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20 procent av världens barn har blivit utsatta för sexuella övergrepp och i och med internets 
utveckling har gärningsmän fått fler möjligheter att kontakta barn i sexuella syften. Det finns 
tydliga riktlinjer för hur sexuella övergrepp mot barn ska framställas i media och hur 
gestaltningen påverkar offren. Studien ämnar att undersöka hur två av de största 
dagstidningarna i Sverige och Kanada gestaltar samma fall av sexuella övergrepp mot barn 
via internet. Vi ämnar även att undersöka hur länderna förhåller sig till sina pressetiska regler 
i sin gestaltning av fallet samt granska förändringen av gestaltningen innan och efter dom.  
 
Genom metoderna kvalitativ innehållsanalys och gestaltningsanalys har åtta artiklar granskats 
i analysscheman. Artiklarna är tagna från de svenska dagstidningarna Dagens Nyheter och 
Svenska Dagbladet och de kanadensiska dagstidningarna The Globe and Mail och Toronto 
Star. En artikel innan och en efter gärningsmannens dom analyseras från samtliga tidningar. 
Fallet handlar om en svensk man som utsatte barn för sexuella övergrepp över internet och  
offren befann sig i USA, Skottland och Kanada. Detta var det första svenska fallet som 
involverade sexuella övergrepp över internet som rubricerades som våldtäkt och i och med 
utfallet kan det sätta standarden för liknande fall i framtiden.  
 
Med stöd av gestaltningsteorin, tidigare forskning och ländernas pressetiska regler kan vi 
fastställa att det finns intressanta skillnader och likheter i gestaltningen av fallet mellan 
länderna. De svenska tidningsartiklarna beskriver brotten grafiskt och detaljerat medan de 
kanadensiska artiklarna beskriver brotten med användning av adjektiv. I de svenska artiklarna 
förekommer beskrivningar och uttalanden som dömde gärningsmannen innan dom. En 
markant likhet mellan ländernas artiklar är att främsta fokus ligger på gärningsmannen. Både 
innan och efter domen demoniseras han för de brott han begått och artiklarna framställer 
honom som ett avskyvärt monster.  

 
Sökord: Kvalitativ innehållsanalys, sexuella övergrepp mot barn, internet, Sverige, Kanada, 
mediegestaltning 
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20 percent of the world’s children have been subjected to sexual abuse and with the 
development of the Internet, perpetrators are given more opportunities to contact children for 
sexual purposes. There are clear guidelines for how sexual abuse of children should be 
portrayed in the media and how it affects the victims. The study will investigate how two of 
the largest daily newspapers in Sweden and Canada depict the same case of sexual abuse of 
children via the Internet. We also intend to investigate how the countries relate to their press 
ethical rules in their depiction of the case and to examine the change in the portrayal before 
and after the verdict. 
 
Eight articles have been reviewed in analysis charts through the methods qualitative content 
analysis and framing analysis. The articles are taken from the Swedish newspapers Dagens 
Nyheter and Svenska Dagbladet and the Canadian newspapers The Globe and Mail and 
Toronto Star. One article from before and one after the offender’s verdict has been analyzed 
from each newspaper. The case is about a Swedish man who exposed children to sexual 
abuse over the Internet and the victims were from the US, Scotland and Canada. This was the 
first Swedish case involving sexual abuse on the internet, which was classified as rape and, 
with the outcome, it could set the standard for similar cases in the future. 
 
With the support of the framing theory, previous research and the countries’ press ethical 
rules, we can establish that there are interesting differences and similarities in the portrayal of 
the case. The Swedish newspaper articles describe the crimes graphically and in detail, while 
the Canadian articles describe the crimes using adjectives. The Swedish articles contain 
descriptions and statements that convicted the perpetrator prior to judgment. A striking 
similarity between the countries' articles is that the main focus is on the perpetrator. Both 
before and after the sentence he is demonized for the crimes he has committed and the 
articles portray him as a horrific monster.

Keywords: Qualitative content analysis, sexual abuse of children, internet, Sweden, Canada, 
media framing 
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Ordlista 
Sextortion- En form av utpressning där en person hotar att skicka eller publicera en sexuell 
bild på en annan person om denna inte förser gärningsmannen med mer sexuellt innehåll 
(Cybertip, u.å).  
 
Våldtäkt- När någon, mot den andras vilja, utsätter en person för påtvingat samlag eller en 
annan sexuell handling som kan likställa ett samlag (UMO, u.å).  
 
Våldtäkt mot barn- När en person utsätter ett barn under 15 år för påtvingat samlag eller 
något som är likvärdigt med samlag (Polisen, 2019). 
 
Sexuellt tvång- Oönskade sexuella handlingar som sker när en person är hotad, tvingad, 
pressad eller lurad på ett fysiskt eller icke-fysiskt sätt (Office on women’s health, 2019).  
 
Sexuella övergrepp- Kan vara både fysiska och icke-fysiska sexuella handlingar utan att 
båda parter har gett sitt samtycke. Exempel på fysiska sexuella övergrepp är påtvingat samlag 
och oralsex och exempel på icke-fysiska sexuella övergrepp är att en person tvingas  
titta på porrfilm eller när någon annan onanerar (Brottsofferjouren, u.å). 
 
Barnpornografibrott- En pornografisk bild som visar ett barn under 18 års ålder. Både 
produktion och ägande av barnpornografi ses som ett brott (Polisen, 2019). 
 
Utnyttjande av barn för sexuell posering- När barn under 18 år blir tvingade eller 
påverkade att posera sexuellt (Ecpat, u.å). 
 
Olaga hot- Olaga hot när en person blir hotad av en annan person. Hoten kan vara riktade 
mot en person eller mot en egendom (Polisen, 2019). 
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1. Inledning 
I föreliggande studie jämförs gestaltningen av ett specifikt fall i svenska- och kanadensiska 
tidningsartiklar. Fallet handlar om en 41-årig svensk man som utsatte barn från Kanada, 
Skottland och USA för sexuella övergrepp över internet. Mannen dömdes i november 2017 
till tio års fängelse för sammanlagt 59 brott. Fallet är unikt eftersom att en domstol i Sverige 
för första gången rubricerade sexuella övergrepp mot barn via internet som våldtäkt. Fallet 
blev också välkänt globalt, främst för det höga straff som utdelades (Lindqvist, 2017, 30 
november).  
 
I en rapport av Rädda Barnen (2016:7) uppskattades det att år 2016 att 20 procent av alla barn 
i världen har blivit utsatta för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp kan drabba alla barn, 
oavsett ålder eller sociodemografisk bakgrund. Enligt en studie av Canadian Centre for Child 
Protection (2017:2) har internets utveckling förändrat gärningsmäns tillvägagångssätt  och det 
har blivit svårare att skydda barn mot sexuella övergrepp som sker via internet. Filosofie 
Doktorn Earl Yarington (2019, 21 oktober) skriver i ett blogginlägg på Prostasia Foundation, 
att det finns tydliga riktlinjer för medierapporteringen kring ämnet eftersom det ses som 
tabubelagt. Prostasia Foundation (u.å.) är en barnskyddsorganisation med fokus på sexuella 
övergrepp mot barn. Vidare skiljer sig även journalistiken och pressetiken i olika länder 
vilket påverkar hur ett ämne porträtteras (Nationalencyklopedin, u.å.).  
 
Studien är en komparativ kvalitativ innehållsanalys. Med hjälp av ett analysschema kommer 
fyra artiklar från Sverige och fyra från Kanada att granskas. Artiklarna hämtas från två av de 
största dagstidningarna i respektive land. Två artiklar från varje tidning kommer analyseras 
varav en innan och en efter gärningsmannens dom. Vi kommer att undersöka hur brottet, 
gärningsmannen och offren gestaltas. Det teoretiska ramverk som används i analysen av 
empirin är gestaltningsteorin och ländernas pressetiska regler. Vi har valt att undersöka 
artiklar från Sverige och Kanada eftersom gärningsmannen är svensk och brotten utfördes 
från Sverige och offren är från bland annat Kanada. Anledningen till att Kanada valdes 
framför USA och Skottland var dels för att vi ville jämföra länder från olika världsdelar för 
att få fram intressanta resultat, och dels för att vi ansåg att innehållet i de tidningsartiklar som 
hittades i de kanadensiska tidningarna var mest relevanta för vår studie. 
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2. Bakgrund 
I det här avsnittet presenteras information om sexuella övergrepp mot barn via internet i 
Sverige och Kanada, brott i medier och medierapportering om sexuella övergrepp mot barn.  

2.1 Sexuella övergrepp mot barn via internet i Sverige och Kanada 
I Sverige har nästan alla barn tillgång till internet och användningen har ökat över de senaste 
tio åren (Landberg & Jonsson, 2017:4). Sexuella övergrepp mot barn via internet kan drabba 
barn oavsett ålder och social eller kulturell bakgrund (Rädda Barnen, 2016:7). 
Anmälningarna gällande sexuella övergrepp mot barn via internet har under de senaste åren 
ökat i Kanada, främst när det handlar om utnyttjande av barn för sexuell posering. Internets 
utveckling ger förövare en plattform att skapa, äga eller byta pornografiskt material vilket gör 
det lättare att kontakta barn i sexuella syften (Canadian Centre for Child Protection, 2017:2). 
Vidare påstår The Canadian Centre for Child Protection (2017:3) att det går att se en stor 
ökning i det som kallas “sextortion”, vilket är en form av utpressning där förövaren hotar att 
publicera sexuella bilder om hen inte får mer sexuellt innehåll (Cybertip, u.å.). Förövarna 
möter sina offer i chattrum och på olika sociala medier, för att sedan fortsätta på Skype, eller 
liknande forum (Barghout, 2015, 24 september).  

2.2 Brott i medier 
Efterfrågan på berättelser om verkliga kriminella handlingar, brott och straff är hög. 
Människor är nyfikna och vill läsa om det goda och det onda och vad som driver en människa 
till att begå ett brott. Olika typer av press influerar människors tolkning om kriminalitet, de 
risker som finns att utsättas för brott samt funktionen av rättsväsendet (Allern & Pollack, 
2019:205). För många är nyhetsmedier den främsta informationskällan till myndigheters 
arbete med straffbara handlingar (Allern & Pollack, 2019:205).  
 
Enligt Allern och Pollack (2019:206) är nyhetsförmedlingen av brott är problematisk ur ett 
politiskt perspektiv eftersom nyheter om uppseendeväckande förbrytelser, som exempelvis 
mord och våldtäkt, ges störst utrymme i media. Medan information om kriminalstatistik ges 
lite eller inget utrymme inom nyhetsförmedling. Media förmedlar det mest dramatiska 
brottsmaterialet till sin publik i vinstsyfte. Vidare menar Allern och Pollack (2019:206) att 
våldsbrott mot unga kvinnor och barn får stort utrymme i media eftersom att deras 
oskuldsfullhet talar till publikens empati. De nämner även kriminologen Nils Christie som 
skapade begreppet “idealiska offer” vilket “...representerar det oskyldiga och svaga, någon 
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som inte kan klandras för det som skett och utgör en kategori brottsoffer som får stort 
utrymme i medierna.” (Allern & Pollack, 2019:206). Barn, ungdomar och äldre människor 
ingår i kategorin “ideala offer” som är grupper som uppfattas som sårbara, utsatta och som 
publiken lätt kan identifiera sig med. Utsattheten blir mer påtaglig om offret saknar relation 
till gärningsmannen enligt Allern och Pollack (2019:206) och förmedlingen av brottshistorier 
kan uppfattas mer effektfulla om fokus läggs på det goda kontra det onda . Uppmärksammade 
brottsfall ges stort utrymme i media och journalisterna kan följa rättsprocessen för att 
upprätthålla en historia under en längre tid (Allern & Pollack, 2019:207).  
 
Objektivitetsprincipen säger att “...när en person misstänks för en kriminell handling, så ska 
brottsutredningen försöka att klargöra både det som talar mot personen och det som talar till 
fördel för den misstänkta.” (Allern & Pollack, 2019:218). När endast en sidas källor och 
referenser bekräftas och den andra sidans sanning ignoreras och göms kan det skapa 
konfirmeringsbias (Allern & Pollack, 2019:218). Detta är problematiskt eftersom att 
konfirmeringsbias innebär att publiken endast söker efter och läser de åsikter som bekräftar 
deras egna tankesätt. 

2.3 Medierapportering om sexuella övergrepp mot barn 
Massmedias rapportering påverkar människor och om det skrivs om exempelvis ett 
tabubelagt ämne kan samhällets åsikter formas efter den information media förmedlar. Earl 
Yarington (2019, 21 oktober) betonar det problematiska med att skriva om sexuella 
övergrepp mot barn om inte tydliga riktlinjer följs. Vidare menar Yarington (2019, 21 
oktober) att i modern media ska utsatta barn skildras som oskyldiga offer vars liv blivit 
förstörda. Gärningsmannen ska däremot beskrivas som ett ont monster som förtjänar att ses 
som dålig i samhället. Enligt en studie av Hove, Paek, Isaacson och Cole (2013:90) framställs 
våld mot barn ofta som isolerade fall av brutalitet och gärningsmannen framställs utan 
objektivitet, ofta som avskyvärda monster. Det fungerar däremot inte att framställa våld mot 
barn som isolerade fall, enligt Yarington (2019, 21 oktober), i verkligheten då det påverkar 
offren och de som jobbar med att förebygga den typen av brott. Yarington (2019, 21 oktober) 
påstår att journalister fokuserar mycket på känslor i sin rapportering om sexuella övergrepp 
mot barn, främst för att sälja fler tidningar och få fler läsare.  
 
Enligt en studie av Jones, Finkelhor och Beckwith (2010:349) påverkar medias gestaltning 
barnets mående. Offentlig exponering av utsatta barn i media ökar risken att barnen upplever 
skam och stigmatisering (Jones, Finkelhor & Beckwith, 2010:348). Samma studie visar på att 
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sannolikheten att offret exponeras för skuld och fientlighet ökar ju större antal människor 
som hör om övergreppen (Jones, Finkelhor & Beckwith, 2010:348). Vidare menar Jones, 
Finkelhor och Beckwith (2010:349) att forskning visar att återhämtningen är snabbare när 
offret kan lägga händelsen bakom sig. Offrets exponering av frekventa och oväntade 
påminnelser om övergreppen av media kan fördröja återhämtningen och frambringa 
traumatiska symtom. Barnen känner även en konstant press av hur andra kommer uppfatta 
dem (Jones, Finkelhor & Beckwith, 2010:349).   
 
Enligt Yarington (2019, 21 oktober) ger inte känslor läsaren korrekt information och utbildar 
inte samhället om det stora problemet. Det ökar istället stigman runt ämnet. Yarington hävdar 
att journalister i stället bör se till att en artikel inte påverkas av exempelvis religion eller 
politik och att de använder korrekta termer. Detta för att exempelvis pedofili inte ska 
förväxlas med sexuella övergrepp mot barn . Enligt Ecpat (2016) är pedofili ett sexuellt 
tändningsmönster som riktar sig mot barn. Det kan vara i form av fantasier eller impulser, 
och i vissa fall sexuella övergrepp mot barn. Ecpat (2016) menar att en person som begår ett 
sexuellt övergrepp mot barn behöver inte vara en pedofil. Ett flertal av förövarna är inte 
konstant sexuellt attraherade av barn, utan utför handlingar när tillfället ges. Ordet pedofil är 
extremt laddat, enligt Ecpat (2016), och när det används på ett felaktigt sätt, som det ofta görs 
i exempelvis medier, ökar stigmat och personerna som har detta sexuella tändningsmönster 
men inte agerar på det hamnar längre ut i samhällets marginaler. Det är upp till media att 
använda termerna på ett korrekt sätt för att upplysa och uppmärksamma sin publik och 
därigenom öka kunskapen om problemet (Ecpat, 2016). Slutligen, menar Yarington (2019, 21 
oktober) att journalisterna ska säkerställa att citat som används är relevanta för det valda 
ämnet och de ska vara objektiva genom hela texten (Yarington, 2019, 21 oktober).  

2.4 Fallet 
Upsala Nya Tidning rapporterade om en 41-årig svensk man som dömdes i tingsrätten i 
november 2017 till tio års fängelse för sammanlagt 59 brott (Lindqvist, 2017, 30 november). 
Svea Hovrätt fastslog domen i april år 2018 (Polisen, 2018). Domen inkluderade våldtäkt, 
grov våldtäkt mot barn, grovt sexuellt tvång, grovt sexuellt övergrepp mot barn och grovt 
barnpornografibrott (Polisen, 2018). Gärningsmannen kontaktade 27 barn bosatta i Kanada, 
USA och Skottland via internet (Lindqvist, 2017, 30 november). Svensk domstol rubricerar 
domen som våldtäkt, vilket är första gången benämningen används för sexbrott över internet i 
Sverige, enligt Lindqvist (2017, 30 november). Brotten som begicks där offren har tvingats 
utföra sexuella handlingar på sig själva, syskon och/eller husdjur ansågs vara så pass 
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kränkande och allvarliga att domen rubricerades  som våldtäkt, trots att gärningsmannen 
aldrig haft fysisk kontakt med offren (Lindqvist, 2017, 30 november).  

2.4.1 Ansvarsyrkanden 
Anledningen till att vi har valt att presentera ansvarsyrkanden är för att de reflekterar 
verkligheten. Ett ansvarsyrkande är när en målsägande eller åklagare skickar en begäran till 
domstolen för att få en person dömd för brott (Allt om juridik, 2014). Dessa ansvarsyrkande 
är valda eftersom att de presenterar två av de grövsta brotten som gärningsmannen begått. 
Medias rapportering kan påverkas av både yttre och inre faktorer. Dels tidningens värderingar 
eller samhällets normer och dels journalistens egna åsikter och värderingar. Genom att 
presentera “verkligheten” kan vi få en bild av hur sanningsenlig framställningen av brotten är 
i tidningsartiklarna från respektive land.  
 
Ansvarsyrkande 1  
I ett av ansvarsyrkandena från fallet som artiklarna framställer anklagades gärningsmannen i 
första hand för grov våldtäkt mot barn, och i andra hand för grovt sexuellt övergrepp mot 
barn och grovt sexuellt utnyttjande av barn för sexuell posering (Uppsala tingsrätt stämning 
2017-09-25 i TR mål nr B 3216-16, handling 611). Målsäganden, som var 13 år vid 
händelsen, tvingades att utföra sexuella handlingar på sig själv och på sin hund framför en 
webbkamera. Handlingarna ses som likvärdiga med samlag (Uppsala tingsrätt stämning 
2017-09-25 i TR mål nr B 3216-16, handling 611). Gärningarna som nämnts har utförts 
genom chattapplikationen Kik (Webwise, u.å) och videochatt- och chattapplikationen Oovoo 
(Webwise, u.å). Utöver detta utsattes 13-åringen för hot som inkluderade att gärningsmannen 
skulle skada eller döda hen, hens närstående och/eller sprida bilder på internet (Uppsala 
tingsrätt stämning 2017-09-25 i TR mål nr B 3216-16, handling 611). Övergreppen, som ses 
som grovt förnedrande för målsäganden, har utförts i målsägandens hem vid tillfällen där hen 
har riskerat att exponeras för andra människor. Målsäganden har tvingats posera naken i olika 
positioner framför en webbkamera och pressats till att skicka bilder på sitt underliv. Dessa 
handlingar har även dokumenterats av gärningsmannen, vilket bidrog till grövre kränkning av 
målsäganden (Uppsala tingsrätt stämning 2017-09-25 i TR mål nr B 3216-16, handling 611).   
 
Ansvarsyrkande 2  
I ett annat ansvarsyrkande från det valda fallet anklagades gärningsmannen för grovt sexuellt 
övergrepp mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering och olaga hot (Uppsala 
tingsrätt stämning 2017-09-25 i TR mål nr B 3216-16, handling 599).  Målsäganden var 11 år 
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när brottet begicks och blev tvingad av gärningsmannen att utföra sexuella handlingar på sig 
själv samt posera naken i olika positioner framför en webbkamera. Han har även hotat att 
skada målsäganden eller hens närstående och/eller sprida bilder på internet. Utöver det har 
gärningsmannen även hotat att döda målsägandens 8-åriga syskon, som var närvarande vid 
händelsen (Uppsala tingsrätt stämning 2017-09-25 i TR mål nr B 3216-16, handling 599). 
Även i detta fall ses övergreppet som grovt och benämndes som hänsynslöst utnyttjande av 
barnet.  Målsäganden har blivit utsatt för grovt förnedrande handlingar som har förstärkts av 
det faktum att gärningsmannen dokumenterade händelserna. Likt ansvarsyrkande 1 har dessa 
övergrepp skett hemma hos målsäganden och på platser där hen riskerat att exponeras för 
andra (Uppsala tingsrätt stämning 2017-09-25 i TR mål nr B 3216-16, handling 599).  
 
Brotten i både ansvarsyrkande 1 och 2 har skett i realtid under direktiv från gärningsmannen 
som genom Oovoo och Skype har följt händelseförloppen (Uppsala tingsrätt stämning 2017-
09-25 i TR mål nr B 3216-16, handling 599; Uppsala tingsrätt stämning 2017-09-25 i TR mål 
nr B 3216-16, 611). Något som är gemensamt för båda yrkandena är att gärningsmannen hade 
en berättigad anledning att förutsätta att målsäganden var under 15 år (Uppsala tingsrätt 
stämning 2017-09-25 i TR mål nr B 3216-16, handling 599 st 7; Uppsala tingsrätt stämning 
2017-09-25 i TR mål nr B 3216-16, 611 st 8). Vidare har gärningsmannen erkänt brott i båda 
ansvarsyrkandena, men anser att benämningen inte borde vara våldtäkt (Uppsala tingsrätt 
stämning 2017-09-25 i TR mål nr B 3216-16, handling 599; Uppsala tingsrätt stämning 2017-
09-25 i TR mål nr B 3216-16, 611). 
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3. Problemformulering, syfte och frågeställningar 

I det här avsnittet presenterar studiens problemformulering, syfte och frågeställningar. 

3.1 Problemformulering 
Internets utveckling har givit förövare en plattform att skapa, äga eller byta pornografiskt 
material vilket har bidragit till att det är lättare att kontakta barn i sexuella syften (Canadian 
Centre for Child Protection, 2017:2). Vi ämnar att undersöka hur media i två olika länder 
gestaltar sexuella övergrepp mot barn på internet i och med denna samhällsutveckling. 
Gestaltningen av denna typ av brott i media följer enligt Yarington (2019, 21 oktober) tydliga 
riktlinjer. Enligt Yarington (2019, 21 oktober) ska offren gestaltas som oskyldiga och som på 
grund av övergreppen har fått sina liv förstörda medan gärningsmännen gestaltas som 
avskyvärda monster. Allern och Pollack (2019:218) menar att denna gestaltning kan vara 
skadlig för gärningsmannen. Denna gestaltning kan till exempel leda till att den åtalade 
gestaltas som skyldig innan domen, vilket är problematiskt om det visar sig att 
gärningsmannen är oskyldig. Vidare menar Jones, Finkelhor och Beckwith (2010:349) att 
gestaltningen även kan vara skadlig för offret på grund av att den ständiga exponeringen i 
media bidrar till att offret upplever skam och stigmatisering. Forskning visar att 
återhämtningen är snabbare när offret har möjlighet att lägga händelsen bakom sig. Jones, 
Finkelhor och Beckwith (2010:349) hävdar även att traumatiska symtom som försenar 
återhämtningen kan uppkomma under den konstanta press barnen känner när de oroar sig för 
vad andra kommer tycka om dem samtidigt som de exponeras för frekventa och oväntade 
påminnelser om övergreppen av media. Slutligen menar Allern och Pollack (2019:218) att i 
medias gestaltning av känsliga ämnen är det särskilt nödvändigt att ländernas pressetiska 
regler följs. Vi ämnar att i vår studie undersöka gestaltningen av hur två länder gestaltar 
samma fall av sexuella övergrepp mot barn via internet utifrån kategorierna gärningsman, 
offer och brott. 
 

3.2 Syfte 
Vår studie ämnar att undersöka hur två av de största dagstidningarna i Sverige och Kanada 
gestaltar samma fall av sexuella övergrepp mot barn via internet. Vi vill även undersöka hur 
länderna förhåller sig till sina pressetiska regler i sin gestaltning av fallet samt granska 
förändringen av gestaltningen innan och efter dom.  
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3.3 Frågeställningar 

Forskningsfråga 1: Hur gestaltas fallet i de svenska respektive de kanadensiska 
tidningsartiklarna? 
 
Forskningsfrågan kommer besvaras med hjälp av nedanstående frågeställningar: 
Hur gestaltas gärningsmannen? 
Hur gestaltas offren? 
Hur gestaltas den brottsliga handlingen?  

 
Forskningsfråga 2: Hur förändras gestaltningen av fallet i artiklarna innan och efter dom?  
 
Forskningsfrågan kommer besvaras med hjälp av nedanstående frågeställningar: 

- Hur förändras framställningen av gärningsmannen?  
- Hur förändras framställningen av offren?  
- Hur förändras framställningen av den brottsliga handlingen? 

 
Forskningsfråga 3: På vilket sätt förhåller sig de valda artiklarna till de pressetiska reglerna i 
respektive land?  
 
Forskningsfrågan kommer besvaras med hjälp av nedanstående frågeställningar: 

- På vilket sätt bryter artiklarna mot ländernas pressetiska regler? 
- På vilket sätt följer artiklarna mot ländernas pressetiska regler? 
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4. Tidigare forskning 
Vår studie ämnar att undersöka hur två av de största dagstidningarna i Kanada och Sverige 
gestaltar ett specifikt fall av övergrepp mot barn på internet. Genom att se hur rapporteringen 
av ett känsligt ämne gestaltas i media i två olika länder med olika pressetiska regler fyller vår 
studie en kunskapslucka. I detta avsnitt presenteras medierapporteringen av olika typer av 
våld mot barn, inkluderat sexuella övergrepp mot barn samt gestaltningen av brott i medier i 
bland annat svensk- och kanadensisk press.  

4.1 Medierapportering av brott i media  
I en artikel skriven av Arno Görgen och Heiner Fangerau (2018) undersöks 
medierapporteringen av olika typer av våld mot barn. Görgen och Fangerau granskar hur 
historiska omständigheter var avgörande för den massiva förändringen i medias och 
allmänhetens medvetenhet samt medias rapportering om sexuella övergrepp och våld mot 
barn (Görgen & Fangerau, 2018:974). Studien är både kvantitativ och kvalitativ. Görgen och 
Fangerau (2018:975) har använt dagordningsteorin och gestaltningsteorin för att undersöka 
sina analysobjekt. På 1900-talet skedde en stark ökning i rapporteringen av olika typer av 
våld mot barn. Ett kvalitativt resultat från studien är att medias rapportering och framställning 
av våld och/eller sexuella övergrepp mot barn i institutionella miljöer har förändrats över tid. 
Rapporteringen har ändrats från att betona gärningsmännens motiv till att inkludera fler 
institutionella och strukturella omständigheter som verkar som bidragande faktorer till 
gärningsmännens brott (Görgen & Fangerau, 2018:987).  
  
I en artikel som är skriven av Thomas Hove, Hye-Jin Paek, Thomas Isaacson och Richard T. 
Cole (2013) undersöker författarna hur amerikanska nyhetsmedier rapporterar om 
barnmisshandel. Författarna skriver att övergrepp mot barn representeras på ett felaktigt sätt i 
amerikanska nyhetsmedier. Ett exempel på felrepresentationen är medias överrapportering av 
fall där offret utsatts för sexuella övergrepp, synligt fysiskt våld eller dödligt våld. Ett annat 
exempel är att brotten ofta framställs som isolerade fall av brutalitet och gärningsmannen 
framställs utan objektivitet, ofta som avskyvärda monster (Hove, Paek, Isaacson & Cole, 
2013:90). Författarna undersöker rapporteringen om olika typer av övergrepp mot barn i stora 
amerikanska tidningar mellan åren 2000 och 2008. De undersökte även om övergrepp mot 
barn har framställts som ett separat fenomen eller ett offentligt problem och slutligen om 
förändringar i mängden täckning och medieramar kan hittas över tid (Hove, Paek, Isaacson & 
Cole, 2013:91). Studien fastställde att olika typer av övergrepp mot barn får olika utrymme i 
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media. Till exempel får sexuella övergrepp mot barn mest utrymme. Ytterligare ett resultat är 
att övergrepp mot barn i media gestaltas som ett problem med samhälleliga orsaker och 
lösningar. Textförfattarna undersökte även förändringar i medierapporteringen över tid och 
resultatet visade att det inte fanns något utmärkande mönster (Hove at al., 2013:103). 
 
En artikel skriven av Romayne Smith Fullerton och Margaret Jones Patterson (2016:176) 
jämför hur brott framställs i media i Nordamerika och valda länder i Västeuropa. Totalt 140 
intervjuer med journalister, redaktörer, akademiker och medlemmar från liknande 
organisationer utfördes. De intervjuade journalisterna hjälpte till att identifiera 
uppmärksammade fall som sedan användes som analysobjekt i studien. Ett specifikt fall som 
uppmärksammades var kidnappningen och mordet på åttaåriga Victoria Stafford från Ontario, 
Kanada. Genom intervjuerna konstaterades det att kanadensiska journalister anser att syftet 
med deras arbete är att informera allmänheten och agera som försvarare mot brott och olaglig 
praxis (Fullerton & Patterson, 2016:179). I fallet om Victoria Stafford valde domaren att 
begränsa journalisternas rapportering med hjälp av ett publiceringsförbud. Detta för att 
skydda specifika detaljer om brottet och för att den anklagade ska ses som oskyldig tills 
motsatsen bevisats. Publiceringsförbudet skyddade även offret och hindrade journalister från 
att rapportera om de mest upprörande detaljerna om mordet av hänsyn till familjen (Fullerton 
& Patterson, 2016:181). De kanadensiska journalisterna ansåg att publiceringsförbudet 
begränsade deras skyldighet att rapportera grundläggande information till allmänheten 
(Fullerton & Patterson, 2016:179). Kanadensisk media hävdar att det inte är journalisternas 
skyldighet att skydda individuella personers integritet utan snarare att upplysa allmänheten 
om vad som sker i deras omgivning (Fullerton & Patterson, 2016:181).  
 
Vidare menar Fullerton och Patterson (2016:180) att i kanadensisk press framställs brottsfall 
inom en specifik ram: de onda versus de goda. Det etiska tankesättet “oskyldig till motsatsen 
har bevisats” ges liten respekt i kanadensisk press, och fokus ligger istället på demonisering 
av den anklagade. Fullerton och Patterson (2016:180) refererar till Colin Butler, en reporter 
från CBC radio, anser att “Journalister berättar historier... och historier har hjältar och 
skurkar.”. Undersökningen visar att kanadensiska journalister skriver om “vi” och “dem” och 
framställer brottslingar som isolerade från samhället. Journalisterna kan till exempel beskriva 
händelser från gärningsmannens bakgrund för att skilja denne från vad som anses vara en 
“vanlig” medborgare (Fullerton & Patterson, 2016:182). Nederländska och svenska 
journalister utelämnar namn i medierapportering som rör brott med hänsyn till ländernas 
etiska pressregler (Fullerton & Patterson, 2016:185). Denna typ av rapportering kan bidra till 
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att journalister kan skapa en diskussion med medborgare och tillsammans uppmärksamma det 
bakomliggande problemet. Sveriges press fokuserar mer på det samhälleliga problemet, 
medan Kanadas press fokuserar mer på det individuella problemet. Kanadensisk press 
nämner namn, datum och specifika attribut som skiljer gärningsmannen från “oss” medan 
Sverige ser förbi den enskilda individen och fokuserar på den samhälleliga orsaken (Fullerton 
& Patterson, 2016:185). 
 
Medias rapportering om sexuella övergrepp mot barn skiljer sig mellan länder och påverkas 
av ländernas pressetiska regler. Media nämner sällan gärningsmannens motiv och lägger 
främsta fokus på att porträttera gärningsmannen som en ond person och ett monster. I vår 
studie har påståenden och resultat från tidigare forskning beaktats och bidragit till att 
fastställa en slutsats och diskussion. 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

19 

5. Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras studiens valda teori, gestaltningsteorin. Kanadas och Sveriges 
pressetiska regler presenteras även i detta avsnitt. Vi kommer att använda oss av 
gestaltningseorin som teoretisk utgångspunkt i studien för att påvisa hur Dagens Nyheter, 
Svenska Dagbladet, The Globe and Mail och Toronto Star gestaltar sexuella övergrepp mot 
barn på internet i Kanada och i Sverige. De pressetiska reglerna kommer användas för att se 
på vilket sätt samtliga artiklar förhåller sig till dessa.  

5.1 Gestaltningsteorin 
“Gestaltningar och gestaltningsteorin handlar i grund och botten om kommunikationens roll 
för hur människor förstår sin omvärld.” (Karlsson & Strömbäck, 2015:360). Robert Entman 
(1993:51) menar att gestaltningsteorin används för att förklara kraften kommunikation har i 
att förmedla en text. Han hävdar att en analys av olika typer av ramar fokuserar på hur 
skribenten ska influera läsaren genom sin kommunikation. Enligt Entman (1993:52) 
fokuserar ramarna på selektion och märkbarhet och han menar att en skribent väljer ut delar 
av en uppfattad verklighet och framställer det på ett sätt som främjar ett visst problem. Vidare 
menar han att gestaltningar då definierar ett problem, gör moraliska bedömningar, analyserar 
problem och föreslår lösningar på problemet. Vidare menar Entman (1993:52) att olika typer 
av avsändare, exempelvis journalister, gör medvetna och omedvetna val som formas av ramar 
som genom tidigare erfarenheter har strukturerat deras uppfattningar och tro. Även texten 
innehåller ramar som yttrar sig i närvaron eller frånvaron av specifika ord, fraser, stereotyper 
eller källor. Ramar är menade att vägleda läsarens tankar och uppfattningar, även om dessa 
inte överensstämmer med läsarens tidigare ramar. Enligt Entman (1993:53) ska ramarna 
framhäva bitar av information om objektet som kommunikationen handlar om. Texter kan 
göra information mer märkbar genom exempelvis placering eller repetition, men även en text 
eller ord som endast förekommer en gång i en text kan vara märkbar. Detta förutsätter dock 
att läsaren har tidigare uppfattningar som kan kopplas till den märkbara texten. Vidare menar 
Entman (1993:53) även att ett problem som presenteras i en text kan vara svår för mottagaren 
att förstå, om tidigare kunskaper saknas. Eftersom märkbarhet påverkas av interaktion av 
texter och tidigare uppfattningar är det inte självklart att läsaren uppfattar texten på samma 
sätt som avsändare avsedde.  
 
Gestaltningsteorin handlar inte bara om vad som förmedlas utan även hur det förmedlas 
(Entman, 1993:51). I vår studie kommer vi undersöka hur vårt valda fall framställs i 
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tidningsartiklarna utifrån kategorierna: brott, gärningsman och offer. Vi vill genom 
gestaltningsteorin granska om de pressetiska reglerna följs i rapporteringen i respektive land 
och om fallet framställs på ett sätt som gör att publiken skulle kunna uppfatta brottet på ett 
specifikt sätt. Exempel på detta är framställning av gärningsmannen innan domen och om den 
kan påverka publikens åsikter. Publikens åsikter påverkas av om gärningsmannen gestaltas 
objektivt eller om personen blir dömd redan innan domen. Vidare kan samma sak gälla för 
offren, framställs de objektivt eller som förstörda för livet? 
 
Enligt Falkheimer och Heide (2018:126) finns det fem olika ramar som media använder 
under rapportering av händelser: ansvarsskyldighet, konflikt, moral, ekonomi och mänskligt 
intresse . Vi kommer att diskutera den första ramen om ansvarsskyldighet och den tredje 
ramen om moral på en djupare nivå i vår studie. Den första ramen om ansvarsskyldighet 
används främst vid kriser. I denna ram rapporterar media först händelseförloppet för att 
senare fråga sig vem som är skyldig och bör hållas ansvarig. I den tredje ramen om moral 
bedömer media till vilken grad ett fall bryter mot moraliska normer i samhället. Olika 
kulturella kontexter har olika moraliska standarder som följs. Dessa ramar kommer användas 
för att undersöka var media i respektive land lägger ansvaret och hur moraliska normer bryts 
eller följs.  

5.2 Journalistens nyhetsramar  
Faktiska upplysningar, som exempelvis en nyhet, kan sättas i olika sammanhang och 
rapporteras utifrån olika perspektiv och ramar vilket avgör vilka delar i en nyhetstext som 
fokuseras på (Allern & Pollack, 2019:257). Ramarna vägleder avsändaren och ser till att 
informationen blir strukturerad kring en central idé. Vidare redogörs för det som är mest 
väsentligt och intresseväckande. Inramningen hjälper även publiken att rikta 
uppmärksamheten på de delar av en skildring som avsändaren anser vara mest relevant 
(Allern & Pollack, 2019:258). Däremot ska dessa val av inramning, från ett källkritiskt 
perspektiv, tydligt understrykas och baseras på kontrollerbar fakta för att undvika missvisning 
(Allern & Pollack, 2019:258). Publikens egna förståelse och kunskap om ett ämne spelar stor 
roll för hur de tolkar texten. Många besitter inte kunskap om det förmedlade ämnet vilket 
krävs för att se alternativa förklaringar och ha möjlighet att relatera till egna bakgrundsfakta. 
Detta gör att publiken uppfattar nyheten enligt den gestaltning som används i texten (Allern 
& Pollack, 2019:268). Med vår studie vill vi undersöka om ramar påverkar artiklarna och var 
publikens fokus hamnar. Vidare vill vi undersöka om det påverkar gestaltningen av 
gärningsmannen, offren och brottet i våra valda artiklar.  
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5.3 Ländernas pressetiska regler  
Nedan kommer de etiska journalistiska reglerna i Sverige och Kanada att presenteras.  

5.3.1 Pressetiska regler i Sverige 
Alla olika typer av medier ska, i Sverige, ha frihet inom tryckfrihetsförordningen och 
grundlagen om yttrandefrihet (PO-PON, u.å). Tryckfrihetsförordningen innebär att alla ska ha 
friheten att i skrift uttrycka sina tankar, åsikter och känslor (SFS 2018:1801). Grundlagen om 
yttrandefrihet betyder att alla fritt ska kunna uttrycka sina åsikter, tankar och känslor (SFS 
2018:1802). Båda lagarna finns för att garantera ett fritt meningsutbyte, en omfattande 
underrättelse och ett fritt konstnärligt skapande (SFS 2018:1801; SFS 2018:1802). Detta för 
att media ska kunna publicera det som är mest relevant för samhället och dess medborgare. 
Utöver dessa två lagar är även olika typer av etiska regler en del av hur journalistiken styrs i 
Sverige (PO-PON, u.å).  
 
Enligt Journalistförbundet (2019) finns det 17 publicitetsregler i Sverige som är uppdelade i 
sex kategorier och fungerar som etiska riktlinjer. Den första kategorin handlar om hur 
medierna ska publicera kritiskt granskade-, allsidiga-, korrekta- och objektiva nyheter. Den 
andra kategorin hävdar att en journalist ska vara generös med bemötanden. Om en felaktig 
uppgift förmedlas, ska detta rättas genast och på ett sätt som är noterbart för publiken. Den 
tredje kategorin innebär att media ska respektera den personliga integriteten. Publicitet som 
kränker en privatperson ska undvikas om det inte finns ett uppenbart allmänintresse. Vidare 
skriver Journalistförbundet (2019) att personers egenskaper som exempelvis etnicitet, yrke 
eller sexuell läggning inte ska lyftas fram om det saknar betydelse i kontexten. Den fjärde 
kategorin handlar om bilder och att bilderna som publiceras i media inte får vilseleda läsaren 
och att de också täcks av de andra etiska förhållningsreglerna. Den femte kategorin handlar 
om att media ska höra båda sidorna. Personer som kritiseras ska få möjlighet att bemöta 
kritiken och alla parters ståndpunkter ska försöka skildras. Inom journalistiken bör man även 
tänka på att en person som är misstänkt för ett brott ses som oskyldig om det inte finns en 
fällande dom. Den sjätte och sista kategorin hävdar att media ska vara försiktig med namn. 
Som journalist bör man överväga konsekvenserna av att publicera ett namn som kan skada 
berörda människor. Om namnet inte anges bör inte heller andra identifikationer som till 
exempel bild, yrke, ålder eller kön nämnas (Journalistförbundet, 2019).  
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5.3.2 Pressetiska regler i Kanada 
Enligt Accountable Journalism (u.å.) är syftet med journalistik i Kanada är att gynna 
allmänheten. I Kanada finns det etiska regler som en journalist bör följa då deras mål är att 
vara självständiga, rättvisa, respektfulla och rapportera objektiva fakta. De etiska reglerna i 
Kanada är uppdelade i fem punkter: noggrannhet, rättvisa, självständighet, integritet och 
respekt. 
 
Punkten noggrannhet fokuserar på att journalister ska, om det är möjligt, hänvisa till källor. 
Journalisterna ska även publicera relevant och regelrätt information samt rätta felaktig 
information. Punkten om rättvisa innebär att den kanadensiska journalistiken ska vara 
objektiv och respektfull till samhällets mångfald. Information som exempelvis etnicitet, 
religion, kön och sexuell läggning ska endast nämnas om det är relevant för nyheten i sig 
(Radio Television Digital News Association, u.å).  
 
Nästa punkt i etikreglerna är självständighet. Denna punkt fastslår att det viktigaste för en 
journalist är att agera så det gynnar samhället och att journalistiken inte ska påverkas av 
andra faktorer. Den fjärde punkten i de etiska reglerna är integritet. Radio Television Digital 
News Association (u.å.) menar att personer som jobbar inom media ska i största möjliga mån 
undvika intressekonflikter genom att följa olika pressetiska regler. Rapporteringen ska 
undvika att vilseleda läsaren och förvränga involverade parter. Vidare ska även plagiering 
undvikas med hjälp av källhänvisning. Den sista punkten handlar om respekt. Journalistiken i 
Kanada ska alltid vara respektfull och ha allmänhetens bästa, samt redaktionell relevans i 
bakhuvudet. Allas värdighet ska värnas och när det skrivs om känsliga, eller potentiellt 
farliga problem ska journalisterna agera med försiktighet och återhållsamhet. Medier i 
Kanada ska inte använda sensationalism, vilket innebär att massmedia överdriver för att öka 
sina läsare eller intäkter. Slutligen ska en journalist inte kränka en persons privatliv, om det 
inte är någonting som har övervägande allmänintresse (Radio Television Digital News 
Association, u.å).  
 
Enligt lagen “The Canadian Charter of Rights and Freedoms” står det att i Kanada har alla 
människor rätt till sina egna tankar, tro, åsikter och uttryck. Denna frihet innefattar också den 
kanadensiska pressen och andra medier (Canadian Charter of Rights and Freedoms, 1982). 
Ett lands pressetiska regler är inte en lag utan snarare riktlinjer för hur journalistiken ska 
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fungera. De pressetiska reglerna undersöks i studien för att se om länderna följer eller bryter 
mot sina respektive riktlinjer.   
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6. Metod och material 
Detta avsnitt presenterar valet av metod och material. Studien grundas i  en kvalitativ 
innehållsanalys, som hjälper till att undersöka på vilket sätt sexuella övergrepp mot barn på 
internet gestaltas i åtta tidningsartiklar från Sverige och Kanada. Den kvalitativa 
innehållsanalysen används för att förstå de olika dimensionerna och tolka våra valda texter på 
ett givande och relevant sätt. 

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys, som ibland benämns som kvalitativ textanalys, grundar sig i en 
tolkningslära som kallas hermeneutik. Hermeneutik handlar i grund och botten om att förstå 
och ge betydelse till texter genom olika perspektiv (Widén, 2019:195). Om en kvalitativ 
innehållsanalys används beror det ofta på att användarna är intresserade av textens mening. 
Meningen bakom ett begrepp, objekt eller företeelse kommer inte från objektet i sig, utan det 
påverkas av publikens förförståelse och tidigare uppfattningar (Esaiasson et al., 2017:211).  
 
När man arbetar med en kvalitativ innehållsanalys finns det en del riktlinjer som man behöver 
följa. Ett sätt att analysera en text är att använda sig av tre dimensioner. Den första 
dimensionen undersöker den som skrivit texten eller den som står ansvarig. Den andra 
dimensionen fokuserar mer på texten i sig och dess innehåll. Det ligger mer fokus på de 
språkliga och innehållsliga egenskaperna hos texten. I den tredje och sista dimensionen 
analyseras vilken mening texten får i en utomstående kontext. Exempelvis var texten placerar 
sig i relation till samhället och dess utveckling (Widén, 2019:195).  
 
För att kunna utföra en konkret analys krävs det att man har relevanta frågor som ska ligga 
till grund för studien. Denna studie kommer att fokusera på alla tre dimensioner, men i olika 
utsträckning. Den första dimensionen inriktar sig på avsändaren. Frågor ställs till den som 
producerat texten, eller är upphovsperson (Widén, 2019:200). Detta för att ringa in 
författarens uppfattningar och få en djupare förståelse för en företeelse eller dylikt. I den 
andra dimensionen, som undersöker en text på ett innehållsmässigt plan, handlar det om att 
ställa frågor om textens språk eller innehåll. Om man vill undersöka den tredje dimensionen 
och se textens sammanhang ska frågor ställas om omgivningen och sambandet mellan texten 
och omgivningen (Widén, 2019:201).  
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Enligt Alvehus (2013:22) är det viktigt med tolkning, som är ett centralt begrepp inom 
kvalitativ innehållsanalys. Det är inte den personliga tolkningen som står i centrum, utan 
tolkningen ska användas som ett sätt att förklara ett större perspektiv. Alvehus (2013:22) 
menar att det därför är viktigt att tolkningen kopplas till en eller flera teorier. Det är för att 
tolkningen ska ge mening till en större publik och inte begränsas till personliga tolkningar.  

6.2 Gestaltningsanalys 

Erving Goffman (1974:11) använder gestaltningsanalys för att organisera begrepp utifrån 
erfarenheter. När en avsändare ska hantera kontroversiella ämnen så anses det användbart att 
utveckla olika koncept och teman, så kallade ramar, för att skapa en logisk ordningsföljd. 
Goffman (1974:11) menar att information som förekommer tidigt i texten inte påverkas av 
information som kommer senare i texten. Han menar också att termer som beskrivs i texten, 
förhoppningsvis förekommer senare i samma text. Enligt Goffman (1974:11) är avsändarens 
kritik att linjär presentation strider mot något som faktisk är cirkulärt, vilket idealistisk kräver 
samtidig introduktion av termer. Kritiken från mottagaren menar istället att begrepp som 
beskrivs inte återkommer senare i texten. Goffman (1974:11) hävdar att varken den linjära 
presentationen eller det faktum att ett begrepp endast förekommer en gång är ett problem. 
Han menar att problemet ligger i att när ett begrepp introduceras får det för mycket betydelse 
som inte bara fokuserar på det som kommer härnäst. Begreppet tillämpas då i följande kapitel 
till tillhörande information. Varje steg i en text blir därför mer invecklad, tills det knappt går 
att fortsätta för att texten blir kopplad till för många begrepp. Vidare menar Goffman 
(1974:11) att alla diskussioner om ramar oundvikligt leder till frågor om själva diskussionen. 
Termer som appliceras på analysobjektet bör också appliceras på analysen. Vi använder oss 
av denna metod när vi granskar återkommande beskrivningar och begrepp i artiklarna.  

6.3 Utförande av analys 
För att skapa våra analysscheman användes gestaltningsteorin och kvalitativ innehållsanalys 
som mall för att utforma frågorna som vi ställde till texterna. Den kvalitativa 
innehållsanalysens tre dimensioner appliceras i vår studie genom en undersökning av 
avsändare, innehåll och den samhälleliga kontexten. Samtliga artiklar ska först analyseras 
enligt analysschemat som går att se nedan i Figur 1 utifrån kategorierna gärningsman, offer 
och brott. Där ska vi granska hur mycket information och detaljer som gavs om gärningsman, 
offer och brott. Under kategorin brott ska vi undersöka om och vilka lagar som nämns, 
information om domen, relevanta personer och om/vem som skuldbeläggs i artiklarna.  
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Analyserna från varje artikel ska sammanfattas och undersökas utifrån likheter och skillnader 
innan och efter domen. Artiklarna kommer analyseras utifrån analysschemat i Figur 2 som 
går att se nedan. Analysen delas upp i tre kategorier: gärningsman, offer och brott där ena 
spalten fokuserar på artiklarna innan domen och den andra på artiklarna efter domen. Först 
ska likheter mellan Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samt The Globe and Mail och 
Toronto Star analyseras. Efter det ska skillnaderna sammanställas på samma sätt. När likheter 
och skillnader mellan tidningarna är kopplade kommer likheter och skillnader före och efter 
domen undersökas. Eftersom artiklarna i The Globe and Mail och Toronto Star är likadana 
och skrivna av samma journalister går det inte att jämföra tidningarna på samma sätt som de 
svenska. Därför kommer  mest fokus hamna på jämförelsen mellan artiklarna innan och efter 
domen.  
 
Utefter våra valda frågeställningar ska likheterna och skillnaderna i respektive land och 
jämföras med varandra. Det som kommer analyserar är likheter i rapportering om fallet i de 
svenska- och kanadensiska artiklarna före och efter domen samt skillnader i rapportering om 
fallet i de svenska- och kanadensiska artiklarna före och efter dom. 
 
Vid analysens start insåg vi att både artiklarna före och efter domen i Toronto Star och The 
Globe and Mail inte endast är skrivna av samma journalist utan är även identiska bortsett från 
rubriceringen. Samtliga artiklar från Kanada är från samma nyhetsbyrå, The Canadian press, 
som är Kanadas oberoende nationella nyhetsbyrå (The Canadian Press, u.å). Även artiklarna 
från Svenska Dagbladet är skrivna av en nyhetsbyrå. I det här fallet handlar det om Sveriges 
största nationella nyhetsbyrå, TT (TT, u.å). Skillnaden mellan Kanadas och Sveriges 
användning av nyhetsbyråer är att Kanada nämner namnet på textförfattarna.  
 

6.4 Analysschema för artiklarna 

Artikel  Rubrik Ingress Brödtext Faktarutor 



 
 

27 

Gärningsman 
 

1. Begrepp 
 

2. Information, 
detaljer 
 

3. Motiv för brott?  
 

4. Citat 

 
 

   

 Offer 
1. Begrepp 

 
2. Information, 

detaljer 
 

3. Citat 

    
 
 
 

Brottet 
1. Begrepp 

 
2. Information, 

detaljer 
 

3. Lagar, 
information om 
domen 
 

4. Relevanta 
personer  
 

5. Vem 
skuldbeläggs? 
 

6. Citat 

    

Figur 1. Analysschema modell för artiklarna 

6.5 Analysschema för likheter och skillnader 

LIKHETER/SKILLNADER Innan dom Efter dom 

Gärningsman   

Offer   

Brott   
 

Figur 2. Analysschema modell för likheter och skillnader 
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6.6 Material 
Vi har valt att analysera fyra artiklar från Kanada och fyra artiklar från Sverige och dessa 
artiklar kommer att hämtas från två av de största dagstidningarna i respektive land. Dessa 
tidningar är valda eftersom att det är intressant att undersöka hur de dagstidningar med störst 
räckvidd och inflytande i respektive land framställer samma fall av sexuella övergrepp mot 
barn på internet. Sammanlagt kommer åtta artiklar analyseras, två från varje tidning varav en 
innan och en efter gärningsmannen har blivit dömd. I det här avsnittet kommer både fallet 
och samtliga tidningar att presenteras.  
 
Tidningsartiklarna är hämtade från är Dagens Nyheter (DN), Svenska Dagbladet (SvD), The 
Globe and Mail och Toronto Star. Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet är två av de 
största dagstidningarna i Sverige (Myndigheten för press, radio och tv, 2017). The Globe and 
Mail och Toronto Star är således jämförbara med de svenska tidningarna då det är två av de 
största engelskspråkiga dagstidningarna i Kanada (Agility PR, 2019). Något som överraskade 
oss är att artikel ett i The Globe and Mail och Toronto Star är likadana och skrivna av samma 
journalist och artikel två i samma tidningar är likadana och skrivna av samma journalist. 
Däremot har artiklarna från  The Globe and Mail och Toronto Star olika rubriker. Vi har valt 
att undersöka framställningen av ett specifikt fall om sexuella övergrepp mot barn på internet 
i respektive land och därför är den enskilda journalistens porträttering av fallet inte relevant 
för studien. Vi ansåg att det var lämpligare att jämföra likvärdiga tidningar än den enskilda 
individens gestaltning för att besvara studiens frågeställningar.  

6.6.1 Urval 
Med studien vill vi undersöka hur dagstidningar framställer ett specifikt fall av sexuella 
övergrepp mot barn på internet i två olika länder: Sverige och Kanada. För att kunna utföra 
undersökningen har åtta artiklar från två av ländernas största dagstidningar valts. Sverige och 
Kanada har beslutats vara lämpliga länder eftersom gärningsmannen är svensk och utsatte 
barn i Kanada, USA och Skottland. Av offrens hemländer valdes Kanada för att vi ville 
jämföra länder från olika världsdelar. Anledningen till att Kanada valdes framför USA var för 
att medierapporteringen bedömdes som mer markant och relevant för studiens syfte. Det 
specifika fall som undersöks i studien valdes på grund av dess globala spridning. Enligt Ola 
Lindqvist (2017, 30 november) har fallet blivit känt över hela världen, dels för att 
gärningsmannen aldrig träffat sina offer, och dels för det höga straff han fick.  
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6.6.2 Dagens Nyheter 
Dagens Nyheter (DN) är en svensk oberoende liberal morgontidning som grundades år 1864 
(Nationalencyklopedin, u.å). Den första artikeln som hämtades från Dagens Nyheter är 
skriven av Gustav Sjöholm och publicerades den 25 september 2017 med rubriken “Man 
åtalas för barnvåldtäkter över nätet”. Den andra artikeln är skriven av Ulrika By och 
publicerades den 30 november 2017 med rubriken “För första gången i Sverige: Man döms 
för våldtäkt via nätet”.  

 
6.6.3 Svenska Dagbladet 
Svenska Dagbladet (SvD) är en obunden moderat morgontidning i Sverige och grundades år 
1884 (Nationalencyklopedin, u.å). Båda artiklarna som hämtades från Svenska Dagbladet är 
skrivna av nyhetsbyrån TT och den ena publicerades den 28 september 2017 och den andra 
publicerades 30 november 2017. Artiklarna har rubrikerna “41-åringen åtalas för digitala 
våldtäkter” och “Unik dom: Man fälls för våldtäkt över nätet”.   

 
6.6.4 The Globe and Mail 
The Globe and Mail grundades år 1844 och är Kanadas främsta nyhetsmedia-företag (The 
Globe and Mail, u.å). Artikel ett från The Globe and Mail är skriven av Paola Loriggio med 
rubriken “Man in Sweden charged with raping dozens of girls, including two Canadians, 
through online contact”. Artikeln publicerades den 6 oktober 2017. Artikel två är skriven av 
Michelle Mcquigge och publicerades den 30 november 2017. Den artikeln har rubriken 
“Swedish man convicted of ‘online’ rape for coercing teens in Canada, U.S., U.K.”.  

 
6.6.5 Toronto Star 
Dagstidningen Toronto Star grundades år 1892 och har under en lång tid varit Kanadas 
största dagstidning. Toronto Star är en nyhetsorganisation med multipla plattformar (Toronto 
Star, 2018). 6 oktober 2017 publicerades artikeln “Man in Sweden charged with rape of 
Canadian, American, British girls entirely through online contact”, som är skriven av Paola 
Loriggio, i Toronto Star. Den andra artikeln som ska ligga till grund för analysen är skriven 
av Michelle McQuigge och publicerades den 30 november 2017 med rubriken “Swedish man 
gets 10-year sentence for ‘online’ rape of teens from Canada, U.S., U.K.”.  
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7. Analys och resultat 
I det här avsnittet kommer vi presentera studiens analysscheman och resultaten av analysen. 
Först kommer likheter och skillnader i artiklarnas gestaltningen av fallet att presenteras från 
respektive land. Vidare presenteras likheter och skillnader mellan de svenska- och 
kanadensiska artiklarnas gestaltning. Avsnittet avslutas med en presentation av de mest 
markanta resultaten.  

7.1 Likheter och skillnader i gestaltningen av fallet i de svenska artiklarna 
Nedan presenteras analys och resultat för likheter och skillnader i de svenska artiklarna. 
 

LIKHETER Innan dom Efter dom 

Gärningsman Ålder 
Kön 
Uppland (plats) 

Ålder 
Kön 

Offer 27 barn har blivit utsatta 
Under 15 år 
Länderna offren kom ifrån 

27 barn har blivit utsatta  
Under 15 år och under 18 år 
Länderna offren kom ifrån 

Brott Grafiska beskrivningar av 
brotten  
Skriver vad han döms för 
Nämner tidigare fall och domar 
Åklagare Annika Wennerström 
och försvarsadvokat Kronje 
Samuelsson nämns  
Videochatt och hot 

Semi-grafiska beskrivningar av 
brotten 
Skriver vad han döms för 
Första domen i sitt slag 
Åklagarna har tidigare försökt 
att få denna typen av brott 
rubricerade som våldtäkt 
Domare Karin Westerlund 
nämns 
Möjlig överklagan från både 
målsäganden och gärningsman 

Figur 3. Analysschema för likheter i gestaltning i de svenska artiklarna innan och efter dom. 
 

SKILLNADER Innan dom Efter dom 

Gärningsman SvD: Beskrivning av utseende i 
rättssalen 
 
DN: Tidslinje av tidigare brott 
Gärningsmannen döms till 
rättspsykiatrisk vård 

DN: Nämner vad 
gärningsmannen kommer från 
(Norduppland) 
Gärningsmannen säger att han 
till stora delar inte kommer 
ihåg brotten 
Han anser inte att de brott han 
har begått är våldtäkt  

Offer SvD: Skriver att barnen mår 
dåligt 
I tidslinjen av gärningsmannens 
tidigare brott nämns åldrar på 
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offren 
 
DN: Antal som anmält brotten i 
detta specifika fall nämns 
Skriver att två svenska tjejer 
har utsatts och en liten pojke 

Brott SvD: Digitala våldtäkter 
Chattprogram 
Caroline Brännström, 
målsägandebiträde 
 
DN: Detaljer om 
brottsprocessen beskrivs 
Skriver att gärningsmannen har 
kartlagt offer 
Förklarar hur processen 
kommer fortgå 
Åklagarna yrkar på ett “långt 
fängelsestraff” 
Jörgen Lindeberg, polis 
Skriver att barnen inte kommer 
närvara vid rättegången 

SvD: 10-års fängelse 
Grovt barnpornografibrott 
Skadestånd 
Kronje Samuelsson, 
försvarsadvokat, nämns 
 
DN: Nämner termen 
“sextortion” 
59 brott 
Gärningsmannen frias från 
några av de anmälda brotten 
Svenska lagar nämns 
Emelie Källfelt, åklagare 
Annika Wennerström, åklagare 
Jörgen Lindeberg, polis  
OoVoo, chattprogram 

Figur 4. Analysschema för skillnader i gestaltningen i de svenska artiklarna innan och efter 

dom. 
 
Gärningsman och offer 
Gärningsmannens ålder och kön nämns både innan och efter hans dom men var han kommer 
från nämns endast innan domen. I artikeln som publicerades innan domen i Svenska 
Dagbladet beskrivs gärningsmannens fysiska attribut. De skriver till exempel att 
gärningsmannen har tjock nacke och grova överarmar samt att han bär gröna kläder från 
kriminalvården. I Dagens Nyheter får läsaren innan domen ta del av en tidslinje av 
gärningsmannens tidigare brott, som började redan år 1996. I tidslinjen står det bland annat 
att gärningsmannen döms till rättspsykiatrisk vård. Gärningsmannen säger att han till stora 
delar inte kommer ihåg brotten och nekar till att de brott han har utfört är våldtäkt. Detta 
skrivs i en artikel från Dagens Nyheter och publicerades efter gärningsmannens dom.  
 
I samtliga artiklarna från Svenska Dagbladet och i artikeln som publicerades innan dom i 
Dagens Nyheter skrivs det att offren som utsattes var under 15 år. I en artikel från Dagens 
Nyheter som publicerades efter domen stod det att offren var under 18 år. I samtliga svenska 
artiklar innan och efter gärningsmannens dom skrivs det att 27 barn utsattes. Artiklarna 
nämner även vilka länder offren kommer ifrån. I analysen av offer kunde vi inte hitta 
markanta skillnader i gestaltningen mellan artiklarna efter domen. Vi kunde däremot se 
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skillnader i gestaltningen av offer innan dom. I artikeln som publicerades innan dom i 
Svenska Dagbladet nämns offrens mående samt åldrar på tidigare offren i samband med 
gärningsmannens tidigare brott. I artikeln från Dagens Nyheter som publicerades innan dom 
beskrivs antal offer som har anmält brotten, att två svenska tjejer har utsatts samt att en liten 
pojke utsattes i samband med ett av brotten.  
 
Brottet  
Gestaltningen av brottet i de svenska artiklarna skiljer sig i större utsträckning innan och efter 
dom än de tidigare kategorierna men en likhet är att de svenska artiklarna beskriver brotten 
detaljerat både innan och efter gärningsmannens dom. I artiklarna innan gärningsmannens 
dom ges grafiska beskrivningar av brotten. Det nämns till exempel hur gärningsmannen 
hotade sina offer och tvingade dem att utföra sexuella handlingar i videochattar. Artiklarna 
beskriver även vad gärningsmannen är anklagad för och skildrar en tidslinje av hans tidigare 
brott och domar. I artiklarna innan dom omnämns även åklagare Annika Wennerström. I 
artikeln från Dagens Nyheter nämns hon i samband med möjligt återfall och under ett 
uttalande där hon menar att de grova och allvarliga brotten mot offren är anledningen till att 
de har valt våldtäkt som rubricering. I Svenska Dagbladet nämns hon i samband med ett 
uttalande om de utsattas mående samt hur brotten borde motsvara våldtäkt eftersom att det är 
så pass grova och har skett i realtid. I artiklarna innan domen benämns även försvarsadvokat 
Kronje Samuelsson. I Dagens Nyheter nämns han i samband med ett uttalande om hur 
gärningsmannen anser att brotten är avskyvärda och uttrycker vissa medgivande. I artikeln 
från Svenska Dagbladet omnämns däremot försvarsadvokat Kronje Samuelsson i samband 
med ett uttalande om att övergrepp inte kan bedömas som våldtäkt om man inte befinner sig i 
samma rum, vilket han även menar att Hovrätten har slagit fast.  
 
I artiklarna efter gärningsmannens dom skrivs det att domen är den första i sitt slag och att 
åklagarna tidigare har försökt att få denna typen av brott rubricerade som våldtäkt. De skriver 
även att det är möjligt med en överklagan från både målsägande och gärningsman. I artikeln 
som publicerades efter gärningsmannens dom i Svenska Dagbladet nämns Karin Westerlund, 
fallets domare, i samband med domen. Hon menar att övergrepp via nätet tidigare har prövats 
att rubriceras som våldtäkt men att utfallen har blivit sexuellt övergrepp. Anledningen till att 
gärningsmannen i det här fallet döms till våldtäkt är för att hans handlingar bedöms som så 
pass allvarliga. Detta berörs även i Dagens Nyheter där Karin Westerlund menar att vissa av 
gärningsmannens handlingar var så allvarliga kränkningar att det inte hade kunnat bedömas 
som annat än våldtäkt.  
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I artikeln som publicerades i Svenska Dagbladet innan gärningsmannens dom skrivs det att 
gärningsmannen har utfört digitala våldtäkter över chattprogram. I samma artikel omnämns 
även målsägandebiträdet Caroline Brännström i ett uttalande där hon säger att det är viktigt 
att mannen fälls för våldtäkt eftersom att det har betydelse för hur liknande fall prioriteras i 
framtiden samt för att de utsatta ska få upprättelse. Dagens Nyheter benämner istället polisen 
Jörgen Lindeberg där han uttalar sig detaljerat om de grova och allvarliga brotten. Han uttalar 
sig till exempel om fall där offren tvingats ha sex med djur, nära anhörig och/eller exponerat 
sig offentligt. I artikeln som publicerades i Dagens Nyheter innan dom beskrivs 
brottsprocessen detaljerat och hur rättegångsprocessen kommer att fortgå. Samma artikel 
nämner även hur gärningsmannen tidigare har kartlagt sina offer, att åklagarna yrkar på ett 
“långt fängelsestraff” och att offren inte kommer närvara vid rättegången.  
 
 
I artikeln som publicerades efter dom i Svenska Dagbladet skrivs det att mannen blivit dömd 
till tio års fängelse och skadestånd, vilket är information som inte förekommer i Dagens 
Nyheter. Artikeln i Svenska Dagbladet beskriver även att mannen har blivit dömd för grovt 
barnpornografibrott, en brottsrubricering som inte nämns i Dagens Nyheter. I artikeln från 
Svenska Dagbladet efter dom nämns försvarsadvokaten Kronje Samuelsson i samband med 
fallets rubricering. Kronje Samuelssons klient anser att hans brott inte överensstämmer med 
rubriceringen och Samuelsson tror att det är mycket möjligt att han överklagar.  
 
I artikeln publicerad i Dagens Nyheter efter dom omnämns kammaråklagare Emelie Källfelt 
ett flertal gånger. Hon uttalar sig bland annat om att hon är nöjd med fallets påföljd men att 
hon är kritisk till tingsrätten syn på övergrepp på distans. Hon menar att det är lika kränkande 
att tvinga någon att förgripa sig på själv som att fysiskt förgripa sig på någon. Åklagare 
Annika Wennerström nämns även i samma artikel bland annat i samband med beslutandet av 
en möjlig överklagan. Vidare omnämns också polisen Jörgen Lindeberg i samma artikel och 
beskriver fallet som det grövsta han någonsin utrett. I artikeln från Dagens Nyheter efter dom 
skrivs det att gärningsmannen utsatte sina offer via chattapplikationen OoVoo. Det nämns 
även att gärningsmannen har utfört så kallad “sextortion” och att han dömdes för 59 olika 
brott. Läsaren får även information om att gärningsmannen frias på några punkter och 
slutligen benämns svenska lagar som är relevanta i artikeln. Till exempel skrivs det att 
kränkningar via internet inte har ansetts som tillräckligt allvarlig enligt tidigare domstolar 
samt att om gärningsmannen döms för grov våldtäkt mot barn gäller fängelse i lägst fyra och 
högst tio år.  



 
 

34 

7.2 Likheter och skillnader i gestaltningen av fallet i de kanadensiska 
artiklarna 
Nedan presenteras analys och resultat för likheter och skillnader i de kanadensiska artiklarna. 
Eftersom artiklarna innan dom från The Globe and Mail och Toronto Star samt artiklarna 
efter dom från The Globe and Mail och Toronto Star är likadana har främsta fokuset i 
analysen legat på att jämföra likheter och skillnader innan och efter dom.  
 

LIKHETER Innan domen Efter domen 

Gärningsman Namn 
Kön 
Land 
Tidigare brott 

Namn 
Ålder 
Kön 
Stad 
Land 
Tidigare brott 
6:e domen han döms 
Levde ensam 
Telefon → internet 
Dömd för något han inte borde 
enligt honom 

Offer Kön  
Land  
Stat 
Antal offer 
Antal offer från Kanada 
Ålder på offren när de utsatts 

Ålder 
Land 
Kön 
18 av 26 
27 offer 
Canadian girl: 13 
Svenska offer 

Brott Annika Wennerström 
Online contact 
När det hände mot de 
kanadensiska offren 
Sexuella handlingar framför 
webbkamera 
Citat från Sverige 
Inte speciellt grafiska 
Svenska lagar 
Utredning mot svenska offer 
Unikt fall 
Processen 
Nämner när fallet förväntas 
avslutas  
Att domen troligtvis kommer 
överklagas 

Annika Wennerström 
Kronje Samuelsson 
Semi-grafiska beskrivningar 
Svenska lagar 
10-årig dom 
Överklagan 
59 av 100 brott 
Krävas mindre för våldtäkt 
4 fall av våldtäkt 
Ny standard för denna typ av 
brott 
Inga offer närvarande vid 
rättegången 

Figur 5. Analysschema för likheter i gestaltningen i de kanadensiska artiklarna innan och 
efter dom. 
 

SKILLNADER Innan dom Efter dom 
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Gärningsman Kön 
 

Ålder 
Stad 
Gärningsmannen levde ensam  
Följt med i utvecklingen 
(telefon till internet) 
 Erkänner handlingarna men 
anser inte att det är våldtäkt.  
6:e gången han dömts 

Offer Hur många offer från Kanada 
(2) 

 

Ålder 
Nämner att ett offer från 
Kanada blev utsatt för grov 
våldtäkt (1)  
Alla under 15 år 
Svenskt offer 
18 av 26 identifierade 

Brott Nämner när brott mot 
kanadensiska offren skedde 
(2015) 
 
Refererar till åklagare Annika 
Wennerström genomgående i 
artikeln 

Åklagare planerar att överklaga 
domen. 
Grafisk beskrivning av vad 
barnen utsattes för.  
 
Gärningsmannen har anpassat 
sitt sätt att kontakta sina offer 
efter tid. (Från telefon till 
internet) 
 
Dömdes för 59 av 100 
anklagelser. Varav 4 fall av 
grov våldtäkt mot barn.  
Dömd till 10 års fängelse. 
Åklagaren säger att det sätter en 
ny standard för dessa typer av 
brott.  
Annika Wennerström anser att 
det ska krävas mindre för att bli 
dömd för våldtäkt.  

Figur 6. Analysschema för skillnader i gestaltningen i de kanadensiska artiklarna innan och 
efter dom. 
 
Gärningsman och offer 
I de kanadensiska artiklarna återfanns ett antal likheter. Publiken får ta del av liknande 
information om gärningsmannen både innan och efter domen. Gärningsmannen omnämns 
med sitt fulla namn och även hans ålder, landet han kommer från och hans tidigare brott 
berörs i samtliga kanadensiska artiklar. Efter domen får läsare ta del av ytterligare 
information som att gärningsmannen levde ensam, att det är sjätte gången han blivit dömd för 
liknande brott, att han gått från att använda telefon till internet samt att han själv anser att han 
inte borde blivit dömd för våldtäkt. Vid analysen av kategorin offer fanns både likheter och 
skillnader. Samtliga kanadensiska artiklar nämner kön och att det var 27 offer som blivit 
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utsatta. I The Globe and Mail och Toronto Star innan domen får läsaren ta del av information 
om vilka kanadensiska stater offren var från och hur många offer som var från Kanada. Efter 
domen nämns istället att 18 av 26 offer blivit identifierade vid rättegångens start och att 
gärningsmannen tidigare har utsatt personer i Sverige. Vidare får läsaren veta specifika åldrar 
på offrena, att ett offer från Kanada blev utsatt för grov våldtäkt och att samtliga offer varit 
under 15 år vid incidenterna.  
 
Brottet    
En av de största likheterna som går att finna i The Globe and Mails och Toronto Stars artiklar 
innan och efter dom är att det kontinuerligt refereras till åklagaren Annika Wennerström 
genom hela texten. Innan domen används referat till Annika Wennerström bland annat för att 
styrka att gärningsmannens brott är tillräckligt hemska för att rubriceras som våldtäkt. Vidare 
citeras hon också och menar att dessa fall är en annan typ av våldtäkt där barnen blir tvingade 
och hotade att utföra handlingar. Dessa handlingar är smärtsamma för barnen och kan pågå 
under en lång tid. Slutligen påpekar Wennerström att barnen inte har ett val och är 
skräckslagna under händelsernas gång. Senare i artiklarna innan domen refereras till 
Wennerström igen och då handlar det om att domstolar tidigare sagt att våldtäkt hypotetiskt 
skulle kunna ske över internet, men att fallen som blivit prövade inte har fyllt kriterierna för 
den rubriceringen. Annika Wennerström nämns, som tidigare nämnt, även kontinuerligt i 
artiklarna som publicerades efter domen. Där förklaras att gärningsmannen är anklagad för att 
ha tvingat flickor att utföra sexuella handlingar framför en webbkamera på sig själva under 
hot. Ett annat exempel på referat till Wennerström är att hon menar att gärningsmannen håller 
sig uppdaterad i och med internets utveckling. Vidare förklarar Wennerström att 
gärningsmannen ligger före polisen och domstolen, men det faktum att han blivit hittad gör 
att han kan hållas borta från internet ett tag. Ytterligare en likhet mellan artiklarna som 
publicerades före och efter domen är att en svensk lag nämns. Samma lag används i samtliga 
artiklar och fokuserar på att våldtäkt inte behöver involvera samlag, utan andra sexuella 
handlingar kan vara lika kränkande för offret. En annan likhet som gick att finna i artiklarna 
före och efter domen är att det står att domen ska överklagas av någon part. Slutligen nämner 
samtliga artiklar även att detta fall ses som unikt, och som ett fall som kan fungera som 
riktlinjer i andra ärenden med liknande brott.  

 
Under kategorin brott förekom det ett antal skillnader mellan artiklarna innan och efter 
domen. Innan domen i både The Globe and Mail och Toronto Star nämns det att de 
kanadensiska offren blev utsatta för händelserna år 2015. Vidare får läsaren veta att det var 
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genom internet som barnen fick utföra sexuella handlingar. Artiklarna innan domen avstår 
från att ge grafiska beskrivningar av händelserna, något som till större utsträckning 
förekommer i artiklarna efter domen. Innan domen får läsarna istället veta att det var när ett 
liknande fall med svenska offer undersöktes som bevismaterial för detta fall hittades. 
Slutligen förklaras, innan domen, att barnen inte kommer närvara på rättegången och när 
fallet förväntas vara avslutat. Efter domen får läsaren istället ta del av information som att 
gärningsmannen dömdes för 59 av de cirka 100 brott han var åtalad för och att han dömdes 
till tio år i fängelse. Det nämns också att fyra av fallen han blev dömd för rubricerades som 
grov våldtäkt mot barn. Till skillnad från artiklarna innan domen får läsaren mer grafiska 
beskrivningar av händelserna efter domen. Exempel på dessa är när åklagaren Annika 
Wennerström citeras och säger att barnen fick utstå penetrationer under en lång tid och 
utsattes för mycket smärta och ångest. Avslutningsvis citeras försvarsadvokaten Kronje 
Samuelsson som till den svenska nyhetsbyrån TT sagt att gärningsmannen har blivit dömd för 
brott han själv inte anser att han är skyldig till. Vidare säger Samuelsson att det finns en stor 
möjlighet att gärningsmannen kommer överklaga domen.  

7.3 Likheter mellan de svenska- och kanadensiska artiklarna 
Nedan kommer likheter i gestaltningen av fallet mellan de svenska- och kanadensiska 
artiklarna att presenteras.  
 

LIKHETER Innan domen Efter domen 

Gärningsman Kön 
Tidigare brott 

Kön 
Ålder 
 

Offer Ålder 
Länder 
27 barn har utsatts  

Ålder 
Länder 
27 barn har utsatts 

Brott Annika Wennerström 
Videochatt/online 
Processen 
Utredning mot svenska offer 
Svenska lagar (SvD+CA) 
Unikt fall (SvD+CA) 
Sexuella handlingar framför 
webbkameror (SvD+CA) 

Kronje Samuelsson (SvD+CA) 
Annika Wennerström 
(DN+CA) 
10-årig dom (SvD+CA) 
Överklagan 
Svenska lagar (DN+CA) 
Semi-grafiska beskrivningar 

 
Gärningsman och offer 
Likheter gällande framställningen av gärningsmannen mellan de svenska- och kanadensiska 
artiklarna innan domen är att både kön och tidigare brott nämns i artiklarna. Efter domen 
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nämns istället ålder och kön. I framställningen av offren förekom information om antalet 
offer som utsattes, vilka länder de kom från och offrens ålder både före och efter domen.  
 
Brottet 
Annika Wennerström refereras till i samtliga artiklar både innan och efter domen. Efter 
domen nämns även försvarsadvokat Kronje Samuelsson i artiklarna från båda tidningarna 
från Kanada och i Svenska Dagbladet. I samtliga tidningar från båda länderna innan domen 
beskrivs brottsprocessen, att gärningsmannen använde sig av videochatt online för att 
kontakta och utsätta sina offer samt att fallet uppmärksammades under en annan utredning 
rörande sexbrott. Svenska lagar tas upp i artiklarna från Kanada och i Svenska Dagbladet 
både innan och efter domen. I de kanadensiska artiklarna och i Svenska Dagbladet innan 
domen beskrivs fallet som unikt och de skrivs att offren tvingades utföra sexuella handlingar 
framför en webbkamera. Samtliga tidningsartiklar efter domen skriver också om en trolig 
överklagan från båda parterna. Artiklarna från de kanadensiska tidningarna och Svenska 
Dagbladet skriver även att gärningsmannen är dömd till tio år i fängelse för sina brott.  

7.4 Skillnader mellan de svenska- och kanadensiska artiklarna  
Nedan kommer skillnader i rapporteringen om fallet mellan de svenska- och kanadensiska 
artiklarna att presenteras. 
 

SKILLNADER Innan domen Efter domen 

Gärningsman CA: Namn 
Land 
 
Sv: 
Ålder 

CA: Namn 
Stad 
Land 
Tidigare brott 
6:e domen 
Telefon → internet 
Levde ensam 

Offer CA: Antal offer från Kanada 
Ålder när de utsattes 

CA: 18 av 26 hittade 
Canadian girl: 13 
Svenska offer 

Brott CA: När det hände 
kanadensiska offer 
Överklagan 
 
 
Sv: Grafisk 
a beskrivningar 
Vad han döms för 
Inga offer på rättegången 
Jörgen Lindeberg 

CA: 4 fall av våldtäkt 
Krävas mindre för våldtäkt 
Ny standard 
Inga offer vid rättegången 
 
Sv: Kommer inte ihåg brottet 
“Sextortion” 
Grovt barnpornografibrott 
Frias från några brott 
Skadestånd 
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Caroline Brännström 
Utseende i rättssalen 
Barnen mår dåligt 
Digitala våldtäkter 
Detaljer om arbete 
Kartlagt offer 
“långt fängelsestraff” 

Emelie Källfelt 
Jörgen Lindeberg 
OoVoo 

 
Gärningsman och offer 
Resultatet visar att det fanns en del skillnader i rapporteringen mellan de svenska- och 
kanadensiska artiklarna. En av de mest utmärkande skillnaderna som hittades både innan och 
efter domen var att de kanadensiska artiklarna nämner gärningsmannens namn. De nämner 
även vilket land gärningsmannen kommer från och efter domen får läsaren mer information 
om mannens tidigare brott och det faktum att han levde i ensam i Uppsala. I de svenska 
artiklarna innan domen nämns gärningsmannens ålder, men utöver det berörs inte någon 
ytterligare information, varken innan eller efter domen, som inte berörs i The Globe and Mail 
och Toronto Star. I kategorin offer nämner de svenska artiklarna ingen information som inte 
förekommer i de kanadensiska artiklarna. De kanadensiska artiklarna nämner däremot hur 
många offer som kom från Kanada och vid vilken ålder de utsattes för incidenterna.  
Efter domen skriver de kanadensiska artiklarna att 18 av 26 offer blivit identifierade, att det 
tidigare funnits svenska offer och specifika åldrar på de kanadensiska offren. Inget av detta 
nämns i de svenska artiklarna.  
 
Brottet 
I de svenska artiklarna innan domen får läsaren ta del av detaljerade beskrivningar av brotten 
samtidigt som det också skrivs vilka brott mannen är åtalad för och att offren inte kommer 
närvara vid rättegången. Det skrivs också att barnen mår dåligt efter händelserna, hur mannen 
ser ut när han sitter i rättssalen, detaljer om polisens arbete och att gärningsmannen tidigare 
har kartlagt sina offer. Digitala våldtäkter nämns också och likaså namnen på polisen Jörgen 
Lindeberg och målsägandebiträdet Caroline Brännström. De svenska artiklarna som 
publicerades innan domen nämner även att mannen förväntas få ett långt fängelsestraff. I de 
kanadensiska tidningarna innan domen beskrivs brotten istället med adjektiv. Vidare får 
läsaren veta vid vilken tidpunkt de kanadensiska offren utsattes och att en överklagan mot 
domen troligtvis kommer att göras.  
 
Efter domen skriver de svenska artiklarna att mannen inte kommer ihåg brotten och att det 
han har utövat kallas för “sextortion”. Vidare nämner Dagens Nyheter och Svenska 



 
 

40 

Dagbladet att mannen blivit dömd för grovt barnpornografibrott, att han ska betala 
skadestånd och att han frias från några av brotten han blivit anklagad för. Namnen som 
nämns är på åklagaren Emelie Källfelt och polisen Jörgen Lindeberg. Slutligen skriver de 
svenska artiklarna att det var via chattapplikationen OoVoo som mannen utsatte sina offer. I 
de kanadensiska artiklarna efter domen får läsarna istället ta del av informationen att mannen 
blivit dömd för fyra fall av våldtäkt och att enligt åklagaren Annika Wennerström borde det 
krävas mindre i svensk lag för att ett brott som skett över internet ska rubriceras som just 
våldtäkt. Vidare skrivs det efter domen att det ska sättas en ny standard vid den här typen av 
brott och att offren inte kommer närvara vid rättegången.  

7.5 Reflektion av analys  
I gestaltningen av gärningsmannen identifierades en tydlig skillnad mellan de svenska- och 
kanadensiska artiklarna. I Dagens Nyheter efter dom får gärningsmannen utrymme att 
kommentera brotten. Han säger att han till stora delar inte kommer ihåg brotten och anser att 
brotten inte borde rubriceras som våldtäkt. Till skillnad från de svenska artiklarna 
förekommer gärningsmannen kommentarer i mindre utsträckning i de kanadensiska 
artiklarna. Efter domen får läsaren ett kort citat av försvarsadvokaten Kronje Samuelsson, 
men utöver det ligger fokuset på åklagaren Annika Wennerström och “den goda sidan” får 
större utrymme i de kanadensiska artiklarna. I samtliga artiklar innan och efter dom 
förekommer liknande information om offren. Den största skillnaden är att Svenska Dagbladet 
innan dom kommenterar på barnens mående efter händelserna.  
 
En framstående skillnad mellan de svenska- och kanadensiska artiklarna är användningen av 
adjektiv och grafiska beskrivningar. I de svenska artiklarna påträffas mer detaljer om brotten 
innan domen, medan de kanadensiska artiklarna fokuserar mer på detaljer efter domen. Både 
Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet innan dom börjar med grafiska beskrivningar redan i 
ingresserna. De klargör tydligt vad gärningsmannen utsatt offrena för och läsaren får ta del av 
ett flertal detaljer. The Globe and Mail och Toronto Star efter dom använder i större 
omfattning adjektiv, snarare än detaljer, för att beskriva gärningsmannens brott. Majoriteten 
av beskrivningarna och adjektiven i de kanadensiska artiklarna förekommer i citat eller 
referat till den svenska åklagaren Annika Wennerström.  
 
Det finns både likheter och skillnader i gestaltningen av gärningsman, offer och brott i de 
svenska- och kanadensiska artiklarna. Utifrån analysens resultat kan vi urskilja att de svenska 
artiklarna till större grad fokuserar på detaljerade beskrivningar av brotten medan de 
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kanadensiska artiklarna skildrar brotten med adjektiv. Fastän gärningsmannens perspektiv 
åsidosätts, läggs det ett större fokus på gärningsmannen än offren i samtliga artiklar från både 
Sverige och Kanada.  
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8. Diskussion 
I detta avsnitt kommer resultaten av analysen diskuteras. Vidare kommer även en slutsats av 
de mest markanta fynden presenteras.  

8.1 Gärningsman 
Som Fullerton och Patterson (2016) skriver i sin studie framställs brottslingar som isolerade 
från samhället och som någonting annat än en “vanlig” medborgare. Det blir en tydlig 
skillnad mellan “det onda” och “det goda” och som en reporter vid namn Colin Butler 
nämner i Fullerton och Pattersons (2016) studie, skriver journalister historier som har både 
hjältar och skurkar. Vid analysen av artiklarna framgick det att både de svenska- och de 
kanadensiska artiklarna gestaltar gärningsmannen som en skurk, även innan domen. Vi 
baserar detta på uttalanden, bland annat från polisen Jörgen Lindeberg som i en artikel från 
Svenska Dagbladet innan domen beskriver fallet som det grövsta han någonsin utrett. 
Försvarsadvokat Kronje Samuelsson uttrycker även att gärningsmannen själv anser att hans 
brott är avskyvärda i en artikel från Dagens Nyheter innan dom. I de svenska artiklarna 
gestaltas gärningsmannens brott som sanning innan mannen är dömd vilket bidrar till att vi 
som läsare uppfattar mannen som skyldig. I en studie av Hove, Paek, Isacsson och Cole 
(2013) skrivs det att gärningsmän gestaltas utan objektivitet, ofta som avskyvärda monster 
vars handlingar ofta beskrivs som isolerade fall av brutalitet. Denna gestaltning kan ses i 
analysen av artiklarna från båda länderna. Utifrån flera uttalanden och beskrivningar gestaltas 
gärningsmannens brott som inhumana och avskyvärda. Detta bidrar till en demonisering av 
gärningsmannen vilket i sin tur leder till att läsaren inte får någon sympati.  
 
Enligt de svenska pressetiska reglerna framstår det som oetiskt att nämna gärningsmannens 
namn och andra identifikationsfaktorer. En beskrivning av gärningsmannens brott är 
nödvändig för att publiken ska förstå hur allvarliga händelserna är och att gärningsmannens 
dom är lämplig för hans brott. Däremot bör det tydligt skrivas ut att gärningsmannen är åtalad 
för brott innan dom. Detta är inte tydligt i de svenska artiklarna eftersom att de beskriver vad 
mannen har gjort och inte vad han är åtalad för. Däremot framgår det tydligt i de 
kanadensiska artiklarna att mannen endast är åtalad för brotten och inte dömd än. Som 
tidigare nämnt påverkar journalisternas gestaltning på vilket sätt samhället förhåller sig till 
problemet. I den kvalitativa innehållsanalysens dimensioner handlar den andra dimensionen 
om språkliga val och den tredje om textens mening i ett samhälleligt perspektiv. Som 
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Yarington (2019, 21 oktober) skrev i sitt inlägg är det viktigt för journalister att vara 
objektiva och rapportera om ett problem på ett korrekt sätt för att utbilda samhället.  
 
Allern och Pollack (2019) hävdar att om media framställer ett problem utifrån en specifik ram 
eller ett perspektiv, utan korrekt källhänvisning eller objektivitet, kan det bidra till att en 
läsare som saknar kunskap om ett ämne tar till sig informationen som sanning. Detta kan i sin 
tur leda till att vinklad information sprids. I de svenska artiklarna innan dom gestaltas, som 
tidigare nämnt, gärningsmannen som skyldig genom beskrivningar av vad han har genomfört 
istället för beskrivningar av vad han är åtalad för. Han uppfattas även som skyldig genom 
uttalanden från åklagare och polis. Detta är en problematisk gestaltning eftersom att mannen 
kunde ha varit oskyldig till brotten. Vidare kan det bidra till att en felaktig framställning av 
gärningsmannen sprids till allmänheten. Denna gestaltning bryter även mot de svenska 
pressetiska reglerna eftersom att en person ska betraktas som oskyldig till motsatsen bevisats. 
 
I de kanadensiska artiklarna som publicerades innan gärningsmannens dom framgår det 
tydligt att mannen är åtalad och inte dömd. Det är först i artiklarna som publicerades efter 
domen som läsarna får ta del av mer djupgående information om gärningsmannen. Innan 
domen ligger främsta fokus på att berätta mannens namn, kön, ålder och tidigare brott medan 
artiklarna efter domen utvecklar innehållet och ger mer detaljer om mannens liv. Ett exempel 
på detta är att de kanadensiska artiklarna efter dom skrev att gärningsmannen levde ensam i 
Uppsala. Gestaltningen av att mannen levde ensam distanserar honom från samhället. Enligt 
Fullerton och Patterson beskriver (2016:182) kanadensiska journalister information om 
gärningsmannen för att isolera denne från samhället och därmed skilja gärningsmannen från 
vad som ses som en “vanlig” medborgare. På grund av The Globe and Mail och Toronto 
Stars beskrivningar och uttalanden om gärningsmannen stärks tanken om “vi” och “dem” och 
gärningsmannen demoniseras och distanseras från samhället.  

8.2 Offer 
Enligt Yarington (2019, 21 oktober) ska moderna medier framställa barn som har utsatts för 
sexuella övergrepp som oskyldiga offer som har förstörts för livet. Vi anser inte att dessa 
riktlinjer följs i vårt valda fall eftersom artiklarnas gestaltning av offren huvudsakligen är 
objektiv. I de svenska artiklarna innan och efter dom nämns offrens ålder, land och antal offer 
som utsatts och i de kanadensiska artiklarna nämns ålder, kön, land och vissa i fall stat. Efter 
dom nämner de kanadensiska artiklarna att ett kanadensiskt offer utsattes för grov våldtäkt 
och att 18 av 26 offer identifierades. En artikel från Svenska Dagbladet skriver att de utsatta 
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mår dåligt men utvecklar inte vidare. Fokuset ligger på gärningsmannen och brottet och 
offren får inte mycket utrymme i artiklarna. Offren gestaltas på liknande sätt både innan och 
efter domen i båda länderna. Den största skillnaden är att Svenska Dagbladet nämner offrens 
mående. Enligt Allern och Pollack (2019) skapas inramningar för att framhäva de delar som 
anses vara mest relevanta och intressanta. Ramarna bidrar till att publikens uppmärksamhet 
fokuseras på de utvalda delarna och i vårt valda fall läggs, som tidigare nämnt, störst fokus på 
gärningsmannen och brottet. Enligt Sveriges och Kanadas pressetiska regler ska 
journalisterna vara respektfulla, speciellt vid benämning av brottsoffer. På så sätt är det etiskt 
av tidningarna att fokusera på gärningsmannen och inte på offrena. Vi anser att offren i vårt 
valda fall inte framställs enligt Yaringtons riktlinjer för hur moderna medier ska gestalta 
utsatta barn. Främst på grund av den begränsade informationen som ges om dem. Enligt en 
studie av Jones, Finkelhor och Beckwith (2010:349) påverkar medias gestaltning offrens 
mående. Vidare menar Jones, Finkelhor och Beckwith (2010:348) att den medias frekventa 
exponeringen av offren ökar risken att barnen upplever skam och stigmatisering. Detta är 
ytterligare en anledning till att vi anser att tidningsartiklarna gestaltar offren på ett etiskt sätt.   
 
Allern och Pollack (2019) hävdar att barn är “idealiska offer”, vilket innebär att de ses som 
oskyldiga, svaga och kan därför inte klandras för brott. Vidare menar Allern och Pollack 
(2019) att barn ofta definieras som en sårbar och utsatt grupp vilket bidrar till publikens 
engagemang. Offren gestaltas huvudsakligen objektivt men en aspekt som bidrar till att de 
även kan ses som “idealiska offer” är att de inte har någon relation till gärningsmannen i vårt 
valda fall. Offer och gärningsman har ingen tidigare relation och det ges ingen tydlig 
förklaring till varför just dessa specifika offer utsattes vilket bidrar till läsarens bild av dem 
som oskyldiga och sårbara. I en artikel som publicerades innan dom i Svenska Dagbladet 
nämns det även kort att barnen mår dåligt vilket också bidrar till publikens sympati för dem. 
Trots att offrena framställs objektivt i merparten av artiklarna kan vi även konstatera att offer, 
till viss del, gestaltas som “idealiska offer” i både de svenska- och kanadensiska artiklarna 
innan och efter dom i vårt valda fall.  

8.3 Gestaltning av brottet innan och efter dom  
I Svenska Dagbladet innan domen beskrivs flera händelser om vad gärningsmannen har gjort 
istället för vad han är anklagad för. I rubriken står det att “41-åringen åtalas för digitala 
våldtäkter” vilket gör att det tydligt framgår att mannen är åtalad. Däremot framgår det inte i 
beskrivningarna av brotten senare i texten. Till exempel skrivs det i ingressen att “Han hotade 
att publicera sina offers bilder på porrsajter och att döda deras familjer. Rädsla fick flickorna 
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att utföra grova sexuella övergrepp på sig själva som 41-åringen tog del av i realtid.” (TT, 
2017, 28 september). Senare i artikeln står det att mannen har gjort vissa medgivanden men 
nekar till att hans handlingar anses vara våldtäkter. Trots detta är mannen inte enligt lag dömd 
och enligt de svenska pressetiska reglerna är en person oskyldig tills motsatsen bevisats. Vi 
anser att framställningen av gärningsmannen inte är objektiv och att artiklarna beskriver vad 
han har gjort snarare än vad han är anklagad för. Detta hade blivit problematiskt om han hade 
varit oskyldig då media dömer honom innan han är dömd av domstol. Däremot förekommer 
andra beskrivningar där det framgår att detta är anklagelser. Som till exempel “Flickan 
berättar hur hon tvingas ta av sig naken, vidröra sitt kön och penetrera sig själv med både 
fingrar och föremål, ibland under smärta.” och “Enligt flickan hotar 41-åringen med att skjuta 
både henne och hennes familj.” (TT, 2017, 28 september). Dessa beskrivningar anser vi är 
objektiva, i den mån som är möjlig, eftersom att det tydligt framgår att detta är flickans 
upplevelse och beskrivningar. Denna typ av framställning förekommer i både Svenska 
Dagbladet och Dagens Nyheter innan dom. Både innan och efter dom framställs fallet med 
detaljerade beskrivningar av vad gärningsmannen har gjort.  
 
I de kanadensiska artiklarna innan dom framgår det tydligt att brotten mannen åtalas för är 
anklagelser. Till exempel skrivs det “[name], whose trial is underway, is charged with dozens 
of offences, including "gross rape," involving 27 girls, two of them Canadian, according to 
one of the prosecutors in the case.” och “In an interview from Stockholm, Annika 
Wennerstrom said [name] is accused of coercing girls to perform sexual acts in front of 
webcams by threatening them or their families.” (Loriggio, 2017, 6 oktober). Vi anser att The 
Globe and Mail och Toronto Star följer vissa av sina pressetiska regler gällande noggrannhet 
och respekt innan domen eftersom det finns tydliga hänvisningar till källor. Vi anser att 
framställningen innan dom är objektiv i jämförelse med de svenska artiklarna och går i linje 
med vissa av Kanadas pressetiska regler. Efter dom framställs fallet på liknande sätt med 
hänvisningar till källor. Däremot följs inte samtliga pressetiska regler.  
 
Enligt Fullerton och Patterson (2016:185) fokuserar Sveriges press på det samhälleliga 
problemet och Kanadas press lägger större fokus vid det individuella problemet. Vidare 
menar Fullerton och Patterson (2016:185) att Kanadas press omnämner information som 
exempelvis namn, datum och specifika attribut för att särskilja gärningsmannen från “oss”, 
medan Sveriges press fokuserar på den samhälleliga orsaken till individens brott.  
Enligt vår analys stämmer detta delvis då då de svenska artiklarna nämner offrens välmående 
och det faktum att rubriceringen våldtäkt kan vara positiv för  liknande fall i framtiden. 



 
 

46 

Vidare skriver de svenska artiklarna att fallet är unikt, något  som också omnämns i Toronto 
Star och The Globe and Mail. Som Fullerton och Patterson (2016:185) menar nämner de 
kanadensiska artiklarna namn och attribut på gärningsmannen, som till exempel tidigare 
brott. Detta för att särskilja honom  från allmänheten. Även de svenska artiklarna  publicerar 
information om  hans tidigare brott, trots att deras fokus enligt Fullerton och Patterson 
(2016:185) borde ligga på samhällsproblemet. Gestaltningen har således stora likheter, men 
även några skillnader. Vi menar att de svenska artiklarna i större utsträckning fokuserar på 
samhället än de kanadensiska artiklarna. Däremot anser vi att samtliga artiklar främst 
fokuserar på individen.  

8.4 Moral och ansvarsskyldighet 
Görgen och Fangerau (2018:987) skrev i sin studie att media förr betonade gärningsmannens 
motiv medan de nu inkluderar fler institutionella och strukturella omständigheter som 
fungerar som bidragande faktorer till varför gärningsmannen begått brottet. Varken de 
svenska- eller kanadensiska artiklarna nämner gärningsmannens motiv, men det framgår inte 
heller om institutionella och strukturella omständigheter verkade som bidragande faktorer till 
gärningsmannens brott. Det enda som nämns angående yttre omständigheter är i Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet innan dom där det skrivs att gärningsmannen tidigare fått 
rättspsykiatrisk vård, men det förklaras inte vidare.  
 
Inom gestaltningsteorin beskrivs olika nyhetsramar där vi har valt att fokusera på moral och 
ansvarsskyldighet. Det mest framträdande ansvaret läggs, enligt vår tolkning, på 
gärningsmannen. Utöver det är både de svenska- och kanadensiska tidningsartiklarna relativt 
objektiva med skuldbeläggning och ansvarsskyldighet i sina formuleringar men vid en 
noggrannare läsning av artiklarna är det påtagligt att gärningsmannen besitter det största 
ansvaret för brotten. Ramen om moral bedömer om media bryter mot moraliska normer i 
samhället. Med utgångspunkt i de pressetiska reglerna så bryter både de svenska- och 
kanadensiska tidningsartiklarna mot många av dessa. Som läsare får man ta del av mer 
information än vad som skulle ses som nödvändigt i sammanhanget och information om 
gärningsmannen kan även det tolkas som omoraliskt. Ett exempel på detta är i Dagens 
Nyheter innan dom där läsaren får ta del av en tidslinje över mannens tidigare brott. När 
läsaren får reda på att gärningsmannen tidigare är dömd för liknande brott ökar 
sannolikheten, enligt oss, att gärningsmannen också döms av publiken. Liknande typ av 
gestaltning går att finna i The Globe and Mail och Toronto Star där vårt valda fall kopplas 
ihop med tidigare fall gärningsmannen dömts för. Att redan innan mannen blivit dömd 
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publicera så mycket och detaljerad information går emot de pressetiska reglerna som hävdar 
att man är oskyldig tills man är dömd. Gärningsmannen blir dömd av textförfattarna, och 
genom deras påverkan, även samhället innan han blivit dömd av domstolen. 
 
I de svenska artiklarna skildras brottet detaljerat och grafiskt, vilket kan ses som omoraliskt 
eftersom samma grad av visuella beskrivningar används innan och efter domen. Till exempel 
citerar Dagens Nyheter innan dom polis Lindeberg som säger att “Det handlar i några fall om 
att de tvingats till sex med djur, att de tvingats till sex med en nära anhörig och sedan har han 
tvingat barn att exponera sig offentligt i fönster och på verandor nakna, onanerande, för att 
andra ska se...” (Sjöholm, 2017, 25 november). De kanadensiska artiklarna gestaltar brotten 
med hjälp av adjektiv. De citerar exempelvis åklagaren Annika Wennerström som säger att 
“They are forced to do it, they are threatened to do it, it’s painful and it goes on, in some 
cases, for a long time. They have absolutely no choice and they are terrified.” (Loriggio, 
2017, 6 oktober). Trots ländernas varierande tillvägagångssätt blir beskrivningarna av 
brotten, enligt oss, omoraliska på olika sätt. Vi anser att detaljerade beskrivningar innan dom 
ökar föraktet mot gärningsmannen medan adjektiven ökar sympatin för offren. Konsekvensen 
av båda strategierna blir att man som läsare dömer gärningsmannen.  
 
Att samtliga artiklar beskriver brotten detaljerat eller med adjektiv innebär att beskrivande 
och till synes grova ord förekommer. Detta kan kopplas till både Goffmans och Entmans 
tankar om gestaltning. Entman (1993:53) menar att ord som förekommer i en text kan vara 
märkbara för läsaren. Vidare menar även Goffman (1974:11) att ord och begrepp som 
förekommer i en text kan få mycket betydelse. Med grund i båda dessa tankesätten anser vi 
att många av journalisternas valda ord i artiklarna ges en stor betydelse. Ett exempel på detta 
är ordet våldtäkt. Det förekommer ett flertal gånger i samtliga artiklar från både Sverige och 
Kanada. Enligt oss är ordet våldtäkt negativt laddat eftersom det involverar ett brott. 
Förkunskaperna och åsikterna hos läsaren förstärks då av journalisternas användning av det 
ordet. Detta leder i sin tur, som tidigare nämnt, att läsarens avsky mot gärningsmannen ökar 
just på grund av betydelsen bakom ordet våldtäkt.  

8.5 Ländernas pressetiska regler 
Sveriges pressetiska regler uppmanar journalisterna att höra båda sidorna. Detta är noterbart i 
både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets artiklar då både åklagarsidan och 
försvarssidan hörs. Däremot får åklagare Annika Wennerström och försvarsadvokat Kronje 
Samuelsson olika mycket plats, vilket bidrar till att den “goda sidan” får större möjlighet att 
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yttra sig. Wennerström får utrymme att tala om både samhällsproblemet, svenska lagar och 
sina egna åsikter medan Samuelsson får mindre utrymme där fokuset endast ligger på 
gärningsmannens försvar. Att övervägande text i artiklarna fokuserar på och ger mer 
utrymme till representanter på målsägandens sida, redan innan gärningsmannen är dömd kan 
bli problematisk om mannen visar sig vara oskyldig. Enligt de svenska pressetiska reglerna är 
det viktigt att samtliga sidor får utrymme och möjlighet att yttra sin sanning, särskilt i 
känsliga fall som i vårt valda fall. I Kanada är en av de pressetiska reglerna att journalister 
ska hänvisa till källor och i de kanadensiska artiklarna refereras åklagaren, 
försvarsadvokaten, målsägandebiträdet och fallets domare till. Åklagaren Annika 
Wennerström får övervägande mer utrymme i samtliga kanadensiska artiklar medan 
försvarsadvokaten Kronje Samuelsson endast citeras vid ett enstaka tillfälle. Även 
målsägandebiträdet och fallets domare får begränsat utrymme. Det konstaterande vi kan dra, 
utifrån källhänvisningarna i texterna, är att i de kanadensiska artiklarna får den “goda sidan” 
betydligt mer spelrum. Enligt objektivitetsprincipen ska det tydligt klarläggas för det som 
talar både mot och för den misstänkta. Om endast en sida får utrymme kan det bidra till att 
läsarens konfirmeringsbias stärks och att läsaren inte får möjlighet att upplysas om andra 
perspektiv och åsikter (Allern och Pollack, 2019). 
 
Ytterligare en pressetisk regel inom svensk journalistik är att om namnet inte anges borde inte 
heller andra identifikationsfaktorer som yrke, ålder eller kön nämnas. Varken Svenska 
Dagbladet eller Dagens Nyheter benämner gärningsmannen vid namn men både kön och 
ålder förekommer i båda tidningarna. I kanadensisk media har inte journalisterna skyldighet 
att skydda individuella personers integritet, fokus ska snarare ligga på att upplysa 
allmänheten. Detta kan vara en betydande faktor till att gärningsmannens namn nämns i alla 
fyra artiklar. Även mannens ålder, tidigare brott samt landet och staden han kommer ifrån 
nämns ett flertal gånger. De kanadensiska artiklarna är således mer benägna att sprida 
information om gärningsmannens identitet än vad de svenska artiklarna är. Enligt vår analys 
kan vi se att samtliga artiklar från respektive land både bryter och följer sina pressetiska 
regler.  

8.6 Styrkor och svagheter 
Studien har både styrkor och svagheter som kan påverka analysen och diskussionen. Precis 
som att publiken blir påverkade av tidningsartiklars gestaltning av olika samhällsproblem, 
blir vi som personer och textförfattare också influerade av samhället och olika formuleringar. 
Även om objektivitet har använts i den mån som är möjlig, blir det omöjligt för studien att 
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vara helt objektiv eftersom våra egna värderingar och åsikter är underliggande genom hela 
processen. Enligt hermeneutiken påverkas publikens tolkning av ett innehåll av deras 
förförståelse och tidigare uppfattningar. Men som det förklaras inom avsnittet kvalitativ 
innehållsanalys är tolkning en viktig del av den metoden, och tolkningar blir formade av ens 
tidigare upplevelser och åsikter. På så sätt kan den bristande objektiviteten ses som både en 
styrka och en svaghet. En annan svaghet med studien är det faktum att de artiklar som 
publicerades innan domen och de artiklar som publicerades efter domen i Kanadas största 
dagstidningar var likadana. Detta bidrog till att analysen av de svenska artiklarna blev mer 
omfattande och givande än analysen av de kanadensiska artiklarna. Men att två av Kanadas 
största engelskspråkiga dagstidningar publicerar samma material om ett så uppmärksammat 
och unikt fall bidrog också till en intressant upptäckt och potentiell vidare forskning. 
Ytterligare en styrka i studien är att det funnits mycket material att arbeta med. Om 
medierapporteringen av ämnet sexuella övergrepp mot barn på internet skulle analyserats i 
stort hade mängden material och det faktum att endast ett fall valt setts som en svaghet, men 
tack vare att vi valt att fokusera på medierapporteringen av ett specifikt fall blir istället 
mängden material en styrka.  

8.7 Slutsats 
Genom de svenska artiklarnas uttalanden och beskrivningar om brottet döms gärningsmannen 
av journalisterna, och i sin tur även publiken, redan innan han har dömts av domstol. Läsaren 
får ta del av detaljerade beskrivningar av brotten och i vissa fall skrivs de som påståenden 
snarare än anklaganden. De kanadensiska artiklarna fokuserar mer på det faktum att 
gärningsmannen endast är åtalad innan dom och beskrivningarna är inte detaljerade i samma 
utsträckning. Vidare använder sig de kanadensiska artiklarna mer av adjektiv snarare än 
grafiska beskrivningar för att förklara för läsaren vad offren gått igenom. Vi anser likväl att 
oavsett tillvägagångssätt döms gärningsmannen innan domen av publiken genom 
journalisternas gestaltningar och beskrivningar. Han skuldbeläggs och målas upp som ett 
monster, främst innan domen, men även efter domen. Att gestalta gärningsmannen på detta 
sätt innan dom är problematiskt eftersom att gärningsmannen inte enligt lag är dömd och 
enligt Sveriges pressetiska regler ska en person betraktas som oskyldig tills motsatsen 
bevisats. Vi anser att de svenska artiklarna dömer mannen innan dom på grund av sina 
uttalanden och beskrivningar.  
 
Offren får lite utrymme i både de svenska- och de kanadensiska artiklarna vilket enligt 
ländernas pressetiska regler är etiskt rätt. Enligt ländernas pressetiska regler ska 
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journalisterna vara respektfulla, speciellt vid benämning av brottsoffer. En studie av Jones, 
Finkelhor och Beckwith (2010:349) menar att gestaltningen av offer i media påverkar offrens 
mående och kan bidra till att offret upplever skam och stigmatisering. Vi anser att artiklarna 
är etiska i sin beskrivning av offren genom att fokusera på gärningsman och brott samt 
genom utelämnandet av detaljer om offren. Däremot framställs de utsatta samtidigt som 
“idealiska offer” främst för att offren inte har någon relation till gärningsmannen, vilket 
framgår i samtliga artiklar.  
 
Enligt Falkheimer och Heides (2018:126) nyhetsram ansvarsskyldighet frågar sig media om 
vem som bör hållas ansvarig för en händelse eller dylikt. Enligt vår tolkning är det påtagligt 
att det främsta ansvaret läggs på gärningsmannen. Både de svenska- och kanadensiska 
artiklarna är relativt objektiva och diffusa beträffande ansvarsskyldighet. Men efter vår analys 
kunde vi fastställa att gärningsmannen otvivelaktigt hålls ansvarig för samtliga händelser i 
alla åtta artiklar.  
 
I analysen av hur artiklarna förhåller sig till respektive lands pressetiska regler kan vi 
konstatera att de inte följs fullt ut i någon av artiklarna. Samtliga artiklar både bryter och 
följer ländernas pressetiska regler som tidigare diskuterats. Det vi kan fastställa genom vår 
studie är att de pressetiska reglerna i respektive land endast följs till viss mån. Slutligen kan 
man dra slutsatsen att trots grafiska beskrivningar av brotten, beskrivande adjektiv och 
offrens frånvaro kan vi fastslå att samtliga artiklar fokuserar på gärningsmannen. Både innan 
och efter domen demoniseras han för de brott han begått och artiklarna framställer honom 
som ett avskyvärt monster.  
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9. Förslag till vidare forskning 
Denna studie fokuserar på hur sexuella övergrepp mot barn via internet framställs i två av de 
största dagstidningarna i Sverige respektive Kanada. Vidare fokuserar studien på 
gestaltningen av fallet innan och efter dom samt om tidningsartiklarna följer ländernas 
pressetiska regler. För att utveckla studien och hitta fler intressanta upptäckter kring 
tidningarnas rapporteringen om sexuella övergrepp mot barn kan flera olika aspekter och 
frågeställningar tillämpas i framtida studier. Till exempel skulle förslag på vidare forskning 
kunna behandla samma fall men med fokus på en jämförelse mellan samtliga länder som var 
inblandade i fallet. Framtida studier skulle också kunna undersöka hur utomstående länder 
rapporterar om fallet. Det skulle även vara intressant att undersöka hur andra typer av brott 
framställs i media i respektive land och om det finns någon skillnad beroende på vad brottet 
handlar om och om ålder, kön och etnicitet bidrar till hur brottet, offren och gärningsmannen 
framställs.  
 
Enligt tidigare studier som nämns i uppsatsen får sexuellt våld mot barn större utrymme i 
media än andra brott relaterade till barn. Det hade därför varit intressant att undersöka om 
detta stämmer i dagens samhälle och hur medierapporteringen ser ut när det handlar om andra 
typer av brott och liknande fall av sexuella övergrepp mot barn. Slutligen anser vi att det 
skulle vara givande att undersöka hur ett liknande fall hade porträtteras i media om barnen 
varit fattiga eller kommit från länder som inte tillhör västvärlden.  
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