nedan 

kommer en rad citat tagna ur analysmaterialet som är av mer explicit karaktär, som 

konstruerar gärningarna som inte fullt så oförutsägbara:  

 

Andra kompisar ger en annan bild av trippelmördaren. Flera personer som 

Aftonbladet talat med fick intrycket av att han levde sin egen värld under 

uppväxten. 

- Det kunde hända att han helt oprovocerat fick utbrott på lärare. Jag uppfattade 

honom ganska ensam, säger en tidigare skolkamrat.” (Aftonbladet 2010-05-13 

Erkände morden) 

 

Men under ytan var Ragnar Nilsson fylld av hat. /…/ i går kväll avslöjande han 

sin mörka hemlighet. (Aftonbladet 2010-05-13 Erkände morden) 

 

Ovan citat är exempel på omdömen gällande personliga avvikelser - detta var bl.a. den 

vanligaste kategorin i Ghaersetti och Hjorths (2007) studie. Precis som i deras studie 

beskrivs Ragnar Nilsson i min studie vanligast utifrån sina personliga avvikelser – 

exempelvis: hatfylld, ensam, aggressiv, psykiska problem och kränkt. Även Ragnar 

Nilssons advokat uppger för medierna att Ragnar Nilsson har ”stora psykiska problem” 

och att ”han har mått dåligt under flera år” samt ”blivit kränkt under hela sin uppväxt” 

(Aftonbladet 2010-05-13 Erkände morden).  

 

TÅ:s konstruktion av Ragnar Nilsson och händelsen bekräftar att morden var 

oförutsägbara. I TÅ konstrueras Ragnar Nilsson som en glad, om något ensam, kille. AB 

konstruerar en betydligt mer tvetydlig bild av Ragnar Nilsson. Till en början konstrueras 

han som en snäll och omtänksam kille som älskade sina syskon, men även här lyser den 

andra bilden av Ragnar Nilsson igenom. Detta eftersom aktörernas utlåtanden innehåller 

uttryck som ”jag trodde”, ”det verkade alltid så” och ”utåt sett”. Ordens närvaro i 
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meningen innebär att aktörernas bild av Ragnar Nilsson varit fel, eller åtminstone 

förändrats. Till skillnad från TÅ där de positiva orden om Ragnar Nilsson framstår som 

absolut sanning. Skillnaderna mellan TÅ och AB:s konstruktion av Ragnar Nilsson kan 

bero på information från olika källor, och att AB hänvisar till betydligt fler aktörer än 

TÅ. På så vis kan de i större utsträckning styra konstruktionen av Ragnar Nilsson, samt 

dramatisera händelsen ytterligare för att fånga läsarens uppmärksamhet. Vi kan också här 

se att AB i större utsträckning än TÅ och DN inkluderar den aktörsgrupp som innehåller 

anhöriga och vänner till den misstänkte gärningsmannen. Detta är också enigt med 

Gharsetti och Hjorths (2007) resultat som visade att den andra största aktörsgruppen i 

AB och Expressen var just denna.   

Den icke fullvärdiga familjemedlemmen 

Här konstrueras Ragnar Nilsson som en ”icke fullvärdig” medlem av familjen. 

Tidningarna beskriver Ragnar Nilsson och syskonparets relation till varandra som 

”halvsyskon”. Hans relation till sin tidigare styvfar uppfattas av allmänheten som god, 

medan tidningarna framställer den tidigare familjerelationen som misstänkt problematisk.  

 

I majoriteten av texterna som ingår i analysmaterialet beskrivs Ragnar Nilssons relation 

till offren som ”halvsyskon” respektive hans ”tidigare plastpappa”. Precis som tidigare 

faller omdömena om Ragnar Nilsson in i kategorin för avvikelser i hans personlighet, 

med fokus på familjeförhållandena (Ghaersetti & Hjorth 2007). 

 

 21-årig man har erkänt trippelmordet i Härnösand i tisdags på sina två halvsyskon 

 (Dagens Nyheter 2010-05-14 Man erkände trippelmord)  

 

21-åringen växte upp med 49-åringen som plastpappa och sägs ha tyckt mycket 

om både honom och sina småsyskon (Tidningen Ångermanland 2010-05-14 

Mordmotivet är höljt i dunkel)  

 

TÅ skriver att Ragnar Nilsson växte upp tillsammans med sin förre plastpappa. Han ska 

dessutom ha bott tillsammans med sina två halvsyskon fram till mordet. Utifrån detta är 

det intressant att fråga sig varför syskonens relation konstrueras som ”halvsyskon” och 

inte som endast syskon?   
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Det finns ett undantag i analysmaterialet där syskonens relation till Ragnar Nilsson 

beskrivs som lillebror och lillasyster. Han gjorde bl.a. ”allt för att inte smitta sin lillebror 

och lillasystern skröt för sina kompisar om hur hjälpsam han var” (Aftonbladet 2010-05-

13 Två barn är borta). Texterna konstruerar en relation mellan gärningsmannen och offren 

som bygger på ömsesidig respekt och ömhet. I de analyserade texterna beskrivs även 

offren som snälla och intelligenta. Men även som ”tillbakadragna” (Aftonbladet 2010-05-

13 Två barn är borta). Den dödade pappan beskrivs av en tidigare arbetskamrat som en 

”stor brunbjörn” och att han var ”vänligheten själv” (Aftonbladet 2010-05-13 Två barn är 

borta). Gemensamt för både AB och TÅ är att de genomgående beskriver offren med 

goda omdömen. Offren tillskrivs ett antal gemensamma egenskaper så som exempelvis 

tillbakadragen, snäll och lugn. Detta får dem att framstå som försiktiga – och inte helt 

omöjligt veka och försvarslösa, och därför inte helt olikt hur Surette (2011) menar att 

medierna oftast framställer offer. Samtidigt ges även en annan bild av den misstänkta 

gärningsmannen och hans relation till offren:  

 

Han har känt svartsjuka gentemot syskonen, säger en källa till Aftonbladet. 

(Aftonbladet 2010-05-13 Erkände morden)   

 

Han säger att han har mått dåligt under flera år och att han blivit kränkt under 

hela sin uppväxt. (Aftonbladet 2010-05-13 Erkände morden) 

 

Förklaringen i ett sånt beteende finns ofta i relationen mellan offer och 

gärningsman. (Aftonbladet 2010-05-12 Experten: Det här är väldigt ovanligt) 

 

Den tillfrågade experten menar att bakgrunden till morden finns i familjebilden. Texten 

konstruerar därmed en lös teori om att familjebilden var problematisk. Den misstänkte 

gärningsmannen beskrivs som svartsjuk på sina syskon samtidigt som det framgår att han 

blivit kränkt under hela sin uppväxt. Mediernas sätt att konstruera Ragnar Nilssons bild 

av styvfadern och sitt utanförskap i familjen går inte ihop med tidningarnas konstruktion 

av styvfadern. Tidningarna ifrågasätter inte heller styvfaderns relation till Ragnar Nilsson. 

Diskurser 

Den mest framträdande diskursen i texten är galningsdiskursen. Karaktäristiskt för denna 

är hur Ragnar Nilsson framställs som irrationellt galen och offren som oskyldiga och 

godhjärtade. Ragnar Nilsson framställs som ond men samtidigt som oförstående inför 
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sina handlingar. Medan offren är goda och helt fri från skuld. DN:s artikel har en låg grad 

av interdiskursivitet. DN vidmakthåller på så vis, enligt Winther Jørgensen & Phillips 

(2010), den traditionella diskursordningen på tidningen. TÅ och AB har en högre grad av 

interdiskursivitet än DN då texterna bygger på fler diskurser inom diskursordningen. 

Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2010) hänger hög grad av interdiskursivitet ihop 

med förändring, medan låg interdiskursivitet tyder på reproduktion av det bestående. På 

så vis står AB och TÅ för en samhällelig förändring. Detta kan bland annat förklaras 

genom TÅ och AB:s dramaturgiska nyhetsrapportering. På så vis innehåller nyhetstexten 

fler dimensioner. De ger en ingående bakgrundsförklaring, redogör för aktörernas 

inbördes relationer, eventuella konflikter och deras personliga egenskaper. På så vis 

involveras också fler aktörer i texten i form av källor. Främst officiella aktörer – 

exempelvis polis, advokat och åklagare samt privata aktörer - exempelvis familj, släkt, 

vänner, bekanta och klass- och arbetskamrater. Det finns också exempel på anonyma och 

vaga aktörer. DN hänvisar sammanlagt till en officiell aktör i sin text - polisens 

informationschef medan AB och TÅ hänvisar till ungefär lika många privata aktörer som 

officiella aktörer. Både AB och TÅ hänvisar till anonyma och vaga aktörer. Detta 

stämmer även väl överens med Ghersetti och Hjorths (2007) resultat om att 

kvällspressen har fler aktörer än morgontidningarna.  

6.2. Analysdel 2.  

Textens utformning 

Under analysmaterialets andra period publicerar både AB och TÅ två artiklar vardera och 

DN publicerar en artikel respektive en notis. AB:s första artikel publicerades dagen innan 

rättegången och den sista dagen efter rättegången. TÅ publicerade sin första artikel 

samma dag som rättegången hölls och den sista dagen efter. DN publicerade sin artikel 

dagen innan rättegången och notisen publicerades dagen efter rättegången. Samtliga 

artiklar som publicerades före rättegången redogör och sammanfattar för vad som hänt 

och vad som kommer hända de kommande dagarna. Artiklarna som publicerades efter 

rättegången innehåller uppgifter om själva rättegången samt vilka påföljder den fick för 

gärningsmannen.  

 

DN:s artiklar placeras återigen långt bak på nyhetssidorna – sidan 19 respektive 17. De 

får båda samspela tillsammans med andra notiser och diverse reklamannonser. AB har 

denna gång gett vardera artikel en tabloidsida på sidan 12 båda gånger. I TÅ ges 

händelsen sammanlagt två hela siduppslag på sidan fyra båda gånger.  



 
 

 
 

31 

Bilder och rubriker  

Precis som i analysens första del består analysmaterialet till stor del av bilder. Sammanlagt 

16 stycken. AB publicerade sex bilder, TÅ nio bilder och DN en bild. Även i analysens 

andra del är TÅ den tidning som publicerar flest bilder samt ger bilder mest 

bildutrymme. Ragnar Nilsson finns representerad på sammanlagt fyra bilder, två i AB 

och två i TÅ. Övriga aktörer är polis, åklagare och advokat. Nu har alltså även TÅ 

publicerat Ragnar Nilssons bild och namn.  

 

AB och TÅ försätter följetången som tidigare - ”TRIPPELMORDET” och 

”TRIPPELMORDET I HÄRNÖSAND”. Typiskt för AB och TÅ är fortfarande stora 

och framträdande rubriker. Rubrikerna anspelar på teman som hämnd och psykisk 

sjukdom. 

 

Två av rubrikerna ur analysmaterialet berör hans sjukdomsbild och därmed temat 

”psykisk sjukdom”. 

 

 Klarar inte av att ljuga (Aftonbladet 2010-07-07) 

 ”Tycker inte att jag är någon mördare” (Tidningen Ångermanland 2010-05-09)  

 

Det uttrycks inte explicits i rubrikerna, men implicit är att det är hans diagnos Aspergers 

syndrom som gör att han inte kan ljuga och det är även den som gör att han inte heller 

förstår vidden av sina handlingar.  

 

Andra rubriker bygger på temat hämnd som är grundat i hat.  

 

 Hatet mot styvfar utlöste trippelmord (Dagens Nyheter 2010-07-08)  

 Planerade för hämnd redan som 9-åring (Aftonbladet 2010-07-09)  

 

Genom dessa rubriker uttrycks Ragnar Nilssons hat gentemot sin tidigare styvfar och att 

tanken på hämnd varit med honom länge.  

Representationen av Ragnar Nilsson  

I analysens andra del konstrueras Ragnar Nilsson främst som psykiskt sjuk. Han 

konstrueras även själv som ett offer. Det finns också fortsatta exempel på texter där han 

fortfarande konstrueras som den brutala mördaren. Det ska nämnas igen att exempel har 
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tagits från samtliga undersökta tidningar men framför allt från AB och TÅ eftersom de 

skrivit mest om gärningsmannen och de övriga aktörerna. 

Den brutala mördaren  

Konstruktionen av Ragnar Nilsson som en brutal mördare finns fortfarande kvar, även 

om det i andra analysdelen inte är lika påtagligt som tidigare.  

 

Dagen innan hade han slagit ihjäl sina två halvsyskon och deras pappa /…/. 

(Aftonbladet 2010-07-07 Klarar inte av att ljuga)  

 

Utan omsvep erkände han de bestialiska morden för polisen. (Aftonbladet 2010-

07-07 Klarar inte av att ljuga) 

 

Genom att AB skriver att Ragnar Nilsson ”slagit ihjäl”, och inte dräpt eller dödat, 

konstrueras Ragnar Nilsson som grym, kall och likgiltig inför sin handling. AB använder 

ordet ”bestialisk” för att bäst beskriva hans handling. Genom ordvalet konstrueras 

Ragnar Nilsson som djurisk, näst intill omänsklig och brutal. Detta stämmer väl överens 

med Surettes (2011) teori om hur medierna beskriver kriminella.  

 

I en senare artikel som publicerades dagen efter rättegången konstruerar AB fortfarande 

honom som en kallblodig och brutal mördare.  

 

Tolv år senare har det kränkta barnet gett igen och blivit en kallblodig 

trippelmördare (Aftonbladet 2010-07-09 Planerade för hämnd redan som 9-åring)   

 

Genom citatets formulering konstrueras Ragnar Nilsson fortfarande som en hänsynslös 

och känslokall trippelmördare. Han beskrivs som ”det kränkta barnet” som gett igen, 

uttrycket känns onödigt hårt och oförstående inför hans psykiska sjukdom som troligtvis 

var det som gav utlopp för morden.  I samma text skriver skribenten att hans ”allvarliga 

psykiska störning” kan vara orsaken: ”kanske är det förklarningen till att han inte en enda 

gång säger att han ångrar sig /…/”. Med ordet ”kanske” är det enligt journalisten inte 

helt uppenbart att så är fallet. 

Den psyksjuke  

I detta skede har konstruktionen av Ragnar Nilsson ändrats från att vara en brutal och 

galen mördare till psykiskt sjuk och i behov av vård. Det är fortfarande hans personliga 
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avvikelser som står i fokus men förklaringen av att Ragnar Nilsson är psykiskt sjuk har 

ersatt den tidigare konstruktionen av honom som en oförutsägbar galning. Att han 

tidigare betraktades som en oförutsägbar galning kan nu förklaras genom att det var hans 

psykiska sjukdom som fick honom att agera och uppträda som han gjorde.  

 

Ett stigande hat mot sin styvfar. Det var motivet när en psykiskt sjuk man 

dödade tre personer i Härnösand i maj i år. (Dagens Nyheter 2010-07-08 Hatet 

mot styvfar utlöste trippelmord). 

 

/…/ 21-åringens känsla av utanförskap i kombination med psykisk sjukdom 

ledde fram till det brutala dådet i Härnösand. (Dagens Nyheter 2010-07-08 Hatet 

mot styvfar utlöste trippelmord).   

 

Genom textens innehåll och rubrik konstruerar DN en psykisk sjuk man som pga. sin 

sjukdom begått ett trippelmord, det var sjukdomen som utlöste mordet och inte tvärtom. 

Mordet blir därför sekundärt. Tvärtemot DN så konstruerar AB, genom citatet nedan, 

Ragnar Nilsson först och främst som en trippelmördare och i andra hand som en 

psykiskt sjuk man. I detta fall är det den allvarliga psykiska störningen som är sekundär.  

 

Trippelmördaren Ragnar Nilsson, 21, lider av en allvarlig psykisk störning.  

(Aftonbladet 2010-07-07 Klarar inte av att ljuga)  

 

Samt: 

 

Diagnosen fick honom att erkänna trippelmord. (Aftonbladet 2010-07-07 Klarar 

inte av att ljuga) 

 

Genom citaten ovan konstruerar AB händelsen som att det var Ragnar Nilssons psykiska 

tillstånd som gjorde att han erkände morden och inte som en bidragande faktor till att han 

begick dem.  

 

Nedan citat ger också stöd till att Ragnar Nilssons psykiska tillstånd sträcker sig tillbaka 

en längre tid.  
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Ragnar Nilsson kände sig ensam och rymde till sin biologiska pappa, skolkade 

och slutade äta. Han fick kontakt med barnpsykiatrin som utredde och utredde. 

(Aftonbladet 2010-07-09 Planerade för hämnd redan som 9-åring)  

 

Citatet ovan konstruerar Ragnar Nilsson som en psykiskt labil person med ovilja inför 

det mesta. Han mådde psykiskt dåligt samtidigt som han var ett hopplöst fall för 

barnpsykiatrin då de ”utredde och utredde” men, som det verkar, inte kom någonvart. 

Precis som i fallet med 35-åringen i Ghersetti och Hjorths (2007) studie poängterar 

medierna här att Ragnar Nilsson tidigare uppsökt psykiatrisk vård, på så vis får medierna 

mer belägg för sina egna utsagor och konstruktion av en psykiskt labil person.  

 

Samtliga texter ur analysmaterialet ger Ragnar Nilssons psykiska tillstånd en central roll i 

rapporteringen, även om texterna skiljer sig åt i beskrivning och ordval. DN skriver 

”psykisk sjukdom” medan AB och TÅ skriver att han lider av en ”psykisk störning”. Det 

finns vissa symboliska skillander och kan därför uppfattas olika av läsaren. Genom att 

konstruera någon som sjuk fråntar man en del av personens eget ansvar, det är ingenting 

man själv kan rå för. Genom att beskriva honom som störd konstruerar tidningarna en 

avvikande och missanpassad individ.   

 

Samtidigt förstärks bilden av Ragnar Nilsson som psykiskt sjuk och labil genom citaten 

nedan:  

 

Det är inga graverande anklagelser han riktar mot sin styvfar. (Aftonbladet 2010-

07-09 Planerade för hämnd redan som 9-åring)  

 

samt:  

 

Ragnar Nilsson var bara nio år när han började planera hämnden mot sin 

styvpappa. Känslan av utanförskap präglade hela hans uppväxt. (Aftonbladet 

2010-07-09 Planerade för hämnd redan som 9-åring) 

 

Genom det första citatet ovan fråntar AB Ragnar Nilsson rätten att känna sig kränkt, 

”det är trots allt inga tunga anklagelser han har att komma med”. Genom ord som 

”utanförskap” och ”hämnd” konstrueras Ragnar Nilsson som hämndlysten vilket är 

synonymt med hatfull och bitter. I kombination med det sista citatet konstrueras Ragnar 
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Nilsson som långsint. AB skriver även att Ragnar Nilsson genomgått en 

”sinnesundersökning”, vilket kan framstå som en något föråldrat och förmildrande 

uttryck. Medan rättspsykiatrisk undersökning associerar till en grundläggande och 

omfattande undersökning.  

 

Tidningarnas konstruktion av Ragnar Nilsson under rättegången förstärker bilden av att 

det är en psykiskt sjuk man vi har att göra med, helt oförstående inför sina irrationella 

handlingar.  

 

Det var en dämpad Ragnar Nilsson som i går tog plats i tingssal 1. Under tiden 

åklagaren läste upp åtalspunkterna och gärningsbeskrivningen satt Nilsson och 

stirrade stint framför sig. Det var först när åklagaren bad honom att berätta hur 

det gick till när han begick morden, som känslorna kom fram. (Tidningen 

Ångermanland 2010-07-09 Jag tycker inte att jag är någon mördare) 

 

Genom ovan citat konstrueras Ragnar Nilsson som lågmäld genom ordval som 

”dämpad” och som sammanbiten genom formuleringen ”stirrade stint framför sig”. 

Rekonstruktionen av Ragnar Nilssons sinnesstämning och kroppsspråk konstruerar en 

person som verkar näst intill nonchalant, till dess att han själv involveras i redogörelsen 

kring morden.   

 

- Jag har ju berättat det förut. Varför måste jag berätta det igen? 

- Ja, rättegången fungerar så, förklarar åklagaren Bertil Månsson.  

 

Men Ragnar Nilsson kan inte förmå sig att berätta. Han sväljer upprepade gånger, 

suckar och tar sats, men det kommer inga ord. Det är som om de fastnar i halsen 

på honom och åklagaren måste till slut försöka dra svaren ur honom. Då brister 

det för Ragnar Nilsson:  

 

- Mår du bra av att höra det här, du har ju ingen jävla respekt alls, skriker han 

med halvkvävd röst och snyftar till. (Tidningen Ångermanland 2010-07-09 Jag 

tycker inte att jag är någon mördare) 

 

Han måste lugnas ner av sin advokat innan förhöret kan fortsätta. Ragnar 

berättar sedan fåordigt med stor svårighet hur han först knivhögg sin bror /…/ 
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och sin syster /…/. (Tidningen Ångermanland 2010-07-08 Här hålls rättegången 

mot trippelmördaren) 

 

Den fortsatta redogörelsen och konstruktionen av Ragnar Nilssons utfall och känslor 

förstärker bilden av Ragnar Nilssons etos som dämpad och sammanbiten, med ordval 

som ”sväljer upprepade gånger”, ”kommer inga ord”, ”halvkvävd röst” och ”snyftar till”, 

”fåordigt” och ”stor svårighet”. Metaforer som här används i sammanhanget är ”fastnar i 

halsen” och ”dra svaren ur honom”. Genom TÅ:s konstruktion av Ragnar Nilsson 

framstår han som trotsig och motvillig till att samarbeta.  

 

I det sista citatet beskrivs offrens relation till Ragnar Nilsson som bror och syster, och 

inte halvbror och halvsyster. Som tidigare nämnt i första analysdelen, har ”ordvalet” i 

detta sammanhang betydelse för hur relationen konstrueras mellan gärningsmannen och 

offren. Sett till sammanhanget så blir det tydligare att han dödat någon av sitt eget kött 

och blod.   

 

Det framgår också, i nedan citat, att han fortfarande inte är införstådd med vad han gjort.  

 

Jag tycker inte att jag är någon mördare. Det känns inte så, säger han. 

(Aftonbladet 2010-05-09 Planerade för hämnd redan som 9-åring) 

 

I citatet ovan framgår att han inte ser sig själv som någon mördare, ”i hans verklighet har 

han bara raderat en del av sin livshistoria” (Aftonbladet 2010-05-09 Planerade för hämnd 

redan som 9-åring). Hans uppfattning av sig själv och det som hänt får honom att framstå 

som irrationell och i behov av psykisk hjälp.  

Ett tragiskt offer 

I detta skede konstrueras även Ragnar Nilsson som ett offer för situationen och sina 

handlingar. Han är ett offer för sjukdomen och det var sjukdomen som utlöste hans 

irrationella handlingar.  

 

/…/ berättat att han känt det som om han inte räknades som en fullvärdig 

medlem i familjen. (Dagens Nyheter 2010-07-08 Hatet mot styvfar utlöste 

trippelmordet) 
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Även AB ger en liknande beskrivning av Ragnar Nilssons familjerelation genom: 

”Känslan av utanförskap präglade hela hans uppväxt” (Aftonbladet 2010-07-09 Planerade 

för hämnd redan som 9-åring). Ragnar Nilsson har själv fallit offer för sin psykiska sjukdom. 

I samma text beskrivs fortfarande styvpappan av alla som en ”snäll nallebjörn.”, och till 

synes fortfarande helt fri från skuld. Det uppges även att anledningen till varför han 

dödade sina två halvsyskon skulle vara hämnd på sin styvfar.  

 

/…/ han mördade sin halvbror och halvsyster – trots att han tyckte mycket om 

dem. För att hämnas mot deras far. (Aftonbladet 2010-07-09 Planerade för hämnd 

redan som 9-åring) 

 

Allt samman var en hämnd mot sin tidigare styvfar, och syskonen råkade bara komma i 

vägen och falla offer p.g.a. deras relation till den här mannen.  

 

Gårdagens rättegång var en sorglig historia. Flera gånger tittade jag på Ragnar 

Nilsson för att se hur han reagerade på åklagarens sakframställan. Uttrycket var 

neutralt, ryggen och nacken lätt böjd, blicken riktad ner i bordet framför sig. 

(Tidningen Ångermanland 2010-07-09 Och han som tyckte om sina halvsyskon) 

 

Texten ger en tydlig känsla av ett sympatiserande med Ragnar Nilsson. Textförfattaren 

beskriver honom inte som en brutal mördare, utan som ett uttryckslöst och sorgligt 

offer.  

Diskurser  

Den mest framträdande diskursen i analysens andra del är sjukdiskursen. Här framställs 

Ragnar Nilsson som psykiskt sjuk och att morden är ett resultat av hans psykiska 

tillstånd. Han är själv ett offer för sjukdomen. Även offerdiskurs är närvarande i texten 

vari både Ragnar Nilsson och hans mordoffer framställs som offer. Galningsdiskursen 

förekommer fortfarande i texten, men det är sjukdiskursen som är den mest 

framträdande. DN:s texter har en fortsatt låg grad av interdiskursivitet medan AB och 

TÅ har en fortsatt hög interdiskursivitet.  

Genrer 

Samtliga artiklar i analysmaterialets båda delar bygger på nyhetsgenrer. Detta kan vi 

tydligt utläsa genom tidningarnas sakliga förhållningssätt till händelsen och dess formella 

sätt att beskriva den, främst vad gäller DN. TÅ:s förhållningssätt gentemot nyhetsgenren 
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känns något vagare i jämförelse med DN, detta eftersom textförfattarnas egna 

värderingar lyser igenom pga. ordval och konstruktioner av händelsen och de inblandade 

aktörerna. Även AB ger ett vagare intryck av nyhetsgenrer, detta då tidningen generellt 

bygger på mycket information från privata och anonyma aktörer. Ordvalen är mer 

nyanserade och dramatiseringen mer framträdande. TÅ och AB lockar läsare genom 

nyhetstextens dramaturgiska uttryck som samtidigt gör det möjligt för läsaren att lära 

känna offren och gärningsmannen.  

7. Slutsatser och diskussion  

I uppsatsens slutdiskussion kommer jag inledningsvis besvara uppsatsens 

frågeställningar. Jag har valt att diskutera frågeställning tre i större utsträckning eftersom 

denna fått minst utrymme i analysdelen. Detta motiveras av att frågeställningen bäst 

framföras genom att diskuteras. Därefter kommer jag diskutera tidningarnas 

förhållningssätt gentemot det pressetiska ramverket.  

 

Uppsatsens frågeställningar är:  

1. Hur representeras Ragnar Nilsson i rapporteringen under gripandet respektive 

rättegången? 

2. Hur framställs relationen mellan Ragnar Nilsson och övriga aktörer i texten? 

3. Vilka likheter och skillnader finns mellan hur de olika tidningarna framställer 

Ragnar Nilsson samt förhåller sig gentemot det pressetiska ramverket?  

 

I rapporteringens början konstrueras Ragnar Nilsson som en brutal och galen mördare 

som begått det fruktansvärda vansinnesdådet helt utan motiv. De vanligaste ofördelaktiga 

omdömena handlar om avvikelser i hans personlighet – exempelvis aggression, 

hänsynslöshet och omänskligt beteende. Det förekommer även information som berör 

familjeförhållandena och utsagor från privata aktörer som beskriver hans aggressiva 

tendenser mot lärare. Det finns även de aktörer som framställer Ragnar Nilsson genom 

enbart positiva omdömen – exempelvis snäll och intelligent. Den dominerande diskursen 

är galningsdiskursen var i följande sätt att beskriva honom på är – Den brutala mördaren, 

Den oförutsägbara mördaren samt Den icke fullvärdiga familjemedlemmen. I 

representationen som en oförutsägbar mördare konstrueras han som en intelligent och 

trevlig kille som tyckte mycket väl om offren men som det helt oförutsägbart slog slint 

för. Han konstrueras även som svartsjuk och utanför.  
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Under rapporteringens andra del konstrueras Ragnar Nilsson främst som en psykiskt sjuk 

person i behov av hjälp. Hans oförutsägbara agerande har fått en förklaring som grundas 

på hans psykiska tillstånd. Han beskrivs fortfarande som hatisk och brutal men att han 

handlat i oförstånd. Han konstrueras som irrationell och saknar förmågan att se sin egen 

skuld då han på ett omotiverat sätt uppfattar sig själv som kränkt och mindre värd och 

därför anser sig haft legitimitet att hämnas.  

 

Ragnar Nilssons relation till offren beskrivs som halvsyskon och tidigare styvfar. Deras 

relation beskrivs i majoriteten av texterna som god. Men det finns också exempel på 

texter i analysmaterialet som konstruerar hans relation till sin tidigare styvfar som 

problematisk och kantad av utanförskap och svartsjuka. De privata aktörer som 

nyhetstexterna referera till gällande Ragnar Nilsson är uteslutande hans vänner och 

tidigare klasskamrater. Deras relation kan uppfattas som god, men samtidigt distanserad 

då ingen av hans vänner anade hans illdåd och ohälsa. En tidigare klasskamrat beskriver 

honom som ensam och en annan säger att han kunde gå med nedböjt huvud utan att 

möta kamraternas blickar – allt sammantaget konstrueras Ragnar Nilssons relation till 

”vännerna” som ytlig.   

 

De två tidningar som delar flest likheter är TÅ och AB. Likheterna går tydligast att se i 

rapporteringens första del. Likheterna ligger främst i deras gemensamma konstruktion av 

Ragnar Nilsson som en brutal och hänsynslös mördare, men som ändå helt oförutsägbart 

begår morden pga. komplicerade familjeförhållanden och en känsla av utanförskap. De 

använder en likvärdig språkanvändning när det kommer till konstruktionen av Ragnar 

Nilsson och de övriga aktörerna. De anger detaljerade beskrivningar och dramatiska 

formuleringar, som snarast kan liknas vid ett dramaturgiskt historieberättande. 

Utmärkande för ett dramaturgiskt berättande och för texterna är AB och TÅ:s ingående 

bakgrundsförklaring, redogörelser för aktörernas inbördes relationer, eventuella 

konflikter och dess personliga egenskaper. För att göra detta möjligt refererar tidningarna 

till utsagor från övriga aktörer i texten. Det handlar bl.a. om utsagor från officiella 

aktörer – främst polis, åklagare och Ragnar Nilssons advokat. Det förekommer också ett 

stort antal privata aktörer - främst vänner, familj, bekanta och klass- och arbetskamrater. 

Flera av aktörerna som AB och TÅ väljer att referera till är i flera fall desamma, även om 

AB genomgående refererar till fler privata aktörer gällande gärningsmannen och offren. 

Majoriteten av de tillfrågade aktörerna ger liksidiga och positiva omdömen, medan en 
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minoritet ger ofördelaktiga omdömen. Genom tillfrågade experter vill AB inge mer 

trovärdighet till texterna och deras egna utsagor, medan TÅ och DN helt saknar 

expertreferenser.  

 

En annan likhet som AB och TÅ delar är namn- och bildpubliceringen av Ragnar 

Nilsson, även om tiden för publiceringen skiljer sig åt. AB väljer att publicera Ragnar 

Nilssons bild och namn redan under rapporteringens andra dag. Medan TÅ publicerar 

hans namn och bild först vid rättegången. DN däremot beskriver honom som den 21-

åriga mannen genom hela rapporteringen.   

 

DN skiljer sig från både AB och TÅ då deras texter är fria från dramaturgiska uttryck. 

Deras texter är även helt fri från privata aktörer. De enda källor de hänvisar till är 

officiella aktörer i form av polisen, Ragnar Nilssons advokat och åklagaren. AB och TÅ:s 

skillnader gentemot DN kan bl.a. bero på tidningarnas olika karaktär. I enlighet med 

Hadenius, Weibull och Wadbrings (2008) beskrivning av kvällstidningar så utmärker sig 

AB genom att de publicerar mer bilder och bedriver en mer sensationell journalistik. 

TÅ:s försiktighet vad gäller användningen av källor samt namn- och bildpublicering kan 

både förklaras av deras nära anknytning till händelsen men även som typ av 

tidningsgenrer. Enligt Kratz (1995) ska en lokal tidning återspegla den lokala identiteten 

och leva upp till allmänhetens förväntningar, det kan då anses oenigt med den lokala 

identiteten att hänga ut en enskild individ, som i en liten ort som Härnösand lätt skulle 

kännas igen.  

 

Tidningarna skiljer sig även åt när det kommer till deras förhållningssätt gentemot det 

pressetiska ramverket. Eftersom de pressetiska regler inte är av laga kraft så är det är upp 

till tidningarna själva att avgöra vad som är av allmänintresse, vilket samtidigt innebär att 

det är upp till tidningarna att själva avgöra vad som är etiskt korrekt och inte. DN väljer 

till skillnad från TÅ och AB att ge nyhetshändelsen mindre utrymme, de dramatiserar 

inte händelsen ytterligare och de ”frossar” inte i offren och gärningsmannens förflutna 

och vänner/bekanta.  

 

När det kommer till nyhetsrapportering kring mord, likt trippelmordet i Härnösand, är 

det viktigt att värna om de drabbade individerna. De pressetiska reglerna säger att 

journalister ska respektera den personliga integriteten genom att i vissa sammanhang 

undvika namn- och bildpublicering (Hadenius, Weibull & Wadbring 2008:35-36). 
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Samtidigt menar samma författare att namnpubliceringen har ökat. Namn- och 

bildpublicering tillsammans med tidningarnas konstruktion av gärningsmän och offer 

menar jag också är något som oftast tas för givet av publiken. Att publiken sällan 

ifrågasätter tidningarnas etiska förhållningssätt och motivering av allmänintresset beror 

troligtvis på att kunskapen är för liten, men även på att brottsjournalistiken många gånger 

kan ses som ren underhållning. Läsaren sätter sina allmänna intressen före individens och 

detta troligtvis omedvetet. Hadenius, Weibull & Wadbring (2008) menar även att reglerna 

enbart följs så länge de ligger i linje med pressens kommersiella intressen. AB tillskillnad 

från DN bedriver en mer sensationell journalistik som är beroende av att sälja 

lösnummer för att gå runt ekonomiskt. För att kunna sälja stora upplagor av lösnummer 

krävs säljande rubriker och nyheter. Den skillnaden förklaras bl.a. tolkningsvariationen 

och tillämpningen av det etiska ramverket som är vad som karaktäriserar mediernas 

innehåll och särskiljer kvällstidningar från morgontidningar.  

 

Vidare är framställningen av Ragnar Nilsson och textens övriga aktörer konstruerad av 

medierna. Precis som socialkonstruktivismen säger så är den mediala verkligheten en 

produkt skapad av medierna baserad på specifika historiska och kulturella föreställningar 

och världen. Genom utsagor från källor konstrueras textens aktörer på ett visst sätt. Sett 

till Surettes (2011) teori konstrueras Ragnar Nilsson som en typisk gärningsman - djurisk, 

irrationell och aggressiv, och offren som typiska offer - veka och försvarslösa. På så vis 

dras en tydlig gräns mellan gott och ont samtidigt som nyhetshändelsen dramatisering får 

gränsen mellan nyheter och underhållning att suddas ut (Pollack 2001).  

 

Trots att min uppsats inte är lika omfattande som Gharsetti och Hjorths (2007) studie 

har det gått att se vissa likheter när det kommer till tidningarnas sätt att beskriva textens 

aktörer. Precis som Gharsetti och Hjorth (2007) kunde se i sin studie har jag kunnat se i 

min studie att de aktörsgrupper som förekommer oftast i det analyserade materialet är 

gärningsmannen, offren och polisen. Polisen är även den aktörskategori som oftast 

kommer till tals i texten och aktörskategorin för anhöriga/vänner är den som 

förekommer näst mest. Framförallt i AB har den sista aktörskategorin en framträdande 

roll, och detsamma gäller för anonyma aktörsgrupper då de flesta vänner till 

gärningsmannen är anonyma.  Det finns även vissa likheter i hur medierna beskriver 

gärningsmännen i Gharsetti och Hjorths (2007) studie med hur medierna beskriver 

Ragnar Nilsson i min studie. Det handlar främst om de fyra kategorierna som Gharsetti 

och Hjorths (2007) har formulerat utifrån privata aktörers uttalanden: 1) ofördelaktiga 
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omdömen som handlar om gärningsmannens personliga avvikelser, 2) gärningsmannens 

våldsbenägenhet, 3) misstron om att gärningsmannen är mördaren och 4) positiva 

omdömen.  

 

Det finns tydliga och jämförbara likheter i Pollack (2001), Surette (2011), Gharsetti & 

Hjorths (2007) och min (något mindre) studie som tyder på att det finns vissa givna 

mönster för hur medierna beskriver gärningsmän och offer. Gärningsmän är socialt 

konstruerade som onda och offer som goda. Det kan därför tänka sig att 

gärningsmännen och offren sätts in i likvärdiga fack för att besvara den sociala 

förväntningen. Medierna har som institution och genom diskursivt handlande i allra 

högsta grad bidragit till att konstituera sociala mönster för gärningsmän och offer. 

Konstruktionen av Ragnar Nilsson och nyhetens övriga aktörer följer dessa socialt 

antagna mönster och är utifrån denna teori troligtvis bara ett stiltypiskt exempel på 

brottsjournalistikens dramaturgi.   

8. Förslag till vidare forskning  

I den här uppsatsen har jag studerat hur tidningsmedierna har representerat Ragnar 

Nilsson genom tillskrivna egenskaper och relationer till de övriga aktörerna i texten. Min 

första ambition med uppsatsen var att problematisera relationen mellan medier och brott 

för att på så vis kunna se hur medierna förhåller sig gentemot de pressetiska reglerna. 

Men uppsatsidén visade sig vara invecklad då det inte finns några direkta direktiv för hur 

medierna ska förhålla sig, endast vägledningar. Det skulle dock utifrån detta vara 

intressant att studera och jämföra flera nyhetshändelser med varandra för att se om 

konstruktionen av gärningsmännen skiljer sig åt eller om de följer liknande mönster. Det 

vore även intressant att studera hur psykiskt sjuka gärningsmän och offer framställs i 

andra fall. Exponeras de lika mycket som psykiskt friska människor? och hur konstrueras 

deras psykiska sjukdom?  

 

Ett annat förslag på vidare forskning skulle vara att studera ett antal mordfall där ortens 

lokaltidning samt rikstäckande morgon- och kvällstidningar rapporterat om fallet. Det 

skulle i en sådan studie vara möjligt att se hur och om den berörda lokaltidningens 

rapportering skiljer sig åt från de rikstäckande medierna och om lokaltidningarna följer 

liknande mönster i representationen av gärningsman och offer. Potentiella 

frågeställningar skulle kunna vara: konstrueras gärningsman och offer på ett likvärdigt 
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sätt i lokaltidningen och de rikstäckande nyhetsmedierna? Hur refererar tidningsmedierna 

till privata, anonyma och offentliga aktörer? Genom denna analys skulle det vara möjligt 

att se om skillnaderna beror på lokaltidningen som typ av genrer eller om det beror på 

tidningens nära anknytning till händelsen.  
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