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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med detta arbete har varit att försöka förstå den massmediala aktivitetens roll för skolans rykte. Hur allmänhetens bild 
påverkas, vilken konsekvens media har för skolan och huruvida det finns några mönster mellan tidningar i deras publikationer om 
skolan är frågeställningar som satts i fokus. För att kunna nå fram till ett resultat har framförallt en fallstudie genomförts, vid 
sidan av intervjuer och litteraturstudier. Här följer en närmare beskrivning av fallstudien: All publicering av fyra mobbningsfall, 
som inträffat på skolor i Sverige under de senaste fem åren, har analyserats och jämförts i tidningarna Dagens Nyheter, 
Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Fokus har riktats på  hur fallen tas upp: eventuella gemensamma mönster mellan 
tidningarna, vem som står i centrum i artiklarna, vad det som skrivs har för konsekvens för skolan och huruvida journalistens egna 
åsikter träder fram. DN är den tidning som mest frekvent har följt upp samtliga fall och ändrade ställning från att överrepresentera 
den mobbade i första fallet till att ge den drabbade skolan och kommunen mest utrymme i det tredje fallet. Aftonbladet inriktade 
sig mest på ta upp privata aspekter och detaljer i samtliga fall, vilket leder till en eftersträvad dramatisk effekt. Aftonbladet är den 
tidning som är mest konsekvent i sin inställning till fallet, då majoriteten av artiklarna vinklades ur den mobbades perspektiv i 
samtliga fall. SvD har hållit en genomgripande neutralitet, förutom i det första fallet då de låter skola och kommun komma till tals 
vid flest tillfällen. Gemensamma mönster har främst påträffats mellan DN och SvD. Det andra huvudkapitlet består av en teoretisk 
förankring i utvald littertur, där massmedial påverkan beskrivs i generella termer för att bland annat försöka utröna om 
allmänheten påverkas överhuvudtaget. En teori är att vi påverkas olika beroende på bakgrund, omgivningen, intressen och på 
själva mediet. Morgonpressen nås av flest läsare och beskrivs inge störst förtroende, vilket leder till en ökad chans att de påverkas 
av det som publiceras. Däremot är vinklingsprincipen tydligast i kvälls pressen, vilket även har fastställts i fallstudierna. 
Betydelsen av journalisten förhållningssätt för läsarens åsiktsbildning diskuteras såväl som etiska publiceringsregler, som vikten 
av att behålla objektiviteten och inte vinkla fallet utifrån enbart ett perspektiv. Resultatet av intervjudelen visar att allmänheten 
påverkas mer negativt av vad media skriver om skolan än vad lärare gör. Konsekvenserna för skolan beskrivs som framför allt 
sämre arbetsmiljö för elever och lärare samt minskat förtroende från allmänhetens sida.  
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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med detta arbete har varit att försöka förstå den massmediala aktivitetens roll för 
skolans rykte. Hur allmänhetens bild påverkas, vilken konsekvens media har för skolan och 
huruvida det finns några mönster mellan tidningar i deras publikationer om skolan är 
frågeställningar som satts i fokus. För att kunna nå fram till ett resultat har framförallt en 
fallstudie genomförts, vid sidan av intervjuer och litteraturstudier. Här följer en närmare 
beskrivning av fallstudien: All publicering av fyra mobbningsfall, som inträffat  under de 
senaste fem åren, har analyserats och jämförts i tidningarna Dagens Nyheter, Aftonbladet och 
Svenska Dagbladet. Fokus har riktats på  hur fallen tas upp: vem som står i centrum i 
artiklarna och huruvida journalistens egna åsikter träder fram. DN är den tidning som mest 
frekvent har följt upp samtliga fall och ändrat inställning från att främst skildra artiklarna 
utifrån den mobbade i första fallet till att ge den drabbade skolan och kommunen mest 
utrymme i det tredje fallet. Aftonbladet inriktade sig mest på  privata aspekter och detaljer i 
samtliga fall, vilket leder till en dramatisk effekt. Aftonbladet är den tidning som är mest 
konsekvent i sin inställning till fallet, då majoriteten av artiklarna vinklades ur den mobbades 
perspektiv i samtliga fall. SvD har hållit en genomgripande neutralitet, förutom i det första 
fallet då de låter skola och kommun komma till tals vid flest tillfällen. Gemensamma mönster 
har främst påträffats mellan DN och SvD. Vad gäller intervjudelen har 30 personer intervjuats 
om deras åsikter om hur media påverkar skolans rykte. Hälften av de tillfrågade är lärare eller 
lärarstuderande, och de övriga femton är slumpmässigt utvalda personer som fått representera 
allmänheten. Resultatet av intervjudelen visar främst att allmänheten påverkas mer negativt av 
vad media skriver om skolan än vad lärarna gör. 
 Det andra huvudkapitlet består av en teoretisk förankring i utvald litteratur, där massmedial 
påverkan beskrivs i generella termer för att bland annat försöka utröna om allmänheten 
påverkas överhuvudtaget. En teori är att vi påverkas olika beroende på bakgrund, 
omgivningen, intressen och på själva mediet. Morgonpressen nås av flest läsare och beskrivs 
inge störst förtroende, vilket leder till en ökad chans att de påverkas av det som publiceras. 
Däremot är vinklingsprincipen tydligast i kvällspressen, vilket även har fastställts i 
fallstudierna. Betydelsen av journalisten förhållningssätt för läsarens åsiktsbildning diskuteras 
såväl som etiska publiceringsregler, som vikten av att behålla objektiviteten och inte vinkla 
fallet utifrån enbart ett perspektiv. Konsekvenserna för skolan beskrivs som framför allt sämre 
arbetsmiljö för elever och lärare samt minskat förtroende från allmänhetens sida. 
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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund  
 
Som blivande lärare, har mitt val av yrke blivit ifrågasatt gång på gång. ”Ungar är ju så himla 

otacksamma och respektlösa nu för tiden” heter det och jag får förklara att det inte alls är så 

farligt som de tror. Jag tror att många ifrågasätter vårt yrkesval av ren okunskap. De flesta vet 

inte vad som händer bakom skolans lykta portar, eftersom de inte själva gått i skolan på ett 

stort antal år.  Men med tanke på vad som ständigt går att läsa i pressen är det faktiskt inte så 

konstigt att många bildar en kritisk uppfattning till dagens skolväsende. Under de senaste åren 

har en mängd artiklar i tidningarna kretsat kring ett stort antal fall av mobbning i olika skolor 

landet runt. Aftonbladet hade till och med en artikelserie om mobbning i augusti 2001. Skolan 

anklagas för att vara bristfällig och problemfylld, samtidigt som kommun efter kommun får ta 

emot stämningar riktade mot deras skolor. Givetvis tror inte alla på det skrivna ordet, men det 

är klart att folk undrar vad som försiggår. Även jag undrar om det inte ligger något bakom 

talesättet: ” ingen rök utan eld”. Därför fann jag att det skulle vara intressant att närmare 

undersöka hur media faktiskt påverkar skolans rykte genom att studera mobbningsfall i olika 

tidningar och att även intervjua allmänheten om deras tankar och åsikter beträffande vad 

media skriver om skolan.  

 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta examensarbete är att försöka förstå den massmediala aktivitetens roll för 

skolans rykte. För att begränsa frågeställningen ytterliggare, har en inriktning gjorts på tre 

tidningars publicering av mobbning som har inträffat i skolor under de senaste fem åren.  

 

Mina frågeställningar lyder: 
 
1)  Hur påverkar massmedia allmänhetens bild av dagens skola? 
 
2)  Vilken konsekvens har detta för skolan? 
 
3) Vilka effekter kan tidningens skildrande av ett mobbningsfall utifrån ett visst perspektiv få 

på läsaren?  
 
4)  Var går gränsen inom den journalistiska etiken? 
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5) Finns det något gemensamt mönster mellan tidningar vid publicering av mobbningsfall? 

Finns det något mönster från fall till fall inom samma tidning? 
 
 
1.3 Arbetets uppläggning 
 

Detta examinationsarbete är uppdelat i två huvudkapitel. Det första (kapitel 2) omfattar 

fallstudier, som bygger på material hämtat från de tre svenska tidningarna Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Insamlingen av material ägde rum med kriteriet att 

artiklarna var tvungna att vara relaterade till fyra specifika mobbningsincidenter som inträffat 

på skolor, så kallade fall, under de senaste fem åren. Detta gav sammanlagt 82 artiklar och 

notiser som efter jämförelse och analys bildade underlag för studien. Arbetet har även en 

förankring i "verkligheten" då 15 lärare såväl som 15  vanliga personer har intervjuats för att 

få en opinionsbildning och kunna överskåda medias påverkan på allmänhetens bild av skolan 

(kapitel 3). Resultaten av fallstudier och intervju följs av ett teoretiskt avsnitt, det andra 

huvudkapitlet ( kapitel 4), där olika teorier om hur massmedia påverkar allmänheten beskrivs. 

Betydelsen av journalistens förhållningssätt för att påverka  läsaren i en eller annan riktning 

tas upp och även den journalistiska etiken diskuteras utifrån utvald litteratur. Att teoriavsnittet 

kommer först efter resultatpresentationen kan synas märkligt. Anledningen är att jag anknyter 

stora delar av diskussionskapitlet till teoridelen, och nu behöver inte läsaren tvingas gå tillbaka 

i texten för att komma ihåg. Sist följer en diskussion (kapitel 5), där resultaten av fallstudierna 

och intervju kopplas till använd litteratur. Allra först beskrivs dock de metoder som använts 

för att nå fram till resultatet. 

 

 

1.4 Reservation 
 

Vad jag haft möjlighet att granska i intervjudelen, är tänkbara opinionsbildningar som tidning-

ar står för, men självklart finns möjligheten att även andra medier, som TV och radio, har 

påverkat resultatet av intervjuerna. Även delar av den använda litteraturen omfattar massmedia 

i stort, och därav uppkommer svårigheten att definiera hur stor del av teorierna som omfattar 

just tidningar. 
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Mina förväntningar, att hitta samma fall återgivet i alla tre tidningar, uppfylldes bara 

delvis. "Grumsfallet" behandlas i alla tre tidningar till en högra grad än förväntat, medan 

"Umeåfallet" bara beskrivs kort i Svenska Dagbladet och i Aftonbladet, men behandlas 

utförligare i Dagens Nyheter. Det tredje fallet, som inträffade i Överkalix, togs enbart upp i 

Dagens Nyheter, med ett undantag i form av en kort hänvisning i en allmän artikel i 

Aftonbladet. En förklaring kan vara att DN kan ses som ett erkänt "debattställe", och att de 

andra tidningarna därav inte ville engagera sig i "DN:s monopol" på händelsen, vilket 

självklart bara är en spekulation. Däremot fanns det ingen artikel om det nyligaste fallet i 

Göteborg i Dagens Nyheter, medan de andra tidningarna hade en längre publikation var om 

fallet.  

Jag måste även reservera mig för risken att den artikelsökning som jag genomfört inte är 

hundra procent vattentät, och att enstaka publiceringar kan ha förbigåtts, eftersom det skulle 

tagit månader att gå igenom varje tidning under en femårsperiod manuellt. 

Under beaktande måste även tas att allt som skrivs inte behöver vara helt sanningsenligt, 

vilket i och för sig inte är avgörande för mitt resultat, eftersom syftet inte har varit att inrikta 

undersökningen på vad som står skrivet, utan hur fallen tas upp. Vem som står i centrum i 

artikeln, hur skolan presenteras och journalistens förhållningssätt är de väsentliga aspekterna 

som jag undersökt närmare när jag har bearbetat materialet. 

 
 
1.5 Metod och genomförande 
 

För att kunna besvara frågeställningarna har jag valt att använda mig av en metod som innebär 

en  granskning av fallstudier, så kallade ”case studies”. En styrka hos metoden är att dess 

resultat är av prediktiv art. Genom den strikta kontrollen, det slumpmässiga urvalet är det 

teoretiskt möjligt att förutsäga beteendet i liknande situationer utan att först observera dem. 

Metoden är förankrad i verkliga situationer och därför resulterar fallstudier i en rikhaltig och 

holistisk1 redogörelse. En annan fördel med denna metod är att den ger insikt och upplysning 

på ett sätt som vidgar läsarens kunskaper. En begränsning när det gäller dess tillämpning är att  

även om man eftersträvar en rik och tät beskrivning och analys av en företeelse kanske man  

                                                                 
1  d.v.s. “då helheten bestämmer delarna och inte tvärtom” – Lilla Uppslagsboken 1968 
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inte har tid eller råd att ge sig i kast med detta. De varnar dessutom för att läsaren kan förledas 

att tro att en fallstudie är redogörelser för helheten av en situation eller företeelse, och därför 

är forskarens förmåga och fingertoppskänsla avgörande vad gäller insamling och analys av 

materialet.2   

I min fallstudie har jag valt att undersöka hur fyra fall av mobbning i skolor presenteras 

och följs upp av tre olika tidningar. Dessa fall presenteras sedan ett efter ett tillsammans med 

en analys av tidningarnas publikationer samt en efterföljande kommentar. Artiklarna om fallen 

jämförs mellan tidningarna såväl som inom varje tidning för att se eventuella mönster i 

presentationen (kapitel 2). Jag har även använt mig av konkreta exempel i form av citat för att 

bevara känslan av äkthet.  

Den andra metoden jag har använt mig av är att med litteraturens hjälp förankra resultatet 

av fallstudierna i ett teoretiskt perspektiv, och därefter försöka nå fram till ett tillfredsställande 

resultat av utgångsfrågorna.  

  

 

1.5.1 Urvalsförfarande  
 
Grundtanken var att undersöka fyra fall i fyra olika tidningar för att få ett vidare spektrum, 

men idén övergavs relativt snabbt eftersom jag kände att arbetet skulle blivit alltför 

omfattande för den tidsram som stod till förfogande. Därför riktade jag från början in mig på 

tre fall i tre tidningar. Motiveringen till val av massmedia bottnar i den grundläggande idén att 

använda en lokal tidning och tre rikstäckande, men efter att ha insett att arbetet skulle bli 

alltför omfattande togs beslutet att stryka den lokala tidningen och istället fokusera studien på 

tre stora tidningar lästa runt om i landet, nämligen Aftonbladet, Svenska Dagbladet (SvD) och 

Dagens Nyheter (DN). Att slutresultatet blev två morgontidningar och en kvällstidning var 

helt slumpmässigt.  

Det var också viktigt att fallen inträffat inom de senaste fem åren för att deras upptagande 

i pressen skulle kännas användbart. Den tidigaste rapporteringen som jag har hittat gäller det 

första fallet, det så kallade ”Grumsfallet” (egen referering), inträffade 970220 (DN) och har 

kontinuerligt följts upp fram till 011128 och känns därmed fortfarande väldigt aktuellt. Det 

andra fallet, som jag valt att kalla ” Umeåfallet”, blev känt 001118  i alla tre tidningarna med 

                                                                 
2 Merriam, 1994, s 46 f 
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den senaste notisen 010517 (DN & Aftonbladet), finns det inte alls lika stor täckning för i 

pressen som det första fallet. Ett tredje ”rikskänt” fall var ännu svårare att hitta, men efter 

mycket sökande bestämde jag mig för ett fall som inträffat i Överkalix, och som egentligen 

bara har rapporterats till fullo av DN 001112-010126, med ett undantag i Aftonbladet. För att 

inte fokuseringen på Dagens Nyheter skulle bli övervägande valde jag att lägga till ännu ett 

fall, det så kallade ”Göteborgsfallet”, som inte nämns överhuvudtaget i DN, utan enbart i de 

två övriga tidningarna. En kort presentation av de fyra fallen finns under respektive delkapitel. 

Vad beträffar intervjudelen, valdes 30 personer ut helt slumpartat. De 15 personerna som 

fått representera allmänheten har jag inte haft någon kontakt med tidigare. Av de 15 tillfrågade  

lärarna och lärarstudenterna, är vissa ytligt kända av mig sedan tidigare då jag till exempel haft 

praktik på en av skolorna. Båda könen och olika åldrar finns representerade bland personerna. 

 

 
1.5.2 Materialpresentation 
 

Här följer en kort presentation av de tre tidningar som ingår i min studie. 

 

Aftonbladet:  En dagstidning med en upplaga på 391 000 exemplar sju dagar i veckan. Dess 

politiska färg är röd, det vill säga socialdemokratisk. Aftonbladet beskrivs vara Skandinaviens 

största tidning för de breda folkgrupperna. Dess uppdrag är at effektivt konkurrera på 

tidningsmarknaden genom att ge sina läsare nyheter, kunskaper, förströelse och service /.../. 3 

 

Svenska Dagbladet:  En morgontidning med 178 300 upplagor sju dagar i veckan. Politiskt 

sett är den oberoende moderatisk. SvD ges ut i Stockholm och är en av Sveriges två 

riksspridda morgontidningar. De har en bred bevakning av ekonomi, näringsliv, politik och 

kultur inom och utom Sverige.4  

 

Dagens Nyheter:  Sveriges största morgontidning med allmänna nyheter, utrikes, ekonomi, 

kultur, lokala nyheter, sport och debatt. 5 Dess utgångspunkt är Stockholmsområdet. Politiskt 

är den oberoende liberal. Någon uppgift om antal upplagor har inte påträffats. Däremot skriver 

                                                                 
3 Enligt Mediearkivets presentation av källor (www.mediearkivet.se) 
4 ibid. 
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de att de under hösten har utvidgat bevakningen av skolan. ”Det finn en oändlig källa av 

ämnen att skriva om i skolans värld. På ett år hinner många olika frågor passera DN:s sidor” 

Några av de exempel som tas upp är: betygshets, lärarbrist, mobbning, arbetsmiljö, elevrätt 

och etik.6 

                                                                                                                                                                                                            
5 Enligt en presentation i presstext (www.presstext.se) 
6 www.dn.se/Dnet/departments/405/frame.html 
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2. RESULTATREDOVISNING AV FALLSTUDIER 
 
 
2.1 Fall 1 - ”Grumsfallet” 
 
Först en fallbeskrivning: Johanna Rosenqvist började högstadiet på Jättestensskolan i Grums 

1992.  Hon blev trakasserad redan efter ett par dagar av en grupp elever. Mobbningen fortsatte 

under hela högstadietiden. De åtgärder som skolan satte in hjälpte inte, utan Johanna, som 

mådde sämre och sämre, slutade till sist att gå till skolan helt. Redan efter en dag på gymnasiet 

avbröt hon studierna, eftersom hon inte orkade återvända till skolmiljön. I september 1997 

stämde Johanna Grums kommun på 700 000 kronor för psykiskt lidande och förlorade 

arbetsinkomster. Kommunen menade dock att de inte hade handlat fel utan gjort vad de kunnat 

för att hjälpa henne. Fallet prövades i tingsrätten den 5 november 1999, där hon fick rätt och 

kommunen dömdes till 125 000 kronor i skadestånd. Grums kommun beslöt omgående att 

överklaga domen till hovrätten. Där togs fallet upp den 21 november 2000, och denna gång 

fick kommunen rätt då det konstaterades att kommunen inte hade gjort något fel, då det inte 

kan krävas av en kommun att den ska kunna förhindra all mobbning. Rätten ansåg, trots 

avslaget, att Johanna hade utsatts för mobbning. Johanna bestämde sig för att gå vidare till 

Högsta domstolen, som i februari 2001 beslutade att ta upp fallet. 28 november meddelades 

domen: HD följde hovrättens dom och Johanna blev utan skadestånd, trots att det fastslogs att 

hon blivit utsatt för mobbning. 

 

 

2.1.1 Dagens Nyheter  
 
DN är den tidning som klart har behandlat detta fall med flesta antal artiklar. Sammanlagt 25 

artiklar har publicerats, varav minst en notis med bild på förstasidan. (se bilaga 1). Två artiklar 

är publicerade som ledare: 991107 respektive 001222.  

Redan i första artikeln (970220) beskrivs en eventuell stämning av Grums kommun som 

en principfråga. ” Detta är första gången någon begär ersättning i ett mobbningsfall, och 

resultatet av en eventuell rättslig prövning kommer att få betydelse för många kommuner i 

landet”7. Ingen verkar veta hur stort ansvar den enskilda kommunen har vid mobbning. Vid 

                                                                 
7 DN, 970220 “Principfråga: Mobbad vill ha skadestånd.” Av Elisabeth Sjöqvist 
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två tillfällen i artikeln slås det fast att både Skolverket och Yrkesinspektionen har konstaterat 

att kommunen brustit i sitt ansvar och inte gjort vad den borde. Även Föräldraföreningen mot 

mobbning (FMM) har engagerat sig i fallet och hoppas på en rättslig prövning. ”Vi har ledsnat 

på att skolan är en frizon för kriminella handlingar på grund av att vuxna inte orkar ta itu med 

problemen på det sätt de är ålagda”, säger ordföranden Annika Gunnarsson i FMM.8  

Kommunstyrelsens åsikt är att varken skollag eller läroplan ger någon grund för 

skadeståndsskyldighet. I slutet av artikeln presenteras en rad fakta om mobbning och vad olika 

styrdokument säger om skolans ansvar i frågan. Båda parter kommer till tals genom flickans 

juridiska ombud och kommunens representant. 

Två månader senare (970425) tas fallet upp igen med rubriken ” Grums vill inte ersätta 

mobbad” Kommunalrådet Rune Strömberg hänvisar till allt det arbete som lagts ner i skolan 

för att hjälpa flickan. Johannas åsikt kommer ej fram. 

Tre månader senare (970719) stäms Grums kommun. Orsaker till stämningen presenteras. 

Någon representant från kommunen kommer inte till tals. Advokaten citeras.  

Drygt två månader har passerat sedan stämningen och en intervju med Johanna publiceras 

för första gången. ”5 frågor till Johanna Rosenqvist” (970930) heter det, ( men i själva verket 

är det sex). Här redovisas också skadeståndssumman, 671 394 kronor, för första gången. Detta 

är också första gången som Johannas namn nämns och hennes egen stämma hörs, vilket bara 

inträffar i sammanlagt fyra artiklar. I sju artiklar är det hennes advokat som för talan. I 

intervjun är det främst hennes klassföreståndare under högstadietiden men även skolan som får 

kritik. En fråga löd: ”Vad gjorde lärarna?” och svaret blev ” Min lärare sa att man jobbade 

med det. Men han ljög, för dom gjorde ingenting. Den enda som gjorde något var 

studierektorn men hon fick inte stöd av rektorn så det enda hon kunde göra var att sätta mig i 

obs-klass. Däremot blev skolan väldigt aktiv när jag till slut skolkade. Då var det mig det var 

fel på.”9  

Nästa upptag i Dagens Nyheter sker först två år senare, nämligen 991004 och följs då upp 

fyra dagar i rad. ”En kommun får försvara sig för första gången inför tingsrätten” heter det.  

I artikeln en dag senare lyder rubriken ” Kommun stäms för mobbning. Krav på 700 000 

kronor. Johanna Rosenqvist tvingades avbryta skolgången i högstadiet.” (991005). En rad av 

ny information introduceras; till exempel att hennes inträde i arbetslivet försenades med fem 

                                                                 
8 ibid. 
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år; att hon fick höra av andra elever att hon var i vägen och dum i huvudet, att det var fel på 

hennes kläder och utseende.; och att hennes föräldrar kunde hamna i fängelse om hon inte gick 

till skolan, vilket skolchefen i kommunen påstås ha sagt. Detta är enda gången som själva 

mobbningen beskrivs konkret. Kritik riktas även mot klassföreståndaren, som påstås ha 

förvärrat situationen genom att prata med de två namngivna mobbarna och deras föräldrar. Det 

skrivs också att Johannas mor sade följande under rättegången: ” Om klassföreståndaren hjälpt 

oss på en gång hade vi inte suttit här idag.” Kommunalrådet, Rune Strömberg, å andra sidan 

menade att en förlikning vore att erkänna fel och ville därför få en juridisk prövning för att 

rentvå kommunens rykte.  

Dagen därpå, 991006, vinklas fallet för första gången helt ur skolans och kommunens 

synvinkel. Läraren berättar om de åtgärder som han tagit till för att få stopp på mobbningen 

och försvarar sig med ”Jag klarade inte av det när hon var borta så mycket. Jag hade ju en hel 

klass att ta hand om och hon tog mer tid av alla de andra”. Detta är det enda citatet av den 

aktuella läraren som påträffats i någon av tidningarna. Även den dåvarande biträdande rektorn 

och kuratorn pekar på det åtgärder som gjorts. Kuratorn beskrivs vara tveksam till att det rörde 

sig om mobbning, och kallar det istället för ”tråkningar”. 

En dag senare tas fallet åter upp och båda sidorna får säga sitt. Advokaten anklagar skolan 

och framförallt läraren medan kommunen försvarar sig med att de har gjort vad de kunnat. 

Huvudfrågan är om skolan varit oaktsam eller vårdslös, inte huruvida mobbning förekommit, 

menar Annika Gustavsson, ombud för Grums kommun. Återigen beskrivs målet vara ” det 

första i sitt slag i Sverige och skulle kommunen befinnas skadeståndsskyldig kan det öppna en 

uppsjö av liknande stämningar”.10 

En månad går och så fort tingsrätten meddelat sin dom publiceras nästa artikel (991107). 

Resultatet av utslaget, att kommunen varit försumlig och att Johanna varit mobbad, meddelas. 

Kommunens tankar om överklagan tas upp. Det skrivs att domen inte är prejudicerande (dvs. 

domen kan inte hänvisas till i kommande fall). Vad beslutet har för betydelse för framtiden 

diskuteras återigen. 

Domslutet leder till att fallet behandlas i en ledare, 991107 med rubriken ” När offret stod 

som segrare”. Här diskuteras till exempel olika politiska följdfrågor: ” Har skolorna tagit 

uppgiften att skydda eleverna mot övergrepp av olika slag på tillräckligt stort allvar? Vilka 

                                                                                                                                                                                                            
9  Johanna Rosenqvist, DN 970930 “ Fem frågor till Johanna Rosenqvist” av Lilian Öhrström 
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rättigheter bör eleven ha gentemot kommunen?” Skolan tilldelas både ris och ros, dock mest 

det föregående. Skribenten påstår att det länge funnits en kultur av bagatelliserande inom 

skolans värld och att de vuxna resonerar som att ”den som ger sig in i leken får leken tåla”.  

”Eleverna och deras föräldrar ska inte behöva acceptera vilka missförhållanden som helst” 

fortsätter skribenten. Skolans skyldighet lyfts fram. Det positiva om skolan går att tolkas in i 

raderna att skolorna har blivit mindre slutna och mer benägna att öppet erkänna problemen. 

Risken att utvecklingen kan gå överstyr och samhällets kostnader skena iväg tas upp i och med 

det ökade antalet stämmningar. Ledaren avslutas med ”Det positiva budskapet som trots allt 

ligger i segern över Grums kommun: Eleven är inte rättslös. Skolan, och ytterst kommunen, 

måste ingripa när eleven behandlas illa av sina kamrater.”11                                                                                                                                                                                                                           

Bara efter två dagar publiceras ytterliggare en artikel. Denna gång lyfts det fram att 

antalet anmälningar mot skolan ökar, enligt Skolverket, och är flest i den lägre stadierna. 

”Skolan lever inte upp till sina skyldigheter” lyder den första meningen.12 Orsaker till kritiken 

mot kommunerna diskuteras. Skolans synvinkel finns ej representerad. 

En vecka senare följer en artikel om att domen överklagas (991116). Enbart kommunens 

åsikter tas upp, framförallt orsaken till varför de valt att överklaga - för att personalen ska 

kunna få upprättelse - vilket beskrivs inte vara något personligt mot Johanna.  

Drygt en månad senare presenteras två psykologers åsikter om mobbning under titeln 

"Varför gör inte skolan sin plikt?" (991213) Återigen kritiseras skola och kommun. 

"Kombinationen att barn har en skyldighet att gå i skolan samtidigt som ingen tar ansvar för 

att ge dem en vettig arbetsmiljö är ’absurd’" menar Kerstin Dahlström, överläkare på 

Huddinge sjukhus. Vad skolor faktiskt gör för att motverka mobbning kommenteras ej. 

En neutral "lägesrapport" publiceras efter två månader (000202).    

I nästa upptag (001108) citeras Johanna, för andra gången, med ett yttrande: ”Hade jag 

inte haft min familj hade jag nog hängt mig”. Även kommunens åsikt om fallet nämns.  

Även följande inlägg upplevs opartiskt, då båda sidorna kommer till tals. (001110).    

001122 presenteras en rapport från Skolverket, som riktar kritik mot skolan och påpekar 

att mobbning alltid säger något om den miljö den förekommer i. Fler inträffade fall tas kort 

upp, bland annat två som ingår i detta arbete. 

                                                                                                                                                                                                            
10 DN, 991007, “Höga skadeståndskrav. Mobbningsrättegång avslutad” av Niclas Lindstrand 
11 DN, 991107. Ledare “När offret stod som segrare” 
12 DN 991109 “Mobbning i skolan: Skolan anmäls allt oftare” av Sigrid Böe 
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Den 22:a december 2000, förekommer så många som fyra artiklar i DN. Detta sker i 

samband med att hovrätten meddelar sin dom och friar kommunen. Generellt sätt säger 

rubriker ganska mycket om skribentens ställningstagande i fallet. Den första "Mobbningsmålet 

i Grums: Tänk om vi vågade säga ifrån" är faktiskt en av de få artiklar som känns helt neutral. 

Journalisten anklagar ingen för att ha gjort fel och skyller inte på vare sig skola, rektor, 

kommun, föräldrar eller de som mobbar. Skribenten ifrågasätter fallets utveckling att till varje 

pris hitta en syndabock, att slå fast vem som gjort rätt och vem som gjort fel. Nästa artikel har 

rubriken " Mobbningsmålet i Grums: 'Upprättelse viktigare än skadestånd’ ”. Enbart Johannas 

åsikter om domen rapporteras och fakta om hela hennes skolgång redovisas. I den tredje 

artikeln samma dag "Grums friades av hovrätten", tas orsaker upp till domslutet som gynnar 

kommunen. "Skälet till att åtgärderna misslyckades var att flickan mådde så dåligt att hon inte 

längre orkade delta i något som ordnades för henne. Det var inte åtgärderna i sig som var 

olämpliga" står det. Källan till utsagan redovisas inte, och vi kan bara spekulera i om det är 

hovrättens, kommunens eller författarens åsikt. Den fjärde och sista artikeln 001222 är en 

ledare som tar upp fallet under rubriken "Kränkt men inget skadestånd: Ett fall för Högsta 

domstolen". Författaren är klart partisk i fallet och tar Johanna Rosenqvists parti. Hovrätten 

kritiseras indirekt, lärarna, rektorn och kommunen mer direkt. Även skolministern kritiseras i 

ett av hennes uttalanden: "Från skolministern har de mobbade inget att hoppas på. Det visade 

hon i riksdagens debatt om mobbning. Där ömkade hon de stackars mobbarna, utan att ha ett 

enda konkret ord att säga om hur de förföljda och kränkta ska få skydd." 13 

En månad senare publicerades en neutral artikel om Johannas beslut att gå vidare till 

HD.(010116) 

 010222 skrevs nästa artikel. Högsta domstolens beslut att pröva fallet tas upp, med en 

kommentar från Johannas advokat. Kommunens stämma hörs ej. 

Den allra sista rapporteringen, fram till dagens datum (011129), skedde 011128. ”Mobbad 

elev förlorade i HD” lyder den ena, och främst besvikna röster hörs. I den andra samma dag 

kommenterar Johanna utslaget och efterlyser hämnd mot Grums kommun. Hennes privata 

situation idag beskrivs. 

 

                                                                 
13 DN 001222, ledare “Kränkt men inget skadestånd. Ett fall för högsta domstolen” 
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2.1.1.1 Kommentar 
  

Debatten i Dagens Nyheter befinner sig stundtals på en lite högre politisk, vetenskaplig nivå. 

Konsekvenserna för framtida mobbningsfall påpekas vid flera tillfällen. Även eventuella 

konsekvenser för samhället beskrivs i form av en möjlig ekonomisk risk då utvecklingen kan 

gå över styr, och att en maktförskjutning från politiker till jurister kan bli följden (991107). I 

denna artikel ställs även politiska följfrågor som detta fall och liknande ger upphov till. En hel 

del "faktarutor" presenteras med hänvisning till bland annat skollagen och den nya läroplanen 

(970220), och till arbetsmiljölagen (991107). Ytterliggare ett tecken på en mer vetenskaplig 

hållning från tidningens sida är att Johanna först och främst representeras genom sin juridiska 

företrädare, och citeras själv endast tre gånger (970930, 001108, 001222).     

Fallet vinklas endast ur Johannas perspektiv, med ett undantag, fram till 991006. Detta 

undantag inträffar i den andra artikeln, tre månader innan Johannas egen berättelse publiceras. 

Vartefter fallet växer och blir mer känt kommer båda sidor till tals, dock upptas mer plats till 

att skildra Johanna och hennes företrädares synvinkel än att redogöra för kommunens 

uppfattning. Ur ett övergripande perspektiv ges nästan dubbelt så mycket rum till artiklar ur 

Johannas synvinkel jämfört med kommunens. För att kort sammanfatta, uppgår antalet 

neutrala artiklar, där antingen ingen av parterna eller båda parterna kommer till tals, till nio 

stycken. I fyra artiklar presenteras enbart fallet ur kommunens eller skolans företrädares 

perspektiv. Skolan kritiseras rent allmänt i tre av artiklarna, (med två artiklar innehållande 

utlåtanden från Skolverket, och en med två psykologer som källa). I ytterliggare sju 

presenteras endast Johanna Rosenqvists vinkel, där även skolan kritiseras av henne själv eller 

hennes företrädare (advokat eller FMM -föreningen mot mobbning). Sammanlagt framstår 

skola, inklusive lärare och kommun, som "boven i dramat" i tio artiklar av totalt 23. 

En ledare i DN (991107) är det enda fallet där skribenten klart och öppet visar sitt 

ställningstagande i favör för Johanna. Artikeln är väldigt kritiskt utformad och riktar sig mot 

lärare och rektor på skolan, Grums kommun, hovrätten och även skolministern. Den givna 

fördelen med att analysera en ledare är att det är då som tidningens eller i alla fall journalistens 

verkliga åsikter kommer fram och ej kan gömmas bakom uttalanden av olika parter.  

DN upplevs sammanfattningsvis som informativ, vetenskaplig och med ett relativt 

neutralt journalistiskt förhållningssätt, förutom vad gäller den övervägande publiceringen av  

artiklar tolkade ur den enskilda individens vinkel. 
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2.1.2 Aftonbladet 
 

Den första publiceringen av fallet äger ej rum förrän 970926 - sju månader efter DN:s första 

artikel. Fortsatt publicering fram till nutid sker med något större tidsluckor än vad gäller DN, 

(speciellt i perioden 991116-001106 då ingenting publiceras). Totalt 18 artiklar har påhittats, 

varav två är ledare, en artikel är en intervju med Johanna Rosenqvist och en annan ett 

debattinlägg riktat till föräldrar till mobbade barn. Den senaste uppdateringen om fallet 

publicerades 011129 - samma datum som DN och SvD. 

Den första artikeln, (970926), inleds direkt med mobbningsoffrets namn, ålder och hennes 

egna ord: "Jag vill få upprättelse /…/Jag förlåter aldrig skolan". Skolan nämns vid namn samt 

ett epitet, nämligen som "den stora, bråkiga Jättestenskolan." Ny information om att hon 

förlåtit mobbarna tillkommer. Själva orsakerna till mobbningen räknas upp. En rapport om 

akuta åtgärder från yrkesinspektionen citeras: "Ni skall omgående vidta åtgärder som 

säkerställer att alla elever kan vistas i skolan utan att råka ut för hot, våld och kränkande 

särbehandling." En jämförelse sker med fall i Europa där ersättning delats ut. Kommunens 

åsikt redovisas ej. 

Nästa artikel följer ett år därpå (980902) i form av en kort rapportliknande notis om fallet. 

Ersättningssumman nämns två gånger och upplevs vara i fokus. 

Ytterliggare ett år går. 990929 kunde läsarna läsa följande rubrik: "Så här var det på 

högstadiet"( enligt vem är oklart), med en följande uppradning av Johannas skolgång och vad 

som hände. Den andra artikelrubriken samma dag löd: "Jag kunde inte gå kvar på skolan". 

Artikeln innehåller sju citat av Johanna, där hon beskriver själva mobbningen mer konkret. Ny 

information kommer fram om vad som hände. Johannas dagssituation som privatperson 

beskrivs. 

En vecka senare, 991005, presenteras nästa artikel med rubriken " Mobbad - nu tar hon 

strid. Johanna anklagar skolans personal: De har svikit mig". Rättegången beskrivs i Johannas 

favör. Återigen tas det upp hur själva mobbningen gick till. Själva målet beskrivs som unikt. 

Dagen efter, 991106, hörs kommunens synvinkel för första gången. Företrädare beskriver 

nederlaget och en eventuell överklagan. Samma dag går det också att läsa rubriken: "Jag vann! 

Mobbade Johanna fick upprättelse" med en stor bild på Johanna (bilaga 2). Johanna intervjuas 

om hur hon känner efter beskedet. Fler öknamn, som mobbarna brukade kalla henne, tas upp. 
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Kommunens företrädare kommenterar deras tvekan om överklagan. Svar till frågor om 

Johannas privatliv finns med: " Ja, jag fick en dotter i april. Hon heter Saga. - Nej, hon är inte 

döpt för att jag hoppas och drömde om att vinna. Hon är en alldeles egen Saga." Även ett 

telefonsamtal till pojkvännen tas upp. 

Två dagar senare skrivs en ledare om fallet (991108), som stödjer domen. Författaren tar ett 

klart ställningstagande mot "liberala" Expressen och dess tveksamhet om domen och citerar:   

Hierarkier och utstötningsprocesser uppstår överallt där  människor föses  

samman: i skolan, i lumpen och i arbetslivet. Självfallet måste såväl skol- 

ledning som företagsledning motarbeta trakasserier. Men går det verklig- 

en att dra upp en tydlig gräns för när åtgärder kan klassas som tillräckliga?14 

 

Johannas mod och styrka att gå vidare betonas. Den sista raden lyder: "Den (sic.) svenska 

skolsystemet är att gratulera"  

991112 presenteras Johanna som nummer ett på innelistan över de hetaste svenskarna. 

Fyra dagar passerar innan artikeln "Mobbning är skolans ansvar" publiceras (991116). 

Kommunalrådets åsikt att huvudansvaret för ett barn fortfarande är föräldrarnas något som han 

menar har negligerats i tingsrättens dom, anser författaren till artikeln som ohållbar. Artikeln 

är starkt subjektiv, och ord som "får inte" och "måste" används för att förstärka budskapet: 

"Vuxenvärlden får inte gå före barnens behov./…/ Hovrätten måste döma som tingsrätten." 

Ett år senare publiceras en kort och neutral notis från TT om dagsläget (001106). 

Två veckor senare följer en artikel om "Offer för mobbning - nu tar de strid" där flera fall 

kort presenteras. Den 30:e november 2000 publiceras den första artikeln med åtgärder om hur 

mobbarna ska stoppas. Det är Stockholms skolborgarråd som står för förslagen. Fakta om 

tidigare fall redovisas. 

En debattartikel, skriven av en psykolog, publiceras 001221. Den vänder sig till föräldrar 

till barn som mobbas. Skolans skyldighet att informera föräldrarna om mobbning och dess 

ansvar för arbetet med mobbning genomsyrar artikeln. 

Dagen efter publiceras ytterliggare en ledare, denna gång med rubriken "HD måste pröva 

fallet". Författaren ifrågasätter hovrättens beslut: "Tingsrätten slog fast vuxenvärldens 

                                                                 
14 citat av Expressen i Aftonbladet  991108 “Hårdare tag mot mobbning” 
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osvikliga ansvar att se och reagera mot mobbning. Nu ifrågasätter hovrätten den principen. 

Det är olyckligt./.../Vuxenvärlden smiter från sitt ansvar och hovrätten låter den göra det". 15 

En bit in på det nya året kunde vi läsa en intervju med Johanna Rosenqvist, med rubriken 

"Jag sätter aldrig barnen i skola i Grums" "Vad hände sen?" lyder underrubriken. Johanna 

berättar vad hon lärt sig under denna period, att stå på sig, och om det stöd hon fått av 

människor från hela Sverige. Hennes förra skola kritiserar hon: "Men jag skulle aldrig bo eller 

låta mina barn gå i skolan där. Jag litar inte på Jättestenskolan tillräckligt." Bakgrund till fallet 

redovisas. 

Notisen som publiceras 010222 lyder " Bra, HD!", efter att det blivit klart att de ska pröva 

fallet. Hovrättens bedömning beskrivs som huvudlös, och måste omprövas. 

011128 publiceras den sista artikeln om fallet. Domen meddelas. Inga uttalanden sker. 

 
2.1.2.1 Kommentar 
 

I Aftonbladet skildras detta fall på en mycket mer personlig nivå än i Dagens Nyheter. Detaljer 

om Johanna Rosenqvists privatliv går att läsa i de flesta artiklar, till exempel när hon berättar 

om sina barn och då ett telefonsamtal med pojkvännen återges. Även nuvarande bostadsort 

och hennes ålder uppges i en artikel från 991106. Hon tilldelas även egenskaper av skribenten, 

som lite blyg, modig och stark (970926).Detta tillsammans med faktumet att sex rubriker 

består av citat från Johanna, varav fem inleds med ordet "jag"; ( "Jag vill få upprättelse" 

(970926), "Jag kunde inte gå kvar i skolan" (990929), "Jag vann!" (991106), "Jag sätter aldrig 

barnen i skola i Grums" (010110) ), leder till att läsaren får en närmare kontakt med Johanna 

på ett personligare plan. Ju mer vi får reda på om hennes liv och personlighet desto starkare 

band bildas till henne. Frågan vad tidningen vinner på denna personifiering är intressant. Vill 

de vinna förtroende hos allmänheten, och på de sättet locka oss till fortsatt läsning av fallet? 

Är skälet i så fall av ren försäljningsnatur? 

I ledaren (991108) tar skribenten klart avstånd till Expressens åsikt om domen i tingsrätten. 

Frågan är om de gör det av ren princip - att tidningarna brukar konkurrera med varandra - och 

nu försöker vinna läsare på att ta "offrets" parti och få Expressen att framstå i sämre dager, 

eller om de faktiskt är av en helt annan åsikt. 

                                                                 
15 ledare, “HD måste pröva fallet”, 001222 
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  Att Aftonbladets artiklar innehåller fler detaljer har redan tagits upp, men inte bara om 

Johanna, utan även själva mobbningen beskrivs mer konkret än i DN. Så här lät det 991005 

"Jag var utanför från första dagen. Varje gång de gick förbi mig i korridoren knuffade de mig, 

sa att jag luktade illa, var dum i huvudet, att jag var ful, de retades för allt /.../". Syftet med att 

vid upprepade tillfällen konkretisera mobbningssituationen genom att ta upp skällsord, vad 

mobbarna verkligen sade till henne, kan vara för att uppnå en eftersträvad dramatisk effekt.  

  Att även detta kan vara ett säljarknep är inte en omöjlighet. 

Endast en artikel (991106) vinklas helt ur kommunens perspektiv, och i hela elva artiklar tas 

Johannas parti och anklagelser riktas mot skola och kommun. De övriga sex är neutrala och 

nästan rent sakliga i sin natur. Sammanfattningsvis kan framhållas att Aftonbladet är mer 

dramatiska, personliga och enkelspåriga i sitt sätt att presentera fallet. 

 
 
2.1.3 Svenska Dagbladet 
 

Endast tretton artiklar angående "Grumsfallet" har påträffats i Svenska Dagbladet. Den första 

artikeln skrevs 970425. En ledare, som behandlar fallet, fanns att läsa 001222, tillsammans 

med tre andra publiceringar samma dag. En annan artikel beskriver fallet med anledning av 

parternas deltagande i tv-programmet "Kalla Fakta" (001102). Den sista uppföljningen av 

fallet publicerades 011128.  

Den första noteringen av fallet, (970425), är identisk med DN:s artikel från samma dag, 

med undantag från ett enda ord: frasen "den behandling hon fick i skolan" har ändrats till 

"mobbning" i SvD. Den gemensamma källan är TT, vilket förklarar likheten. Artikeln är rent 

objektiv och saklig.  

Följande dag, (970426) tas fallet upp av en journalist. "Flickans" (hon nämns inte med 

namn) advokat gör ett inlägg i början och ett i slutet av artikeln. Orsaker till mobbningen 

diskuteras samt detaljer om andra elevers beteende gentemot flickan. Skolan kritiseras av 

FMM. Kommunens synvinkel offentliggörs därefter. Journalisten hänvisar sedan till vad 

läroplanen säger om mobbning. Artikeln har en neutral hållning, och båda sidor ges utrymme, 

dock med ett litet övertag till Johanna och hennes företrädare. 

Fem månader går och en ren informativ notis uppdaterar fallet utan uttalanden. (970930) 
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Hela två år och två månader går innan nästa artikel kommer ut (991116). I centrum står 

kommunens åsikter varför de valt att överklaga domen. Johanna kommer till tals en gång 

genom sin företrädare. Mobbningsoffrets namn nämns för första gången. 

Nio månader senare (000202) kritiseras Grums av Skolverket i en artikel av TT. 

001102 tas fallet upp i "Kalla Fakta". Johannas egna ord citeras för första gången. 

Artikeln förefaller neutral med objektiva frågor som: " Är det skolans fel att en elev mobbas?" 

"Vad händer om Johanna får rätt?". 

Nästa artikel, fyra dagar senare (001106), är vinklad ur kommunens perspektiv. Inga 

direkta citat återges. Källan TT har en objektiv förhållning i artikeln.  

Två dagar senare kommer nästa uppföljning (001108). Johanna citeras för andra gången. 

Målet beskrivs vara av en principiell betydelse för andra elever. Källan TT vidhåller sin 

objektivitet genom att låta båda parter komma till tals:   

 

I det här fallet går versionerna helt isär om vad som egentligen hände  

i sjundeklassen på Jättestenskolan i Grums våren 1993. Johanna Ros- 

enqvist anser att hon mobbades svårt och att situationen var så besvär- 

lig att hon blev sjuk. Kommunen,/.../, menar att hon inte alls var mobbad.  

Istället handlade det om personliga problem och svårigheter hemma.16  

 

001222 publiceras  tre artiklar ( vilket är den enda gången som tidningen har nämnt fallet i 

mer än en artikel samma datum.) Den första artikeln är en ledare med rubriken "Rösta bort 

dem", då dem refereras till de personer som ej stödjer hovrättens domslut. Det här är den 

första och enda artikeln i SvD där skribenten har en subjektiv hållning. Johannas parti tas om 

inte direkt så definitivt indirekt, vilket bland annat går att tolka ur raderna: "Grums kommun 

har tydligen inte brutit mot lagen. Innebär det att det nu är fritt fram för kommuner att strunta i 

att elever mobbas, trots att kommunerna har ansvaret för skolan? Förhoppningsvis inte." 

Den andra artikeln samma dag "Mobbade Johanna Rosenqvist från Grums förlorade sin 

mångåriga kamp mot kommunen i hovrätten" inleds med en beskrivning av mobbningen. 

”Hon kallades 'bonnjävel', fick höra att hon hade fula kläder, luktade illa och var dum i 

huvudet". Men för övrigt tas framför allt kommunens åsikter och kommentarer om domslutet 

                                                                 
16 SvD, 001108, TT “Mobbningstvist i hovrätten ” 
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upp. Skolans och lärarens konkreta åtgärder mot mobbningen beskrivs i detalj vilket är den 

enda gången i samtliga tidningar. Johannas ombud har ett kort inlägg, de övriga citaten 

kommer från kommunala representanter. Johanna själv kommer inte till tals överhuvudtaget. 

Den tredje artikeln lyder " Mobbningsmålet: 'Beklagligt att det måste gå så här långt' 

Grums kommun vann i hovrätten". Det här är enda gången som ett citat från kommunens sida 

finns med i rubriken. Artikeln genomsyras med kommentarer om domslutet av framförallt 

kommunen. Även skolministern och en riksdagsledamot citeras vilka inte kommenterar den 

enskilda domen utan hur skolan måste arbeta mot mobbning i framtiden. Johanna eller hennes 

ombud kommer inte till tals. 

Den sista gången fallet tas upp är 011128, - nästan ett år senare. Då publiceras två 

artiklar. En beskriver fallet i detalj från början, och i den andra citeras enbart en representant 

från Kommunförbundet. 

 

 

2.1.3.1 Kommentar 
 

Vad som framförallt skiljer Svenska Dagbladet från de övriga tidningarna är faktumet att 

Johanna endast citeras fem gånger, varav tre genom hennes ombud och bara två korta citat 

från henne själv (001102 respektive 001108). Detta innebär att Johannas synvinkel endast 

träder fram i mindre än hälften av artiklarna ( i 5 av 13).  I Aftonbladet vinklas hela 11 av17 

artiklar ur hennes synvinkel, i DN 11 av 24. Däremot kommer kommunen till tals i sju artiklar 

och ges ett större utrymme än Johannas företrädare vid flera tillfällen. Fem artiklar tar enbart 

upp fallet ur kommunens perspektiv, med undantag av ett uttalande från Johannas advokat 

(991116). Två artiklar har även citat från kommunen i rubriken. Den enda artikeln som är rent 

subjektiv stödjer Johanna och hennes kamp.  

  Svenska Dagbladets artiklar om fallet upplevs som neutrala, sakliga och med en 

objektivare hållning till fallet jämfört med DN och Aftonbladet, då endast en ledare påvisar 

journalistens ställningstagande. Förvisso är antalet publikationer mindre än hälften till antalet i 

SvD jämfört med DN, vilket kan vara en bidragande orsak till att de ger intryck av att vara 

mer neutrala i sina artiklar. SvD är den tidning som minst har uppmärksammat fallet, med 

endast elva artiklar jämfört med DN:s 24 och Aftonbladets 17. En möjlig förklaring till detta 

kan vara att ju mer ett fall följs upp, desto mer tid ägnas åt det och fler tankar och åsikter 
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hinner väckas hos författarna. Även om själva artikelförfattarna är objektiva i sina rapporter i 

SvD, kanske inte deras övervägande vinkling av fallet ur kommunens synvinkel är helt 

obetydlig för tidningens eventuella ställningstagande. En bidragande orsak till min uppfattning 

av artiklarna i SvD som informativa och sakliga, är att Johannas integritet är mer skyddad. Det 

viktiga verkar inte vara Johanna som privatperson utan vad som står i centrum är själva fallet i 

egenskap av rättsligt mål. Vi får inte veta något om hennes privatliv, till skillnad från i 

Aftonbladet, och hennes namn nämns först 991116 – två år efter att fallet först togs upp. Innan 

dess refereras hon till som "flickan". Detta trots att Aftonbladet publicerade hennes namn 

redan i deras första artikel om fallet (970926). DN nämner hennes namn i sin fjärde artikel, 

publicerad 970930. 

Vad som också är intressant är att DN och SvD har ett snarlikt upplägg av artiklarna vad 

gäller tidspunkt för publicering. Vid sex datum av nio möjliga, förekommer artiklar om fallet i 

båda tidningarna. Det datum som är mest intressant är 001222, då fyra artiklar, varav en 

ledare, presenterades i DN, och tre artiklar, varav en ledare, presenterades i SvD. Aftonbladet 

publicerade endast artiklar vid två tillfällen när de övriga gjorde detsamma: 991116 och 

001222 (ledare). Detta visar att alla tre undersökta tidningar publicerade varsin ledare 

angående fallet den 22:a december 2000. Finns det någon naturlig förklaring till detta? Att 

publiceringarna helt enkelt hänger samman med att domslutet blev officiellt just den dagen. 

Eller kanske förekommer ett samarbete i större utsträckning än vi tror. 

Något som är märkbart är att det dröjer ett helt år efter 001222 innan SvD publicerar sista 

artikeln, och skriver med andra ord ingenting om hovrättens dom. DN och Aftonbladet 

återkommer till fallet vid två senare tillfällen vid ungefär samma tidpunkt (DN: 010116, 

010222, Aftonbladet: 010110, 010222).  

 
 
 
 
 
2.2  Fall 2  - “Umeåfallet” 
 
Den idag 15-åriga flickan trakasserades vid Sävarskolan i Umeå vid en rad tillfällen från och 

med hösten 1998 fram till november 2000. Hon fick hjärnskakning fyra gånger och förlorade 

medvetandet ytterliggare en gång efter att elever lyft upp henne och släppt henne i marken. 

Hon fördes till sjukhus med ambulans totalt fem gånger, varav en gång med ambulanshelikop-
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ter. Den 18 september 2000 kallar barnklinikens läkare skolledning, skolläkare, kurator, lärare, 

flickan själv och hennes far till ett möte, och förklarar det kritiska i situationen och att hennes 

besök till sjukhuset måste upphöra. Den 16 november anmäler flickans föräldrar skolan och 

totalt tolv händelser till Skolverket. En 16-årig pojke på skolan åtalas våren 2001 för 

misshandel av flickan, då han, med hjälp av andra, tryckt ner henne i snön, gett henne en kall 

dusch och därefter låst henne ute i 16 garders kyla, på hennes födelsedag förra året. Endast 

detta övergrepp har behandlats av tingsrätten på flickans begäran. Pojken dömdes till 80 

dagsböter och till att betala 10 500 kronor i skadestånd till flickan. Skolledning och Umeå 

kommun har fått stark kritik av Skolverket för deras sätt att hantera kränkningarna mot 

flickan. Enligt olika källor kallade den dåvarande rektorn mobbningen för olyckshändelser, 

varpå flickan valde att sluta skolan den 8 december 2000. 

 

 

2.2.1 Dagens Nyheter 
 

Totalt sex artiklar publiceras om fallet mellan perioden 001118 till 010517. Flickan förblir 

anonym i alla tre tidningar. Hon citeras aldrig själv och ej heller hennes föräldrar kommer till 

tals mer än indirekt vid ett tillfälle.  

I den första artikeln, som publicerades 001118, citeras utsagor från såväl flickans advokat 

som  kommundelschefen. Advokaten menar att ansvariga på skolan inte gjort tillräckligt för att 

komma till rätta med problemen, medan kommunens representant menar att det trettiotal email 

som flickan fick med kränkande behandling och hot, räknas som mobbning men att övriga 

incidenter handlar om olyckshändelser.  

En vecka senare, 001124, publiceras en ren faktamässig och objektiv artikel. Skolverket 

kommer till tals om pågående utredning. Ingen kritik mot skolan ges, men “om uppgifterna i 

anmälan stämmer är det här det allvarligaste fallet jag stött på “, säger Carl Åsemar, 

undervisningsråd vid Skolverket. 

En månad går innan nästa artikel med rubriken “Skola prickas för mobbning” (001221) 

kommer ut. De enda åsikterna som redovisas kommer från Skolverket, som riktar kritik mot 

skolledningen. Återigen ges hänvisning till skollagen och läroplanen om framförallt rektorns 

ansvar att bekämpa mobbning. En detaljerad rapport om varje övergrepp som flickan varit 

med om ges. 
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I en artikel tre månader senare, 010302, kommer endast kammaråklagaren, som utreder 

om ett arbetsmiljöbrott har begåtts, till tals. Problemet beskrivs vara att hitta den person som 

bar det yttersta ansvaret vid incidenterna, eller snarare skulle ha burit. Ingen representant från 

skola eller kommun hörs. 

Två månader dröjer innan en 16-årig pojke rapporteras åtalad för mobbning (010505).  

Åklagaren citeras. Det står att “Skolverket har riktat allvarlig kritik mot Umeå kommun för 

sättet att hantera kränkningarna mot flickan som pågått under två års tid utan att skolan 

agerat”. Vid ett tidigare tillfälle i SvD (001221) står dock att ”skolan inte har suttit med 

armarna i kors utan gjort jättemycket” enligt Skolverket.  Kan det tolkas som att författaren i 

första artikeln vill få skolan att framstå i ännu sämre dager? Eller är det möjligen så att skolan 

verkligen inte gjort någonting för att motverka mobbningen och att de andra källorna bara 

försöker få det att framstå som om de gjorde något? Motivet är oklart. 

Den sista uppföljningen av fallet, skrevs 010517. Åklagarens åsikt om domslutet till 

fördel för flickan tillkännages. Kommentar från den åtalade eleven saknas. 

 

 

2.2.1.1  Kommentar  
 

Samtliga artiklar är neutrala på det sättet att ingen klart och öppet har tagit den ena eller den 

andra sidans parti. Däremot kan det diskuteras om vissa artiklar omedvetet är vinklade åt det 

ena eller andra hållet eller om skribenten faktiskt försöker påverka läsaren genom sitt val av 

ord och de källor som kommer till tals. Varken flickan eller hennes föräldrar citeras direkt. De 

sistnämnda nämns bara en gång, 001221: “Mobbning och trakasserier, menar flickans 

föräldrar som till sist anmälde kommunen till Skolverket.” “Olyckshändelser. Kamratligt bus 

och lek, anser skolans ledning.” Detta är även den enda gången som skolledningens åsikt hörs. 

Tre av sex artiklar domineras helt av citat av åklagaren, och en fjärde är uppbyggd av 

kommentarer från Skolverket. Skillnaden mellan detta fall och “Grumsfallet” är att här har en 

elev åtalats för mobbning, och eventuellt ytterliggare en person ur skolledningen eller 

kommunen kan åtalas. I “Grumsfallet” riktades kritiken mer mot skolan generellt och några 

konkreta mobbare nämndes eller åtalades aldrig. 
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2.2.2 Aftonbladet 
 

Aftonbladet har publicerat fem artiklar om fallet, varav en är av mer allmän karaktär. Den 

första och även den sista publicerades samma dagar som i DN, 001118 och 010517. Tre av 

dem är påtagligt korta och mer fakta inriktade. En notis förekom på ledarsidan.  

  Den första artikeln har ett citat från skolledningen som rubrik “Rektorn: Det var 

olyckshändelser” 001118, vilket inte inträffade vid något tillfälle i reportagen om 

“Grumsfallet”. Även en stor bild på rektorn är publicerad (bilaga 3). Artikeln visar först och 

främst rektorns synvinkel, men även flickans pappa kommer till tals och Skolverket likaså. 

Pappan säger att flickan mår mycket dåligt av medias uppmärksamhet, och det enda han vill är 

att det ska bli lugn och ro. Rektorn säger att stämningen på skolan är upprörd och att elever 

och personal känner sig kränkta av skriverierna, eftersom de inte känner igen sig. En 

detaljerad lista över vad som hänt finns att läsa, med delvis ny information jämfört med den 

som fanns i DN (001221). 

Nästa publicerande sker två dagar senare. Ingen sida kommer till tals utan resultatet av en 

enkät presenteras, vilken visar att 15% av grundskoleeleverna någon gång blivit mobbade - om 

det är en lokal undersökning eller rikssträckande framgår ej, bara att den är årligt 

förekommande. Viss indirekt kritik mot Umeå kommun kan eventuellt läsas in då det står att 

mobbningsfallet inte borde ha kommit som en överraskning för skolledningen, då enkäten 

visar hur allvarligt problemet är.( Källan anges vara Västerbottens-Kuriren.) 

En månad senare (001221) finns en notis på ledarsidan att läsa, där skribenten ger indirekt 

kritik mot vuxenvärlden när det gäller elever som mobbas: “Hur många gånger ska Skolverket 

och domstolar behöva ta vuxenvärlden i örat innan den tar sitt ansvar?” 

Drygt tre månader senare publiceras en allmän artikel om mobbning, där en 

undersökning, genomförd av Aftonbladet, visar att nästan en tredjedel av alla kommuner 

någon gång har polisanmält mobbning. Risken finns, menar en skolrepresentant från Partille, 

att skolorna lämnar ifrån sig ansvaret till nästa instans istället för att arbeta med det på lokal 

nivå. I delkapitlet om “Umeåfallet” är det åklagaren som berättar att ett eventuellt åtal kan 

väckas mot 16-åringen. Ingen från skolan kommer till tals. 

Den sista rapporteringen, 010517, beskriver kort tingsrättens dom. Ingen sida hörs 

närmare. Ett sakfel finns med i artikeln, då det står att “Allt inträffade på flickans 15-årsdag 
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förra vintern.” Det var ju faktiskt över ett tiotal olika övergrepp som inträffade under en 

tvåårsperiod. 

 

 

2.2.2.1 Kommentar 
 

Inte heller i Aftonbladet förekommer några direkta citat från flickan, vilket självfallet kan bero 

på att hon inte vill. Flickans pappa citeras däremot i en artikel (001118). I DN fanns inga 

direkta uttalanden från skolledningen, men i Aftonbladet hörs rektorn vid flertalet tillfällen i 

samma artikel (001118). (Detta är den enda påträffade artikeln som innehåller en bild på 

någon annan än själva offret - här rektorn på skolan.)  Inte heller åklagaren citeras mer än en 

gång (010517). Journalisterna kan inte sägas vara subjektiva, med undantag från några 

kommentarer, speciellt i ledaren från 001221, men även 001120 (se ovan). Men några 

distinkta exempel på partiskhet som vid “Grumsfallet” finns inte. Den givna slutsatsen därav 

är att risken inte är lika stor att läsarna ska ha kunnat påverkas i en speciell riktning som kan 

ha konsekvenser för skolan. Men eftersom detta fall beskrivs som extremt med väldigt mycket 

fysisk skada inblandad, är risken ändå stor att skolan framträder som att ha brustit i sitt ansvar. 

 
 

2.2.3 Svenska Dagbladet 
 

Svenska Dagbladet har endast publicerat fyra artiklar rörande fallet, varav en är av allmän 

natur och inte behandlar detta fall nämnvärt. Den första artikeln har samma publiceringsdatum 

som de två andra tidningarna: 001118. Konstigt nog finns det ingen påträffad uppföljning av 

fallet efter den 10 April 2001, alltså före tingsrättens domslut. Det var samma sak i 

“Grumsfallet” som inte heller följdes upp efter hovrättens domslut. 

I den första artikeln (001118) kommer främst skolan till tals genom rektorn på Sävarskolan, 

som försvarar sig mot anklagelserna. Flickan hörs genom sin advokat som menar att skolan 

inte gjort något för att stoppa mobbningen. Artikeln avslutas med citat av rektorn. 

  Tre dagar senare (001121) publiceras nästa artikel, som ger en återblick av vad som hänt. 

Både flickans advokat och skolans rektor framträder med sina åsikter om situationen. En viss 

attityd hos skribenten kan uppfattas i och med att vissa ord sätts inom citationstecken som om 

sanningshalten i uttalandet ifrågasätts: Rektorn på skolan menar att det hela handlar om 
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“olyckor” och att stämningen på skolan är “bra”. Skribenten menar också att uppmärk-

samheten kring mobbning “kränkt” elever och personal.  

En månad senare (001221), som nämnts tidigare,  medger en representant från Skolverket 

att “skolan inte har suttit med armarna i kors, utan gjort jättemycket. Men att det har skett 

missbedömningar.” Denna artikel är det enda exemplet där flickans egna tankar hörs genom en 

dikt som hon skrivit, vilken publiceras. Även flickans advokat hörs. Återigen avslutas artikeln, 

den tredje i rad, av ett uttalande från rektorn, då hon menar att Skolverkets beslut visar på 

brister och att de tar situationen på allvar. 

Den fjärde artikeln, 010222, kommenteras inte här, eftersom skribenten allmänt diskuterar 

lösningar på problemet mobbning.. 

Den sista publiceringen om fallet var 010410, med  en tillhörande notis på framsidan. I 

själva artikeln ges ny information av åklagaren att han undersöker om rektor, kommun eller 

någon politiker har gjort sig skyldig till arbetsmiljöbrott, och därmed kan åtalas för tjänstfel. 

Men menar att han inte söker efter en syndabock, utan hoppas att detta kan bli en 

väckarklocka för kommunpolitikerna. Representant från skolan kommer ej till tals. 

 

 

2.2.3.1  Kommentar 
 

Inte heller i Svenska Dagbladet hörs flickans åsikter, med undantaget från den dikt hon läste 

upp för skolledningen som publicerades. Tre artiklar är neutrala och beskriver mer eller 

mindre båda sidor. I en av dem kan ifrågasättande av rektorns uttalande observeras (001121). 

Den första artikeln vinklas främst ur skolans perspektiv, men även advokaten kommer till tals, 

så det behöver ej betyda något. Sedan kan det diskuteras om tre artiklar avslutas med citat av 

rektorn av ren slump eller om det finns någon baktanke därmed. En artikel vinklas helt ur 

åklagarens perspektiv och inga andra inlägg förekommer (010410). Det gemensamma 

mönstret för artiklarna av detta fall och de av ”Grumsfallet”, är att majoriteten av artiklarna är 

neutrala i båda fallen, och att flickans parti endast tas i en artikel i vardera fall. Det som skiljer 

tidningens ställningstagande åt i ”Umeåfallet” är att endast en artikel företräder kommunen, 

jämfört med fyra i det första fallet. Om detta i själva verket beror på att tidningen har ändrat 

riktning från att sympatisera med skola och kommun beträffande det större utrymme de 

tilldelats, till att inta en mer neutral ställning, är svårt att avgöra. 
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2.3 Fall 3 - “Överkalixfallet” 
 

En 16-årig adoptivflicka har trakasserats sedan mellanstadiet på Strandskolan, Överkalix. En 

pojke på skolan kallade henne för kränkande uttryck av rasistisk natur. Pappan och flickan 

polisanmälde mobbningen tre gånger. Polisen rubricerade trakasserierna som olaga hot, hets 

mot folkgrupp och ofredande. I januari, 2001, dömdes pojken av Haparanda tingsrätt till 5000 

kronor i skadestånd för ofredande av flickan och överlämnade av pojken till socialtjänsten. 

Domen överklagades till hovrätten, som i april bedömde gärningen som “förolämpning” och 

gav avslag om skadestånd men beslutade om överlämnande av 15-åringen, som inte är 

straffmyndig, till vård inom socialtjänsten.  

 
 
2.3.1 Dagens Nyheter 
 

DN är faktiskt den enda tidningen som bevakar och följer fallet, med undantag från en artikel i 

Aftonbladet. Sammanlagt sex artiklar publicerades inom två och en halv månad, mellan 

001112 och 010116. Dock skrevs ingen artikel efter hovrättens dom i april.  

I den första artikeln, 001112, citeras kommunalrådet rakt igenom. Direkta åtgärder 

beskrivs och ingen förnekar det inträffade. Skolans “oförmåga att skydda de utsatta” kritiseras 

av Skolverket.  

Tre dagar senare publiceras en allmän artikel, där skolministern uttalar sig om åtgärder. 

Kommunen i Överkalix med flera kritiseras för att inte ha gjort tillräckligt för att skydda 

mobbade elever.  

Efter tre veckor, 010107, finns en artikel med rubriken “15-åring åtalas för mobbning”. 

Här kommer främst föräldrarnas syn på trakasserierna fram. De kritiserar politikerna i Barn- 

och ungdomsnämnden, men också den aktuella skolan. Beröm ges till den dåvarande 

vikarierande rektorn. DN kontaktade ordföranden i Barn- och ungdomsnämnden för att fråga 

hur kommunen tänker gå vidare för att lösa problemen på Strandskolan. Svaret blev: “Jag är 

mitt inne i en hockeymatch nu. Du får ringa senare.”  

En dryg vecka senare, 010113, beskrivs kommunens konkreta planer mot mobbning. 

Kommunalrådet citeras igen.  
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010126 återges själva rättegången i tingsrätten. Föräldrarnas positiva känslor om domen 

presenteras. Det enda yttrandet från flickan i hela artikelserien finns här och lyder: “Han kan 

inte respektera mig för den jag är”. Skällsord som flickan blivit kallad upprepas flera gånger i 

artikeln. Varken kommun eller skola kommer till tals. Två andra mobbningsfall i Överkalix 

kommun presenteras kort. Den andra artikeln som publiceras samma dag är helt vinklad 

utifrån lärarnas, skolchefens och kommunalrådets åsikter. Rubriken lyder: “Lärarna känner 

skuld och sorg”. Lärarna tycker att allt har blivit väldigt uppförstorat, samtidigt som de är 

kritiska till hur skolledningen har skött sig.  Skolchefen konstaterar att hon inte gjort 

tillräckligt. Kommunalrådet pekar på den förödande effekt som det inträffade har för 

Överkalix: “Om vi ska skapa tillväxt i Överkalix måste vi satsa på utbildning. Därför är det 

förödande det som hänt för bilden av oss här uppe. Men samtidigt är det en möjlighet – det är 

en överlevnadsfråga för oss att komma till rätta med problemen”17. 

 
 
2.3.1.1 Kommentar 
 

Skillnaden mellan publiceringen av detta fall och “Grumsfallet” är att denna flicka är helt 

anonym, och kommer endast själv till tals vid ett tillfälle, (flickan i Umeå hördes aldrig). Inget 

juridiskt ombud för flickan nämns heller. Det är föräldrarna som träder fram med namn, och 

berättar om det inträffade i två artiklar av sex. Slutsatsen är att fallet blir mindre personligt 

jämfört med Johanna Rosenqvists, där även bilder av henne publicerades. (se bilaga 1, 2).  

Ingen artikel visar öppet tidningens eventuella ståndpunkt. Alla publiceringar upplevs 

neutrala utan ironiska kommentarer, vilket kan bero på att inga ledare behandlar fallet. Det 

enda undantaget skulle vara ordförandens svar på frågan om hur de tänkte gå vidare – att en 

hockeymatch upplevs som viktigare än ett mobbningsfall, tyder på att problemet inte tas på 

allvar- i alla fall inte från den personens sida. Sedan vet vi ju inte detaljerna runt kom-

mentaren. 

Det enda iakttagandet som är värt att nämna är att representanter från kommun och skola 

ges betydligt mycket mer plats här jämfört med de andra fallen. Här kommer de till tals i tre av 

sammanlagt sex artiklar. I “Umeåfallet” citeras kommunen i en artikel av sex, och i 

“Grumsfallet” har kommunen/skolan övervägande utrymme i endast fyra artiklar av totalt 

                                                                 
17 kommunalrådet Leif Nilsson ur “Lärarna känner skuld och sorg”, 010126 skriven av Annika Rydman 
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tjugofyra. Kan detta förklaras med den enkla anledningen att då Tidningarnas Telegrambyrå 

(TT)  används som källa blir TT:s förhållningssätt avgörande – att DN tar över TT:s 

perspektiv utan att ifrågasätta – eller kan det vara så att tidningen faktiskt har en annan 

ståndpunkt i detta fall jämfört med de tidigare. En tredje möjlighet kan vara att deras hållning 

blivit “öppnare” i och med den enorma uppmärksamhet som mobbning i skolor har fått. 

Ytterliggare en teori kan vara att DN, som enda korrespondent av fallet, inte känner av 

eventuell press att inta en speciell ståndpunkt. 

Speciellt den sista kommentaren i den sista artikeln är intressant ur den aspekten att den 

berör själva syftet med detta arbete. “Om vi ska skapa tillväxt i Överkalix måste vi satsa på 

utbildning. Därför är det förödande det som hänt för bilden av oss här uppe.” Kommunalrådet 

påstår med andra ord att den uppmärksamhet som media har väckt runt om i landet inverkar 

negativt på hela det drabbade samhället i och med att folk kanske avstår från att flytta dit på 

grund av den negativa “reklam” som Överkalix råkat ut för. Sedan kan man givetvis vända på 

steken och mena att de får stå sitt eget kast, eftersom de inte gjort tillräckligt för att stoppa 

mobbningen. 

Eftersom varken SvD eller Aftonbladet har berört fallet övergripande, är det omöjligt att 

dra några paralleller mellan tidningarna vad gäller detta fall.  

 

 

2.3.2 Aftonbladet 
 

Aftonbladet har inte följt fallet överhuvudtaget, utan nämner det inträffade i Överkalix i en 

allmän artikel om mobbning, som ingick i deras artikelserie kallad “Aftonbladet granskar 

mobbning i skolan”, som bestod av sammanlagt sju artiklar 010813-010816. Denna publiceras 

dagen efter hovrättens dom i “Överkalixfallet”, 010401. De presenterar resultatet av en 

undersökning, som visat att nästan var tredje kommun någon gång har polisanmält mobbning. 

Andra mobbningsfall tas upp, bland annat “Umeåfallet”, och domen av fallet i Överkalix 

rapporteras. Det är faktiskt den enda gången som läsaren kan ha läst om utslaget i någon av 

dessa tidningar. 
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2.3.2.1 Kommentar 
 

Tyvärr, går det inte att utläsa något nämnvärt om Aftonbladets lilla notis av detta fall. Det 

enda påfallande är att de redovisar det inträffade med en större detaljrikedom än vad DN 

gjorde i sina sex artiklar sammanlagt. Både polisens rubriker för trakasserierna, olaga hot, hets 

mot folkgrupp och ofredande, och själva domen beskrivs. 

 
 
2.4 Fall 4 - “Göteborgsfallet” 
 

Grundtanken var, som sagt, att endast utreda tre fall, men eftersom varken Svenska Dagbladet 

eller Aftonbladet behandlade fallet i Överkalix har jag valt att lägga till ytterliggare ett fall, 

som i och för sig inte fått lika stor publicitet som de övriga men som ändå finns representerat i 

både Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Däremot har inte Dagens Nyheter skrivit om fallet. 

Fallet handlar om Matilda Andersson, 21 år, som blev mobbad under årskurs åtta och nio. 

Det hela började efter att hon avstyrt ett bråk mellan ett gäng tjejer som gett sig på en ensam 

flicka. Det ledde till att Matilda anmälde “sina plågoandar” till polisen. Dock lades 

anmälningarna ned, då brott inte kunde bevisas. Därpå anmälde hon skolan till Skolverket, 

som gick igenom ärendet och kritiserade skolan. Men mobbningen fortsatte ändå. 

 

 

2.4.1 Aftonbladet 
 

I den artikel som Aftonbladet publicerade 010814 skildras fallet helt ut Matildas perspektiv. 

Hon beskriver sina egna upplevelser under högstadiet och citeras sammanlagt tretton gånger. 

Underrubriken bygger på hennes uttalande: Det är en viktig markering för att sätta stopp. Hon 

riktar kritik mot skolan “då de inte gjorde något trots att de visste”. Vi kan läsa om hennes 

privatliv, vad hon gör nu och hennes planer för framtiden.  
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2.4.1.2 Kommentar 
 

Här kan en parallell dras till Johanna Rosenqvist som också personifieras och speciellt 

framträder i Aftonbladet (bilaga 2). 

 

 

2.4.2 Svenska Dagbladet 
 

Även artikeln i SvD om fallet är väldigt lång, - till och med snäppet längre än den i 

Aftonbladet, och täcker ett helt uppslag med en stor bild. Det märkliga är att denna artikel 

publiceras nästan hela åtta månader innan den i Aftonbladet – 001221. Trots det är de väldigt 

snarlikt uppbyggda, och ger en detaljerad och täckande bild av bakgrunden och själva 

mobbningen. Även denna artikel är skriven helt ur Matildas synvinkel. Hon personifieras i 

större grad än Johanna Rosenqvist, men nämns aldrig med efternamn. Däremot är det en bild 

av henne på första sidan (bilaga 4). Hon citeras sammanlagt arton gånger och ingen annan 

kommer till tals i artikeln. Rubriken lyder “Jag har mått så dåligt att jag har spytt”, och är det 

absolut enda exemplet på en rubrik i SvD som inletts med ett citat av “offret” i dessa tre fall. 

Journalisten ställer även ett antal frågor som flickan besvarar. Kritiken riktas framförallt mot 

kommunen - både av Matilda och Skolverket- men även mot de som mobbade och de som 

bara såg på och inte gjorde något. 

 

 

2.4.2.1  Kommentar 
 

Att artikeln inte tar upp båda parters synvinkel är förbryllande, då SvD är den tidning som 

mest genomgående i de andra fallen har hållit ett neutralt perspektiv och låtit båda sidor 

komma till tals. I “Grumsfallet” till och med skildrades majoriteten av artiklarna ur kommu-

nens/skolans perspektiv. Att Aftonbladet däremot helt utgår från “offret” är inte lika över-

raskande, då de tenderar att lägga huvudbetoningen på individen jämfört med kommunen. I 

“Grumsfallet” var bara en artikel skriven ur skolans perspektiv och hela elva ur Johanna 

Rosenqvists. 
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3. RESULTATREDOVISNING AV INTERVJUER 
 
Denna del av arbetet är väldigt väsentlig för att kunna besvara frågan hur massmedia påverkar 

allmänhetens bild av dagens skola, eftersom det är omöjligt att läsa sig till allmänhetens 

verkliga och aktuella uppfattning, i alla fall i den litteratur som jag har bearbetat. 

Någon intervju i egentlig fråga kan vi inte prata om, eftersom det i stort sett bara var en fråga 

som jag vill få svar på. Nämligen:  

 

 Hur påverkas du av bilden som media, framförallt tidningar, ger av skolan? 
 

Att kasta ut en fråga som denna utan någon som helst bakgrund skulle inte ge speciellt mycket 

resultatmässigt. Därför inledde jag samtalen med att kortfattat presentera mitt examensarbete 

vad gäller syfte och frågeställningar, samt en kort introduktion om mina fallstudier kring 

tidningsartiklar om mobbning i skolor. Jag hade bestämt mig för att inte leda in de tillfrågade 

på något speciellt spår från början, utan försöka nå fram till deras tankar och åsikter utan att 

påverka dem i någon riktning. Vissa av de utvalda hade betydligt fler åsikter de ville framhålla 

medan andra försökte svara så kortfattat som möjligt för att sedan kunna rusa vidare.  

 

Här presenteras svaren till denna fråga som jag riktade till sammanlagt 30 personer.  I 15 fall 

har frågan ställts till lärare alternativt lärarstuderande, och i de övriga 15 har vanliga personer 

valts ut helt slumpmässigt. Grundtanken var att jämföra och härleda eventuella skillnader i 

svaren mellan de båda grupperna. Bland de intervjuade finns olika åldrar och båda könen 

representerade. Slutsatser av resultatet diskuteras efter presentationen av svaren. 

 

 

3.1 Allmänhetens svar 
 

Efter att ha sammanställt de svar som den grupp som fått representera allmänheten gett (d.v.s. 

de 15 ”vanliga” personerna), går det att härleda vissa genomgripande mönster. 8 av 15 menade 

att de påverkas negativt, varav två sade det rent uttryckligen: en tyckte det var sorgligt att läsa 

om all mobbning som sker. Den andra framhöll att skolan har problem, men att mobbning 

alltid har förekommit men att det inträffar oftare idag på grund av bland annat sämre disciplin. 
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Fem av de övriga, som påverkades negativt, sade att de blir bekymrade av att gång på gång 

läsa artiklar om mobbning. De lyfte framförallt fram att de är bekymrade över att barn far illa i 

skolan samt över den resursbrist som existerar, i form av för få vuxna i skolan och för hög 

arbetsbörda for lärarna. 

Sex tillfrågade påverkas inte alls. Orsaker till detta var följande: en hade inblick i skolan 

så den visste hur det fungerar där och påverkas därför inte av den bild som media ger, men 

sade att om man inte känner till skolan och har egna barn färgas bilden av vad tidningarna 

skriver. Personen i fråga hajar dock till när den läser om mobbning. En annan sade att det 

endast är negativa händelser som publiceras för att media tror att det endast är då som 

artiklarna väcker uppmärksamhet. Att journalister framstår som ”sanningsansikte” i samhället, 

men att de i själva verket inte är det utan bara vanliga människor, var en annan åsikt.  

Personen påverkades dock inte av den negativa bild som media förmedlar. En fjärde menade 

att man får ta det som står skrivet med en nypa salt och istället läsa mellan raderna, eftersom 

inslagen är sensationsbetonade och många gånger förmedlar oförtjänta negativa bilder. En 

femte sade att tidningar bara tar upp extremfall och förstorar upp händelserna, och att de borde 

skriva mer runt om själva fallet och inte bara ge elevens bild vid mobbning, utan istället 

generellt informera om mobbning i förebyggande syfte. Den sjätte ansåg att skolan inte 

ingriper tillräckligt ofta vid mobbning, men menade att massmedia gärna vinklar sina artiklar. 

Endast en av de femton svarade att den inte visste om den påverkas eller inte, men 

menade att felet ligger i resursbristen i skolan och i många fall för svaga skolledningar. 

 

 

3.1.1 Kommentar 
 

Som kanske noterat, är de flesta svaren inriktade på hur skolan bör hantera mobbning eller 

spekulationer om varför den inte lyckas så bra med att hindra mobbning. Det var inte direkt 

denna aspekt som jag hade väntat mig skulle lyftas fram, men de fick å andra sidan samma 

fråga och hur de sedan tolkade den är helt upp till personen i fråga. Därför är det intressant att 

notera att så pass många svarade ungefär likadant, då de är bekymrade över situationen i 

skolan. Endast två kommenterade att tidningarna ofta vinklar artiklarna och att man där av får 

ta det man läser med en nypa salt.  
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 3.2 Lärarnas svar 
 

11 av 15 sade att de inte påverkas av det media skriver om skolan. Däremot väcker det en hel 

del känslor hos dem när just negativa artiklar publiceras. En sade sig bli förbannad då de bara 

skriver om negativa händelser, men tar inte åt sig eftersom den vet hur verkligheten ser ut ute i 

skolan. Personen i fråga tyckte dock att det var helt rätt att drabbade elever får skadestånd om 

de blivit utsatta för mobbning. En annan menade att inte heller den påverkas av det som skrivs, 

men att det lett till mycket diskussion i lärarrummet, till exempel hur man kan förbättra den 

egna skolan och förebygga mobbning. En tredje menade att tidningarna aldrig ger en rättvis 

bild av verkligheten, då man aldrig får läsa om det positiva. En annan sade att det alltid 

framstår som att det är lärarnas eller ledningens fel när barn blir mobbade. Men att det 

samtidigt är rätt av de utsatta att vända sig till tidningen när det har gått tillräckligt långt och 

skolan inte har gjort något för att stoppa mobbningen. Ytterliggare en åsikt var att ordet 

mobbning i sig missbrukas, då varenda liten incident rubriceras som mobbning. Att det är bra 

att tidningarna informerar om vad som händer runt om i landet lyftes fram, men att de många 

gånger bara lyssnar till ”offret” utan att ha kontaktat skolan eller den berörda kommunen. ”De 

ger bara en sida av myntet, och det är sällsynt med båda parters åsikter i samma artikel. 

Kanske skriver de en artikel senare som tar upp den andra sidans åsikt, men då är det för sent, 

eftersom läsaren redan hunnit bilda en åsikt om skolan.” 

Av de fyra som påverkas, menade tre att det var skrämmande att elever säger sig ha blivit 

mobbade i åratal utan att någon vuxen sett eller förstått något. ”Tänk om det pågår runt mig 

själv fastän jag inte ser det?”, var en reaktion. Den fjärde vägrar bidra till den negativa bild 

som skolan ges i media. ”Jag älskar mitt jobb och bryr mig om både mina egna elever och alla 

andras. Jag försöker att inte låta mediabilden bli verklighet på vår skola. Bryr man sig inte 

borde man byta jobb!” 

 

 

3.2.1 Kommentar 
 

Inte helt oväntat var det fler lärare som inte påverkas än vanliga personer. Deras försvar var att 

de har mer inblick i vad som verkligen sker i skolan. Det är ju deras vardag. Åsikterna här rör i 

större grad själva medias delaktighet i att skolan har en negativt rykte. Medias förhållningssätt 
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och koncentrering runt den drabbade skolan lyfts fram, och flera menar att skolan i många fall 

inte får någon chans att försvara sig. Därmed trodde de inte att lärare ofta förnekar att 

mobbning har inträffat utan att lärare kanske har brytt sig och faktiskt gjort något konkret för 

att stoppa mobbningen, vilket sedan inte fungerat. Tre sade att det alltid är lärarna som lastas 

för det inträffade, istället för de verkliga mobbarna. Från många håll framhölls det att 

situationen inte alls är så illa som det framgår i media, och att det inte heller finns några andra 

arbetsplatser som är helt problemfria.  
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4. TEORETISK FÖRANKRING 
 

För att kunna härleda medias, framförallt tidningars, påverkan på skolans rykte måste 

problemet undersökas ur olika vinklar. Tidigare forskning av massmediala effekter på 

allmänheten bör studeras för att kunna avgöra hur läsarna påverkas av det som tidningarna 

skriver om skolan. Det är hos dem som en eventuell påverkan på skolans rykte ligger – det är 

deras åsikter och tolkningar som antingen leder till att skolan har ett bra eller dåligt rykte. 

Sedan kan allmänhetens åsikter påverkas åt det ena eller andra hållet, till fördel eller nackdel 

för skolan. Det är teorin om att media påverkar läsarna som detta kapitel är till för att bekräfta 

eller stjälpa. Kan en människa påverkas av media överhuvudtaget? Påverkar olika tidningar på 

olika vis? Vad spelar journalistens egna åsikter och etik för roll för läsarens bildande av 

åsikter? 

 
 
4.1 Historik om forskning av mediala effekter 
 

Redan på 1930-talet påbörjades forskningen om massmediala effekter. Enligt Kjell Nowak var 

då den förhärskande uppfattningen att massmedia hade ett stort och direkt inflytande på 

människan 18. Något konkret underlag där för fanns knappast. En teori som var gällande efter 

andra världskriget, kallades för “the magic bullet theory” eller för “the stimulus-response 

theory”. Denna teori går ut på att meddelanden från media tas emot på samma sätt av alla 

mottagare och att omedelbar och direkt respons utlöses av sådan stimuli. Den rådande  

uppfattningen var också att den grundläggande mänskliga naturen var likartad från en individ 

till en annan. Människor ärvde mer eller mindre samma sätt av inbyggda biologiska 

mekanismer som gav dem motivation och energi att svara på given stimuli i givna situationer. 

Resultatet blev att allmänheten kunde styras och påverkas av de som kontrollerade media.19 

Hur stor utbredning denna teori hade i Sverige är omöjligt att fastställa. 

Utbredd forskning på 1920- och 30-talet medförde en vändning i synen på medias 

påverkan på allmänheten. Tilltron till “the magic bullet theory” försvann och ersattas av teorin 

att varje individ är den andra olik, och att vi har olika strukturer av behov, åsikter, värderingar 

                                                                 
18 Nowak, 1979 , s 8 
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och färdigheter. Två olika uppfattningar växte fram, nämligen: att människan formas av sin 

miljö, eller att människan föds med en medärvd biologisk struktur. Det fanns även ett 

psykologiskt spår i teorin, kallad “the psychology of learning”. Detta innebar att media ansågs 

vara ett verktyg med vars hjälp man kunde föra vidare idéer till en stor mängd mottagare som 

sedan påverkades psykologiskt, och slutligen förändrade beteende:“ The media were a means 

by which ideas were transmitted to huge numbers of people who made up their audiences. It 

seemed obvious that those ideas would produce changes in the psychological organization of 

those who received the messages. Such learning would in turn alter their behavior.”20 Denna 

teori kom till att bli av stor betydelse för framtida forskning av massmediala effekter, speciellt 

vad gäller marknadsteorier med övertalningssyfte. 

Under tidigt 40-tal utvecklades “the social relationship theory”. Denna innebär att 

mottagaren påverkas av familj och vänner mot ett visst ställningstagande. Framförallt vad 

gäller dem som får informationen genom personer med någorlunda liknande intressen. Denna 

teori bidrog till en större förståelse för grunderna hur publiken påverkas av media. 

Inom forskningen finns tre principer, enligt De Fleur, som är viktiga att ta under 

beaktande, om än flyktigt, för att förstå medias påverkan på omgivningen. På grund av den 

otroliga mängd information som massmedia ständigt omger oss med, är det omöjligt att ta 

emot all information. Därför har vi utvecklat “mentala filter” som sorterar ut stora mängder av 

informationen. Vad som sorteras ut är beroende av den personliga och den nära omgivningens 

intressesfär. En andra princip beskriver att människor av distinkta psykologiska egenskaper, 

med kulturella skillnader och olika sociala nätverk, tolkar medieinnehållet på helt olika sätt. 

Den tredje principen rör minnets kapacitet. Vissa personer kommer lättare ihåg vissa 

händelser. Alla dessa principer måste först noga undersökas innan det är möjligt att förutspå 

medias effekter, menar DeFleur.21 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                            
19 DeFleur, 1989, s 163-165 
20  ibid. s 174 
21  ibid. s 195-198 
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4.2 Måste överhuvudtaget en påverkan ske? 
 

Debatten är het kring frågan om vi påverkas av media eller inte. Källor har främst påträffats 

som stödjer ett sådant påstående.  

Österman & Bernow menar att vi inte föds med vissa åsikter eller föreställningar om 

saker och ting. Men vi skaffar oss intryck, kunskaper och erfarenheter –information- som 

under livets gång successivt bygger upp kognitiva mönster. Grovt uttryckt menar de att vår 

föreställningsvärld är “effekten” av dessa informationer.22  

Hultén diskuterar frågan på följande sätt: “Journalistikens ‘medansvar’ till den bild vi 

skaffar oss av verkligheten diskuteras då och då med liv och hetta. Medierna, menar en del, 

påverkar oss inte. Vi är självständiga varelser som skapar våra egna föreställningar och 

världsbilder. Det låter bra. Men vi gör det i alla fall utifrån den kunskap och de bilder som 

bland annat media ger oss.”23 

De Fleur anser att media odlar våra åsikter om den verkliga världen och formar bilder i 

våra huvuden som påverkar vår uppfattning om vad som är viktigt i samhället: 

 

The press shapes the ‘pictures in our heads’ and influences the ways in which  

we act toward the public issues of today. Media ‘cultivate’ our beliefs about the 

 real world and influence our conduct. The press helps us arrange internal mean- 

ings in the form of an ‘agenda’ of topics to think about and a hierarchy of how  

important they are. Finally mass communications establish, extend, substitute 

 and stabilize meanings for words in our language.24 

 

 

4.3 Vilka individer påverkas av massmedia? 
 

”En effekt inträffar som en följd av något som kallas orsak. Men vi har åtminstone två olika 

slag av orsaker i psykologin: förutsättningar och utlösande händelser,” skriver Nowak. “ När 

jag kastar sönder en fönsterruta med en boll utlöser bollen denna effekt endast under 

                                                                 
22  Österman, Torsten & Bernow, Roger – delkapitel “Visst har massmedia ‘effekter’!” s 57 i Nowak 1979 
23  Hultén, 1993, s 273 
24  DeFleur, 1989, s 290 
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förutsättning att glaset inte är hållfast nog”25 På motsvarande sätt framkallar en yttre händelse 

ett psykiskt beteende hos en person bara i samspel med personlighetsmässiga och andra 

förutsättningar. Detta skulle innebära att alla människor som kommer i kontakt med media inte 

påverkas av allt de läser. Vissa personer har redan åsikter som de håller för starka nog att 

behålla. Ingen påverkan sker. 

Dahlgren menar att det inte finns någon läsarprototyp, utan att alla tolkar en text på olika 

sätt.26 Därav blir effekterna beroende av hur texten tolkas. Mottagaren av media har rollen av 

reagerande part. Effekterna avser förändringar i kunskaper, åsikter, känslor, upplevelser och 

tillstånd hos den enskilda mottagaren.27  

DeFleur anser att medias påverkan på samhället är olika beroende på tidpunkt i historien. 

Därav är det svårt att lyfta fram specifika teorier som gäller alla människor vid alla 

tidpunkter.28 

Om media inte nådde ut till så stor del av allmänheten, skulle ju uppenbarligen inte 

påverkan bli lika omfattande. Runt 70-85% av den svenska allmänheten tar del av TV, radio 

eller morgonpress en genomsnittlig dag, runt 1/3 tar del av kvällspress, tidskrifter eller 

veckopress. Under en genomsnittlig vecka hinner 92% använda morgontidning, och 60-65% 

kvällstidning. Både publikens sociala situation och livssituation har betydelse för 

medieanvändningen.29 

 
 
4.4  Leder likartade mönster i tidningar till likartad påverkan? 
 

När en större händelse inträffar inrikes eller ut rikes, skildras den i stort sett i alla 

nyhetstidningar följande dag. Kan variationen mellan tidningarnas sätt att skriva vara så pass 

stor så att den kan påverka läsaren olika? Det är ju trots allt samma händelse som återges och 

detaljerna kan inte skildras helt olika om artikeln ska överensstämma med verkligheten. 

Givetvis kan olika perspektiv intas, och händelsen kan vinklas beroende på ståndpunkt, men 

rent faktamässigt kan väl utbudet inte vara så stort? “Det är inte så att läsaren får helt olika 

världs- och verklighetsbilder beroende på vilken tidning han läser. Nyhetsmaterialet som 

                                                                 
25 Nowak, 1979, s 47 
26 Dahlgren, 1987, 33 
27 Nowak, 1979, s 15 
28 DeFleur, 1989, s 146 
29 Elliot, 1997, s 103 
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bedöms ha stort intresse bedöms på ungefär samma sätt. Det presenteras också på liknande 

sätt”, menar Andersson-Ek et al.30 

Hur ser då likheten ut mellan de tidningar som jag har valt att undersöka närmare? 

Boëthius menar att ”om Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet bytte ledarsidor skulle det 

knappast märkas. De är häpnadsväckande samstånda i många stycken: nyliberala, kraftigt 

mansdominerade och ointresserade av folket.”31   

En rådande uppfattning är just att påverkan på läsaren sker lättare om det finns ringa 

variation i utbudet av medier. “Ju högre grad av likriktning och monopolisering, desto 

troligare är det att åsikter och värderingar på längre sikt påverkas i en bestämd riktning. 

Åtskilligt av det massmediala innehåll många människor kommer i kontakt med är 

åsiktsmässigt mycket likartade, och kan alltså mycket väl tänkas påverka attityderna”, menar 

Nowak, och påstår vidare att ”det samlade mediautbudet är så enhetligt i vissa avseenden att 

det inverkar på publikens uppfattning om vad som är vanligt och normalt i samhället.”32 En 

utveckling av Nowaks teori, är att medias budskap inte bara når publiken direkt utan även 

indirekt genom att människorna talar med varandra om medias innehåll. Det media tar upp 

fungerar som “dagordning” för publiken och anger samtalsämnena för dagen och vilka 

dagsfrågor som är viktiga. 33 Även Kjellmor et al. anser att media i hög grad bestämmer vad 

som uppfattas som normalt eller onormalt och därmed vad som är problem i samhället.34  

Att media ofta skriver om mobbning i skolan är ingen nyhet längre. Frågan är hur alla 

rapporter inverkar på läsarens åsikter om skolan. Att en frekvent upptagning i media av våld 

och brott medför eventuella vanföreställningar om det egentliga förekommandet av våldsbrott, 

är en möjlighet, menar Dalqvist,.35 Även om detta främst appliceras på TV-tittande, skulle det 

indirekt innebära att antalet mobbningsfall uppfattas som högre än vad det i själva verket är.  

 
 
 
 
 

                                                                 
30  Andersson-Ek, 1999, s 9 
31  Boëthius, 2001, s 234 
32  Nowak. 1979, s 10 f 
33  ibid, s 11,13 
34  Kjellmor, Staffan, Lundberg, Dan & Nowak, Lilian -dellkapitel ”Informationsklyftor och effekttänkande” s 55          
(Nowak 1979) 
35 Dalqvist, 1998, s 82 
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4.4.1 Olika utformning - olika påverkan? 
 
Att tidningar påverkar läsaren olika beroende på deras utformning, är en möjlighet som också 

måste tas under beaktande. “Nyhetsartiklar med samma innehåll men olika utformning 

påverkar därmed olika. Säkerligen har rubriker, ingresser och bilder samt början av artiklarna 

betydligt större betydelse för vilka budskap en artikel förmedlar än själva brödtexten och 

framförallt slutet av denna”, skriver Carlsson.36  Hon fastställer också att en genomsnittlig 

läsare endast läser igenom ett fåtal artiklar helt och hållet. Många skummar endast igenom 

ingressen och vad som står i denna blir då avgörande. Journalistens bearbetningar av 

materialet - i sitt val av bild, rubrik, ingress och layout - förstärker höjdpunkter och valda 

infallsvinklar, vilket i sin tur innebär att dramatiska och sensationella aspekter poängteras.37 

 
En annan uppfattning är att det inte bara är mediet utan även den sociala bakgrunden som kan 

ha betydelse för hur mycket vi bearbetar information från olika medier. Läsaren kan influeras 

av en yttre påverkan vid sidan om själva tidningen. Effekterna av en text behöver ej äga rum 

på det medvetna planet, utan är beroende av bakgrund, intressen, själva tidningen och textens 

gestaltning, anser Dahlgren.38  

Medias påverkan behöver heller inte resultera i omedelbara effekter på en specifik grupp 

mottagare utan kan ske genom indirekt och varaktig påverkan på samhället i sig. Detta är 

främst en teori som har framgång inom senare forskning.39 

 

 
4.5 Förklaring till uppståndelsen kring mobbning i tidningar 
 
En orsak kan vara att medierna alltmer med tiden själva har påtagit sig myndighetsuppgifter. 

Media tillhandahåller också information om medborgarna, deras förehavanden, attityder och 

så vidare, riktade till makthavare på olika områden. Det kan gälla opinionsundersökningar, 

stämningar på arbetsplatser med mera.40 

Speciellt åren 1960 och 1990, visar en undersökning, är myndighet tillsammans med pri-

vatsfär en mycket vanlig kombination i tidningar. Denna kombination uppträder i dubbelt så 

                                                                 
36  Carlsson, 1988, s 109 
37  ibid, s 111 
38  Dahlgren, 1987, s 33 
39  DeFleur, 1989, s 202 
40  Ekecrantz & Olsson, 1998, s 59 
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stor andel av artiklarna som år 1935. Man kan här ana Expressen-journalistikens genomslags-

kraft: mäktig myndighet mot drabbad medborgare, skriver Ekecrantz & Olsson.41 Denna 

företeelse verkar stämma i allra högsta grad vad gäller de utvalda mobbningsfallen, då en 

skola, och en hel kommun står mot en ung flicka. I samma undersökning framgick att enskilda 

människor framträder i tidningar mycket oftare 1990 än 1935 – en ökning från 13% till 22%. 

Tidningarnas register förändras och vidgas för händelser som vanliga människor kan vara 

inblandade i. Tidningarna kryper närmare läsarna och har mycket mer individuella profiler än 

tidigare. Intervjuer med de drabbade är vanligt. Även en ny form av brottsjournalistik är 

märkbar, som vinklar brottet på brottsoffren.42 

 

Medierna har även en nyckelroll i medierade konflikter eftersom de placerar  
sig mellan parter och mellan parterna och allmänheten. Därför beror utgången  
av konflikten inte bara på parternas beteende,utan också på medierna. De styrs  
i sin tur bland annat av journalistiska normer, attityder, arbetsvillkor samt av  
journalisternas och medias egenintressen.43 

 

Vad krävs då för att en nyhet ska väcka vår uppmärksamhet? Grunden för skapandet av 

uppmärksamhet ligger i att läsaren övertygas om att den är berörd av vad texten har att 

meddela. Nyheten fungerar, paradoxalt nog, bara om den inte rör något helt nytt. Den måste i 

vart fall referera till något som är bekant för oss genom att den tidigare rapporteringen redan 

”namngivit horisonten” skriver Ekecrantz & Olsson.44 

Dagligen följer tidningarna upp nyheter, vidareutvecklar och belyser konsekvenser. En 

riktigt bra nyhet håller i flera dagar genom uppföljning.45  När ett mobbningsfall inträffar är 

det en nyhetshändelse. Skulle ytterliggare ett fall hända kort tid efteråt får det större uppmärk-

samhetsvärde och väcker frågor hos allmänheten. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                                 
41  ibid. s 160 
42  ibid. s 231 f 
43 Ekecrantz & Olsson, 1998, s 225 
44  ibid, s 28, 338 
45 Andersson-Ek et al, 1999, s 19 
46 Boëthius, 1997, s 29 
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4.6 Betydelsen av journalistens förhållningssätt 
 
4.6.1 Objektivitet – eller bristen därav 
 
Om det nu förhåller sig så att människan påverkas av media på ett eller annat sätt, som de 

flesta teoretiker anser, borde den aktuella tidningens ståndpunkt vara väsentlig för vilken typ 

av effekt artikeln har på läsaren. Att objektivitet är viktigt för att inte undermedvetet påverka 

läsaren i en eller annan riktning vet nog varje skribent. Frågan är hur det förhåller sig i 

verkligheten? Åsikterna om medias förhållningssätt till “denna princip” går brett isär. En 

representant för de som anser att media är av en subjektiv hållning är av följande åsikt: 

“Medierna säger sig stå som garant för yttrande- och tryckfriheten. Detta är inte sant. De 

censurerar, redigerar och utelämnar, stryker ner och refuserar, bestämmer dagordningen och 

avgör vilka som ska tillåtas komma till tals, de överdriver, ljuger, vinklar, sensationerar och 

dramatiserar.”46 

Andersson- Ek beskriver situationen så här: ”Journalisterna försvarar sig naturligtvis med att 

de efter bästa möjliga förmåga försöker välja ut det mest intressanta som vinkel och att de inte 

sneglar på egen vinning eller strävar efter att gynna någon part”.47 

Andra är av den uppfattningen att det helt enkelt är omöjligt att vara helt objektiv.  

 

Nyhetsjournalistiken strävar efter en neutral och balanserad presentation. Ibland  
kallas den för ‘objektiv’ men naturligtvis utan att kunna vara det , eftersom allt- 
ing som skildras alltid kommer att berättas utifrån ett visst perspektiv oavsett man 
vill det eller inte. /…/ Också Turén påpekar att ett visst mått av fiktion är ound- 
vikligt inom journalistiken, eftersom ingen beskrivning kan vara fullt sanningsenlig. 
 Journalisten måste ju välja bland en stor mängd fakta, intryck och information.  
 Han måste också skapa en berättelse och klä sina upplevelser och uttryck i ord.48 

 

Men som reporter förväntas man vara objektiv, skriver Boëthius. “Det är journalistikens 

adelsmärke. Problemet är naturligtvis att det inte finns någon sådan objektivitet./…/ Objek-

tivitet betyder oftast att skildra händelser och personer i samma anda som resten av 

medievärlden/…/ Objektivitet har kommit att betyda att ha samma nyhetsvärdering som de 

stora, borgerliga mainstream-tidningarna.”49 

                                                                 
47 Andersson-Ek, 1999, s 125 
48  Hultén, 1993, s 23 – citat av Thurén, samt s 237 
49  Boëthius, 2001, s 134 
50  ibid. s 73 
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En annan orsak till att en text är vinklad är kanske att reportern intar ett slags rutin-

perspektiv, ett invant och accepterat förhållningssätt, eller övertar ett traditionellt perspektiv 

av källor som får komma till tals, skriver Hultén.50 Betyder det att journalister rapporterar 

nyheter utifrån tidningens värderingar och utan att vara medveten om detta väljer att vinkla 

texten i denna speciell riktning? Betyder det vidare att risken är större att journalisten tar parti 

för den enda sida som får komma till tals i artikeln än om båda sidors perspektiv redovisas? 

Carlsson menar att om en aktör kan gynnas i ett avseende och missgynnas i ett annat genom 

den bild som media ger, vilket ger en uppfattning om massmedias partiskhet. 51 Frågan om 

media medvetet väljer sida och tänker igenom de konsekvenser deras publicitet kan leda till, är 

väsentlig i detta sammanhang. Carlsson menar att även om mediebilden utgör ett centralt 

maktinstrument innebär inte detta nödvändigtvis att det är journalisten eller media som 

bestämmer utseendet på den bild som förmedlas av omvärlden.52 Vem det annars skulle kunna 

röra sig beskrivs inte. Hon skriver å andra sidan att journalistiken vinklar händelser och 

innehåll, och alltid försöker hitta aspekter som antas öka intresset hos publiken som helhet. 

Detta sker bland annat genom att detaljer förstoras. Särskilt tydlig är vinklingsprincipen i 

kvällspressen, som ofta använder sig av hårdvinkling -överdriven vinkling som skapar falska 

bilder av verkligheten hos publiken, skriver Carlsson.53 

 
 
4.6.2  Trovärdighetens betydelse för påverkan 
 
En intressant fråga är vilken roll mediets trovärdighet spelar när det gäller att fastlägga en 

effekt på läsaren. Förhåller det sig till exempel så att läsaren påverkas mer av en tidning som 

hon anser vara seriös? Hur trovärdig är dagspressen jämfört med andra medier enligt 

allmänheten? Elliot skriver att mediepubliken gör klar skillnad mellan olika medier när det 

gäller just trovärdighet, och att dagspressen som institution som regel åtnjuter mindre 

förtroende än många andra institutioner.54 Enligt en undersökning presenterad av Elliot, har en 

majoritet av svenskarna tilltro till den lokala morgonposten: 52% hade stort förtroende, och 

9% litet (1993). För morgonposten i Stockholm hade 28% stort förtroende och 18% litet. 

                                                                 
 
51  Carlsson, 1988, s 8 
52  ibid, s 43 
53  ibid. s 111 
54  Elliot, 1997, s 32 
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Kvällsposten var den post som erhöll ett förtroendeunderskott (-33) totalt sett, med endast stort 

förtroende hos 15% av de tillfrågade och hela 48% hade litet förtroende för kvällsposten. 55  

Elliot skriver också att morgontidningen har sina förtroendestarka bland högutbildade och 

storstadsbor, och förtroendesvaga bland lågutbildade, arbetare och jordbrukare. Kvällspostens 

förtroende däremot sjunker med ökande socialt status. Klass, genus, utbildning och boendeort 

påverkar läsarens förtroende. Trots att kvällsposten har mycket större upplagor och är spridd 

över hela landet, är både statusen och den sociala kulturella imagen låg.56  Innebär detta att ju 

större spridning mediet har, desto högre förtroende har den bland allmänheten, vilket Elliot 

påstår? Även Hultén skriver att läsaren gör skillnad mellan läsarter inom journalistiken.  

”Kvällstidningen läser vi som sagt på ett sätt, morgontidningen på ett annat och veckopressen 

på ett tredje. Man läser men sätter tilltro till det man läser på lite olika vis och även sådant som 

man inte uppfattar som ‘riktigt sant’ kan ju alltid förklaras med talesättet ingen rök utan eld.”57 

Boëthius försäkrar däremot att det sker en hel del rökutveckling medialt utan att det finns 

någon eldhärd alls.58 

 
 

4.7 Journalistisk etik 
 

Under rubriken ‘journalistisk etik’ ryms en mängd olika delfrågor, varav många vi inte kan ta 

upp här. Ytterst handlar samtliga om journalistens förhållningssätt gentemot sitt material. 

Förenklat kan det sägas gälla värderingar, normer och lojalitet hos journalistkåren.59 Existerar 

det då någon äkta etik inom journalistiken? Bryr de sig överhuvudtaget om vad som händer 

med informationen så fort de har klarat deadline? Finns det någon medkänsla för de personer 

som hängs ut? Enligt Boëthius, existerar inte den människa som inte kan skrivas och rapport-

eras sönder och samman av medierna, om de bestämt sig för det eller gripits av psykos. Och 

nu när media inte längre ha någon etik eller moral och bara inriktar sig på att sälja kan vad 

som helst hända. Och det gör det också.60 

                                                                 
55  ibid. s 149 
56  ibid. s 179-182, 147 
57  Hultén, 1993, s 25 
58  Boëthius, 1997, s 53 
59  Carlsson, 1988, s 197 
60  Boëtsius, 1997, s 53 
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Bör en journalist ta hänsyn till de skador som publiciteten kan förorsaka? I så fall på 

vilket sätt? Vissa menar att sanningen inte skadar, i alla fall inte på längre sikt, medan andra 

medger att sanningen faktiskt kan skada men förnekar att det råder en etisk konflikt eftersom  

de sätter “sanningen” främst. Pressetiskt finns ett intresse att minska uppmärksamheten, 

särskilt på personer i samband med brott. Men just brott mot personer har dock ett högt 

nyhetsvärde, skriver Carlsson. 61  

Tryckfriheten i Sverige garanteras sedan 1774 i en grundlag kallad Tryckfrihetsför-ordningen, 

vilken ger alla rätt att i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter. Men det är inte bara denna 

förordning som reglerar vad som får respektive inte får skrivas i tidningar. Utöver lagen finns 

också etiska regler som har till syfte att skydda enskilda mot publicitetsskador.62  

 

De etiska publicitetsregler som gäller enligt Andersson-Ek63 är följande: 

ð Ge korrekta nyheter:  -- var kritisk mot nyhetskällan 

ð Respektera den personliga integriteten:  -- överväg noga publicering som kan kränka 

ð Var varsam med bilder – bildmontage, retuschering får ej vilseleda eller lura läsaren 

ð Hör båda sidor:  -- återge alla parters ståndpunkter 

ð Var försiktig med namn – överväg konsekvenserna av publicering av namn 

 

Journalisten ställs inför praktiska avvägningsproblem. Hur noga ska de kontrollera en uppgift? 

DeFleur är av den uppfattningen att selektivitet och förvrängningar av nyheter är produkter av 

faktorer utanför reporterns, redaktörens och producentens kontroll. Plats och tid är dyrbart och 

reportagen måste kortas ned, vilket innebär att många detaljer försvinner.64 De utsätts vidare 

för påtryckningar och frestelser att tumma på den journalistiska moralen. De konfronteras med 

olika etiska principer som står i konflikt med varandra, där problemet inte bara är att välja 

mellan rätt och fel, utan också att avgöra vad som är rätt respektive fel. De måste också ta 

ställning till filosofiska och psykologiska problem.65 Går det att uppnå en objektiv sanning 

eller är alla åsikter subjektiva och relativa? Brist på tid och resurser kan bidra till att fakta-

                                                                 
61  Carlsson, 1988, s 210 
62  Andersson-Ek, 1999, s 137 
63  ibid. s 231 
64  DeFleur, 1989, s 260 
65  Carlsson, 1988, s 177 
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kontroller inte hinns med så noggrant som journalisten skulle vilja. I så fall ligger det etiska 

ansvaret hos ägare och/eller redaktionsledningen, menar Carlsson.66 

                                                                 
66  ibid, s 179 
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5. DISKUSSION – EFFEKT PÅ SKOLANS RYKTE 
 

Att nå ett tillfredsställande svar på frågan om hur massmedia påverkar allmänhetens bild av 

dagens skola, har varit betydligt svårare än jag hade förväntat mig. Jag upptäckte ganska snart 

att det inte räckte med att förkovra mig i litteratur för att nå fram till ett resultat. Trots det har 

jag haft väldigt stor nytta av den litteratur jag har använt mig av för att kunna bilda ett 

teoretiskt perspektiv av massmedias påverkan generellt. Givetvis kan ingen forskare applicera 

den ofantliga mängd av teorier som finns om massmedial påverkan enbart på dess konsekvens 

för en enskild institutions rykte, som skolans, eftersom en sådan teori nästan enbart skulle 

bygga på spekulationer. Nackdelen med metoden fallstudier i detta arbete är att materialet kan 

tyckas tungt att läsa beroende på den stora mängd information den täcker. Eftersom antalet 

artiklar ej kunde beräknas innan insamlingen påbörjades, skulle det känns onaturligt att sålla 

bort ett visst antal artiklar bara för att minimera omfånget. Därför har jag valt att inkludera alla 

påträffade artiklar som rör fallen för att göra studien så fulländad som möjligt.  

 

5.1 Allmänhetens bild av skolan 
 
För att kunna besvara frågan hur allmänhetens bild påverkas, måste självklart “allmänheten” 

sättas i fokus. Först då kan en sanningsenlig bild av deras uppfattning om skolan fås fram. 

Själva gruppen tillfrågade bör också vara av större format än den som jag har tillåtit inom 

ramen för detta arbete. Sedan är det inte helt säkert att det skulle kunna gå att härleda samma 

mönster vid en omfattande intervju som i min småskaliga. Den röda tråden som jag hittade i 

de intervjuer som jag genomfört är att 53% av allmänheten påverkas negativt av det media 

skriver om skolan, medan endast 26% av lärarna påverkades negativt. Med andra ord hela 

73% av lärarkåren påverkas inte alls av det som står att läsa i tidningar om skolan. Deras 

främsta argument är att de vet hur verkligheten ser ut, eftersom det är deras vardag, och därav 

vet att det inte är så farligt som det beskrivs alla gånger. Resultatet, att mer än 50% av 

allmänhetens bild av skolan påverkas negativt av media, är för mig inte chockande på något 

sätt, eftersom media är den enda kontakten som många människor har med skolan. Vad för 

slags innehåll som då publiceras, samt hur det publiceras, är givetvis av väldigt stor betydelse 

för dessa personers uppfattning av skolan. Svårigheten med att ställa frågor till allmänheten 
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om hur deras bild av skolan påverkas är att vi inte vet från vilket media de får sin uppfattning. 

Sannolikheten är kanske störst att de läser mer om skolan i tidningar än vad de hör i radion 

eller ser på TV:n, men helt säkra kan vi inte vara. Den trovärdigaste möjligheten är nog att alla 

medier tillsammans bidrar till att påverka den enskilda individens bild. Därför har det varit 

extra problematiskt att knyta resultaten till den inriktning på tidningar som jag har valt. 

För att få en så bred och allsidig bild av medias påverkan som möjligt, har jag även valt att 

titta på forskning som lämnar dörrarna öppna för teorier om att vi påverkas olika som 

människor bland annat beroende på vår sociala och kulturella situation. Den första teorin om 

ämnet den så kallade “the magic bullet theory”, som innebar att alla mottagare påverkas på 

samma sätt, förkastar jag på samma sätt som senare forskare gjorde. Jag tror helt klart att vi 

påverkas olika utifrån olika förutsättningar. Påverkan är beroende av såväl bakgrund, intressen 

och själva mediet. Jag tror själv att det ligger en hel del sanning i “ the social relationship 

theory”, och att vi till en viss grad påverkas av vår familj och våra vänner mot ett visst 

ställningstagande. Naturligtvis står man sig själv närmast, men jag tror att vi lyssnar mer på 

vad de i vår omgivning tycker än helt okända källor. Slutsatsen blir att mångas bild av skolan 

kanske inte påverkas lika mycket av media som den gör av deras omgivning. Samtidigt tror 

jag att det ligger något i Nowaks teori om att vissa personer inte låter sig påverkas 

överhuvudtaget - speciellt de som redan har starka åsikter om ämnet, och att vi har “mentala 

filter” som sorterar bort stora mängder av information. Vad som sorteras bort beror på det 

egna såväl som omgivningens intresse. Helt klart är i varje fall att vi inte tar åt oss av allt vi 

läser till lika stor grad. Ämnen som ligger oss närmare om hjärtat intresserar vi oss mer för och 

kan diskutera i all oändlighet. Annan information får oss knappt att rycka på axlarna och 

försvinner ut ur vårt medvetande så fort det har kommit in. Jag vill dock tillägga att vi 

antagligen påverkas mer på ett omedvetet plan än vi tror oss göra. 

 

5.2 Konsekvenser för skolans rykte 
 
Teorier om vilken konsekvens medias påverkan har för skolan har främst påträffats i 

tidningsartiklarna. Speciellt personalen på de drabbade skolorna i fallen beskriver situationen 

som jobbig. Främst är det all massmedial uppmärksamhet som skolan fått som påverkar 

skolans rykte negativt. Om skolor generellt sätt påverkas av ett lokalt mobbningsfall är svårt 

att avgöra, utan framförallt är det den drabbade skolan som får lida av konsekvenserna efter 
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skriverierna. Konsekvensen kan vara att skolan inger ett oseriöst intryck och att förtroendet för 

skolan minskar hos befolkningen, vilket i sig kan leda till att andra skolor väljs. Naturligtvis 

påverkas även arbetsklimatet på den aktuella skolan negativt, och det kan vara svårt att 

komma vidare. I Överkalix menar kommunalrådet att all uppståndelse får en förödande effekt 

för tillväxten av bygden. Indirekt menade han antagligen att inte lika många, speciellt familjer 

med barn kan tänkas, väljer att flytta dit när de vet att skolans rykte inte är det bästa. I Umeå 

menar rektorn att stämningen på skolan är upprörd och elever och personal känner sig kränkta 

av skriverierna eftersom de inte känner igen sig. Även skolan i Grums har fått skarp kritik, 

speciellt av Johanna Rosenqvist som menade att hon aldrig skulle sätta sina barn där och att 

hon inte litade på skolan tillräckligt. Här är det främst Aftonbladet som kritiserar den drabbade 

skolan genom att publicera citat från den mobbade (som ovanstående), som starkt påverkar 

läsaren, och referera till den som "den stora bråkiga Jättestenskolan". Det tråkiga är att jag, 

som läsare, får intryck av att artikelförfattarna eller de som tilltalas många gånger drar alla 

skolor och lärare över en kam. Det finns faktiskt många skolor som har välutvecklade anti-

mobbningsprogram och där mobbning förhindras innan det går för  långt. Dessa kommer 

aldrig till tals, eftersom de antagligen inte anses inneha tillräckligt högt nyhetsvärde. En 

vinkling som vore intressant att undersöka närmare är hur länge det dröjer innan spåren av 

mobbningsfallen suddas ut och glöms bort. Kanske får skolan alltid behålla stämpeln av att 

den en gång inte tagit sitt ansvar?  

Frågan som återstår är om media på något sätt påverkar skolan positivt genom deras 

uppmärksammande av skolmobbning. Det enda positiva som jag har funnit är att det hjälper 

till att öka medvetenheten hos de ansvariga på skolorna och visar att mobbning bör tas på 

största allvar. 

 

5.3  Tidningarnas olika sätt att ta ställning leder till olika påverkan 
 

Något som har varit intressant att undersöka, och som kanske till och med upplevs ha 

tonvikten i detta arbete, är hur tidningars olika sätt att skildra och vinkla en artikel kan leda till 

olika påverkan hos läsaren. Vad jag framförallt inriktade mig på när jag analyserade alla 

artiklar berörande fallen var att avslöja en eventuell vinkling åt det ena eller andra hållet. Hur 

många artiklar vinklades utifrån den mobbades sida och hur många verkade undermedvetet 

eller medvetet stödja den stämda skolan och kommunen? Det var främst i ledarna som de 
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verkligt subjektiva åsikterna trädde fram, vilket är helt befogat eftersom det är där som de ska 

ta ställning och visa sina åsikter. Men det fanns dock många vanliga artiklar som helt öppet 

utgick från den mobbades perspektiv eller vice versa. Aftonbladet är den tidning som skildrar 

fallet utifrån den mobbades synvinkel i flest artiklar, och som även publicerat flest antal ledare 

rörande fallen. Framför allt kan journalisternas ställningstagande läsas in i val av rubrik. I 

Aftonbladet börjar hela fem artiklar med ett ”jag-citat” från offret, till skillnad från SvD som 

bara har ett, och DN inget. Vinklingsprincipen beskrivs som särskilt tydlig i kvällspressen, 

enligt Carlsson, vilket vi alltså har fått bekräftat i fallstudien. Resultatet blir att falska bilder av 

verkligheten skapas i större utsträckning hos läsare av Aftonbladet än av morgontidningarna. 

Å andra sidan läser endast 60-65% kvällspress per genomsnittlig vecka, medan 92% använder 

morgonpressen enligt Elliotts undersökning. Effekten av denna snedanvändning blir att 

betydligt fler läsare påverkas av morgonpressens vinklingar och ställningstagande. Speciellt då 

morgonpressen inger större förtroende än kvällspressen enligt undersökningen.  

Svenska Dagbladet däremot är den tidning som har representerat kommun och skola 

mest. I det första fallet var representanter från skola eller kommun i fokus i 36% av artiklarna. 

I det andra fallet publicerade de en artikel från varje sida, och i det fjärde en artikel som var 

vinklad utifrån den mobbade. SvD är också den tidning som har publicerat det största antalet 

neutrala artiklar sett utifrån antalet publicerade artiklar (med neutral menar jag sådana som 

antingen inte tar upp någon sida eller ger båda sidor likartat utrymme). Dagens Nyheter 

däremot är den tidning som med klar majoritet har publicerat flest antal artiklar i alla fallen, 

förutom i det sista.  

De mest distinkta exemplen på partiskhet finns i alla tre tidningar vid publiceringen av  

“Grumsfallet” (om vi bortser från "Göteborgfallet" då skola eller kommun inte kom till tals 

överhuvudtaget). Den givna slutsatsen därav är att risken inte är lika stor att läsarna ska ha 

kunnat påverkas i en speciell riktning i de övriga fallen. Men eftersom till exempel 

”Umeåfallet” beskrivs som extremt med väldigt mycket fysisk skada inblandad, är risken ändå 

stor att skolan framträder som att ha brustit i sitt ansvar, vilket i sig påverkar skolans rykte. 

Flera artiklar har påträffats där själva mobbningen konkretiseras. Själva händelserna beskrivs i 

detalj och de skällsord som använts upprepas. Detta leder förmodligen till att läsaren blir 

ytterliggare engagerad i läsningen och det blir lättare att se att ett stort fel har begåtts.  
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Brott mot enskilda personer påstås ha ett högre nyhetsvärde och behandlas därför väldigt 

frekvent i media, men pressetiskt finns ett intresse att minska uppmärksamheten. Vad en 

journalist bör skriva och inte utifrån ett etiskt perspektiv är ett svårt dilemma. Att det är svårt 

för en tidning att vara helt objektiv går inte att kräva påstod vissa använda källor, vilket jag 

tror ligger en viss sanning i, men för den sakens skull kan graden av partiskhet regleras, så att 

det i det här fallet inte sker på den svenska skolans bekostnad! En av de etiska 

publicitetsreglerna fastställer faktiskt att båda sidor ska höras och alla parters ståndpunkter ska 

komma fram vid publiceringen, vilket nu med facit i handen inte har efterföljts speciellt 

konsekvent. Vad gäller regeln att noga överväga publicering som kan kränka, skulle jag vilja 

påstå att de många gånger inte har tänkt på att det de skriver kan uppfattas kränkande av 

skolpersonalen och eleverna på skolan. Som framgick av intervjuerna med lärarna upplevs det 

som orättvist att lärarna inte själva får komma till tals. I samtliga 82 artiklar hördes lärarens 

egna uppfattning vid endast ett tillfälle (”Grumsfallet”, DN 991006). Däremot pekas lärarna 

gång på gång ut som syndabockar och ha brustit i sitt ansvar. Även om detta nu skulle vara 

sant, måste även de ges en chans att berätta vad som har hänt i deras ögon. Det är dock ingen 

tidning som aldrig vinklar fallet utifrån kommunens/skolans synsätt. Men i ”Grumsfallet” i 

Aftonbladet gavs skolans bild först två år efter att fallet hade blivit känt (991116). 

Förutom partiskhet, tror jag även att tidningens sätt att presentera den mobbade är 

avgörande. Aftonbladet är den tidning som personifierar personerna som utsatts för mobbning 

i störst grad. Både Johanna Rosenqvist och Matilda Andersson publiceras med fullnamn och 

ålder. Framförallt får vi reda på mycket om Johanna som privatperson; om hennes familj, var 

hon bor och om personliga åsikter och känslor. Flickan i ”Umeåfallet” är den enda som är 

anonym i alla tre tidningarna. Att en tidning väljer att personifiera huvudpersonen underlättar 

läsarens ställningstagande - desto mer vi får reda på, desto starkare band bildas till individen, 

och därmed förstärks skolans negativa rykte. Skolan uppfattas lättare som en stor och anonym 

myndighet jämfört med det välkända  och oskyldiga ”offret”.  

 
 
5.3  Media kontrollerar de dagliga samtalsämnena 
 

Nu återstår att diskutera om det finns något gemensamt mönster mellan tidningarna. Om 

materialet åsiktsmässigt är mycket likartat är chansen större att det leder till en större påverkan 
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– under förutseende att läsaren tar del av nyheterna i olika källor (annars kommer det ju aldrig 

till hans eller hennes vetskap att en annan tidning skrivit likadant). Jag har funnit teoretiskt 

belägg för att media bestämmer vad som uppfattas som normalt och vanligt i samhället, 

genom att de skriver relativt enhetligt och väldigt frekvent om en händelse. Det media tar upp 

fungerar som “dagordning” för publiken och anger samtalsämnena för dagen och vilka 

dagsfrågor som är viktiga.  67 Detta skulle innebära att allmänheten tror att mobbning 

förekommer mer än vad det gör eller att fler skolor ses ha problem – något som definitivt 

nedvärderar skolans rykte generellt.  

Kan vi då påstå att dessa tre tidningar presenterar det inträffade på samma sätt? Självklart 

är svaret nej. De publicerar artiklarna vid olika datum, med vissa intressanta undantag, och de 

förhåller sig olika till innehållet. Den samstämmighet som jag har lyckats hitta rör fall ett och 

två. I ”Grumsfallet” publicerar alla tre tidningar varsin ledare som tar parti för 

mobbningsoffret samma dag (001222)! - vilket kan tyckas besynnerligt. DN och SvD 

publicerar dock samma dag ytterliggare två (SvD) – tre (DN) artiklar var. 991005 publicerades 

två artiklar i DN och SvD som båda vinklades ur flickans parti. 991107 publicerades en annan 

ledare i DN som stödjer flickan, och dagen efter kom en ledare i Aftonbladet som också 

stödjer flickan. I det andra fallet publicerar alla tre tidningar artiklar 001118 och 001221. I det 

första fallet har alla tre en neutral hållning, medan DN och Aftonbladet stödjer flickan i det 

andra fallet, då SvD är neutral. 010517 publicerade DN och Aftonbladet sina två sista artiklar 

rörande fallet, men de har inte samma hållning. Naturligtvis går det att hitta vissa samband 

mellan tidningarna, men om det finns någon naturlig förklaring till detta är omöjligt att säga. 

Vad gäller samband inom samma tidning mellan fallen, vill jag lyfta fram följande. 

Aftonbladet är den tidning som mest konsekvent behåller sin inställning i samtliga fall och 

fokuserar sig främst på den mobbade. Nämnvärt är dock att antalet citat från den mobbade 

reducerades i fall 2, till att återigen dominera i fall 4. Att personifiera huvudpersonen verkar 

vara en hög ambition, samt att inkludera så mycket detaljer som möjligt runt storyn för att 

uppnå en mer dramatisk effekt.. Dagens Nyheter däremot går från att överrepresentera den 

mobbade till att ge personen ifråga mindre och mindre utrymme - i tredje fallet kommer till 

och med skola/kommun till tals oftare än den mobbade.  Ett stort engagemang visas i samtliga 

fall med debatt, politiska följdfrågor och konsekvens för framtiden och en vilja att följa upp 

                                                                 
67  Nowak, 1979, s 11,13 
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fallen så fort minsta möjliga utveckling har skett (förutom i ”Göteborgsfallet”). Svenska 

Dagbladet är den tidning som genomgående har publicerat minst antal artiklar. Fallet står i 

centrum som rättsligt mål och att ge utrymme till privatpersonen verkar inte vara av samma 

prioritet som att hålla diskussionen på en neutral och saklig nivå. SvD presenterar främst 

skolans och kommunens bild i fall 1, men blir mer neutral i andra fallet för att något oväntat 

enbart vinkla fall 4 ur den mobbades synvinkel. Tilläggas bör också att det i samtliga tidningar 

är många olika journalister som har arbetat med fallen, och därav har det inte varit möjligt att 

upptäcka om de enskilda journalisterna har ändrat inställning till skolan under årens lopp. 

 

5.4  Slutsats 
 

Med tanke på vad som går att läsa i pressen är det faktiskt inte så konstigt om många har en 

kritisk uppfattning om dagens skolväsende. Efter att ha analyserat alla artiklar blir slutsatsen 

att skolan får ta emot väldigt mycket kritik av pressen, då den tillriktas mer negativ 

uppmärksamhet än positiv. Även jag, som lärarstudent, undrar om det inte ligger något bakom 

talesättet: ” ingen rök utan eld” i detta fall. Visst borde det ligga en viss grad av sanning 

bakom alla anklagelser? Skolan får ta emot väldigt mycket kritik och antalet stämningar ökar 

ständigt. Naturligtvis har allmänheten rätt att veta vad som sker inom skolväsendet och visst 

ska rättvisa skipas till varje pris. Däremot kan metoderna som media använder ifrågasättas. 

Det är en ständig hetsjakt efter en syndabock som bedrivs - någon måste bära skulden, är det 

inte den som mobbat är det läraren, hela skolan eller kommunen. Jag har endast funnit en 

artikel där skribenten efterlyser konkreta förslag för att kunna stoppa mobbningen istället för 

att finna den skyldige: ” Det finns så gott dagligen exempel där nyhetsmedierna klagar på 

bristande åtgärder mot dem som mobbar. Man hänger ut Skolverket, rektorer, skolpersonal 

m.m. Men ingenstans ser man några konkreta förslag på vilka verksamma åtgärder dessa 

borde ha vidtagit för att förhindra mobbning, /…/.”68 Så varför inte ta tjuren vid hornen och 

istället informera om hur mobbning kan förebyggas så att problemet kan försvinna? Detta 

skulle förbättra atmosfären för både lärare och elever. Och vem vet, kanske skulle även detta 

leda till en ökat förtroende för skolan generellt? Skolans framtida rykte hänger tyvärr till stor 

del på medias fortsatta inställning. Kanske att skolans status som institution kan höjas den 

                                                                 
68 SvD, “Skolmobbning: Inför uppförandebetyg” av Lennart Forsman, 010222 
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dagen då media förstår sit t enorma inflytande och brukar det på rätt sätt och inte låter 

vinstintresset vara avgörande, vem vet? 

 
 
5.5  Fortsatt forskning om massmediernas effekter 
 

 Frågeställningar om “massmedias effekter” brukar röra effekter av en 
 given information, värderingar eller liknande i massmedia. De effekter 
 man syftar på rör åsiktsförändringar hos individer. Det är faktiskt direkt 
 sällsynt att man studerat massmediainnehålls effekter på grupper eller  
 institutioner ./…/ Ofta misslyckas man påvisa en sådan effekt eller så 
 påvisa man endast effekter av en mycket begränsad karaktär.69  

 

Tyvärr finns det ingen omfattande litteratur som studerar det undersökta problemet. Det är 

svårt att påvisa effekter som täcker en sådant specifik frågeställning ur alla perspektiv och inte 

bara enskilda delar. Skolan är trots allt en av hörnstenarna i vårt samhälle och dess rykte är 

avgörande för den svenska skolans framtid. Därför är det högst aktuellt att vidare forskning 

bedrivs för att verkligen kunna utröna de konsekvenser som medias inflytande har för olika 

institutioner, som skolan. 
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991116, Sjöblom, Anita  “Dom om mobbning överklagas” 
 
991213, Nordgren, Malin “ Varför gör inte skolan sin plikt?” 
 
000202, TT, “Nytt mobbningsfall i Grums”  
 
001108, TT, “Mobbningsmål inlett i hovrätten”  
 
001110, TT, “Mobbad elev höjer skadeståndskrav”  
 
001122, Böe, Sigrid  “Mobbning i skolan: ‘Mobbning beror på miljön’”  
 
001222, Kellberg, Christina “Mobbningsmålet i Grums: Tänk om vi vågade säga ifrån”  
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001222, Hedberg, Annika “Mobbningsmålet i Grums: ‘Upprättelse viktigare än skadestånd’”  
 
001222, Böe, Sigrid  “Mobbningsmålet i Grums: Grums friades av hovrätten” 
 
001222, Ledare, “Kränkt men inget skadestånd: Ett fall för Högsta domstolen”  
 
010116, TT, “Mobbad flicka går vidare till HD” 
 
010222, TT, “HD prövar skolmobbning”  
 
011128, Bodström, Cecilia "Mobbad elev förlorade i HD"  
 
011128, Steinvall, Anders "Besviken Johanna kämpar vidare"  
 
 
Fall 2 
 
001118, Ullström, Jenny “Mobbad elev fick uppsöka sjukhus”  
 
001124, TT, “Skolverket träffade Umeårektor”  
 
001221, Böe, Sigrid “Skola prickas för mobbning”  
 
010302, Byström, Malin “Mobbning troligt arbetsmiljöbrott” 
 
010505, TT, “16-åring åtalas för mobbning”  
 
010517, Rydman, Annika “16-årig mobbare dömd för olaga tvång”  
 
 
Fall 3 
 
001112, TT, “Mångårig mobbning på skola ska utredas”  
 
001115, TT, “Skolmobbade ska få ökad makt”  
 
010107, Jällhage, Lenita, “15-åring åtalas för mobbning”  
 
010113, TT, “Överkalix får plan mot mobbning”  
 
010126, Rydman, Annika, “Mobbare får betala skadestånd”  
 
010126, Rydman, Annika, “Lärarna känner skuld och sorg”  
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Aftonbladet 
 
Fall 1 
 
970926, Clinton, Catharina “Mobbad i skolan – nu stämmer hon kommunen”  
 
980902, Weigl, Kerstin “Den första rättegången börjar i höst”  
 
990929, Österholm, Ulla Lene “Så här var det på högstadiet” 
 
990929, Österholm, Ulla Lene “Jag kunde inte gå kvar i skolan”  
 
991005, Österholm, Ulla Lene “ Mobbad –nu tar hon strid”  
 
991106, Sohlström, Per Iwar “ ‘En viktig dom’ ”  
 
991106, Sohlström, Per Iwar “Jag vann! Mobbade Johanna fick upprättelse”  
 
991108, Ledare, “Hårdare tag mot mobbning”  
 
991112, Virtanen, Fredrik “innelistan”  
 
991116, Ledare, “Mobbning är skolans ansvar”  
 
001106, TT, “Ny mobbningsrättegång” 
 
001118 (okänd källa) “Offer för mobbning – nu tar de strid”  
 
001130, Bergman, Ylva  “Lagändring ska stoppa mobbarna” 
 
001221, Olsson, Christer “Du måste slå larm om ditt barn mobbas”  
 
001222, Ledare, “HD måste pröva Grumsfallet”  
 
010110, Blanksvärd, Hanna  “Jag sätter aldrig barnen i skola i Grums”  
 
010222, Ledare, “Bra, HD!”  
 
011128, TT, "Mobbade eleven förlorade i HD"  
 
 
Fall 2 
 
001118, Abrahamsson, Lisa “Rektorn: Det var olyckshändelser”  
 
001120, TT, “ 15 procent av eleverna har blivit mobbade”  
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001221, Ledare, “Tar vuxenvärlden i örat”  
 
010401, Lindham, Elisabeth & Österholm Ulla Lene, “Fler mobbare polisanmäls”  
 
010517, TT, “16-årig pojke dömd till skadestånd för mobbning”  
 
 
Fall 3 
 
010401, Lindham, Elisabeth & Österholm, Ulla Lene “Fler mobbare polisanmäls”  
 
 
Fall 4 
 
010814, Holmqvist, Anette, “Aftonbladet granskar mobbning i skolan: Hon polisanmälde sina  

plågoandar”   
 
 

 
 
Svenska Dagbladet 
 
Fall 1 
 
970425, TT, “Grums vill inte ersätta mobbad”  
 
970426, Rådestad, Anne “Mobbad stämmer kommunen”  
 
970930, TT, “Mobbad stämmer kommunen”  
 
991116, Borgdalen, Annika  “Dom om mobbning överklagas”  
 
000202, TT, “Skolverket kritiserar Grums”  
 
001102, Avdelning. Radio & TV, “Samhälle”  
 
001106, TT, “ Nyprövning för mobbade Grumskvinnan”  
 
001108, TT, “Mobbningstvist i hovrätten”  
 
001222, Ledare, “Rösta bort dem”  
 
001222, Olsson, Lova “Mobbade Johanna Rosenqvist från Grums förlorade sin mångåriga  

kamp mot kommunen i hovrätten”  
 

001222, Nilsson, Dan “MOBBNINGSMÅLET ‘Beklagligt att det måste gå så här långt’ “  
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011128 (okänd källa) "Mobbade eleven i Grums förlorade i HD"  
 
011128 (okänd källa) "Kommunförbundet: Kravet på kommunerna höjs"  
 
 
Fall 2 
 
001118, Berg, Daniel “15-åring illa skadad efter upprepad mobbning”  
 
001121, Billiger, Ola “15-åring i Umeå hårt drabbat offer”  
 
001221, Olsson, Lovisa “ Kommun får hård kritik för mobbning”  
 
010222, Forsman, Lennart “SKOLMOBBNING Inför uppförandebetyg”  
 
010410, Olsson, Lovisa “MOBBNING Rektors ansvar undersöks” 
 
 
Fall 4 
 
001221, Olsson, Lovisa, “ ‘Jag har mått så dåligt att jag har spytt’ “  
 
 
 


