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Titel  

There is no doubt that those two boys were wicked beyond anyone’s expectations  
 
 
Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att göra en diskursanalytisk undersökning av hur barn som dödat barn framställs i TV, 
tidningar och litteratur. En övergripande fråga är vilka diskurser om barnet och barndom som kan urskiljas i medias 
rapportering. Som underlag för den svenska analysen ligger mordet på Kevin Hjalmarsson från Arvika. Materialet har 
här utgjorts av artiklar från Dagens Nyheter och Expressen samt en film om mordet. I det engelska fallet har vi 
grundat vår analys i mordet på James Bulger från Liverpool. Här har materialet bestått av artiklar från The Times, 
The Guardian och boken Fallet Mary Bell av Gitta Sereny.  
 
En tydlig diskurs i det svenska fallet utgörs av talet om det avvikande barnet. På grund av yttre omständigheter, så 
som trasiga familjer, anses barnet sakna de spärrar som normala barn har. Därför ska barnen inte heller ensamma 
bära hela ansvaret för brottet. Åtgärder i form av specialistinsatser och vård ses som en lösning på problemet. I det 
engelska fallet framkommer en annan syn på barnet. Där anses barnen som begick mordet vara onda och fängelse 
ses som en naturlig följd. Gitta Sereny kan i mångt och mycket ses som en motpol till de engelska artiklarna då hon 
fråntar barnen skulden och i stället lägger den på familjen och samhället. Det kan konstateras att det såväl inom som 
mellan de olika samhällena finns olika sätt att se på barnet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 

Synen på barn, barndom, barnamord, avvikelse, ondska 
 
 
 
 
 



Förord 
Till att börja med vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Vi vill sedan tacka de personer som 

på något sätt underlättat skrivandet av denna uppsats. Tack till vår handledare Lucas Forsberg, 

bibliotekspersonalen på HumSam och Campus Norrköping, nära och kära som stått ut med oss 

samt våra föräldrar som alltid stöttar oss. 

 

Vi vill tillägna denna uppsats Sven-Erik Israelsson och Manfred Larsson. 

 

Jennie Larsson och Johanna Mässing  

Norrköping 2005-05-05 

 

  



Innehåll 

INLEDNING 1 

DISPOSITION 2 

SOCIALKONSTRUKIONISM 3 

TEORI OCH METOD 5 

FÖRESTÄLLNINGAR OM BARNET 7 

DET ENGELSKA KONTRA DET SVENSKA BARNET 10 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 12 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 12 

MATERIAL 13 

AVGRÄNSNINGAR 14 

ETIK 14 

ANALYS 14 

SVERIGE 15 

DAGENS NYHETER 15 

EXPRESSEN 19 

ENGLAND 23 

THE TIMES 23 

THE GUARDIAN 27 

GITTA SERENY 29 

OLIKA KULTURER - OLIKA DISKURSER? 32 

SLUTDISKUSSION 33 

REFERENSLISTA 38 



 1 

Inledning 

 

Barnet, som är anklagat för brott eller blivit dömt för straffbara handlingar, har rätt till 
en behandling som främjar barnets känsla för värdighet och för andras mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter.1   

I västvärlden har barnet en stark roll i samhället, det finns en rad olika organisationer, lagar och 

förordningar som är till för att barnens rättigheter inte skall försummas. Barnens rättigheter 

sträcker sig från rätten till en trygg uppväxtmiljö, fri från misshandel och förtryck, till rätten till 

utbildning och utveckling. Synen på barnens rättigheter och betydelse varierar dock. I Sverige 

idag betonas barns rättigheter, samtidigt är det inte mer än 26 år sedan barnagan avskaffades. I 

andra delar av Europa, som till exempel England, ses aga fortfarande som en försvarbar del i 

uppfostran. Till grund för variationerna av barnens rättigheter i olika länder ligger synen på 

barnet. Barnet ges olika betydelse genom historien men även i vår samtid inom olika kulturer. 

Barnet ses ofta som oskyldigt och hjälplöst, i behov av vuxenvärldens stöd och beskydd. När 

barnet avviker från samhällets bild av det så uppstår något av en konflikt, om barn utför en 

handling som inte överrensstämmer med våra förväntningar kan det innebära att vi får en ny syn 

på det. Då ett barn begår ett brott, som exempelvis ett mord, avviker de starkt från 

föreställningen om det oskyldiga, hjälplösa barnet.  

 

Fredagen den 12e februari 1993 kidnappades tvåårige James Bulger från ett köpcentrum i 

Liverpool. Kidnapparna var två tioåriga pojkar från trakten. De vandrade runt med James i cirka 

en timme innan de slutligen brutalt misshandlade honom till döds. James kropp hittades två dagar 

senare och torsdagen därpå togs de båda pojkarna in på förhör. Allmänheten har reagerat starkt 

mot detta brott som anses vara ett av de värsta i engelsk historia. Pojkarna dömdes till fängelse 

och domen sattes till femton år. Drygt tio år senare upprör denna händelse fortfarande många, 

och det verkar finnas mycket liten vilja att förlåta. Nyligen kunde man i svenska medier läsa om 

hur James mor sökte upp en av de numera frigivna pojkarna för att konfrontera honom för det 

han gjort.2 

 

Fyraårige Kevin Hjalmarsson från Dottevik utanför Arvika gick ett liknande öde till mötes då han 

den 16e augusti 1998 misshandlades till döds. Samma kväll hittade hans morfar kroppen i 

strandkanten vid en sjö.  Polisen trodde först att det rörde sig om ett sexualmord, men snart 

började man misstänka att det var andra barn som orsakat Kevins död, bland annat var en 

trettonårig pojke misstänkt en längre tid. I november, drygt två månader efter mordet, stod det 

dock klart att det var två bröder, fem och sju år gamla, som dödat honom. Åtgärden i detta fall 

                                                 
1 Barnkonventionen, artikel 40, http://www.barnkonventionen.se/, (050505) 
2 Crimelibrary, http://www.crimelibrary.com/notorious_murders/young/bulger/4.html?sect=10 (050505) 
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blev inte fängelse utan vård för de två pojkarna. Även denna händelse skakade allmänheten, 

framförallt i det lilla samhället utanför Arvika. Detta fall var ett av de första av sitt slag i Sverige, 

och det skrevs mycket om det i svenska medier.  

 

Dagens medier kan anses ha stor makt då deras berättelser är våra nyheter. Vi är av åsikten att 

man som privatperson är utelämnad till och beroende av medierna då deras bild ofta är den enda 

som är tillgänglig för oss. Vi har inte mycket annat att välja på eftersom denna bild ständigt är 

närvarande i form av tidningar, TV-nyheter och radiosändningar. För att få en alternativ tolkning 

måste vi på egen hand söka den. Det är då kanske lättare att nöja sig med den bild som medierna 

ger, en bild som är anpassad till konsumenterna, det vill säga allmänheten i form av landets 

invånare.   

 

Ämnet för denna uppsats är barn som dödar barn. Mord får oss alltid att känna obehag, är offret 

ett barn förstärks dessa känslor. Är dessutom förövaren ett barn uppstår ett känslomässigt 

dilemma. Vad är samhällets reaktion på barn som dödar barn? Reagerar man olika i olika 

samhällen? Även här har synen på barnet en stor betydelse, kanske särskilt när det gäller 

skuldfrågan. Vi tycker det är intressant att se hur detta framställs i medier och litteratur, hur man 

där talar om barnet. Som vi ser det är synen på barnet socialt konstruerat och det lämpar sig 

därför bäst med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för vår uppsats. 

Disposition 

Anledningen till att vi gett en bakgrund av de två fallen är för att ge läsaren en större förståelse 

för såväl ämnet i sig som mediernas framställning. Ytterligare en anledning till att vi valt att ta 

med en fallbeskrivning är att vi anser att det är viktigt att inte förringa brotten. Vi vill se på 

framställningen av förövarna, men det är ändå viktigt att inte glömma offren. Vi kommer nu att 

ge en beskrivning av socialkonstruktionismens bakgrund och inspirationskällor, därefter går vi in 

på hur den tillämpas och hur vi får användning av den i vår uppsats. Vi behandlar sedan den teori 

och metod vi valt att använda oss av, diskursteori, och resonerar kring varför just detta perspektiv 

passar vår analys. Vi kommer även att titta på synen av barnet ur ett psykologiskt perspektiv 

varpå vi ger en historisk ram där vi beskriver hur synen på barnet har förändrats genom tiden. 

Detta för att ge läsaren en bild av hur synen på barnet och barndomen har utvecklats. Efter 

denna redogörelse förtydligar vi syftet med uppsatsen samtidigt som vi lyfter fram de 

frågeställningar vi valt. Dessa leder oss fram till vårt tillvägagångssätt där vi beskriver arbetet med 

analysen. Vi presenterar även vårt material och redogör för våra avgränsningar. Större delen av 

uppsatsen kommer att utgöras av analysen, där vi ämnar föra ett resonemang kring de texter vi 

valt att undersöka. Analysen kommer konkretiseras av textutdrag. Uppsatsen avslutas med en 

diskussion där vi återknyter till vårt syfte och våra frågeställningar. 

 



 3 

Socialkonstrukionism 

Socialkonstruktionism kan förklaras som ett samlingsnamn för en rad nyare teorier om samhälle 

och kultur. Detta perspektiv ligger ofta till grund för diskursanalytiska angreppssätt, däribland 

diskursteorin. En grundläggande tanke inom socialkonstruktionismen är att den sociala 

verkligheten är socialt konstruerad och att vår kunskap om verkligheten inte är objektiv. Med ett 

socialkonstruktionistiskt synsätt är vår uppfattning av verkligheten alltid präglad av den historiska 

och kulturella kontext vi befinner oss i. Enligt Vivianne Burr, lektor i psykologi, finns det ett 

flertal socialkonstruktionistiska angreppssätt och det är därför svårt att ge en sammanfattande 

bild som täcker samtliga.3 Hon lyfter dock fram fyra premisser som kan ses som gemensamma 

för dem alla:  

 

• En kritisk inställning till självklar kunskap 

Det finns ingen objektiv sanning utan den kunskap vi har om världen och verkligheten är 

bara tillgänglig för oss genom olika kategorier. Vår kunskap och våra världsbilder är en 

produkt av vårt sätt att inordna världen i olika kategorier. På så sätt är verkligheten bara 

tillgänglig för oss genom dessa kategorier. 

 

• Historisk och kulturell specificitet 

Människans syn på och kunskap om världen är alltid historiskt och kulturellt präglad. Detta 

för att vi är historiska och kulturella varelser. Bilderna av oss själva, vår identitet och världen 

kan förändras, de är inte på förhand givna. Den sociala världen konstrueras socialt och 

diskursivt. 

 

• Samband mellan kunskap och sociala processer 

Den kunskap vi innehar frambringas i social interaktion. Genom denna interaktion byggs 

gemensamma sanningar upp och man kämpar om vad som är sant och falskt. Det är i sociala 

processer som vårt sätt att uppfatta världen skapas och upprätthålls. 

 

• Samband mellan kunskap och social handling 

Vilka handlingar som ses som naturliga och vilka som ses som otänkbara bestäms av den 

skapade världsbilden. Världssynen kan variera i olika samhällen vilket medför att en handling 

som ses som önskvärd i ett samhälle kan betraktas som otänkbar i ett annat. Genom att 

kunskap och sanning konstrueras socialt får dessa konkreta sociala efterföljder.4 

 

Vi tror att socialkonstruktionismen kan komma till användning för oss då medierna konstruerar 

en bild av verkligheten. I och med att det är en socialt konstruerad värld vi lever i så skiljer sig 

                                                 
3 Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod, (2000), s. 11 
4 Vivien Burr, An introduction to social constructionism, (1995), s. 2-5 
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världsbilden från samhälle till samhälle, så även synen på barnet. Svenska och engelska medier 

representerar olika samhällen och vi tror att vi genom att jämföra dessa medier kan finna likheter 

och skillnader mellan de olika samhällenas världsbilder. Medierna är en del av de sociala processer 

som upprätthåller vår världsbild, de hjälper till att bygga upp våra gemensamma sanningar om 

vad som är sant och falskt.  

 

Språket har en betydande roll inom socialkonstruktionismen. Vi föds in i en kultur med redan 

utvecklade ramar för språket, dessa ramar upprätthålls och återskapas hela tiden genom att vi 

använder oss av dem. Detta innebär att det sätt människor tänker på kommer från det språk de 

använder.5 I stället för att se språk och tanke som två separata fenomen som påverkar varandra 

kan de snarare ses som oskiljaktiga, där språket utgör grunden för all vår tankeverksamhet. 

Språket ger oss en uppsättning kategorier med vilkas hjälp vi kan dela upp våra erfarenheter och 

ge dem en innebörd. På så sätt blir vi själva en produkt av språket. Språket producerar och 

konstruerar våra erfarenheter av oss själva och andra.6 Språket är mer än bara ett sätt att uttrycka 

sig genom, när människor pratar med varandra konstrueras världen. Vårt användande av språket 

kan därför ses som en form av aktion.7 

 

Vi ser oss själva som kritiska realister, då vi anser att det finns en verklig värld men att den är 

historiskt och kulturellt föränderlig. Saker och ting existerar även om vi inte ser dem, men vi 

anser samtidigt att dessa saker inte är för alltid givna, vi påverkar dem och dess betydelse 

förändras. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, som förespråkar diskursteorin, drar tanken längre 

och hävdar att samhället är omöjligt, att det aldrig blir fullbordat. Det finns enligt dem ingen 

verklighet bortom diskursen. Vi människor producerar hela tiden samhället.8 Den sociala världens 

betydelse konstrueras i diskursen och denna betydelse kan aldrig fixeras på grund av språkets 

instabilitet. Norman Fairclough, kritisk diskursanalytiker, placerar sig mellan dessa två perspektiv 

då han anser att diskursen bidrar till att skapa den sociala världen, samtidigt finns det sociala 

praktiker utöver diskursen som bidrar till att skapa samhället.9 

 

Enligt filosofen och vetenskapshistorikern Ian Hacking är det primära syftet med 

socialkonstruktionismen att öka medvetenheten. I Social konstruktion av vad? skriver han att detta 

kan göras på två olika sätt, ett övergripande och ett lokaliserat. Det övergripande synsättet 

innebär att man uppfattar en stor del av vår upplevda erfarenhet och omvärld som socialt 

konstruerad. Syftet med de lokala teserna är att höja medvetenheten om någonting särskilt. I vårt 

fall handlar det om att höja medvetenheten om synen på barn och barndom. Hacking talar om en 

                                                 
5 Burr, s.6-7 
6 Ibid. s.44 
7 Ibid. s.6-7 
8 Ernesto Laclau &Chantal Mouffe enligt Winther Jørgensen & Phillips, s.47 
9 Ibid. s.13 
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första tes eller utgångspunkt då man använder sig av socialkonstruktionism. Om vi infogar vår 

lokala tes i denna utgångspunkt ser det ut på följande sätt: 

 

Synen på barn och barndom hade inte behövt finnas eller hade inte alls behövt vara som det är. Synen 

på barn och barndom, eller synen på barn och barndom som det är just nu, är inte bestämt av tingens 

natur; det är inte oundvikligt. 

 

Då vi använder oss av den sociala kontruktionismen är alltså inte den syn vi har på barn och 

barndom idag oundviklig eller bestämd av tingens natur. Den skapades eller formades av sociala 

händelser, krafter eller historiska förlopp. Denna syn på barn skulle därför kunna vara annorlunda 

än vad den är idag.10 

 

Hacking skriver själv att det finns idéer om att barndomen är konstruerad och att även barn, som 

de existerar idag, är socialt konstruerade. Barn idag är annorlunda barn vid andra tider, därför att 

tanken om en barndom är annorlunda nu. Barns tillstånd nu är annorlunda än deras förfäders och 

likaså kan en barndom ha förändras från vad den var för länge sedan.11  

Teori och metod 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffes diskursteori är den utgångspunkt som lämpar sig bäst för 

vår analys. I Diskursanalys som teori och metod skriver Marianne Winther Jørgensen och Louise 

Phillips att det genom diskursteorin går att erhålla en förståelse av det sociala som en diskursiv 

konstruktion. I stort sett alla sociala fenomen kan då analyseras med hjälp av diskursanalytiska 

redskap.  Diskursteorin har ett brett fokus och är därför lämpad som teoretisk grund för olika 

socialkonstruktionistiska angreppssätt. Grundtanken i denna teori är att sociala fenomen aldrig är 

helt färdiga, betydelsen kan därför aldrig helt fastställas. Detta resulterar i en strid om definitioner 

av samhälle och identitet. Diskursanalytikerns uppgift är därför att studera den strävan som pågår 

för att uppnå entydighet i det sociala på alla plan.12  

 

Det sociala i det diskursteoretiska perspektivet präglas av kamp och konflikt, något som därmed 

också blir viktigt i de konkreta analyserna.13 I vårt fall handlar det främst om kampen mellan ont 

och gott och om normalitet och avvikelse. Vad är en god barndom, vad är en icke god barndom? 

Vad är normalt? Vad är onormalt? Vilka olika diskurser, agenter och röster går att utläsa i talet 

om barnet? Diskurser som på olika sätt förstår och talar om den sociala världen står i en ständig 

kamp med varandra för att uppnå hegemoni.14 I Winther Jørgensen och Phillips bok står att läsa 

                                                 
10 Ian Hacking, Social konstruktion av vad?, (2000), s. 19-20 
11 Ibid. s. 139 
12 Winther Jørgensen & Phillips, s.31 
13 Ibid. s. 54 
14 Ibid. s. 13 
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att en inspirationskälla till Laclau och Mouffe, Antonio Gramsci, använder sig av begreppet 

hegemoni för att förklara de processer som bidrar till att skapa människors medvetande. Han 

beskriver det på följande sätt: 

Hegemoni kan bäst förstås som organisering av samtycke – som de processer varigenom 
underordnade medvetandeformer konstrueras utan att våld eller tvång tillgrips.15 

Diskursteorins begrepp för konflikt är antagonism. Denna antagonism uppstår när olika 

identiteter hindrar varandra. Antagonismer upplöses genom hegemoniska ingripanden. Detta kan 

förklaras som en artikulation som genom en kraft återställer entydigheten16.  

 

De diskurser som blir så självklara att de inte kan ifrågasättas benämns i diskursteorin som 

objektiva. Objektivitet blir därför ett uttryck knutet till historiska processer och framstår som 

definitiv och oföränderlig. Enligt diskursteorin kan emellertid objektiviteten likställas med 

ideologi eftersom diskurser är kontingenta. Alla diskurser, samhällen och identiteter, kunde alltid 

ha varit annorlunda, kan bli annorlunda och kan förändras över tid. Därför är makten produktiv 

eftersom den producerar det sociala på bestämda sätt. Utgångspunkten för diskursteorin är 

således att all samhällelighet är kontingent.17 

 

Politik och objektivitet är två begrepp som i diskursteorin är nära förbundet med begreppet makt. 

Diskursteorin beskrivs som att makt och politik är två sidor av samma mynt. Makten hänvisar till 

skapandet av objekt som ”samhälle” och ”identitet”, politiken å andra sidan hänvisar till den 

kontingents i dessa objekt som alltid är närvarande. Objektivitet syftar till omvärlden som vi tar 

för given, då vi bortsett från att världen ständigt grundas i makt och politik. Diskursteorins 

maktbegrepp liknar Michael Foucaults, makten ses inte som något som någon är i besittning av 

och som kan utövas över andra. Makten ses istället som det som frambringar det sociala, den 

skapar vår sociala omvärld och gör den meningsfull för oss. Att utöva makt är en effekt av 

diskursen, genom att definiera världen eller individer på ett sätt som ger dig tillåtelse att göra de 

saker du vill, får du makt. Makten är det som producerar den kunskap vi har, våra identiteter och 

de relationer vi har till varandra som individer eller grupper. Makten skapar vår omvärld och gör 

den tillgänglig för oss, samtidigt som den avskärmar oss från andra möjligheter.18 Enligt Winther 

Jørgensen och Phillps menar Foucault att kunskap är makt över andra, makten att definiera 

andra.19 

 

Laclau och Mouffe förklarar sin teori utifrån begrepp som tecken, nodalpunkt, element, moment, 

flytande signifikant och ekvivalenskedja. Ett ords uttryck och innehåll formar tillsammans ett tecken. 

                                                 
15 Winther Jørgensen & Louise Phillips, s. 39 
16 Ibid. s. 55 
17 Ibid. s. 43-44 
18 Ibid. s. 44-45 
19 Burr, s. 64 
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Nodalpunkt kan förklaras som ett tecken genom vilka andra tecken ordnas och får sin betydelse. 

Varje diskurs kan sägas vara uppbyggd kring nodalpunkter. Element är de tecken som ständigt är 

utsatta för kamp om betydelser, de har inte slutgiltigt fått sin mening fixerad. Motsatsen till 

element är moment, tecken som är entydigt fastställda genom relationen till andra tecken. Vissa 

element är särskilt mottagliga för tillskrivning av olika betydelser, dessa kallas för flytande 

signifikanter. Nodalpunkterna är även de flytande signifikanter men medan de syftar till en 

kristalliseringspunkt i den enskilda diskursen, hänvisar termen flytande signifikant till den kamp 

om viktiga tecken som förs olika diskurser emellan.20 Ytterligare ett begrepp som presenteras är 

ekvivalenskedja. Detta kan förklaras som tecken som sätts i förbindelse med andra tecken och 

därmed ges en innebörd.21 När man genomför en diskursanalys försöker man utröna vilka tecken 

som förekommer tillsammans och som på så vis bildar en ekvivalenskedja.22 

Föreställningar om barnet 

Synen på barnet har förändrats genom historien. Vad som ses som normalt hos ett barn idag 

behöver inte överensstämma med den syn man hade på normalitet hos barn förr. Folkliga 

föreställningar om barn har under 1900-talet allt mer kommit att färgas av psykologiska termer 

kring barns utveckling och socialisering. 

 

Av betydelse för vår uppsats är synen på barnet inom utvecklingspsykologin då detta perspektiv 

har en stark roll i synen på barn och barndom. Ett av målen inom utvecklingspsykologin är att 

leta efter förhållanden som bidrar till att uppväxande barn får olika egenskaper och blir unika 

individer. Det finns en vilja att försöka förstå hur dessa förhållanden, både biologiska och 

miljömässiga, inverkar på barnets utveckling och skapar individuella olikheter i tillägnandet av 

egenskaper och färdigheter.23 Ett genomgående tema inom utvecklingspsykologin är föräldrarnas 

roll i barnets utveckling. Det tycks som om föräldrarna har en stor betydelse för i stort sett alla 

utvecklingssteg hos barnet.24 Inom utvecklingspsykologin beskrivs flera olika egenskaper hos 

barn, och hur dessa utvecklas. Mest relevant för vår uppsats är hur man ser på barnets förmåga 

att känna skuld och empati. 

 

Enligt ett utvecklingspsykologiskt tankesätt påverkas barns förmåga att känna empati och sympati 

av föräldrarnas bemötande. Barn som av sina föräldrar bemöts med empati och sympati när de är 

ledsna tenderar att själva visa detta för andra.25 Kopplat till detta är även barnets samvete. Inom 

utvecklingspsykologin finns olika sätt att se på detta, vissa forskare menar att barn inte börjar 

utveckla ett samvete förens de är mellan åtta och tio år. Att inneha ett samvete och kunna känna 
                                                 
20 Laclau & Mouffe enligt Winther Jørgensen & Phillips, s. 33-35 
21 Ibid. s. 58 
22 Ibid. s. 34 
23 Stephen von Tetzchner, Utvecklingspsykologi, (2001), s. 572-573 
24 Von Tetzchner 
25 Ibid. s. 404 



 8 

skuld betraktas här som ett viktigt kännetecken hos den mogna personen och 

samhällsmedlemmen. Barnets temperament och föräldrarnas bemötande av barnet anses 

bestämma utvecklandet av samvetet.26 

 

I en historisk och samtida kontext redogör Nikolas Rose i Governing the soul för olika syner på 

barnet och barns utveckling. Ett område han undersöker närmare är psykologins ökade intresse 

för barnet och i synnerhet familjens inverkan på barnets normalitet. Han diskuterar att det efter 

andra världskriget fanns ett intresse hos psykologer att studera föräldrars känsloliv och dess 

påverkan på barnet. Det normala och socialt anpassade barnet sågs som en naturlig följd av en 

normal familj, då hade föräldrarna lyckats med att förmedla positiva upplevelser till barnet. Ett 

missanpassat barn däremot ansågs vara en produkt av en familj med ett bristande känsloliv. Om 

föräldrarna inte älskade sina barn tillräckligt mycket eller om de överförde sina egna frustrationer 

på barnet blev det onormalt och missanpassat.27 

 

Rose lyfter även fram olika perspektiv på barnets lärande och familjens betydelse i denna process. 

Cynthia Mitchell är en av rösterna i sammanhanget. Hon menar att lärandet varken börjar eller 

slutar med skolan, ett barn lär sig från dagen det föds. De första åren genomgår barnet en 

utveckling som är mer omfattande än under någon annan tid i livet. Under dessa år är det 

föräldrarna som har det största inflytandet på barnet, det är i hemmet som barnet får de 

erfarenheter som är nödvändiga för dess utveckling. Om barnet berövas dessa erfarenheter kan 

effekterna bli långtgående och det kan bli svårt för barnet att övervinna de nackdelar som denna 

förlust kan medföra.28 

 

Författarna Allison James, Chris Jenks och Alan Prout diskuterar i Theorizing childhood om hur vår 

uppfattning av barnet har förändrats genom tiden. De skriver till att börja med om det 

försociologiska barnet och delar in detta begrepp i fem modeller. Kunskapen om barnet i de 

försociologiska modellerna har bidragit till nutida analyser och den dagliga förståelsen av 

barndomen. 

 

Till att börja med nämner de det onda barnet. Denna modell kan härledas till dagens kriminologi, 

moraliseringar och debatter kring pedagogiska praktiker. Här finns ett antagande att ondska och 

korruption är primära element i konstituerandet av barnet. Michael Foucault skriver om barnets 

kropp som ett maktredskap, att kroppen är manipulerad, formad, tränad och som lyder, svarar, 

blir skicklig och ökar sina krafter. Barn beskrivs som demoniska, bärandes på mörka krafter som 

riskerar komma till uttryck om vuxenvärlden tillåter barnen vika av från den smala och raka väg 

som civilisationen har utstakat för dem. Att frigörelsen av dessa krafter hotar välmåendet hos 

                                                 
26 Von Tetzchner, s. 544 
27 Nikolas Rose, Governing the soul, (1999), s. 159 
28 Ibid. s. 182 
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barnet säger sig självt men den hotar också stabiliteten hos vuxna och den sociala ordning vilken 

barnen tids nog kommer att sträva efter och längta till. Dessa krafter är vanliga teman i dagens 

litteratur och filmer, exempelvis Flugornas herre och Exorcisten, och i förståelsen av barns 

kapacitet att mobba och mörda. Det är därför viktigt att dessa barn undviker farliga platser och 

att hamna i dåligt sällskap. Farliga platser, allt från köpcentra till icke fungerande familjer, är det 

som samverkar med den potentiella frigörelsen av krafter närvarande i såväl barnets kropp som 

psyke. Trasiga familjer och förlorandet av familjevärderingar ses som en anledning till barns 

okontrollerade beteende.29 

 

Nästa modell som författarna tar upp är det oskyldiga barnet vilket kan anses vara motsatsen till det 

onda barnet. Dessa barn är änglalika och okorrumperade av den värld de har trätt in i. Jean 

Jacques Rousseau menar att barn har en inneboende godhet och att deras naturliga egenskaper är 

det vi alla kan lära oss av. Arvet från 1900-talet innebär att barn är dem de är och inte längre 

kopplade till negativa attribut eller att de är ofullständiga individer som väntar på att bli vuxna. 

Som föräldrar och lärare är vi skyldiga att uppfostra barnet så att deras oskyldighet förblir 

oförstörd bland våldet och ohyggligheterna som omringar dem. Även ansvar ingår i vuxen-barn 

relationen, de vuxna måste anta ansvar för barnen. Barn kan inte längre bli felbehandlade men de 

kan inte heller bli lämnade att ta hand om sig själva. Barnen ses nu som subjekt. Vår nutida 

angelägenhet i barns utbildning börjar därför med Rousseau och med en barndom som är 

uppmärksammad genom uppmuntran, hjälp och stöd. I den försociologiska diskursen av det 

oskyldiga barnet under 1700- och 1800-tal ligger grunden till den nutida barncentrerade 

utbildningen i form av förskolor och hänsynstagande till speciella behov. Vi ser också spår av 

tron att barnen är allas ansvar och att de är en investering för framtiden när det kommer till 

reproduktionen av social ordning.30 

 

Från Rousseaus oskyldiga barn växer det fram ett barn uppfyllt av liv och immanens. Författarna 

benämner denna modell som det inneboende barnet. Detta barn beskrevs dock långt innan av John 

Locke. Locke var mycket hårdare i synen på barn och såg inte barndomen som ett paradis fyllt av 

godhet. För honom är barn i sig ingenting. Han menar att barnen inte besitter en inbyggd 

förståelse, det finns inga medfödda kapaciteter. Kunskap får man genom erfarenheter. Men barn 

har potential, liksom Rousseau menade även Locke att barn har intressen och behov som är 

speciella och de bör uppmärksammas för det. Man bör alltid resonera med barn och föräldrar har 

positionen att utöva ansvarskontroll över dem. Genom utbildning kommer barnen bli rationella, 

självkontrollerade och kontraktsmedlemmar av samhället. De kommer då inte att hota den sociala 

ordningen.31  

 

                                                 
29 Allison James, Chris Jenks & Alan Prout, Theorizing childhood, (1998), s. 10-12 
30 Ibid. s. 13-15 
31 Ibid. s. 15-17 
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Den fjärde modellen kallas för det naturligt utvecklande barnet. Det är i denna modell vi träder in i 

alliansen mellan den mänskliga vetenskapen och den mänskliga naturen. Utvecklande psykologi 

gör två antaganden; barn är naturliga snarare än sociala fenomen och en del av denna naturlighet 

sträcker sig till den ofrånkomliga processen av mognande. Tron på barns naturlighet härleder från 

den universella erfarenheten av att vara barn och erfarenheten av att ha barn och relatera till dem. 

En inflytesrik person i konstruktionen av denna modell är Jean Piaget. Piagets barn är uppfyllda 

med en stor potential att bli någonting. Han beskriver växandet i väl definierade stadier. Dessa 

stadier är uppordnade i en hierarki från spädbarn, som har relativt låg status, till vuxen och 

funktionell intelligens. Funktionell intelligens innebär kompetens och utgör grunder för att skilja 

barn från vuxna. Kontrollen genom den vuxnas kompetens rättfärdigar vuxenskapets 

överlägsenhet och försäkrar om att barndom måste ses som en otillräcklig föregångare till det 

ultimata stadiet som människa, nämligen att vara vuxen.32 

 

Den sista modellen, det omedvetna barnet, influeras starkt av Freud och hans tankar. Freudianska 

idéer och det växande intresset för det mänskliga psyket fick under 1900- talet människan att 

uppfatta barnet som en återblick. Där barn hade etablerats i teori och vardaglig praxis som 

framtiden, introducerade Freud barndomen som dåtidens vuxna. Den freudianska processen är 

välkänd med sina tre element, detet, jaget och överjaget. Detet innehar en sexualdrift, är 

okontrollerad och dominerad av impulsiva önskningar, detet måste tyglas. I detet uppvaknar ekot 

av det onda barnet. Barndomen är återigen grundad i tvång, ledning, och rädslan för det onda 

som bor i det inre. Nu tar det dock formen som det omedvetna. 33 

 

Författarna tar även upp den mer nutida synen på det sociologiska barnet. Det centrala konceptet 

i sociologins närmande av barnet är socialisationen. Detta är ett begrepp väl använt av sociologer 

för att skissera den process genom vilken barn, och i vissa fall vuxna, lär sig att rätta sig efter 

sociala normer. Barnet skall ses som en individ men skall inte behöva möta de krav som är 

förknippade med vuxenvärlden. Det är dock viktigt att de integreras i samhället och kommer i 

kontakt med människor omkring dem. Här är barndomen mer i fokus till skillnad från tidigare då 

man fokuserade mer på faktorer runt omkring så som familj och skola.34   

Det engelska kontra det svenska barnet 

Harry Hendrik skriver i boken Child welfare om den utveckling som skett i England i fråga om 

synen på barnet.  En av de saker han tar upp är begreppen normal och onormal och hur de har 

stått i relation till barnet. Han menar att ett ursprung till begreppen normal och onormal i 

England kan härledas till många av de bekymmer som rådde under sent 1800- tal och tidigt 1900-

tal. Här fanns en socioekonomisk otrygghet och sociala problem som skilsmässor och hemlöshet 

                                                 
32 James, Jenks & Prout, s. 17-19 
33 Ibid. s.19-20 
34 Ibid. s. 22-24 
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som bidrog till en oro i landet.  I en miljö som denna blev det lättare att urskilja det normala från 

det onormala och han ser det som troligt att olika identiteter tilldelades olika grupper av barn. De 

mest tydliga identiteterna inkluderar: det ”obegåvade barnet” under sent 1800-tal och tidigt 1900- 

tal, skapandet av ”det normala” barnet under Viktorianska medicinska och statistiska 

undersökningar, det ”missanpassade” barnet i mellankrigstidens barn, och det ”brottsliga” barnet 

i alla dess former. Vad gäller mordet på James Bulger verkar onormal ha återfått sin gamla 

stämpel, kopplat till ondska, då de två 10- åriga mördarna utpekades som onda av såväl polisen 

som medier.35 Allison James och Chris Jenks talar i artikeln Public Perceptions of Childhood Criminality 

om hur synen på barnet och barndomen fick en annan innebörd i och med mordet på James 

Bulger. Efter denna tidpunkt verkar den brittiska allmänheten ha kommit till insikt med att 

barndom inte längre kunde ses som något oproblematiskt, som en saga med ett förutsägbart 

lyckligt slut. Detta mord gav upphov till en stor allmän debatt om barndomen, barnet och dess 

natur. Samtidigt har denna händelse omvandlat den ideologiska roll som barndomen traditionellt 

haft i den allmänna uppfattningen av barn och sociala relationer.36 

 

I Barndomens omvandling skriver Bengt Sandin att den svenska synen av barndom har utvecklats 

från att man innan sekelskiftet 1800 såg barnet som en arbetsresurs. Denna uppfattning 

förändrades sedan och det formulerades en ny romantisk syn på barndomens innebörd. Barnen 

skulle inte längre vara nyttiga och arbetande, istället ansåg man att barnen skulle ges utrymme för 

lek och skola. Idealet var att varje barn skulle få växa i frihet och i enlighet med sina egna 

förutsättningar. Skolan fick en framträdande roll och förmågan att kunna anpassa sig till de krav 

som ställdes inom skolan, att vara hel och ren på rätt plats vid rätt tillfälle, betraktades som ett 

tecken på att man var socialt och intellektuellt normal. De barn som inte nådde upp till dessa krav 

sågs som avvikande och skulle avskiljas från övriga normala barn så att dessa inte smittades av 

avvikelsen.37 

 

1900-talet som författaren benämner som barnets århundrade präglades av en syn av barndomen 

som en särskild period i en människas liv, barn ansågs ha särskilda rättigheter och behov. Även 

här hade skolan stor betydelse för definitionen av medborgarskap och möjliggjorde bestämningen 

av det normala barnet. I början av 1900-talet sågs barndomen som en svår och problematisk tid 

fylld av olika faror, en tid som helst skulle avklaras så snabbt som möjligt. Senare fick barnen en 

starkare roll då de började betraktas som egna individer. De sågs som delaktiga i samhället och 

deras rättigheter, som ofta likställdes med de vuxnas, sattes i fokus. Barnen sågs som likvärdiga 

den vuxna befolkningen. Bilden av det kompetenta barnet växte fram, ett barn som förtjänade 

                                                 
35 Harry Hendrick, Child welfare, (2003), s. 13-14 
36 Allison James & Chris Jenks, “Public Perceptions of Childhood Criminality” i The british journal of sociology, (1996), s. 

315-317 
37 Bengt Sandin, ”Barndomens omvandling- från särart till likart”, i (red.) Bengt Sandin & Gunilla Halldén, Barnets 

bästa, (2003), s.221-228 
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respekt och som själv borde få vara med och påverka sitt liv. Detta kompetenta barn var en 

medaktör med en medborgares ansvar, skyldigheter och framförallt rättigheter. 

 

Idag är det en helt annan syn av barnet som görs gällande, det schemalagda barnet med 

yrkesaktiva föräldrar och en grupp av barnavårdare och barnexperter. Att vara barn är inte bara 

att finnas till, det ses som ett livsprojekt. Barn har idag samma tillgång till världen som en vuxen, 

dels genom media, och barndomen är fylld av krav och förväntningar. 38 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att göra en diskursanalytisk undersökning av hur barn som dödat 

barn framställs i TV, tidningar och litteratur. Vi ämnar göra en jämförelse mellan engelska och 

svenska medier för att se om bilden av företeelserna förmedlas på olika sätt. En övergripande 

fråga är vilka diskurser om barnet och barndom som kan avläsas i mediernas rapportering. Denna 

övergripande fråga kan sedan delas in i fyra mer specificerade analytiska frågor. 

 

• Hur framställs barn som dödat barn i svenska respektive engelska medier? Finns det 

några skillnader eller likheter? 

 

• Hur stor hänsyn tas till barnens bakgrund, uppväxt och familjeförhållanden? Nämns det 

överhuvudtaget? 

 

• Vem får bära skulden? Samhället, familjen eller barnet? 

 

• Kan man även finna skillnader medier emellan, beroende på om det är en tidning, en bok 

eller en film?  Vi vill även se om det finns skillnader mellan olika typer av tidningar 

(dagstidning, kvällstidning, liberal, socialdemokratisk, neutral osv.).  

Tillvägagångssätt 

Den maktkamp mellan olika definitioner som Laclau och Mouffe talar om, återfinns i våra 

frågeställningar. I vårt analysmaterial är talet om barnet olika, diskurserna är olika. Det råder en 

kamp och vi ska försöka utröna mellan vilka parter och på vilket sätt. 

 

Det är svårt att hitta exempel på empiriska studier som visar hur diskursteorin kan användas som 

metod. Alltjämt kan många av de begrepp som Lauclau och Mouffe tar upp användas som 

verktyg i en konkret analys.39 De begrepp som är aktuella för oss är främst nodalpunkt, 

ekvivalenskedja och hegemonibegreppet. I vår analys kan hegemonibegreppet ses som en ”lokal 

                                                 
38 Sandin, s.229-236 
39 Winther Jørgensen & Phillips, s. 57 
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hegemoni” då vi undersöker hur viss förståelse blir hegemonisk och dominant endast i en enskild 

text.  

Material 

Till vår hjälp har vi bland annat använt oss av medier i form av dags- och kvällstidningar. Vår 

tanke är att vi främst ska titta på de större dags- och kvällstidningarna som når ut till många 

läsare. Vi tror att det kan bli intressant att jämföra tidningar från Sverige och England för att se 

om det finns likheter eller skillnader i hur barnen framställs. De två stora engelska dagstidningar 

vi har tillgång till är The Guardian, en vänsterorienterad tidning, och The Times som är en 

konservativ tidning. Vad gäller svenska tidningar kommer vi att använda oss av Dagens Nyheter, 

en oberoende liberal dagstidning, och Expressen, en oberoende liberal kvällstidning. Bland vårt 

analysmaterial finns även en bok av författaren och journalisten Gitta Sereny som skrivit mycket 

om Bulger fallet och en dokumentärfilm, om mordet på Kevin, som visats på Sveriges Television.  

 

Norman Fairclough talar i sin bok Analysing discourse om genrer som han valt att kalla dialogue, 

argument och narrative. Han skriver att genrer är en specifik diskursiv aspekt av olika sätt att 

agera och interagera i det sociala. Medier som TV och tidningar tillhör enligt Fairclough genren 

narrative (berättelse). Han talar också om att genrer skiljer sig åt på olika sätt, bland annat vad 

gäller räckvidd, om det är en lokalt förankrad genre eller om det är en nationell eller till och med 

global genre.40 Detta kan vi tillämpa på de medier vi har använt oss av, även om dessa anses 

tillhöra samma genre. Vad gäller räckvidden ser vi dels en skillnad i antalet läsare och tittare och 

dels i geografisk utbredning. Till att börja med hade Dagens Nyheter år 2004 cirka 907 000 läsare 

per dag.41 Vi ser denna tidning som framförallt nationellt förankrad. Kanske finns även vissa 

läsare utanför Sveriges gränser, men då svenska är ett minoritetsspråk i världen förmodar vi att 

detta antal är relativt litet. Detta gäller även Expressen (kvällsposten), som under 2004 hade 226 

000 läsare per dag. De två engelska tidningarna har förmodligen en större global utbredning då 

engelskan är ett stort världspråk. På hemmaplan har The Times cirka 1 655 000 läsare42 och The 

Guardian cirka 1 068 000 läsare per dag43, båda under 2005. Filmen om mordet på Kevin, I 

skuggan av ett barnamord, visades för första gången på Sveriges Television i augusti 2000 och hade 

då 765.00044 tittare. Gitta Serenys bok, Fallet Mary Bell, är den mest globala av de medier vi valt att 

använda då den har utgivits i flertalet länder.  

                                                 
40 Norman Fairclough, Analysing Discourse, (2003), s. 65-66 
41Tidningsutgivarna, http://www.tu.se/uploaded/document/2005/5/9/Upplagor_och_lasare_2004_0.pdf, (050510) 
42 National Readership Survey, http://www.nrs.co.uk/open_access/open_topline/newspapers/index.cfm, (050515) 
43Ibid. (050515) 
44 Film och television AB, http://www.algonet.se/~filmotv/html/body_barnamord.htm, (050512) 
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Avgränsningar 

Vår studie kommer inte att inriktas på brottsoffren och inte heller på varför brottet begåtts eller 

orsakerna bakom. Vår undersökning kommer endast att behandla förövarna och mediernas bild 

av dem. Vi avser inte heller att försöka definiera vad som är rätt eller fel, det vill säga lägga några 

värderingar i huruvida det medierna säger är sant eller falskt. Vi kommer dessutom att undvika 

den psykologiska aspekten i frågan om huruvida det finns onda barn eller inte. 

 

Vi hade från början tänkt göra en begränsning av analysmaterialet genom att endast använda oss 

av artiklar tre månader framåt från det första datumet då respektive mord uppmärksammades i 

media. Vi tänkte oss att en kortare tid än tre månader inte hade varit tillräcklig då det tar en viss 

tid för medierna att få reda på alla fakta kring mordet. Artiklar från längre än tre månader hade 

försvårat vår analys då vi är begränsade i tid. Detta fungerade bra vid insamlingen av det svenska 

materialet. Under insamlingen av det engelska materialet visade det sig dock att det fanns mycket 

få artiklar som rörde Bulger mordet de tre första månaderna efter händelsen. Vi kunde endast 

finna ett fåtal artiklar från februari månad, och dessa gav inte den information vi hoppats på. Det 

visade sig att man i engelska medier började uppmärksamma detta mord, och förövarna, mer i 

samband med rättegången som ägde rum i november 1993. Vi avgränsar därför vårt material 

genom att enbart använda oss av artiklar från november detta år.  

Etik 

I situationer där barn är inblandade, och speciellt när det handlar om mord, bör man alltid ta 

hänsyn till de etiska aspekterna. Men då vi helt och hållet kommer att använda oss av offentligt 

material anser vi inte att det finns några egentliga etiska aspekter att ta hänsyn till. Uppsatsen 

kommer inte att beröra personerna i sig utan mediernas återgivning av dem. Analysen kommer 

att bestå av en tolkning av redan befintlig text i vilken vi inte kommer att lägga in egna 

värderingar om de inblandade personerna. Vi har även diskuterat om huruvida vi i uppsatsen ska 

använda oss av förövarnas namn. I Kevinfallet är dessa namn okända, varpå det bekymret 

försvinner. I det engelska fallet har man dock lämnat ut namnen på de pojkarna som begick 

mordet. Även vi har beslutat oss för att använda deras namn i vår text. Detta dels för att de redan 

är offentliga, det underlättar för oss och dessutom därför att pojkarna idag har nya identiteter. 

 

Analys 

Det media förmedlar väcker känslor. Vad nyheten än handlar om så framkallar det oftast någon 

typ av reaktion. Läser man om hur ett barn har dödat ett annat barn är det lätt att känna obehag 

inför ett sådant brott och oförståelse inför de barn som begått denna handling. Vad man dock 

sällan tänker på är hur personerna i nyheten presenteras, oftast är man så uppslukad av själva 

nyheten att detta inte uppmärksammas. Men klart är att medierna och journalisterna ofta 

medvetet väljer hur nyheten och personerna i den ska framställas. Norman Fairclough skriver om 
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hur journalister väljer ut delar av det som sagts, vissa inkluderas medan andra exkluderas. Vissa 

röster görs hörda medan andra utelämnas.45 Det är detta som vi är intresserade av att titta på i 

följande artiklar. 

Sverige 

Dagens Nyheter 

Den första artikeln vi valt att analysera är tagen från Dagens Nyheter och är skriven cirka tre 

månader efter Kevins Hjalmarssons död. I texten kan vi urskilja två olika röster. Den ena är BUP, 

barn- och ungdomspsyk, och den andra tillhör prästen Cecilia Nahnfeldt från Arvika. Störst plats 

har getts till BUP som resonerar kring barnet och normalitet. Vi finner här en kamp mellan det 

normala och det onormala. 

De två pojkarna som dödade fyraåriga Kevin visade tidigt i polisförhör att de mådde 
mycket dåligt. Redan andra veckan efter dådet - långt innan polisen riktat sitt intresse 
mot dem - kopplades barnpsyk in för att hjälpa dem. ”Jag tror att pojkarna förstår 
ganska väl vad de gjort. Det är därför som det är så smärtsamt för dem”, säger Helena 
Tjerneng, representant för landstingets barn- och ungdomspsykiatriska avdelning, 
Bup. Hon håller inte med polisens beskrivning av det som hänt, att det varit en lek 
som gått över styr. ”Det här är en yttring av ett avvikande beteende. Barn har normalt 
spärrar som stoppar dem i tid. Varför det inte varit så i det här fallet vet vi inte i dag”, 
säger hon. Helena Tjerneng pekar på att barn som utför den här typen av gärningar 
brukar ha blivit störda i den del av sin utveckling där de lär sig hantera sin 
aggressivitet. Att barnen tappar kontrollen kan antingen bero på faktorer hos barnen 
själva - psykiska problem - eller på svåra uppväxtförhållanden. Det kan också vara en 
chockartad händelse i nuet.  

Till att börja med säger BUPs representant Helena Tjerneng att hon tror att pojkarna förstår 

ganska väl vad de har gjort och att det därför är smärtsamt för dem. När man talar om att 

pojkarna förstår kan mordet å ena sidan tolkas som en medveten handling, de förstår, de är inte 

helt oskyldiga. Å andra sidan kan det tolkas som att de förstår vad de har gjort och att detta var 

en felaktig handling. Tjerneng anser att denna förståelse leder till smärta hos pojkarna vilket tyder 

på att man inte ser dem som onda. Förståelsen och smärtan bidrar till att ge en bild av pojkarna 

som offer. Det första som framkommer i artikeln är att pojkarna mådde mycket dåligt. Av detta 

drar vi slutsatsen att man inte vill få pojkarna att framstå som onda förövare, det visas empati för 

dem. 

 

Tjerneng talar sedan om avvikande beteende. Här ges vi en bild av pojkarna som avvikande, de 

saknar de normala spärrarna som hindrar andra barn från att begå liknande handlingar. Barnen 

ses som offer, de saknar något som andra barn har. De kan inte rå för att de är avvikande utan 

det är omständigheter omkring dem som påverkat dem. Tjerneng menar att detta avvikande 

beteende kan bero på antingen faktorer hos barnen själva, så som psykiska problem, svåra 

uppväxtförhållanden eller en chockartad händelse i nuet. Tjerneng verkar dock inte se ett 
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samband mellan dessa tre olika faktorer. De psyksiska problemen verkar inte bero på svåra 

uppväxtförhållanden eller chockartade händelser, utan dessa psykiska problem tycks vara 

medfödda. Barnen som dödade Kevin är inte normala, men det är inte deras fel. De saknar något, 

de har ett medfött fel eller har under sin uppväxt blivit utsatta för något som stört deras 

utveckling. Skulden för brottet kan alltså inte enbart läggas på barnen. Man måste finna orsakerna 

bakom det avvikande beteendet. Eftersom det handlar om avvikelse kan man försöka göra något 

åt det, man kan försöka återskapa normaliteten. Artikeln fortsätter: 

Bup utreder nu på uppdrag av socialförvaltningen i Arvika vilket slags stöd pojkarna 
och föräldrarna behöver. Det kommer ta lång tid eftersom det är akut kris nu. Bara 
utredningen tar nog flera månader och därefter kommer behandlingen av pojkarna 
säkert att ta flera år. De inblandade får sedan snart två veckor behandling på annan 
ort. ”De får hjälp att prata, förstå och bearbeta det som hänt. Det är en chock för 
föräldrarna, de behöver stöd att orka vara föräldrar i den här situationen”. 

Tjerneng talar om att barnen behöver hjälp att förstå och bearbeta det som hänt. Även barnens 

föräldrar behöver stöd för att orka ta sig igenom situationen. En tolkning kan här vara att det är 

föräldrarna som bär ansvaret till barnens handlingar. Detta kan vi utläsa då åtgärderna riktas mot 

familjen och inte samhället i stort. Det talas inte om ett bristande samhällssystem som orsaken till 

problemen, det är istället familjen och barnen som behöver vård. Detta kan tyda på att vi, i likhet 

med modellen som James, Jenks och Prout tog upp, har en bild av barnet som oskyldigt och 

hjälplöst. I modellen anses barnen ha en inneboende godhet och som förälder är man skyldig att 

fostra barnet så att denna oskyldighet och godhet består. De vuxna måste ta ansvar för barnen. 

 

Den andra rösten i artikeln, prästen Cecilia Nahnfeldt, talar om vreden som uppstår när något 

sådant här har hänt.  

Cecilia Nahnfeldt säger att det finns vrede i Dottevik. ”Men den riktas åt olika håll. 
Mot kyrkan, mot socialförvaltningen, mot skolan, mot videofilmsproducenter. Jag tror 
att människorna här förstår att man inte kan rikta den bara mot pojkarna”.46 

Hon menar att människor förstår att de inte kan rikta den vrede de känner inför brottet enbart 

mot pojkarna, därför klandras andra aktörer så som kyrkan, socialförvaltningen, skolan och 

videofilmsproducenter. Vi tolkar det som att man genom att rikta vreden mot detta håll även 

skuldbelägger dessa instanser. Det verkar viktigt att finna en syndabock och kanske grundar sig 

detta i den rädsla som kan förväntas uppstå hos allmänheten. Genom att lägga skulden på någon 

annan än barnet kan man fortfarande behålla bilden av barnet som oskyldigt och hjälplöst. Att 

peka ut dessa två barn som onormala kan även det ses som ett sätt att lugna allmänheten. Alla 

barn är inte förmögna att begå denna handling, bara onormala barn.   

 

I dokumentären I skuggan av ett barnamord ges en annan bild av situationen i Dottervik i samband 

med mordet på Kevin. Här talas om att det pågick något av en hetsjakt där allmänheten pekade ut 
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varandras barn och frös ut de barn som tagits in på förhör. Samma präst som i ovanstående text, 

Ceciala Nahnfeldt, hade i filmen en central roll. Hon pratar om hur det hos barn finns en kamp 

mellan det onda och goda och om hur ondskan kan drabba barn.47Osäkert är dock om hon 

menar just barnen i det här fallet eller barn i stort.  

 

Journalisterna från tidningen har gjort plats för två röster som inte direkt lägger skulden på 

barnet. Man kunde ha valt att intervjua anhöriga, polis eller allmänheten men istället är det en 

representant från barn- och ungdomspsyk som ges mest plats i artikeln. Vi anser att detta val är 

medvetet då det genom tiderna är psykologin som definierat barn och barndom. Journalisterna 

väljer alltså att lyfta fram personer med expertkunskaper på området. Man kan se det som att 

experterna ges tolkningsföreträde i frågan. 

 

Utifrån ovanstående artikel finner vi nyckelord som kan kopplas samman. Dessa bildar 

tillsammans en ekvivalenskedja där avvikande barn kan ses som nodalpunkten. Avvikande barn 

kan kopplas till att de saknar naturliga spärrar vilket kan bero på psykiska problem och bristande 

föräldraskap. Det bristande föräldraskapet kan i sin tur härledas till att föräldrarna inte orkat med. 

För att återskapa normaliteten hos barnet behöver alltså både föräldrar och barn specialisthjälp.  

 

Som vi tidigare nämnt finns en kamp i texten mellan normalitet och avvikelse. Begrepp som 

störda, avvikande, aggressivitet och problem ställs mot normaliteten. I artikeln fokuserar man på 

det avvikande och onormala och pratar inte direkt om vad som är normalt. Kampen är trots detta 

utmärkande då det finns en underförstådd strävan efter normaliteten. Hegemoni uppstår då talet 

om det avvikande barnet blir gällande och naturligt i sammanhanget. Vi ges en bild av att de två 

pojkarna innehar egenskaper som överensstämmer med bilden av det onormala barnet. 

 

I en annan artikel från samma tidning kan vi se en diskurs som i mångt och mycket liknar den 

ovan. Rösten i texten tillhör uteslutande Per-Arne Rydelius, professor i barnpsykiatri. 

Barn slår ofta andra barn, lappar till dem, knuffas, sliter varandra i håret. Det händer 
varje dag på dagis och när någon börjar gråta springer någon annan till fröken och 
resten drar sig tillbaka och börjar göra något annat. En naturlig hämning hindrar våld 
från att gå över styr; den kontrollen finns inbyggd hos de flesta barn. Men inte hos 
alla. Det finns barn som inte kan hejda sin aggressivitet, som fortsätter att slå den som 
redan ligger. Ett par sådana barn var det som slog ihjäl fyraårige Kevin i Arvika.48 

Även här kan vi alltså se en kamp mellan det normala och onormala då Rydelius talar om att det 

är naturligt för barn att vara våldsamma i viss utsträckning, men att de barn som dödade Kevin är 

avvikande på så sätt att de saknar de normala spärrar som hindrar andra barn från att gå över 

                                                 
47 Kjell Gustafsson, I skuggan av ett barnamord, Sveriges Television, (000822) 
48 Kerstin Vinterhed, Våld urartar när naturlig spärr fattas. Pojkarna som dödade Kevin behöver många vuxna omkring sig, säger 

psykiater, Dagens Nyheter, (981103) 
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gränsen. Liksom i den förra artikeln diskuteras även här föräldrarnas situation och roll i 

sammanhanget. 

Föräldrarna har det också svårt. De är personer som inte orkat med att vara föräldrar, 
vars vuxenhet inte kunnat göra sig gällande. PA Rydelius påminner om det sociala 
arvet, Gustav Jonssons tanke att svårigheterna inom en familj växer från generation till 
generation så att det som började med fattigdom en gång lagras på med dåliga nerver, 
sprit, och våld i följande generationer. /…/Vad man måste satsa på är dels bra 
barnmiljö för alla barn, dels riktade specialinsatser för de mest utsatta barnen, de som 
inte nås av samhällets generella åtgärder.49 

Föräldrarnas roll lyfts här fram på ett annat sätt än tidigare. Vi anser att denna artikel på ett 

tydligare sätt skuldbelägger familjen. Rydelius talar om ett bristande föräldraskap. Att det har gått 

illa för barnen beror på att föräldrarna inte har klarat av att ta sitt ansvar varken som vuxna eller 

som föräldrar. Detta kan kopplas till den familjesyn som Rose diskuterar i sin bok, tanken om hur 

föräldrarnas känsloliv inverkar på barnets normalitet. Barnet kan bli missanpassat om föräldrarna 

misslyckas med att förmedla positiva känslor och upplevelser till barnet. Samtidigt vill Rydelius 

inte fördöma föräldrarna då han även säger att föräldrar i en situation som denna bör bemötas 

med respekt.  

En annan indikation på att det är hos familjen som problemen återfinns är att det även i denna 

artikel talas om åtgärder så som specialistinsatser. Det talas om fattigdom, nerver, sprit och våld 

genom generationer som en orsak till barnens avvikelse. Rydelius fokuserar mindre på medfödda 

problem såsom DAMP och MBD, problemen hos barnen beror alltså på omgivningen och inte 

på någon medfödd faktor. Denna syn kan kopplas till Lockes syn på barn där han anser att det 

hos barn inte finns några medfödda kapaciteter. Kunskap är något som uppstår genom 

erfarenhet. Hur barnet blir är beroende av vilka erfarenheter och kunskaper som det tillgodogör 

sig. Enligt Cynthia Mitchell är det de första åren i barnets liv som är avgörande, det är i hemmet 

som barnet får de erfarenheter som är nödvändiga för en lyckad utveckling. Hon anser även att 

om barnet under denna period inte kan tillgodogöra sig de erfarenheter som krävs så kan det få 

långtgående konsekvenser och ha en negativ inverkan på barnet. Det kan då sägas att de barn 

som dödar ett annat barn saknar de erfarenheter och kunskaper som normala barn har.  De 

problem som Rydelius talar om är dock inte för honom evigt givna, med mångårig hjälp från 

specialister kan barnen bli bättre. 

För det går att hjälpa sådana här barn, menar PA Rydelius, förutsatt att man arbetar 
långsiktigt och är beredd att stötta barnen och deras föräldrar många år framöver. 
Barnen behöver en liten barngrupp med få barn och många vuxna.50 

Problemet ligger inte hos samhället i stort, det är inga omvälvande samhällsförvandlingar som 

behövs utan enbart specialistinsatser med inriktning mot barnen och deras familjer.  

                                                 
49 Vinterhed 
50 Ibid. 
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I dessa två artiklar är det uteslutande specialister som fått ge sin professionella bild av händelsen. 

Vi ges en bild av pojkarna som avvikande och i behov av behandling. Det sägs att pojkarna 

förstår vad de gjort, och att de mår dåligt. Även här ser vi kampen mellan vad som är normalt 

och onormalt, i detta sammanhang är det avvikelsen som framträder mest. Talet om pojkarna 

präglas av talet om vad som är avvikande. Också i denna artikel kan det avvikande barnet ses som 

nodalpunkt och till detta begrepp kan ord som aggressivitet, våld, saknad av naturliga hämningar, 

och svårigheter kopplas. Talet om de två pojkarna som avvikande blir här naturligt, därför uppnås 

hegemoni. 

Expressen 

Nästa artikel vi valt att analysera kommer från Expressen. I denna artikel hittar vi liknande 

nyckelord som i föregående artiklar. Även här väljer journalisten att lyfta fram en specialist, i det 

här fallet inom barnpsykologi. När artikeln publicerades var det ännu inte fastställt vilka 

förövarna var, men polisen var övertygade om att barn var inblandade i dödsmisshandeln av 

Kevin. Journalisten har därför valt att intervjua barnpsykologen Lasse Löf om våldsamma barn. 

Löf börjar med att tala om hur svårt det är att förstå hur barn kan göra något så ondskefullt, att 

ett barn dödas är avskyvärt. Därefter talar han om hur barn kan komma att bli mördare.  

Det föds inte några monsterbarn, flera omständigheter ligger bakom att ett barn kan   
bli mördare.51 

Löf menar alltså att barn inte föds onda utan det är omständigheter som leder till att vissa barn 

blir mördare. Inte heller här läggs skulden på barnet, det är något utanför, något som barnet inte 

har kontroll över som drivit det till att döda. Att Löf använder sig av begreppet ”monster” tyder 

ändå på att det finns ondska hos barnet. Han talar även om brottet som en ondskefull handling. 

Barnet har alltså gjort något som ses som ondskefullt, men det är i sig själv inte ont. Barnet är ett 

offer för yttre omständigheter. 

Barn som blir våldsamma har ofta i sin historia en rad våldsamma händelser, de kan 
även själva ha blivit misshandlade, men det är inget man generellt kan säga om alla 
barn som blir våldsamma, säger barnpsykologen Lasse Lööf på Rädda Barnen./…/ 
Barn gör sällan sådant här ensamma. Det finns ett grupptryck tidigt hos barn att 
försöka imponera på varandra./…/ Påverkas barnen av underhållningsvåld på TV 
eller i dataspel? ”Jag skulle svara ja på den frågan. Barn ser så mycket bilder på 
vuxenkonflikter som leder till våld. Det leder till en avtrubbning som är en av alla 
omständigheter som ligger bakom att barn kan begå sådana här handlingar. Men jag 
tror också att de tar till dessa bilder i brist på något annat, nämligen egna erfarenheter 
av vad de kan göra utan att skada. Jag pratar om bristen på kontakt där barnen själva 
kan brottas eller liknande och på så vis pröva sina egna gränser för vad som gör ont 
och vad de får göra”.52 
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52 Ibid. 
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I denna artikel utpekas inte bara familjen och föräldrarna som en orsak, Löf konstaterar dock att 

våldsamma händelser och misshandel kan leda till att vissa barn blir våldsamma. Barnpsykologen 

talar även om att det bland barn finns grupptryck. Ett barn skulle kanske inte döda någon på egen 

hand, men två eller flera barn kan hetsa varandra att gå längre än vad de skulle ha gjort själva. På 

frågan om barnen påverkas av underhållningsvåld svarar Löf att han tror att detta är en av de 

omständigheter som leder till att barn avtrubbas. Detta har bara berörts flyktigt tidigare då det 

talades om att allmänheten riktade sin vrede mot videofilmsproducenter. Löfs uttalande kan 

jämföras med hur författaren i boken Utvecklingspsykologi talar om att man ända sedan 

televisionens införande har intresserat sig för hur de handlingar som visas påverkar barn och 

ungdomar. Inom detta perspektiv råder inget tvivel om att det barnen ser på TV påverkar dem. 

Författaren talar även om att detta kan leda till avtrubbning och möjligheten att barn upplever 

upphetsning och vill utföra aggressiva handlingar efter att ha sett något liknande på TV.53 Här ser 

vi en syn på barn där man mer eller mindre konstruerar barnen som passiva mottagare av TV:s 

berättelser.  

 

Utöver diskussionen om orsakerna bakom så diskuteras även barns egna känslor och förståelse 

kring våld av det här slaget. 

Förstår ett barn att det gör fel om det skadar ett annat barn? ”Javisst. Empati kan 
redan en tvååring känna. Ett barn vet att ett annat barn får ont om man slår till det.  
Men vid vissa tillfällen kan gränsen för empati gå förlorad. Den inbyggda spärren finns 
för ett ögonblick inte längre och det är då sånt här kan hända”./…/ Förstår ett barn 
att det kan skada ett annat barn? ”I efterhand, ja. Men det kan inte förutsäga att en 
handling ska leda till att ett annat barn dör”./…/Får barnet dåligt samvete efteråt? 
”Ja, det är klart att barnet både kan få dåligt samvete och känna skuld efteråt”.  

Här ser vi diskussionen om normalitet och avvikelse igen. Fokus ligger dock mer på vad som är 

normalt. Det är normalt för barn att känna empati, något de är förmögna att göra mycket tidigt. 

Det är normalt för barn att förstå att andra barn får ont om de blir slagna. Onormalt är det när 

barn saknar förmågan att känna empati för andra, de saknar de spärrar som vi tidigare pratat om. 

Journalisten intresserar sig sedan för om ett barn kan förstå att det skadat ett annat barn och om 

det kan känna skuld och få dåligt samvete. Löf svarar att denna förståelse kommer i efterhand, att 

barnen inte förstår under tiden de begår handlingen. Som vi tolkar det förstår barnen som begår 

handlingen inte att det andra barnet kan dö. I efterhand kan de dock förstå vad de gjort och att 

detta var fel. Enligt Löf kan barnen helt klart känna skuld då de dödat ett annat barn, vilket även 

det tyder på att de förstår vad de gjort. Att kunna känna skuld anses av vissa vara ett tecken på 

mognad. Att pojkarna anses känna skuld och förstår vad de gjort tyder då på att man ser en viss 

mognad hos dem, med mognad följer ansvar. Ser man dem som små barn som inte förstår att de 

gör fel kan de inte skuldbeläggas på samma sätt som vuxna. Å ena sidan ses förövarna som små 

barn som inte rakt ut klandras för händelsen, å andra sidan anser man att de är så pass vuxna att 

de förstår att de gjort fel. Detta skiljer sig från den syn som återfinns inom utvecklingspsykologin 
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där vissa anser att barn inte utvecklar ett samvete förens de är mellan åtta och tio år. Pojkarna 

som dödade Kevin är fem och sju år gamla, och skulle enligt detta perspektiv därför inte vara 

förmögna att känna skuld ännu. Frågan är då varför journalisten valt att ge plats för en röst som 

anser att dessa två barn har förmåga att känna skuld?  

Att inte känna skuld kan ses som ett tecken på att barnen är känslokalla, för att inte säga onda. I 

ovanstående artiklar har man dock talat om samvetsfrågan, om än på olika sätt. I den första 

artikeln från Dagens Nyheter talas det om att barnen mår dåligt, vilket kan tolkas som att de 

känner skuld. Att de är förmögna att göra detta tyder ändå på ett visst mått av normalitet.  

Nästa artikel kommer även den från Expressen. Också här ges en röst åt psykologin, denna gång 

genom Sven-Åke Christianson biträdande professor i psykologi. Också han talar om att barn inte 

föds till mördare. 

Ingen föds med mördarinstinkter. Men vi ska inte vara alltför förvånade över att en 
sjuåring begår en så hemsk handling. Redan i tidiga skolåldern kan barn fantisera om 
hur det känns att döda en annan.54 

Christianson skiljer sig lite från de övriga röster som gjorts hörda genom att han tonar ner det 

avvikande i handlingen något genom att säga att det är normalt att barn fantiserar om att döda. 

Han försvarar barnen samtidigt som han inte försvarar brottet. 

Brotten i sig är omöjliga att förstå. Men man gör det väldigt lätt för sig om man säger 
att det är onda, iskalla mördarmaskiner som begår dessa gärningar.55 

Enligt Christianson undviker man problemet genom att utmåla dessa barn som onda. 

Christiansson ser alltså inte barnen som onda, utan även han ser dem som offer för 

omständigheter. 

Det handlar sannolikt ofta om barn som inte blir sedda och som lever i en 
känslomässig bristsituation. Om föräldrar som har nog med sina egna problem och 
som inte orkar ta till sig barnets känslor. Och ofta om unga som gång på gång utsätts 
för upprepade trauman som misshandel, övergrepp eller hot./…/ Barnen lär sig att 
kanalisera sin smärta, frustration och vrede. Många agerar aggressivt utåt.56 

Här betonas återigen föräldrarnas roll i sammanhanget. Barnens problem beror på föräldrarna, att 

de inte klarat av att hantera barnet och dess känslor. Betydelse har även frågan om barnen utsatts 

för misshandel eller liknande. Det sägs inte rakt ut att det är föräldrarna och familjen som står för 

denna typ av behandling men det är ändå lätt att tolka det som att det är i hemmet problemen 

bottnar. Den smärta och frustration som uppstår hos barnet beror alltså på att det inte fått sina 

behov tillgodosedda och därför utvecklar barnet en aggressivitet. Men det är inte uteslutande 
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familjen som är orsaken bakom detta menar Christianson. Även han talar om 

underhållningsvåldet och dess inverkan på barn. 

Och så ska vi inte glömma den inverkan som TV- och videovåld kan ha på redan 
utsatta barn. Genom våldsskildringarna kan de få modeller och inre fantasibilder för 
sitt utagerande.57 

Christianson betonar dock att detta våld främst har en inverkan på redan utsatta barn. Detta kan 

tolkas som att TV-våldet i sig själv inte leder till att barn mördar, men att barnet om det är 

påverkat av andra negativa omständigheter kan inspireras av underhållningsvåldet. Det går alltså 

inte att komma ifrån familjens roll i frågan. Samtidigt betonar han att även familjen till förövarna 

är offer. Även här talas det om specialistinsatser som bör riktas såväl mot barnen som deras 

familjer. 

Tidigare har barns familjesituation i allmänhet diskuterats, i en annan artikel från Expressen 

beskrivs förövarnas verkliga situation. 

Pojkarnas familj har brottats med problem i flera år. Ingen av dem har misshandlats 
eller utsatts för övergrepp. Men deras situation har i viss bemärkelse varit otrygg.58  

Vi får här veta att ingen av pojkarna har blivit utsatta för varken misshandel eller övergrepp. 

Dock har de vuxit upp i en otrygg miljö i en familj med problem. Den ena journalisten har valt 

att ta med ett specialistutlåtande om barn som dödar i allmänhet, medan den andra journalisten 

valt att ta upp förövarna i Kevinfallet. Intressant är att man i samma tidning, samma dag, valt att 

dels ta upp att barn som mördar kan ha utsatts för misshandel eller andra övergrepp, samtidigt 

som det skrivs att barnen som dödade Kevin inte blivit utsatta för övergrepp av detta slag. 

Uttalandet att förövarnas uppväxt i viss bemärkelse varit otrygg ger oss som läsare en mycket vag 

bild av situationen och lämnar stort utrymme för spekulationer. Detta kan tolkas som att man 

från tidningens sida vill kunna ge en förklaring till det som hänt.  

 

Centralt för båda artiklarna från Expressen är uttalandet om att barn inte föds till monster, de 

föds inte till mördare. Detta kan även ses som nodalpunkten i texterna. Till detta kopplas begrepp 

som omständigheter, så som bristande föräldraskap, underhållningsvåld och grupptryck.  

 

Gemensamt för de svenska artiklarna är talet om det normala kontra det avvikande barnet, det 

pågår en kamp mellan begreppen. I artiklarna från Dagens Nyheter är talet om det avvikande 

barnet framträdande, det avvikande ses i sammanhanget som självklart och givet i förhållande till 

det normala. Det kan sägas att hegemoni har uppnåtts. I texterna från Expressen ges dock det 

normala större utrymme och talet om det avvikande är här inte lika tydligt, även om det 

framkommer att pojkarna som dödade Kevin inte ses som normala. 
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Genomgående för samtliga artiklar är även att skuldfrågan tas upp men att barnet då aldrig sätts i 

fokus. Vi ser ingen vilja att lägga skulden på barnet. Förklaringar och syndabockar söks dock och 

det är ofta förövarnas familjer som pekas ut, även om också andra faktorer nämns.  

England 

Efter att ha tittat på de svenska artiklarna är det nu dags att gå in på hur man i engelska tidningar 

framställer de två barn som dödade James Bulger. 

The Times 

Till en början talade man i engelska medier om James mördare som barn A och B, efter domen 

mot pojkarna gick dock medierna ut med deras namn och foton. I samband med att domen 

fastställts publicerade The Times en artikelserie där pojkarnas bakgrund och familjeförhållanden 

beskrivs relativt utförligt. I den första artikeln är det journalistens röst som framträder mest. Vi 

kan här inte se samma kamp som i de svenska artiklarna, mellan normalitet och avvikelse, 

journalisten verkar dock ställa pojkarna mot varandra, det blir en kamp om skulden. Den första 

texten handlar om Robert Thompson, barn A. Här lyfts speciellt pojkens mor fram som en orsak 

till Roberts problem. 

…but home life was relatively stable until the father, Robert Thompson, walked out in 
october 1988./…/ Ann Marie Thompson reacted badly to the separation. /…/ Mrs 
Thompson was frequently seen drinking in a local pub and picked up a reputation as a 
troublemaker.59 

I artikeln skrivs det att familjen ofta flyttade runt men att familjesituationen fortfarande var 

relativt stabil under de första åren. Det var i samband med att fadern lämnade familjen som 

problemen började. Robert hade ingen historia av att vara bråkig men i familjen pågick det 

trakasserier bröderna emellan och det skrivs att modern tappade kontrollen över sina andra barn. 

Detta tycks i artikeln utgöra en anledning till Roberts svårigheter. Problemen i familjen påverkade 

Robert på så sätt att han började tyrannisera barn i sin omgivning och han skaffade sig ett dåligt 

rykte bland föräldrar och barn i trakten. Hur detta hänger samman med brottet talar journalisten 

inte om. Det viktiga verkar vara att ge en skildring av Robert och hans liv innan mordet. 

“Robert began to pass on to other children the familyhabit of bullying and some 
mothers began trying to keep their youngsters away from him. Some of the children 
were frightened of him and at St Mary´s primary school in Walton he acquired the 
sinister nickname Damien.60 

Beskrivningarna av Robert skiljer sig på många sätt från hur Jonathan Venables, barn B, 

framställs. Jons hemförhållanden beskrivs som kärleksfulla och här väljer journalisten att lyfta 

fram Jons mor som inte anser att de misslyckats som föräldrar. 
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“He has had a lot more love and attention than a lot of children I know. He has been 
educated .”61 

Jons problem anses alltså inte bero på föräldrarna. I stället ges en bild av att Jon har svårigheter 

som beror på att han är lättpåverkad, han faller för grupptrycket och är lätt att övertala. 

He was, Mrs Venables said, a loving, caring boy, but hyperactive and easily led. “He´s 
one of those children who if you told him to put his hand in the fire he would. He 
didn´t want to hurt him (James) but he was weak and he was provoked.62  

Här kan vi se hur skulden på ett sätt lyfts bort från Jon, han beskrivs som svag. Han ville inte 

skada James men blev provocerad, underförstått är att Robert stod för denna negativa påverkan. 

På så sätt ges en bild av Robert som hjärnan bakom brottet, och Jon som kanske inte oskyldig, 

men mindre skyldig än Robert. Denna bild förstärks av den beskrivning journalisten valt att ge av 

Robert. 

Robert was known to neighbours and staff at his school as a sly, manipulative, natural 
liar who frequently played truant. /…/ Neighbours claimed that they had seen Robert 
snaring birds traps in the back yard of his home. One local youth claimed to have seen 
the boy pull the heads of live baby pigeons.63 

Jon beskrivs med relativt positiva termer medan Robert ges mer negativa egenskaper. Robert 

beskrivs som ett tämligen känslokallt och stört barn och även om begreppen normal och onormal 

aldrig nämns kan vi förstå att detta inte är ett barn som anses vara normalt. Det kan ses som ett 

medvetet val från journalistens sida att förmedla moderns bild av Jon och omgivningens bild av 

Robert. Vi menar inte att Jon beskrivs som ett normalt och oskyldigt, kärleksfullt barn, men vi 

tycker oss se en skillnad i hur man väljer att lyfta fram de olika pojkarna i texten. Robert beskrivs 

endast i negativa termer, även Jon beskrivs på liknande sätt men här väljer man även att ta med 

vissa motpoler. 

 

I artikeln får vi även en bild av skolans betydelse i sammanhanget. Robert skolkade ofta och hade 

en hög frånvaro. Jon däremot sägs inte ha skolkat överhuvudtaget innan han träffade Robert. 

Återigen målas en bild upp av hur Robert hade dåligt inflytande på Jon 

…Robert was absent for 37 out of a possible 60 half days up to half 
term.64/…/Before the two met, Venables had no history of truancy, but after a year 
together both frequently went missing from school.65   

Det skrivs att det i båda fallen visas en oro från föräldrarnas sida över pojkarnas höga frånvaro, 

såväl Mrs Thompson som Mr Venables börjar därför möta upp sina barn efter skolan. I Jons fall 

förbättrar detta situationen avsevärt, och hans frånvarotimmar minskar. Robert däremot har 
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fortfarande en väldigt hög frånvaro, varför framkommer inte. Att journalisten skriver om 

skolkning och utbildning tyder på att skolan ges stor betydelse, och även här görs skillnad mellan 

pojkarna. 

 

Pojkarnas tankar och känslor kring mordet diskuteras i artikeln. Båda har mardrömmar om det 

som hänt. I Roberts fall beskrivs det som att han inte förstår vad han gjort, han kan inte 

acceptera att han varit delaktig i mordet, därför känner han inte heller någon skuld. 

Since his arrest, Robert has become obsessed with the murder scene, suffering 
flashbacks to events on the railwaytrack and nightmares about what happened. “He is 
not accepting at all that he did it, “ said a source close to him. “He thought he has 
convinced himself he played no part in the killing”. “He will talk quite easily about it 
all. Sometimes he does cry but there is no remorse because he doesn´t accept he has 
done anything he has to be sorry for. 66 

Jon å andra sidan sägs visa ånger, speciellt gentemot modern.  

“He does express remorse to his mother. He has told me he wishes he could put the 
clock back. He has nightmares and flashbacks to the incident.”67 

Att Jon känner ånger och inte Robert visar på nytt på Roberts känslokallhet, och återigen görs en 

åtskillnad pojkarna emellan. Jon ångrar åtminstone det han gjort, medan Robert vägrar erkänna 

för sig själv att han var delaktig. Textutdraget som handlar om Robert är tvetydigt. Han har lätt 

att prata om det, samtidigt som han har mardrömmar, gråter och vägrar acceptera. 

 

I artikeln berörs även frågan om intentionerna bakom mordet, om det rörde sig om en medveten 

handling eller inte. 

“It may have started out as a bravado about wanting to kill someone but then things 
got out of hand and they found it was really happening.”68 

Enligt denna röst, som inte ges något namn, kan det ha börjat som en lek om att vilja döda 

någon. Detta gick sedan överstyr och pojkarna fann sig själva i en situation där de faktiskt utförde 

denna handling. Enligt tidningens källa var det inte någon direkt planerad handling, det handlade 

mer om att pojkarna lekte med tanken.  

 

Vi finner olika nodalpunkter i de två texterna om Robert och Jon. I texten om Robert kan 

nodalpunkten anses vara problembarn. En ekvivalenskedja bildas tillsammans med begrepp som 

manipulativ lögnare, mobbare, djurplågare och hög frånvaro från skolan. Nodalpunkten i texten 

om Jon anser vi vara lättpåverkad, något som kan kopplas till att problemen med Jon hela tiden 

beskrivs i relation till Robert  
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I en annan artikel i The Times är det domaren i pojkarnas rättegång, Mr Justice Morland, som får 

göra sig hörd. Denne man som genom att han är domare har stor auktoritet inom det engelska 

rättsväsendet ger även han sin privata åsikt om pojkarna.  

Robert Thompson and Jon Venables were wicked and cunning boys who had 
committed “acts of unparalleled evil and barbarity”.69 

Vi ges här en bild av Robert och Jon som onda och beräknande. Samtidigt anser Morland inte att 

pojkarna är onormala på något sätt, tvärt om så beskriver han dem som normala och med 

genomsnittlig intelligens. 

“How it became about that two mentally normal boys aged 10 and of average 
intelligence committed this terrible crime is hard to comprehend. It isn´t for me to 
pass judgement on their upbringings, but I suspect that exposure to violent videofilms 
may in part be an explanation”. 70 

Pojkarnas normalitet förbryllar domaren, hur kan två vanliga pojkar göra något så avskyvärt. 

Svaret verkar vara att de är onda. Han söker dock inte direkt någon förklaring till denna ondska. 

Han tror emellertid att videofilmsvåld kan ha varit en bidragande orsak till att de dödade James. 

En månad innan mordet hade Jonathans far hyrt Den onda dockan 3, en film där en docka blir 

besatt av en mördares själ och löper amok. Det var denna film domaren syftade på. Att detta 

skulle ha påverkat pojkarna avvisas dock av såväl föräldrar som polis och försvarsadvokaten. Att 

se en film som en bidragande orsak till ett begått mord, kan som vi tolkar det, anses vara ett 

tecken på att brottet var planerat. Pojkarna hade tittat på Den onda dockan 3 och blivit inspirerade, 

de ville göra samma sak. Domarens lösning på problemet blir att låsa in pojkarna i fängelse. Han 

ser dem som en fara för samhället och anser därför att de ska hållas borta från det. 

…they would be held for “very, very many years until the home secretary is satisfied 
you have matured and are fully rehabilitated  and until you are no longer a danger to 
others” 

Gemensamt för samtliga artiklar från The Times är att det finns en direkt uttalad eller 

underförstådd tanke om ondska hos dessa barn. Som vi vid flera tillfällen uppmärksammat görs 

det en tydlig skillnad mellan pojkarna, där Robert hela tiden målas upp som den drivande och 

mest onde, som hjärnan bakom brottet. Jon tillskrivs även han negativa egenskaper, han fråntas 

inte skulden, men han beskrivs som något av ett offer för Roberts starka inflytande. Detta ser vi 

genom att han målas upp som lättpåverkad och naiv, men även genom talet om frånvaro i skolan. 

Jon hade få, om ens några frånvarotimmar innan han träffade Robert. 
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The Guardian 

I en artikel från tidningen The Guardian kan vi se en tydlig diskurs kring ondska. I denna text har 

man valt att lyfta fram polisen och deras åsikter kring de två pojkarna. En polisman, 

kriminalkommissarie Albert Kirby, säger så här om Robert och Jon: 

“There is no doubt that those two boys were wicked beyond anyone’s expectations… 
they had a high degree of cunning and evil. They could foresee questions to be put to 
them… to be able to do that indicates the level of evil on their part.”71 

Här ges en mycket starkare och mer känslosam bild av pojkarna mot vad vi sett tidigare. Det 

diskuteras inte om omständigheter och yttre påverkan utan det handlar helt om pojkarna och 

deras egenskaper. Polismannen säger rakt ut att pojkarna är onda, lömska och elaka. Något som 

tyder på att de två pojkarna var onda var enligt polismannen att de kunde förutse vilka frågor de 

skulle få under förhören. En annan polisman, kriminalassistent Roberts, talar även han om 

ondskan hos Robert och Jon. Han anser att de skulle ha dödat igen om de inte stoppats, de var 

och skulle ha fortsatt att vara en fara för samhället. 

“I am glad we got them so soon. We have saved a lot of misery. I think they would 
have killed again. I think they would have become like the Kray twins… they would 
get worse, they would become evil men.”72 

Till skillnad från artikeln i The Times där Robert ses som drivande i sammanhanget så ges vi i 

denna text en bild av att båda pojkarna var lika delaktiga i mordet. 

“…the boys are equally to blame. The evidence shows two boys of different character 
but when they join together there was no difference between them.”73 

Även om pojkarna är olika så finns det ingen skillnad mellan dem när de är tillsammans sägs det. 

Båda bär lika mycket skuld för det de gjort. Kriminalassistent Roberts talar vidare om att 

pojkarna gjort ett starkt intryck på honom och hans kolleger. De har svårt att glömma den 

ondska de tyckte att pojkarna utstrålade. De kommer speciellt ihåg en händelse som fortfarande 

plågar dem. 

“Thompson looked at Venables and smiled. It was a terrible chilling smile. It was a 
cold smile – an evil smile. I believe the smile said they knew they were 
responsible…and thought they were going to get away with it”74 

Från polisens sida anser man att pojkarna var medvetna om vad de gjort, att denna handling gav 

dem en kick. Kriminalassistent Roberts anser även att pojkarna trodde att de skulle komma 

undan med mordet genom att få det att se ut som en olycka, men de var inte tillräckligt 

intelligenta för att lyckas med detta. 
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“ They didn’t have the intelligence or they didn’t understand, that we could identify 
the difference between murder and accident but it was a kick for them, a buzz – 
knowing that they were responsible for it.”75 

Intressant är att man i The Guardian valt att lyfta fram polisens bild av pojkarna. Det handlar inte 

om en beskrivning av fakta kring brottsfallet utan om polisernas egna åsikter om pojkarna. 

Tidigare var det personer i pojkarnas närhet som gavs plats att ge sin bild av dem. 

 

Här kan vi se en liknande diskurs som i artikeln från The Times där domaren uttalar sig om 

barnen som onda. Där talas dock till viss del även om yttre omständigheter så som videovåldet 

och dess påverkan. 

 

Talet om det onda barnet kan ses som nodalpunkten i texten. Pojkarna är beräknande, sluga och 

känner tillfredsställelse över det begångna brottet. Utöver detta nämns även ett obehagligt 

utseende och tillsammans bildar dessa egenskaper en ekvivalenskedja som skapar bilden av det 

onda barnet. Man utelämnar bilden av det goda barnet vilket gör att talet om det onda barnet blir 

rådande. Diskursen om det onda barnet tas här för givet och skapar hegemoni. 

 

I nästa två artiklar väljer journalisterna att lyfta fram psykologernas bild av de två pojkarna. Till 

att börja med är det en psykoanalytiker och en barnpsykoterapeut som försöker förklara hur 

Robert och Jon kunde begå detta brott.  

“I think it has something to do with a hatered of vulnerability and babyness in 
themselves which they projected on to this toddler.” “If, in their own lives, they have 
had it extremely tough and being bullied and neglected and abused then they end up 
rapidly having to proof themselves to be extremely tough and invulnerable.”/…/ 
“They probably weren´t out to kill someone, but they were probably out to ruin 
someone else´s happiness.”76 

Här finns en tanke om att mordet var ett slags uttryck för hat gentemot dem själva. De ville se sig 

själva som osårbara och tuffa och avskydde de sidor hos sig som inte var det. I sitt vardagliga liv 

var de svaga, utsatta och i ständigt underläge. Genom att döda James kunde de sätta sig själva i 

överläge, de fick övertaget. Rösten i artikeln tror inte att de hade intentionen att döda utan att 

avsikten var att göra någon olycklig, på samma sätt som de själva var olyckliga. Detta fråntar dem 

inte skulden eftersom det ändå var en medveten handling. 

 

Den andra rösten tillhör en rådgivande barnpsykolog, Mary Ellis, som även hon talar om att barn 

som försummats och blivit utsatta för övergrepp av något slag, lättare utsätter andra för 

grymheter. Det är enligt henne inget stort steg att gå från att plåga djur till att plåga andra barn. 
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According to Miss Ellis, if a child had suffered consistant cruelty, it would be a much 
smaller step to begin torturing animals “and it is not necessarily a huge step on to 
(another) child.”77 

Barnpsykologen talar alltså om våld som föder våld. Men hon pratar inte direkt om vart felet 

ligger, hos familjen, barnet eller i samhället, eller om vilka åtgärder som bör vidtas. Senare i 

samma artikel kommer Ms Rustin, rådgivande barnpsykoterapeut, in på dessa frågor. Hon ser 

genetiska eller kemiska faktorer som en möjlig orsak. 

”I don’t think we know that this is the case (but) just as people inherit different bodily 
strengths, you can imagine that people inherit different mental things. I don’t want to 
put it any stronger than this, but there is a certain amount of evidence that there are 
tendencies in families linking criminality, alcoholism, those kind of things.”78 

Ms Rustin talar alltså här om möjligheten att även psykiskt relaterade egenskaper kan gå i arv. 

Pojkarnas problem kan med andra ord vara något som de ”ärvt” av sina föräldrar. Hon menar att 

kriminalitet liksom alkoholism kan vara länkat till uppväxt och familjeförhållanden.  

 

Bland de artiklar vi funnit är det ofta allmänhet och representanter för rättsväsendet som har 

uttalat sig om sina personliga åsikter om pojkarna. I några få artiklar har representanter för 

psykologin gjort sin röst hörd och det handlar då inte om privata uppfattningar utan om mer 

allmänna förklaring till hur barn kan begå en grym våldshandling. 

 

Vi kan i dessa tre artiklar från The Guardian inte finna något egentligt genomgående tema. I den 

första texten är talet om ondskan återigen framträdande. I de andra två artiklarna utelämnar man i 

stort åsikter om barnen i sig, istället ges en mer allmän bild av möjliga anledningar till att barn 

dödar.  

Gitta Sereny 

I boken Fallet Mary Bell av Gitta Sereny finns ett kapitel som behandlar Robert Thompson och 

Jonathan Venables. Hon ger här en mer ingående beskrivning av deras liv före mordet. Hon 

lyfter bland annat fram deras familjesituation på ett annat sätt än det vi sett i artiklarna. Vi kan i 

hennes text även finna en större vilja att finna orsaker, en vilja att förstå. Sereny menar att 

moralkänslan hos barn idag påverkas av så mycket, exempelvis tv, att hela skulden inte kan läggas 

på barnet ensamt. Hon anser att alla barn föds med insikten och viljan att göra gott, denna vilja 

och känslan kan dock hamna i obalans genom yttre påverkan. De förhållanden under vilka barnet 

växer upp påverkar barnet och dess moral.79 

Vi lever inte i en tid då spöstraff och hängning anses vara lämpliga straff för ”onda” 
barn. Vi känner nu till förhållandet mellan våld inom barn och våld som utförs mot 
barn. Vi känner till barndomstraumas orsak och verkan. Vi vet alltså att barn som 
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skadar andra nästan alltid själva har blivit skadade. Många i domstolen och utanför 
misstänkte att något förfärligt måste ha hänt inom pojkarna, något som slutligen drev 
dem till detta besinningslösa raseriutbrott.80/…/ Barn som dödar är inte en produkt 
av klass utan av olycka. Olycka hos barn är aldrig medfödd, den skapas av de vuxna 
som de ”hör samman med”. I alla samhällsklasser finns det vuxna som är omogna och 
förvirrade, eller sjuka och oförmögna att hantera sin tillvaro. Under vissa olyckliga 
omständigheter kommer deras barn att återspegla, fortplanta och ofta betala för nöden 
och eländet hos de vuxna som de behöver och älskar. Barn är inte onda.81 

Som vi uppfattar det söker Sereny efter förklaringar som ligger utanför barnet, det existerar inte 

någon inneboende ondska hos dem. Det handlar återigen om yttre omständigheter som mer eller 

mindre driver barnet till ett visst beteende. Hon lyfter fram orsaker som trauman i barndomen, 

oförmögna vuxna och olycka, en olycka som aldrig är medfödd. Hon poängterar att barn inte är 

onda, de är offer för omständigheter. 

 

Sereny diskuterar även Mr Justice Morlands uttalande om videovåld som vi tagit upp ovan.  

Men jag tror att domare Morland hade en mycket tydlig avsikt när han tog upp detta 
med videovåldsfilmer i hemmen. Han ville påminna oss om att barn är formbara och 
synnerligen lättpåverkade, särskilt av filmer. Stabila barn- och vuxna – som ser 
våldsfilmer utsätts för faran att bli känslomässigt avtrubbade av ett övermått av 
visuella upplevelser, men det är inte troligt att det får bestående men av dem. Instabila 
barn med kaotisk bakgrund är dock ytterligt mottagliga för deras suggestionskraft. Jag 
tror att domaren försökte utfärda en varning om deras sårbarhet och väcka debatt.82  

Hon tror att hans avsikt var att varna för underhållningsvåldet, inte lägga hela skulden på det. 

Sereny själv anser att alla, både barn och vuxna, kan påverkas av detta våld. Men endast redan 

utsatta barn kan påverkas tillräckligt mycket för att det ska få förödande konsekvenser då dessa är 

mer mottagliga. Hon talar även om grupptryck i viss mån, hur pojkarna påverkat och drivit 

varandra till att döda.  

Olyckligtvis hittade de varandra vid en svår och kritisk tidpunkt i sina liv, och genom 
att stötta varandra överskred de tillsammans den ödesdigra gräns som ingen av dem 
troligen skulle ha överskridit ensam.83 

Att pojkarna blev mördare uppfattas av Sereny som något av en olycklig slump. Återigen läggs 

skulden på andra faktorer än pojkarna själva. Det är yttre omständigheter och händelser de inte 

kunnat styra över som lett fram till brottet. Hon anser inte heller att mordet var en uppsåtlig 

handling. 

Jag vill påstå att om någon av pojkarnas avsikt var att döda James skulle de inte ha 
planerat det våldsamma sätt att döda honom på. Raseri kan inträffa men det kan inte 
planeras.84  

                                                 
80 Sereny, s. 300 
81 Ibid. s. 302 
82 Ibid. s. 338 
83 Ibid. s. 15 
84 Ibid. s. 348 
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Hon tror istället att mordet var en oplanerad raseriyttring. Detta grundar hon på att brottet var av 

så våldsam karaktär att det måste handla om vrede och inte om en önskan att döda. Sereny 

kommer även in på vem som bär ansvaret för det som inträffat. 

Men till syvende och sist är det samhället självt man behöver stärka och slå vakt om 
genom familjen som det vilar på, och detta i varje avseende från den stund barnet 
föds. Barnet som begår brott är en symbol för familjens – och än mer samhällets – 
sammanbrott. Man kan säga att de uttrycker det yttersta raseriet, det sista ropet på 
hjälp.85 

Detta mord var en vredeshandling, ett rop på hjälp som aldrig blev hört. Pojkarna bär i 

sammanhanget minst skuld, deras problem bottnar i en bristande familjesituation som i sin tur är 

en yttring av problemen i samhället. Hon talar inte enbart om var problemen ligger utan även om 

vilka åtgärder som bör vidtas. 

Det beror helt på kunskap om man skall kunna förebygga fall som de som beskrivs 
här…/…/I de extrema fall som jag undersöker här var alla relationer som normalt 
främjar ett barns liv begränsade, bristfälliga, skadade eller saknades helt. Dessa barn 
behövde lämna hemmet för att bli trygga och alla i familjen behövde en intensiv insats 
från socialtjänsten – och psykiatrisk hjälp – för att bli rustade att ta hand om sina barn. 

Lösningen är enligt Sereny inte att skicka dessa barn i fängelse. Hon betonar istället vikten av 

kunskap och specialistinsatser. Insatser som inte bara bör riktas mot barnen utan även deras 

familjer och samhället i stort. 

 

Nodalpunkten i Serenys text anser vi vara förståelse. Barn är inte onda, de är goda, och man 

måste därför söka andra förklaringar till varför de mördade. Ekvivalenskedjan består i att hon 

söker en förklaring till mordet på James som kan kopplas till bland annat föräldrarna, samhället 

och grupptryck. Då problemen hos pojkarna grundar sig i yttre omständigheter leder detta till 

åtgärder i form av kunskap och specialisthjälp. Dessa åtgärder ska riktas mot samhället i stort 

liksom familjerna och barnen själva. Då det hos Sereny betonas att barn innehar en naturlig 

godhet medför detta att talet om det onda barnet uteblir och hegemoni uppnås därigenom. Hon 

utgår hela tiden från en syn på barnet som präglas av oskuld.  

 

I samtliga engelska artiklar ser vi en kamp om skulden som ofta läggs på barnet men i vissa fall 

även på familjerna. I Serenys bok skuldbeläggs framförallt samhället och till viss del familjerna.   

En tydlig diskurs i samtliga artiklar är att det ges ingående beskrivningar av barnens bakgrund. 

Detta tar man dock, i de flesta artiklar, inte vidare utan det ses enbart som ytterligare ett bevis på 

att pojkarna är konstiga och onda. Återigen skiljer sig Serenys bok från mängden då hon ger en 

mer utförlig beskrivning av Robert och Jons familjer, samtidigt som hon söker förklaringar.  

                                                 
85 Sereny, s. 17 
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Olika kulturer - olika diskurser? 

Vi har nu analyserat artiklar från såväl engelska som svenska medier. Vi har även gjort en analys 

av en film som berörde det svenska Kevinfallet samt ett kapitel i en bok som behandlade det 

engelska fallet om mordet på James Bulger. 

 

Vi ser centrala teman som mer eller mindre är genomgående för de engelska respektive svenska 

artiklarna. Dessa teman berör delvis synen på barnet och synen på skulden. I The Times och The 

Guardian utgörs dessa av att pojkarna som dödade James Bulger uppfattas som onda och 

beräknande. Detta medför att den största delen av skulden läggs på pojkarna själva. I vissa fall 

anses även föräldrarna och familjen bära visst ansvar. I de svenska artiklarna finns inte på samma 

sätt något tal om ondska hos förövarna. De framställs istället som onormala och avvikande. Detta 

leder fram till att de inte heller kan skuldbeläggas. De ses som offer för omständigheter och 

skulden läggs i stället främst på familjesituationen och föräldrarna. Vi kan dock se att vissa 

likheter finns mellan vad man väljer att ta upp i de olika tidningarna. I såväl de engelska som i de 

svenska tidningarna berörs videovåld och grupptryck som möjliga påverkansfaktorer. Detta 

behandlas även av Gitta Sereny, som betonar barnets inneboende godhet. Hon letar efter 

förklaringar och förståelse i barnens omedelbara närhet och lyfter därmed bort skulden från dem. 

Även hon lägger ansvaret på föräldrarna men till största delen på samhället i stort. 

 

När det gäller frågan om vilka åtgärder som anses önskvärda skiljer sig länderna åt igen. I de 

svenska tidningarna förespråkas specialisthjälp som en lösning på problemet med avvikande barn. 

Här finns visserligen en likhet med Sereny som anser att det är kunskap och psykiatrisk vård som 

behövs för att rehabilitera barnen, familjerna och samhället. I övrigt talas det i de engelska 

medierna mer om fängelse som den nödvändiga åtgärden. Detta tror vi grundar sig i synen på 

barnet, och framförallt skulden. Ser man barnen som medvetna och beräknande och lägger hela 

skulden på dem så är det en naturlig följd att de ska sona sitt brott. Ser man däremot förövarna 

som offer för yttre omständigheter, kan man inte heller kräva att de ensamma ska ta 

konsekvenserna. 

 

Vi har även uppmärksammat att man i de olika medierna väljer att ge plats åt olika aktörer i 

samhället. I de svenska tidningarna är det uteslutande specialister, psykolog och präst, som fått 

komma till tals. Dessa har i intervjuerna gett sina professionella uttalanden kring fallet och de har 

inte gett uttryck för några privata åsikter om pojkarna som dödade Kevin. Tittar vi istället på de 

engelska medierna ser vi att man här valt att delvis lyfta fram allmänheten, i form av grannar och 

familj, och dess syn på Robert och Jon. Även poliser, domare och psykologer har lyfts fram. Då 

poliser och domaren som var inblandade i fallet intervjuades återgavs endast deras privata åsikter 

om pojkarna. Psykologerna talade om våldsamma barn i stort och detta är den enda gången vi i 

de engelska artiklarna ser ett försök till att finna en generell förklaring till att barn dödar andra 

barn. I Serenys bok är det främst hon själv som ger sin uppfattning av vad andra har uttalat sig 
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om. Hon diskuterar vad föräldrar, lärare och myndigheter sagt om pojkarna och ger därefter sin 

egen bild av det.  

 

Vi kan även se att det finns en skillnad mellan hur man väljer att behandla förövarnas 

bakgrunder. I de svenska medierna får vi ytterst lite information om pojkarna i sig. Detta tror vi 

beror på att deras identiteter är okända. Det talas dock om att uppväxten kan ha stor betydelse i 

sådana här fall. I de engelska medierna återges relativt mycket av pojkarnas familjesituation och 

människors upplevelser och erfarenheter av dem. Detta stannar dock vid beskrivningar och leder 

aldrig fram till några egentliga förklaringar. Vi kan inte heller se att dessa skildringar skulle vara 

underförstådda förklaringar, som vi ser det handlar det endast om att man vill ge läsaren en bild 

av de pojkar som mördade James. Sereny beskriver på ett mer djupgående sätt hur pojkarnas liv 

och uppväxt såg ut. Hon ger stor plats åt föräldrarnas egna berättelser och försöker i dessa finna 

förståelse. 

Slutdiskussion 

Genom en diskursanalytisk undersökning har vi i denna uppsats försökt utröna hur barn som 

dödat barn framställs i TV, tidningar och litteratur. Man får ha i åtanke att vi som födda och 

uppvuxna i Sverige är förankrade i den svenska diskursen. Även om vi här försöker ge en 

objektiv framställning av barn som dödat barn får man inte glömma att det är svårt om inte 

omöjligt för oss att ställa oss utanför vår egen diskurs. 

 

Vi vill med detta i åtanke knyta samman säcken genom att här föra en tydligare och mer 

djupgående diskussion kring våra frågeställningar. Den första frågan berör hur barn som dödat 

barn framställs i svenska respektive engelska medier och om det finns några skillnader och 

likheter i denna framställning. 

 

I analysen har vi funnit att det finns skillnader i hur barnen beskrivs. I de svenska medierna 

beskriver man egentligen inte de två pojkarna alls, de tillskrivs inga faktiska egenskaper. När man 

talar om dem sägs det endast att de mår dåligt och att de förstår vad de gjort. Vi kan se en tydlig 

diskurs där dessa pojkar uppfattas som onormala. I Dagens Nyheter väljer man att fokusera på 

vad som är onormalt för att kunna placera förövarna i detta fack. I Expressen koncentrerar man 

sig på normalitetsbegreppet, man beskriver vad som är normala känslor och reaktioner hos barn. 

Genom att göra detta visar man att dessa pojkar inte passar in, de avviker.  

 

Vi har även funnit vissa uttalanden om normalitet i de engelska artiklarna men det har då till stor 

del handlat om att Robert och Jon är normala på så sätt att de inte skiljer sig från andra barn rent 

intelligensmässigt. Dessa två pojkar tillskrivs flera olika egenskaper, ofta negativa sådana. Detta 

bildar en tydlig kontrast länderna emellan då vi i svenska medier i stort sett inte kan läsa något om 

barnen i sig. Värt att uppmärksamma är att man i de engelska medierna direkt efter rättegången 
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gick ut med både namn och foton på både Jon och Robert. I de svenska medierna gick man 

däremot inte ut med någon som helst information om förövarna. Här tror vi att det är synen på 

barnet som ligger bakom. I Sverige ser man barnet som oskyldigt och hjälplöst och man vill 

därför skydda det genom att bevara deras anonymitet. Vuxna brottslingar offentliggörs däremot 

ofta i svenska medier, varpå anonymisering i sig inte är praxis. Man kan därför tolka det som att 

man i Sverige, till skillnad från England, ser barnet som ej ansvarstagande, då det inte ses som 

vuxet. I de engelska medierna uppmärksammades upprepade gånger barnens medvetande och 

intelligens. Barnen begick en vuxen handling och skulle därför också dömas som vuxna och ta 

det ansvar och de konsekvenser som vuxna människor tar. Ses barnen dessutom som onda, vilket 

var fallet i England, finns det heller inget som hindrar att man offentliggör dem 

 

I de engelska medierna är det talet om det onda barnet som utgör diskursen. Denna syn på barnet 

kan kopplas till modellen av det onda barnet som James, Jenks och Prout tar upp. I den ses 

ondska och korruption som inneboende egenskaper hos barnet. Barn beskrivs som demoniska 

med mörka krafter som riskerar att frigöras om barnet inte växer upp i en stabil, välfungerande 

familj. Det är vuxenvärldens ansvar att hålla barnet på den smala, raka och normala vägen. Detta 

skulle även kunna kopplas samman med de svenska mediernas framställning där föräldrarna 

anses ha ett avgörande ansvar för barnets normalitet. Vi kan dock i dessa artiklar inte finna några 

tecken på att man skulle ha en syn av barn som onda. Även om det i det svenska materialet inte 

heller talas om ett oskyldigt barn så tyder ändå mycket på att det är modellen av det oskyldiga 

barnet som är rådande inom den svenska diskursen. Även här betonas föräldrarnas ansvar. 

 

Hos Sereny är talet om det oskyldiga barnet tydligt. Hon betonar barnets inneboende godhet och 

i likhet med James, Jenks och Prouts modell anser hon att alla bär ansvar för barnets välmående. 

Att Robert och Jon dödade James Bulger beror på att föräldrar, lärare och andra närstående 

misslyckades med att främja och bevara deras oskyldighet. 

 

Vår andra fråga hänvisar till barnens bakgrund och hur stor hänsyn som tas till denna. Till att 

börja med ser vi en skillnad i hur mycket man talar om förövarna i sig och deras levnadssituation. 

Som vi tidigare nämnt beskrivs de engelska pojkarna mycket mer utförligt, både i artiklarna och i 

Gitta Serenys bok, än i de svenska artiklarna. Vi kan även se att uppväxtförhållanden i de svenska 

tidningarna ses som en förklaring till mordet, medan det i de engelska endast tycks utgöra en slags 

faktagrund. Här skiljer sig dock Sereny från övriga engelska medier, då hon intar en ståndpunkt 

som mer påminner om den svenska.  

 

Vem som skuldebeläggs utgör vår tredje frågeställning och är en ständigt återkommande fråga i 

de olika medierna. I Dagens Nyheter och Expressen är det tydligt att barnen inte själva ska bära 

skulden för mordet. Detta visar sig genom att det här finns en syn på barnen som offer. De är 

avvikande, men denna avvikelse beror inte på dem själva. Omständigheter i form av ansvarslösa 

föräldrar, övergrepp eller liknande har påverkat. En stor del av skulden för mordet läggs därför 
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på föräldrarna som misslyckats med att uppfostra normala barn. I de engelska tidningarna är 

förhållandet i stort sett omvänt. Här är det barnen som anses bära det största ansvaret för brottet, 

eftersom de till viss del ses som normala. Att de även är onda, beräknande och medvetna om vad 

de gjort utökar deras skuld. Att fängelse ses som den enda naturliga åtgärden i detta fall tyder 

även det på att man inte anser att någon annan bär del i skulden. Barnen anses vara så pass 

normala, vuxna och intelligenta att de förstår att konsekvenserna av ett mord är fängelse. Sereny 

skiljer sig återigen från övriga engelska medier då hon till största delen ser samhället som 

ansvarigt. Samhället har misslyckats med att skapa förutsättningar för en sund familj och en 

normal uppväxt. 

 

Den sista frågan handlar om huruvida vi kan finna skillnader medierna emellan dels beroende på 

vad det är för form av medier och dels vilken politisk bas de har. De fyra tidningarna vi använt 

oss av är stora etablerade tidningar med en fast läsarkrets. Vi har funnit att det inte föreligger 

några större skillnader mellan de svenska tidningarna, en kvälls- och en dagstidning. Detta tror vi 

kan bero på att de har samma politiska färg, oberoende liberal. Den enda märkbara skillnaden vi 

sett är att fallet om Kevin behandlades i fler artiklar i kvällstidningen. Detta tror vi är följden av 

att kvällstidningar inriktar sig mer på uppseendeveckande nyheter, för att inte säga skvaller. 

Någon egentlig skillnad i framställningen av nyheten kring mordet finns inte mellan de svenska 

tidningarna och filmen, förutom att man i filmen har en större inriktning på allmänheten och dess 

reaktioner på mordet. 

 

Trots olika politisk bas kan vi mellan de engelska tidningarna inte finna någon märkbar skillnad, 

då dessa samma dag skrev liknande artiklar om fallet och då vi funnit att de många gånger 

använder sig av samma intervjupersoner och liknande citat. Detta tror vi beror på att båda 

tidningarna vill nå ut till i stort sett samma läsare och att de därför skriver om det som de tror att 

allmänheten vill läsa. Gitta Sereny skiljer sig i mångt och mycket från tidningarna, detta kan delvis 

bero på att de är olika sorters medier. Sereny använder sig av litteraturformen för att förmedla sin 

bild av mordet, en form som kan sägas vara mer global, hon har inte anpassat sig till den engelska 

diskursen på samma sätt. Samtidigt finns här också ett annat syfte, nämligen att hon vill visa en 

alternativ bild, sin egen bild, även om också hon skriver för någon annan än sig själv och är 

beroende av läsare.  

 

Samtliga artiklar, såväl svenska som engelska, har präglats av en antagonism, det har förts en 

kamp mellan olika röster och diskurser. Det kan sägas att kampen i de svenska artiklarna har 

bestått i talet om det normala kontra det avvikande barnet. Dominansen hos dessa begrepp har 

varierat de svenska artiklarna emellan och hegemonin har segrat olika beroende på huruvida talet 

om det normala eller avvikande har varit rådande. I exempelvis artiklarna från Dagens Nyheter 

var talet om det avvikande barnet dominerande och därmed uppstod hegemoni. I de engelska 

artiklarna har det pågått en kamp om skulden. Delvis en kamp om skulden pojkarna emellan men 

även mellan pojkarna och andra aktörer så som familjen och samhället. I de flesta artiklarna är det 
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barnen själva som får bära skulden, och då främst Robert. Vi finner i de engelska medierna även 

en kamp mellan ondska och godhet. Denna görs gällande genom talet om det onda barnet, 

framförallt i artiklarna, kontra det goda barnet som är Serenys utgångspunkt. I artiklarna upplöses 

antagonismen då talet om det onda barnet dominerar. I Serenys fall är situationen omvänd och 

hegemoni uppnås genom att talet om det goda barnet helt överskuggar talet om det onda. 

 

Något vi reagerat på under analysen av artiklarna är skolans betydelse i sammanhanget. Vi får 

intrycket av att skolan som institution har en annan innebörd i England än vad den har i Sverige. 

Inom den engelska diskursen lyfts skolan vid ett flertal tillfällen fram då pojkarnas frånvaro 

behandlas, i vissa fall har även lärare tillfrågats om deras åsikter om pojkarna. Att man väljer att 

diskutera Robert och Jons frånvaro ser vi som ett slags bevis på att de är misskötsamma. Enligt 

Bengt Sandin har den svenska skolan haft stor betydelse i synen på barnet och dess normalitet. 

De barn som inte nådde upp till de krav som ställdes inom skolan ansågs vara onormala. Denna 

syn framkommer inte alls i de svenska artiklarna, här nämns inte skolan överhuvudtaget, kanske 

för att barnen är för små. Oftast har man dock vid fem och sju års ålder haft kontakt med skolan 

på något sätt, till exempel i form av daghem och förskola. Synen på skolan som en viktig faktor i 

bestämningen av ett barns normalitet kan i detta fall snarare kopplas till de engelska artiklarna. 

 

Något annat vi funnit intressant är talet om Robert och Jons intelligens. Som vi ser det verkar 

man tala om olika sorters intelligens. De är så pass intelligenta och medvetna att de kan dömas 

som vuxna, men de innehar inte den intelligens som behövs för att lura polisen, där ligger de på 

ett barns nivå. Det finns alltså en tendens att ibland se dem som vuxna och ibland se dem som de 

barn de är. 

 

Sereny är den enda i sammanhanget som har sett mordet som ett rop på hjälp från förövarnas 

sida. Av de engelska artiklarna har vi fått intrycket av att man till stor del glömmer bort, eller 

väljer att bortse från, att förövarna är barn. Sättet man talar om barnen, det sätt på vilket man 

hänger ut deras identiteter i media, och slutligen straffet tyder på en ovilja att konfrontera 

problemet med att barn dödar. Man väljer i stället att förenkla det och se dem som vuxna. 

Beskrivningarna av barnen i The Times och The Guardian tycker vi går ut på att visa på en slags 

medvetenhet hon pojkarna. Man fråntar dem deras barnsliga egenskaper. I artikeln av James och 

Jenks diskuteras hur synen på barnet och barndomen förändrades i och med detta mord. 

Allmänheten såg inte längre barndomen som en saga med ett lyckligt slut, man tvingades inse att 

även barn är kapabla till att döda. 

 

Vi har själva uppmärksammat att vi reagerar starkare på de engelska texterna än på de svenska. 

Detta grundar sig i vår egen syn på barnet. För oss, som lever i den svenska diskursen, är det 

självklart att barn som dödar har problem. De bär inte ensamma skulden. Att barn ska avtjäna 

fängelsestraff känns för oss absurt då vi anser att barn långt ifrån har samma uppfattning om 
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verkligheten som en vuxen har. För oss är det naturligt att barn med problem behöver vård och 

hjälp, samt stöd från vuxenvärlden.  

 

Det är intressant att det i de engelska artiklarna nästan uteslutande talas om de specifika 

förövarna och orsakerna till det specifika brottet och att det i de svenska artiklarna endast talas 

om barnet i allmänhet. Detta anser vi förmedlar skillnaden i synen på barnet. För att nå en 

fördjupad kunskap om, och förklaring till hur, barn i allmänhet och barn som dödar barn i 

synnerhet uppfattas i olika diskurser krävs vidare studier i ämnet. 
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