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Abstract  
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Our focus in this study was to examine how Piteå-Tidningen produced Kaj Linna, the 

man who was accused and later convicted for murder. In addition to the frames we 

could distinguish about the perpetrator we also examined the small community, 

Kalamark, were the murder occured. In the next step of our analysis we examined how 

he was produced when he was declared innocent. We did this by applying a framing-

analysis on 35 articles from Piteå-tidningen that covered the events that occured 2004 

and 2017.  

 

The frames we could identify from Piteå-Tidningen that described Kaj Linna 2004 was 

as an odd man, a man without no stable income and a man with money as his 

motivitaton. The community was framed as the victims, who stood together in sorrow 

and in despair. Kaj Linna got excluded and the community of Kalamark got included in 

the frames we identified.  

 

The turning point in 2017, when Kaj Linna was declared innocent and was set to 

become a free man the frames changed. He was framed as a family man, a man with 

feelings that had people caring about him. Like a man who was one of us. He was 

included in 2017. The frames about the community in 2017 was hard to find as the 

focus of reporting about the case exclusively was about Kaj Linna.  
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1 Inledning 

Den 14 april 2004 begicks ett brutalt mord i Kalamark i Piteå kommun. Den mördade 

mannen blev slagen upprepade gånger i sitt hem med ett tillhygge av trä mot sitt huvud. 

Efter slagen mot huvudet blev han bunden och hårt tejpad runt underkäken och halsen. 

Han blev lämnad att dö i sin lada på gården, gärningsmannen såg till att han var fast där 

genom att han ska ha lagt tunga säckar på honom. Hans bror som bodde på samma gård 

befann sig inne i huset under tiden för mordet. Brodern till offret blev hotad och slagen. 

Mannen som dömdes för mordet var Kaj Linna. (Luleå tingsrätt i mål B 938-04).  

 

Vi har intresserat oss för medierapporteringen gällande Kalamarksmordet. Det har fått 

stor spridning runt om i landet och det som vi anser är intressant är att undersöka hur en 

mördare respektive ett offer gestaltas i den lokala tidningen. I och med den stora 

publiciteten i både press, radio och tv har många personer fått läsa, höra och tagit del av 

rapporteringen om Kaj Linna.Vi anser att det är intressant att undersöka den lokala 

rapporteringen om en händelse som spred sig i medierna över hela landet.  

 

Mediernas rapportering om brott menar Lindgren och Lundström (2010) producerar och 

reproducerar moraliska dilemman i samhället när det gäller gärningsmän, både hur 

skyldiga och oskyldiga framställs i medierna. Vi anser därför det relevant att undersöka 

hur Kaj Linna framställs som mördare och offer, särskilt eftersom brottet skedde i en 

liten by. 

 

Gripsrud (2011) menar att medierna kan förstärka bilden av en gemenskap i ett 

samhälle. Vi identifierar oss med vår bakgrund, var vi bor eller var vi är födda.  

Genom dessa sociala sammanhang får vi reda på vilka vi är och vilken bild samhället 

har av oss. Det är med den bakgrunden om social identitet vi valt att utöka 

undersökningen av Piteå-Tidningens gestaltning av Kaj Linna om vi kan urskilja om 

han beskrivs som en av ”oss” eller som en av ”dem”.  

 

Valet att undersöka hur Piteå-Tidningen gestaltar Kaj Linna beror på att den har en nära 

anknytning till bygden och händelsen. Henk Prakke (1968) har försökt beskriva en 

relativt generell bild av vad som skapar uppmärksamhet och i sin tur blir en nyhet. Hans 

modell är välkänd och används i flera studier och vi anser denna modell vara 
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synnerligen relevant för vårt val av Piteå-Tidningen. Meningen med modellen är att 

tydliggöra vilka händelser som väcker intresse hos publiken. Den här modellen har som 

utgångspunkt i tre olika delar, som har stor betydelse för vad och hur stor en nyhet blir. 

De här tre delarna som Prakke (1968) menar har stor betydelse gällande nyhetsvärdet är 

- tid, kultur och rum.  

 

 

Tanken med modellen är att visa vilka händelser som beaktas ha mest nyhetvärde inom 

medierna. 

 

Vi betraktar Prakkes modell vara relevant för vår studie då vi kan urskilja att både det 

rumsliga och kulturella avståndet är särskilt prioriterat för att tidningen har en nära 

koppling till händelsen. Det är också intressant att undersöka hur Piteå-Tidningen 

gestaltar Kaj Linna, då han först blir dömd för ett mord, som senare visar sig vara 

felaktigt.  
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1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur Kaj Linna gestaltas i Piteå-Tidningen. 

Studien utgår från två årtal i Kalamarks-fallet. Årtalen vi har valt täcker rapporteringen 

om brottet, domen, frigivningen och resningen. Rapporteringen av brottet och domen 

har vi valt för att undersöka hur Kaj Linna gestaltas som en mördare. Slutligen 

resningen, då Kaj Linna släpps ut ur fängelset och blir friad från mordanklagelsen. 

Resningen har vi valt för att undersöka hur Kaj Linna gestaltas som ett offer för 

rättsväsendet. Piteå-Tidningen har vi valt för att vi vill undersöka hur en lokaltidning 

framställer en man som inte har någon anknytning till bygden förutom att han bodde där 

tillfälligt, bygden där mordet begicks. Vi kommer att genomföra studien med en 

framing-analys med representation och ett vi och dem (inkluderande och exkluderande) 

som teoretiska perspektiv.  

 

Brune (2004) menar att nyheterna formar en “vi-het” genom att skapa symboliska 

gränser till ett “dem”. “Dem” är annorlunda, onormala eller förbjudna. “Vi” är de 

normala och tillåtna. 

   

Ur detta teoretiska perspektiv vill vi undersöka om Kaj Linna gestaltas som en av 

“dem” och offret blir en del av de som bor i bygden. Vi undersöker om den lokala 

tidningen rapporterar om Kaj Linna som en av “dem” och den mördade mannen 

benämns som en av “oss”. I detta fallet skulle den “vi-het” som Brune (2004) skriver att 

medierna skapar kunna bygga på den geografiska närheten till brottsplatsen. 

 

Vi undersöker med hjälp av en framing-analys hur Kaj Linna gestaltas, genom att 

undersöka vilka frames vi kan urskilja i gestaltningen av Kaj Linna, vilka som får 

komma till tals och vilka ord som används i Piteå-Tidningen för att beskriva Kaj Linna. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur gestaltar Piteå-Tidningen Kaj Linna som misstänkt?  

• Hur gestaltar Piteå-Tidningen Kaj Linna vid domen? 

• Hur gestaltar Piteå-Tidningen Kaj Linna vid resningen? 

 



  
 

4 

2  Bakgrund 

I följande kapitel presenteras mer information om fallet i Kalamark, för att ge en 

djupare förståelse för händelsen. Mordet i Kalamark har fått stor uppmärksamhet i 

medierna och Kaj Linna är en omskriven man. Mannen som blev dömd som mördare 

för att senare bli ett offer för det svenska rättsväsendet. Hur han som offer och 

gärningsman målas upp är intressant, eftersom att han kommer inte från Kalamark.  

Kalamark är ett litet samhälle som ligger 25 kilometer från Piteå.  

Offret vid mordet var en man som bodde i Kalamark och som folk i trakten visste vem 

det var. Samtidigt som mördaren, Kaj Linna inte hade någon anknytning till bygden mer 

än att han tidigare varit där och sålt ett kassaskåp till offret och hans bror  

(Luleå tingsrätt i mål B 938-04). 

 

Kaj Linna har nekat till mordet ända sedan han blev misstänkt 2004. Något som senare 

uppmärksammades, när han i februari 2005 begär prövning i fallet. Hovrätten för Övre 

Norrland nekar prövning och fastslår återigen Kaj Linna som skyldig till det brutala 

mordet i Kalamark (Hovrätten för Övre Norrland i mål B 49-05).  

 

Ester Pollack nämner i “En studie i medier och brott” hur medierna på flera sätt 

påverkar, inte bara allmänheten utan också andra avseenden som i det här fallet även 

rättsväsendet. Hon menar att medierna kan påverka hur människor skapar sina åsikter 

och uppfattar händelser baserade på beskrivningar av gärningen och hur mycket 

utrymme gärningsmannen får i medierna (Pollack, 2001).  

 

Återigen uppmärksammas fallet i Piteå-Tidningen. Den här gången gäller det en 

prövning i Högsta domstolen (HD). Kaj Linna som i alla rättsinstanser har nekat till 

brottet, får avslag även den här gången. HD nekade prövning, vilket innebär att domen 

på livstids fängelse mot 42-årige Kaj Linna står fast.  

 

Efter flertalet avslagna resningsansökningar får Kaj Linna slutligen sin resning beviljad 

den 29 december 2016. (Högsta domstolen i mål Ö 5257-15). Kaj Linna är numera friad 

från alla anklagelser för mordet i Kalamark. Kaj Linna satt i närmare 13 år som 

oskyldigt dömd i fängelse. Den mediala uppmärksamheten efter resningen var 

rikstäckande och fick mycket utrymme inom majoriteten av medierna i Sverige. Vi har 
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fokuserat på den lokala aspekten av rapporteringen om Kaj Linna och fallet från Piteå-

Tidningen.  

 

3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet presenterar vi tidigare forskning som vi har använt oss av i vår studie. 

Den forskningen vi anser relevant för vår studie berör beskrivningar av brott i medierna.  

 

3.1 Det individuella brottet 

Det individuella brottet (Demker & Duus-Otterström 2011) är en vetenskaplig artikel 

om en kvalitativ textanalys. De presenterar en analys av Dagens Nyheters, Göteborgs-

Tidningens, Göteborgs-Postens och Aftonbladets berättelser om brott under 40 år. De 

undersökte hur brottet, förövaren och offret preciseras i publicerade artiklar. 

Utvecklingen diskuteras i artikeln, Demker och Duus-Otterström (2011) menar att 

beskrivningen av gärningsmän förändrades i svenska artiklar på 1980-talet, 

gärningsmännens beskrivning gick från en strukturellt bestämd beskrivning till en 

individualiserad analys. Offrets beskrivning förändrades på 1990-talet, då det lades mer 

fokus på offret som individ.  

 

Den här forskningen är relevant för oss i det avseende att studien tar upp hur en 

gärningsman framställs i medierna och hur det i sin tur påverkar samhället ur olika 

aspekter. Slutsatsen i Demker & Duus-Otterströms (2011) studie visade att brott som 

regel kännetecknas som ett yttre hot mot samhället, “som om vi alla hotas av tickande 

bomber som rör sig i våra egna led” (Demker & Duus-Otterström, 2011, s.19).  

I artikeln framgår det för vad som är “det ultimata brottet”. Här exemplifierar Demker 

& Duus-Otterström (2011) genom att beskriva två utvalda brott, koffertmordet och 

styckmordet. Det är båda två styckmord på kvinnor i Sverige.  

 

Demker & Duus-Otterström (2011) har som avsikt att se på hur brottet, förövaren och 

offret framställs i medierna. De nämner inkluderande och exkluderande som en form av 

identifikation hos oss människor. Där inkluderande får stå för ett “vi” som innebär att vi 

kan känna igen oss i brottet. Att det som hänt lika väl kan vara ett misstag eller en 

olycka som kan hända en av “oss”. Till skillnad från den inkluderande berättelsen får 

den exkluderande berättelsen stå som symbol för något som sker i en sfär utanför “oss”.  
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Några exempel på hur en inkluderande gärningsman kan målas upp enligt Demker & 

Duus-Otterström (2011) är att personen är oansvarig, lever under olyckliga 

omständigheter, är drogberoende eller förvirrad. Brottet kan vara impulsivt eller rent av 

ett misstag samt att offret beskrivs som skuldlöst.  

 

I motsats till inkluderande kan det exkluderande brottet beskrivas som perverst, 

medvetet eller ondskefullt. Förövaren framställs som ond, gränslös eller psykopatisk 

medan offret är opersonligt och fyller en social roll (Demker & Duus-Otterström, 2011).  

 

Det är därför motiverat att deras resultat också visar att brott gestaltas på ett mer 

exkluderande sätt idag. Att brott exempelvis beskrivs som hemska och underliga kan 

vara för att det dessutom är så.  

 

3.2 En studie i medier och brott  

En studie i medier och brott är en avhandling av Ester Pollack. Studien har som syfte att 

belysa samspelet mellan brott, medier och brottspolitik och dess utveckling från 1955 

till 1995. Pollack (2001) visar i sin studie att år 1955 agerade journalistiken tjänare åt 

den nationella välfärdsstatens uppfattning, år 1975 var journalistiken mer självständig 

och det fanns kritik mot fängelsesystem och hopp om behandlingssytem, år 1995 var 

journalistiken en central social institution där brottspolitikens olika aspekter 

behandlades och spelades ut.  

 

Pollack (2001) skriver att man inte längre kan diskutera brott utan att prata om 

massmedier och tvärtom. Pollack menar att det finns ett perspektiv på brottsjournalistik 

som ses som ett subversivt hot mot lag, ordning och moral genom att på ett vis inspirera 

och glamourisera brotten till något coolt och häftigt. Samtidigt menar Pollack att 

journalistiken leder till överdriven rädsla för brott och även att journalistiken behövs för 

att garantera medborgarna att rättsväsendet gör rätt för sig, som ett medel mot 

maktmissbruk.  

 

Berättandet om brott kan ses som en arena för kulturella konflikter med varierande 

funktioner. Brottsjournalistiken betonar också en mycket subjektiv och individuell 

funktion av meningsskapande, och identitetsskapande. Journalistiken kan även hjälpa 
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publiken att lösa allmänna moraliska dilemman. Pollack (2001) skriver att medierna kan 

påverka händelseutvecklingen vid en rättegång. Medierna har också betydelse för 

förändringar i lagstiftningen och för tillkomsten av nya lagar. Och återigen en arena för 

att exempelvis politiker, kändisar och brottslingar ska kunna kommunicera med folket. 

Det kan också vara så att medierna exploaterar brotten, kanske till och med själva 

iscensätter händelserna.  

 

Pollack (2001) beskriver hur medieforskningen framför allt har koncentrerat sig på 

påföljder och representation av våld i mediers nyhetsrapportering. Den här studien är 

relevant för oss då hon bland annat nämner att det inte längre är möjligt att prata om 

brottslighet utan att koppla ihop medierna och tvärtom, då medierepresentationer av 

brott och brottslighet har blivit större.  

 

4 Teori 

4.1 Representation 

Stuart Hall (2013) beskriver representation som en förutbestämd bild av något eller 

någon som finns i vårt huvud. Bilden vi har av någon kan vara baserad på var vi 

kommer från, vår kulturella bakgrund eller vilken samhällsgrupp vi tillhör. Möjligheten 

att förändra den bilden menar han är väldigt liten.   

 

Kaj Linna kommer inte från Kalamark och var därför en okänd person i bygden. Vid 

undersökningen av representationen av en okänd mördare är det intressant att studera 

hur lokaltidningen väljer att att måla upp mördaren och handlingen.  

 

Stuart Hall (2013) förklarar stereotypisering som ett sätt att förenkla beskrivningar av 

något eller någon. I en kultur har vi bilder i vårt huvud om hur någon eller något är. Det 

kan vara baserat på deras roll i samhället. Några exempel som Hall tar upp är en 

förälder, ett barn, en arbetare, en kärleksfull människa, en chef eller en pensionär. Hall 

fortsätter att förklara hur vi stereotypiserar “de andra” efter exempelvis kön, klass, 

ålder, nationalitet, sexuell läggning etcetera.Vi placerar sedan människor i dessa 

grupper efter deras personligheter som exempelvis glad, seriös, deprimerad, tankspridd, 

eller som en överaktiv människa. Bilden vi har av en människa skapar vi från ovan 



  
 

8 

beskrivna grupper, chansen att utveckla eller förändra den bilden menar Hall är minimal 

för att den är så starkt rotad i vårt huvud.  

 

Vi undersöker en mördares gestaltning, hur Kaj Linna gestaltas från hans kön, ålder och 

klass i samhället. Även hur hans personlighet beskrivs. Piteå-Tidningen har en 

möjlighet att stereotypisera Kaj Linna för att förenkla förklaringen av gärningsmannen 

och för att väcka känslor. Det är läsarens mottagande baserat på redan förutbestämda 

bilder av honom som antingen kan förstärkas eller försvagas baserat på hur 

rapporteringen om gärningsmannen ser ut. 

 

Enligt Höijer (2008) representation betyda flera olika saker. Det finns betydelser som är 

mer konkreta än andra. Vi människor associerar till olika, mer specifika detaljer när vi 

hör olika ord. Höijer menar dock att det finns representationer som symboliserar “något 

som som står för något annat”. Ett exempel som hon nämner i boken mediernas språk är 

hur en karta får representera ett geografiskt område. Ord och begrepp kan stå som typ 

för historiska och kulturella händelser samt hur olika tecken och symboler får 

representera exempelvis en parkeringsplats.  

 

Teorin betonar att sociala representationer produceras genom kommunikation och 

samverkan mellan varandra. De här sociala representationerna förknippas med språket, 

och Höijer (2008) menar att utan representationer finns inget behov av språk och utan 

språket uppstår inga sociala representationer. Det som Höijer (2008) menar är att det är 

genom våra dolda sociala representationer i våra så väl språkliga men även visuella 

uttryck som vi kommunicerar med varandra.  

 

Varför vi väljer att använda representation som en av våra teorier beror på att vi i vår 

studie vill undersöka hur Kaj Linna beskrivs i Piteå-Tidningen som både mördare och 

offer. Benämningen av en person som mördare har redan förutbestämda bilder i huvudet 

hos människor, det är en person som står för en ond gärning. Hur mördaren och offren 

beskrivs påverkar vår bild av gärningsmannen. Bakomliggande orsaker till mordet kan 

bidra med förklaringar för att förstå och sympatisera med personen bakom mordet eller 

motsatsen. Detsamma gäller för ett idealt offer. Även beskrivningen av mördarens 

bakgrund påverkar människors uppfattning. 
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Meningarna utifrån teorin om social representation är flera. Det går att göra en liknelse 

med Kalamarksmordet för att det innefattar föreställningar om en mördare som har stort 

intresse för befolkningen i vårt land.Teorin behandlar sådant som formar medborgarnas 

vardagstänkande. Höijer (2008) skriver att det finns särskilda intressen för sådant som 

på något sätt bryter mot normen i samhället. Det kan handla om saker som skapar 

spänning eller på olika sätt stör den “vanliga vardagen”.  

 

I vårt fall skapas det en social representation mellan nyhetsmedierna och folket utifrån 

mordet i Kalamark. Detta gör att vi kan studera hur det bildas sociala representationer 

och genom det se hur kommunikationen ser ut när det i samhället bildas en offentlig 

debatt om Kaj Linna, både som mördare och hur den senare förändras av att han blir 

frisläppt. Höijer (2008) nämner även den franske socialpsykologen Serge Moscovici 

som redan tidigt beskrev mediernas betydelse för framväxten av nya sociala 

representationer i det nutida samhället.  

 

4.2 Vi och dem 

När vi pratar om det teoretiska perspektivet “vi” och “dem” finns det några begrepp och 

faktorer man bör känna till. Gripsrud (2011) beskriver identitetsbegreppet som en 

avvikelse eller likhet. Han menar att om vi samlar in känslor, intryck och erfarenheter 

från människor runt omkring oss, men även från medierna gör vi oss uppfattningar om 

likheter och skillnader mellan oss själva och de andra. Det kan vara att vi människor 

tänker att de människor som bor på Södermalm skiljer sig från de som bor i Rinkeby, 

baserat på deras klass eller nationalitet.  

 

Kalamark är ett litet samhälle och de som bor där kan identifiera sig med landsbygden 

och med sitt egna lilla samhälle. De som har växt upp där har gått i samma skola och 

känner till byn och vilka som bor där. De blir utbildade av samma lärare och de lär sig 

om liknande samhällsfrågor. Med hjälp av internet kan de ta till sig vidare influenser 

men de som växt upp i Kalamark fostras på samma grund. Det skapar en identitet 

baserad på deras hemort.  

 

Bilden av en gemenskap som är grundad i var vi kommer från och var vi bor kan 

förstärkas av medierna. Gripsrud (2011) menar att medierna med hjälp av olika 

samhällsinstitutioner berättar för oss vad det betyder att komma från Skåne eller 
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Norrland och vad det betyder att vara invånare i Sverige. Två typer av identiteter är 

social identitet som handlar om hur människor i vår omgivning uppfattar oss, och 

personlig identitet som handlar om att fråga sig själv “vem är jag?”. Vi försöker ta reda 

på vad som är unikt hos oss själva.  

 

För att applicera ett perspektiv om inkluderande och exkluderande i vår studie studerade 

vi Gripsruds beskrivningar av identiteter och hur de bildades, men även mediernas roll 

vid ett skapande av identiteter. Medierna skriver för att väcka känslor och vi undersökte 

hur Piteå-Tidningen skrev för att inkludera Kaj Linna som bodde där en kortare period 

eller om de förstärkte bilden av ett exkluderande för Kaj Linna.  

 

Elisabeth Stúr (2000) som studerade den österrikiska dagstidningen täglich Alles 

presenterade ett “vi och dem”. Hon undersökte språket och tonen mot de som beskrevs i 

tidningen och fann att “de onda” ställdes mot “de goda” , dem mot oss. Det var för att 

tidningen ville skriva på ett sätt som läsaren kunde känna igen sig i. Stúr (2000) menar 

att det är hämtat från berättelser och sagor. Huvudpersonerna i artiklarna får gå in i olika 

schablonroller, antingen som onda eller goda. Det är från tidningens text som läsaren får 

reda på vilka som är de onda respektive de goda. 

 

Den österrikiska tidningen valde att skriva som en berättelse genom att ställa två sidor 

mot varandra där Stúr kunde urskilja att den ena sidan målades upp som god och den 

andra som ond. Vi vill undersöka med ett liknande perspektiv hur Kaj Linna framställs. 

Vi anser att vi kan applicera hennes teori på vår studie. Ett vi och dem kan tolkas som 

en bra sida och en dålig sida, om vi tolkar oss själva som en av de bra och dem andra 

som sämre.  

 

Stúr (2000) tar med fler exempel på hur det går att urskilja ett “vi och dem” - tema. Hon 

nämner exempel ur den österrikiska dagstidningen täglich Alles. Ett exempel handlade 

om politiken i Österrike, och hur bland annat oppositionen, småföretagare och 

pensionärer fick stå som ena sidan “som vi” i stället den andra sidan regeringen och 

fattiga utlänningar i stället den andra sidan “dem”. Vid detta exempel tar Stúr upp vilka 

som var vi och vilka som var dem. Här blir det tydligt vilka som är vi och vilka som är 

dem.  
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4.3 Framingteorin 

Adam Shehata (2015) skriver i boken Handbok i journalistikforskning att framing som 

även kallas för gestaltningsteorin handlar om hur journalistiken beskriver en verklighet. 

Teorin handlar om kommunikationens roll för hur människor förstår sin omvärld. Om 

flertalet olika gestaltningar presenteras av journalistiken väljer läsaren den gestaltning 

som ligger närmast deras egna värderingar och benägenheter.  

 

Shehata (2015) menar att gestaltningsteorin undersöker hur något framställs eller 

uppfattas. Han menar att det inte går att undvika journalistiska gestaltningar men att 

gestaltningar kan vara medvetna eller omedvetna val av journalister. 

 

Framing översätts av Adam Shehata till gestaltningsteorin men den direkta 

översättningen är inramning och teorin belyser hur journalistikens uttryck och 

beskrivningar kan placeras i olika ramar. I vår studie kommer vi att använda ramar som 

är skapade med våra ovan presenterade teorier.  

 

Robert Entman (1993) menar att inramning handlar om urval och uppmärksamhet, det 

handlar kortfattat om att definiera och formulera ett problem. Vidare beskriver han att 

när en händelse som blir en nyhet ramas in så väljs vissa aspekter ut av en uppfattad 

verklighet och dessa aspekter görs mer framträdande i en kommunicerande text, på ett 

sätt som främjar en bestämd problemdefinition, kausal tolkning, moralisk värdering, 

och/eller en rekommenderad åtgärd för det beskrivna ämnet. 

 

Genom att analysera ramar inom journalistiken skriver Baldwin Van Gorp (2010) att det 

hjälper oss att kunna se underliggande budskap i texter. Det finns olika ramar, som 

Shehata (2015) utrycker det olika gestaltningar som skiljer på olika ansatser att gestalta, 

exempelvis generella ramar som förekommer i all nyhetsjournalistik. Användningen av 

generella ramar präglas av journalistiska värderingar, och praktiker som redaktionen 

påverkas av.  

 

Det är generella ramar vi ämnar att använda oss av i vår studie, det är brottsjournalistik 

vi undersöker och då de generella ramarna kan förekomma i all nyhetsjournalistik och 

berör värderingar och redaktionens val och praktiker anser vi att den lämpar sig för vår 

undersökning.  
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Journalister lägger till egna tolkningar av problem och händelser. Det gör dem för att 

det inte går att beskriva en nyhet effektivt utan att lägga till förutbestämda och kända 

begrepp som sedan kan tolkas av läsaren (Van Gorp, 2010). 

 

5 Metod 

I det här avsnittet redogör vi för vårt val av empiri och hur vi har gått tillväga vid 

insamlingen av våra artiklar. Vi kommer att beskriva en kvalitativ framinganalys som 

metoden i vår studie samt hur vi har använt oss av den. Här redovisas också våra etiska 

överväganden och kritiken mot vår metod.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi genomförde vår studie med en kvalitativ framinganalys. Vi valde en kvalitativ ansats 

för att vi ansåg att den lämpade sig bäst för att besvara våra frågeställningar. En 

kvalitativ metod menar Starrin & Svensson (1994) handlar om hur något ska 

karaktäriseras och gestaltas. De menar att en kvalitativ metod innebär systematiserad 

kunskap om hur man gör för att karaktärisera egenskaper hos något.   

Kvalitativa metoder skriver Ahrne & Svensson (2015) har vuxit fram som motsatsen till 

kvantitativa metoder. Kvalitativ data mäter man inte utan man bekräftar att det finns, 

sedan undersöker man hur de fungerar och i vilka situationer de förekommer.  

Vid en kvantitativ metod kan man behöva ändra sitt kodschema då man undersöker och 

räknar specifika faktorer i analysen. Med en kvalitativ metod ansåg vi att vi kunde få ett 

mer givande resultat genom att tillämpa en mer djupgående analys istället för att räkna. 

 

5.2 Framinganalys   

Vi har tillämpat en framinganalys vid undersökningen av vårt material. 

En framinganalys kan användas som ett verktyg för att undersöka hur något gestaltas av 

medierna, det är ett verktyg för att veta vad som bör studeras i en artikel för att få svar 

på hur något beskrivs (De Vreese, 2005).  

 

Vid gestaltningen av ett samhällsproblem i medierna menar Robert Entman (1993) att 

det inte enbart handlar om vilka argument som lyfts fram, utan att journalistiska 

gestaltningar tar hänsyn till fler faktorer. Det berör den journalistiska infallsvinkeln, 
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vilka källor som får uttala sig, vilka fakta som åberopas och hur värdeladdade ord 

används. Vidare menar Entman (1993) att framing handlar om de aspekter som 

framhävs i en text, det kan vara ett omedvetet eller ett medvetet val att fokusera på 

dessa aspekter. Journalistiken använder framing för att förklara händelser och beskriva 

en problemformulering som främjar deras tolkning av problemet. För att specificera vad 

som bör undersökas i en nyhetstext med Robert Entmans definition av framing som 

grund, har vi vidare tagit hjälp av Baldwin Van Gorp (2010) metod för att skapa frames. 

 

Genom att förklara vad en särskild ram bör innehålla menar Van Gorp (2010) att 

ramarna delas först upp efter framing devices och reasoning devices i så kallade frame 

packages. Framing devices är de ramar som berör specifika språkliga konstruktioner i 

en text, som är de mest tydliga och framträdande. Dessa specifika språkliga 

konstruktionerna i texten fungerar som tecken för en bestämd frame. Van Gorp (2010) 

ger vidare exempel på vilka beskrivningar som ingår i framing devices - teman, typer av 

aktörer, handlingar och omgivningar, kontraster, kvantifieringar, ordval, källor och 

attraktion. Med attraktion menas det känslomässiga, logiska och etiska som bidrar till 

berättandet i en text. Våra framing devices bestod av Piteå-Tidningens val av uttryck 

som omfattade flera av dessa beskrivningar, dock bara det som uttrycktes i skriven text. 

Reasoning devices menar Robert Entman (1993) syftar till att definiera funktionen av 

ramar, det framkallar ett sätt att tänka när en problembeskrivning kopplas till en 

bestämd frame. Den viktigaste skillnaden mellan framing devices och reasoning devices 

förklarar Van Gorp (2010) är att reasoning devices inte nödvändigtvis behöver 

inkluderas i ett förmedlat budskap. Under tolkningen av budskapet, då en mental 

koppling görs mellan ramen och läsarens individuella tolkning kan läsaren hitta ett 

orsakssamband, som stämmer överens med reasoning devices. Vid en undersökning 

med en framinganalys menar Baldwin Van Gorp (2010) att framepackage behöver 

innehålla en större mängd av framing - och reasoning devices. Van Gorp (2010) 

förklarar den huvudsakliga meningen med en framinganalys genom att beskriva fyra 

steg i analysen. Det första steget i den induktiva fasen innefattar insamlingen av det 

material som ska undersökas. Vidare nämner han att det inte behöver vara material som 

är taget från enbart nyhetstexter, utan även i andra typer av sammanhang. Det kan vara 

så att att en frame används för att tala för något men också för att tala emot något. Inom 

nyhetsjournalistik kan flera ramar användas för att beskriva ett och samma problem.  
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Det andra steget i Baldwin Van Gorps (2010) process är den öppna kodningen av 

texterna. Vid genomförandet av den öppna kodningen bör den ske utan ett förbestämt 

kodningsschema. Det går ut på att jämföra de olika elementen i det insamlade 

materialet, för att definiera olika tolkningar av journalistikens budskap. I detta steget 

läggs fokus på hur händelsen beskrivs och inte vad texten handlar om. Det handlar om 

journalistikens val för hur något ska beskrivas, inte valet att rapportera om en nyhet 

eller inte. 

 

I det tredje steget skriver Van Gorp (2010) att det är lämpligt att tillämpa sina valda 

teorier för att utveckla sina ramar. I det andra steget undersöks separata texter, men i 

detta steget undersöks allt material i sin helhet för att urskilja mönster från 

beskrivningar. Vid undersökningen söker forskarna efter likheter, skillnader och 

kontraster för sina devices, sedan reduceras de och fynden benämns till dimensioner.    

 

Det fjärde steget i Van Gorp (2010) modell är skapandet av framingmatriser. Dessa 

matriser skapades utifrån de ramar vi lyckats urskilja från vårt material, med hjälp av 

våra valda teorier. För att sammanställa våra ramar skapade vi en tabell, en så kallad 

framingmatris. Detta gjorde vi för att på ett mer överskådligt sätt kunna urskilja vilken 

device som tillhör respektive ram. I det sista skedet analyserade vi våra ramar med 

teorierna vilket kommer att presenteras i analysen. 

 

Med hjälp av Baldwin Van Gorps (2010) metod för att skapa ramar har vi utformat vår 

framinganalys och skapat våra frames. Valet av framinganalys valde vi för att vår avsikt 

var att undersöka inom vilka ramar som Kaj Linna gestaltades i Piteå-Tidningen.  

 

5.3 Urval & Avgränsning 

Vi har valt samtliga artiklar från två händelser i Piteå-Tidningen om mordutredningen i 

Kalamark. Den första händelsen var rapportering av brottet och domen 2004 den andra 

var frigivningen och resningen 2017. Detta gjorde vi för att få en så bred bild som 

möjligt och en mer djupgående analys på mediernas rapportering av fallet. Vi sökte i 

mediearkivet Retriver 2017-23-11 och fick då fram 95 webbartiklar publicerade från 

Piteå-Tidningen. Då vi ansåg materialet vara för stort för vår kvalitativa analys, gjorde 

vi ytterligare en begränsning i vårt material. Denna gången sorterade vi ut de 

beskrivande artiklarna och inte bara de som var baserade på fakta. Vi fick då ett resultat 
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på 35 artiklar som förtecknas i bilaga. Avgränsningen gjorde vi till Piteå-Tidningen för 

att vi enbart hade för avsikt att undersöka den lokala rapporteringen om Kaj Linna. 

Sökorden vi använde oss av var; “Kaj Linna” och “Kalamark”.  

 

Vi valde dessa orden eftersom det var hur Kaj Linna gestaltades som vi undersökte. 

Anledningen till att vi valde att lägga till orten Kalamark, var för att för att vi ville 

undersöka hur bygden gestaltades i samband med mordet. Vi har kunnat bekräfta att det 

var Kaj Linna som det skrevs om innan domen, då vi läst domen från fallet. Vi har 

kunnat bekräfta det genom Kaj Linnas ålder och med tanke på att det enbart fanns två 

misstänkta gärningsmän i utredningen (Luleå tingsrätt i mål B 938-04). 

 

5.4 Operationalisering 

För att besvara våra huvudfrågeställningar i vår studie, har vi format sex analysfrågor 

som vi ställer till vårt empiriska material. Frågorna är uppdelade från olika skeenden i 

fallet. Vi avser även att undersöka hur bygden gestaltas för att ytterligare undersöka 

gestaltningen av Kaj Linna och hans handlingar. Demker & Duus-Otterström (2010) 

menar att beskrivningen av de drabbade påverkar hur gärningsmannen och hans 

handlingar inkluderas eller exkluderas. 

 

Hur gestaltar Piteå-Tidningen bygden efter mordet? 

Vi anser att det är relevant att undersöka hur Piteå-Tidningen väljer att beskriva 

konsekvenserna av mordet, vad tidningen väljer att fokusera på och hur det beskrivs.  

Vi anser också att bygden och tidningen var nära händelsen, därför är det intressant att 

undersöka hur det skrivs om bygden efter mordet. Enligt Prakke (1968) gällande den 

geografiska närheten och hur den påverkar hur högt en nyhet värderas, beror på hur nära 

man befinner sig själva händelsen.  

 

Vilka karaktärsdrag och känslor belyser Piteå-Tidningen hos Kaj Linna? 

Här undersöker vi hur Piteå-Tidningen valt att beskriva Kaj Linna som gärningsman 

genom att undersöka vilka egenskaper och känslor som benämns för att måla upp 

honom. 
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Hur framställer Piteå-Tidningen mordet i Kalamark? 

Vi avser att undersöka om mordet målas upp som inkluderande eller exkluderande. 

Detta genom att analysera hur Kaj Linnas handlingar och beteende beskrivs i tidningen. 

Det är relevant att att analysera detta för att få svar på om han inkluderas eller 

exkluderas. Vi har tagit hjälp av Demker & Duus-Otterström (2010) definitioner av 

inkluderande och exkluderande beskrivningar. 

 

Hur beskrivs Kaj Linnas motiv till mordet?  

Hur gestaltar Piteå-Tidningen Kaj Linnas skäl till mordet? Beskrivs de som något vi kan 

identifiera oss med eller som något avvikande?  

 

Hur beskrivs Kaj Linnas bakgrund? 

Med den här frågan vill vi undersöka om Piteå-Tidningen erbjuder förklaringar till hans 

handling baserat på Kaj Linnas, socioekonomiska, geografiska eller kulturella 

bakgrund. 

 

Vad för likheter och skillnader finns det vid gestaltningen 2004 och 2017?  

Här tydliggörs likheter och olikheter samt kontraster mellan dessa gestaltningar. Under 

de tretton år som Kaj Linna satt i fängelset blir det intressant och relevant för vår studie, 

att undersöka för att se om och i så fall hur rapporteringen skiljer sig.  

 

5.5 Etiska överväganden  

Då Piteå-Tidningen redan har publicerat namnen på de inblandade i mordutredningen, 

ansåg vi att det etiska övervägande gällande artiklarna redan hade gjorts. Kaj Linnas och 

bröderna Lindberg, Roger och Sunes namn har samtliga publicerats i Piteå-Tidningen 

och i andra rikstäckande medier. Vi har tagit hänsyn till etiken som forskare angående 

namnen i fallet, men eftersom fallet har fått stor uppmärksamhet nationellt skulle de 

som läser vår uppsats förstå vem vi menar. Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det viktigt 

att man som forskare tar ansvar för de medverkande i studien. Likaså de personerna som 

indirekt kan påverkas av studien och dess resultat.  

 

Detsamma gällde för de andra inblandade i utredningen och rättegången. Polisers och 

advokaters namn skrev vi, det var relevant för flera faktorer i vår studie, som att Kaj 

Linna bytte advokat och poliser som har utrett mordet har också skiftats. Det namnet vi 
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inte skrev var vittnen i utredning samt den andra misstänkta i fallet. Piteå-Tidningen 

nämnde aldrig personens namn och vi ansåg inte att det var relevant för vår studie att 

skriva det då det var Piteå-Tidningens artiklar vi analyserade.  

 

5.6 Metodproblem  

Problematiken med att leta efter redan förutbestämda frames kan innebära att andra 

relevanta aspekter går förlorade och helhetsperspektivet blir lidande (Entman, 1993).  

Det är subjektivt utvalda ramar och vi är medvetna om att ramarna skapats från våra 

tolkningar med hjälp av Entmans modell. Vi är medvetna om att ramarna som vi valt 

kan vara för snäva och därmed missa något som kan vara relevant vid undersökningen 

av gestaltningen av Kaj Linna. Vi försökte att motarbeta detta genom att vi letade 

“frames” var för sig, vid flertalet tillfällen för att sedan ha diskuterat detta och kommit 

fram till liknande “frames”. Detta har vi gjort för att öka reliabiliteten. Den 

hermeneutiska forskningen bygger på tolkningar (Repstad, 2000).  Det är också viktigt 

att komma ihåg att det är din roll som betraktare att uppfatta eller tolka de olika 

“frames” som skapas ur nyhetsbevakningen och i vårt fall då Piteå-Tidningen.  

De kulturella ramar förklarar Van Gorp (2010) är hur vi rekonstruerar för att finna 

underliggande budskap baseras på hans Västeuropeiska ursprung. Han nämner att man 

med fördel kan studera en liknande subkultur för att bidra med ett annat perspektiv men 

att det är viktigt att hålla distansen till sitt personliga tänkande. Vi kan ha tolkat våra 

ramar lika eftersom att vi som undersökt har liknande bakgrunder. Det vi kan ha gjort 

vid skapandet av en ram, var att vi kan ha låtit våra tankar ta över och kommit överens, 

även om det inte var vår individuella tolkning. Vår roll som forskare medför tolkningar 

om hur vi analyserar gestaltningar och en annan forskare hade möjligen tolkat 

annorlunda (Shehata, 2015). Reliabiliteten ansträngde vi oss för att försöka hålla så 

stark vi kunde, genom att vi analyserade enskilt utan att diskutera för att sedan jämföra 

och sammanställa våra frames.  
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6 Analys och resultat 

I analysen presenteras de ramar vi har kunnat urskilja vid undersökningen av 38 artiklar 

i Piteå-Tidningen. Dessa ramar har vi format genom att koppla ihop de teorier som vi 

tidigare beskrivit och den tidigare forskning som vi har presenterat.  

 

6.1 Bygden 

6.1.1 Dråpslaget mot bygden 

Den första ramen som vi kunde urskilja var Piteå-Tidningens beskrivning om hur 

bygden påverkades av mordet. Efter mordet beskrivs Kalamark som en krossad idyll 

genom att invånarna i bygden får komma till tals, och det syns citat om hur de drabbade 

bröderna aldrig skulle skada någon. Det skrivs om hur bygden samlas för att sörja och 

bearbeta händelsen. De gestaltningar som Piteå-Tidningen erbjuder i flertalet artiklar 

påvisar att det som hänt är ofattbart, att den tryggheten som invånarna kunde känna 

förut har tagits från dem. 

 

ROKNÄS (PT) SORG. Bröderna var välkända profiler i bygden. Våldsbrottet som dödade den 

ene av dem väcker chock och förstämning i hela Roknäs/Stockbäcken-området. - Dom som var 

så gulliga och skämtsamma, säger Åsa Bergman på OK-Q8-macken i byn. - Det är bara några 

dagar sedan jag senast mötte dem i bilen och hälsade glatt, berättar Katarina Sundberg i Roknäs, 

som är chockad över händelsen i Kalamark [...]  

Alla som Piteå-Tidningen pratat med beskriver bröderna som oerhört timida och snälla. Ingen 

förstår våldet mot dem. De gjorde aldrig någon illa. Det mesta av brödernas tillvaro kretsade 

kring Norrbottensgården där de bodde med vacker utsikt över Kalamarks-träsket. Där hade de 

också höns, kaniner och en getabock. Fredagens otäcka upptäckt är för de allra flesta ofattbar[...] 

(Piteå-Tidningen 2004-04-17, En bygd i chock) 

 

[...]Bröderna är inga enslingar, de hade goda kontakter med grannarna och var ofta ute och körde 

i Kalamark och Roknäs[...]  

(Piteå-Tidningen 2004-04-17, 60-åring mördad i Kalamark). 

 

Bröderna gestaltas som välkända profiler i Kalamark, som snälla och sociala 

människor.  Genom att analysera beskrivningen av offret vid en rapportering menar 

Demker & Duus-Otterström (2011) att det går urskilja ifall de inkluderas eller 

exkluderas. Beskrivs offren som skuldlösa är det ett inkluderande och beskrivs de som 



  
 

19 

opersonliga är det ett exkluderande. I samband med mordet inkluderas bröderna, då de 

enligt vår tolkning målas upp som en del av gemenskapen.  

 

Vidare tar Piteå-Tidningen ytterligare avstånd från händelsen genom att skriva att det år 

2004 var tretton år sedan det begicks ett mord i Piteå kommun. De skriver ett 

tidsperspektiv och tar med hela kommunen för att kunna hitta ett mord tretton år tillbaka 

i tiden. Det förstärker tidningens gestaltning av hur ofattbart det som hänt Kalamark är.  

 

Mordet i Kalamark är det första i Piteå kommun sedan december 1991, då två äldre bröder 

bragdes om livet i samband med ett inbrott i deras hus i Rosvik.  

(Piteå-Tidningen 2004-04-17, 60-åring mördad i Kalamark). 

 

Det skrivs även en förklaring till mordet då tidningen skriver att det skedde i samband 

med ett inbrott, vi kommer senare i analysen presentera ramarna som berör motivet men 

dagen efter mordet erbjöd tidningen en förklaring. Höijer (2008) menar att det väcks ett 

intresse för saker som bryter mot normen och skiljer sig från vardagen. Piteå-Tidningen 

förstärker enligt vår tolkning hur ofattbart det är att detta kunde hända genom att 

gestalta offren som personer som inte var i några kriminella kretsar, den anledningen 

som erbjuds till mordet var att bröderna blev mördade i samband med ett rån. Det bryter 

mot vardagen då enligt tidningen två oskyldiga och omtyckta män blir attackerade i sitt 

hem, i en kommun som inte upplevt ett mord på över tio år.   

 

6.1.2 Behandling 

Den andra ramen som vi kunde urskilja tar plats vid efterspelet efter beskrivningen av 

mordet. Den innehar beskrivningar om hur bygden ska hantera sorgen och hur de ska gå 

vidare i vardagen. Piteå-Tidningen skriver att samhället sörjer och att de gör det 

gemensamt.  

 

[...] Våldsdådet i Kalamark väcker många frågor. I kväll bjuder Piteå landsförsamling in 

allmänheten för information och samtal i Infjärdens kyrka[...]  

(Piteå-Tidningen 2004-04-20, Kyrkan öppen för samtal om mordet) 

 

Piteå-Tidningen skriver om en plats som byborna kan gå till för att få information och 

samtala med de andra i bygden. Tidningen ger hemtjänstens och vårdpersonalens syn på 

hur de har blivit påverkade av mordet. 
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[...]Människor som arbetar inom vård och omsorg hamnar ibland i situationer som kan uppfattas 

som traumatiska. Det kan vara gamla eller sjuka vårdtagare som påträffas döda. Av den 

anledningen finns det planer för krisbearbetning. Men det som hände i Kalamark är naturligtvis 

exceptionellt. Av förståeliga skäl har helgen präglats av chock, sorg och förtvivlan, men trots 

detta har de flesta inom hemtjänsten i Roknäs/Sjulnäs valt att arbeta[...]  

(Piteå-Tidningen 2004-04-20, Hemtjänstens krisplan sattes in) 

 

De beskriver den trauma som hemtjänsten och annan vårdpersonal kan uppleva vid 

dödsfall men att det oftast handlar om äldre vårdtagares bortgång. De skriver att denna 

händelsen är “naturligtvis exceptionell”. De fortsätter med att beskriva helgen som en 

misär men att hemtjänsten trots det väljer att inte ta ledigt för att bearbeta sin sorg. 

Gestaltningen av bygden blir påtaglig som en gemenskap när de ska bearbeta sin sorg, 

de är i denna misär tillsammans. De som ska ta hand om de sjuka och äldre kämpar 

vidare trots den mörka händelsen. Gripsrud (2011) menar att vi identifierar oss med 

exempelvis den ort vi kommer ifrån, medierna kan sedan förstärka den identifikationen 

och det bildas en gemenskap, ett vi. Alla som inte är som oss agerar som ett dem.  

Enligt vår tolkning förstärker tidningen gemenskapen i Kalamark genom att skriva om 

bygden som en samlad grupp, som sörjer tillsammans. De skriver om hemtjänsten som 

jobbar vidare även om de är skakade av mordet. Ytterligare ett exempel på denna 

gemenskap presenteras nedan. 

 

[...]Samtal, frågeställningar och ett antal svar. Allt för att stilla oro, undran och tankar. Det 

var syftet med träffen i Infjärdens kyrka på tisdagskvällen. En träff för bybor efter den brutala 

händelsen i Kalamark. Efter informationen och frågorna var det många bybor som tog 

möjligheten att till stilla orgelmusik sända sina tankar till de drabbade bröderna Lindberg.[...] 

(Piteå-Tidningen 2004-04-21, Byborna tände ljus efter den mörka händelsen) 

 

De skrivs återigen om hur folket i samhället samlas för att sörja efter “den mörka 

händelsen”. Det handlar också om deras egna oro och frågor, det kan vara en rädsla för 

att gärningsmannen ska mörda igen. Enligt vår tolkning målas inte bröderna upp som 

några personer som skulle vara inblandade i kretsar där brott begås. Det kan väcka 

tankar om bybornas egna säkerhet om att det även skulle kunna hända dem också.  

Ester Pollack (2001) menar att brottsjournalistik kan hjälpa publiken att lösa moraliska 

dilemman. Enligt vår tolkning finns det inget moraliskt dilemma vid efterspelet av 

mordet, det erbjuds en generell bild av bygden som uppfattar händelsen som hemsk och 
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oförståelig. Brottet och handlingen exkluderas samtidigt som byborna och offren 

inkluderas. 

 

6.1.3 Den trygga platsen 

Den här ramen fokuserar på tryggheten som invånarna enligt Piteå-Tidningen upplevde 

innan mordet. De skrivs som att det borde vara tryggare att bo i Kalamark än att bo i en 

större stad. De lyfts citat från invånarna om hur det är ett förändrat klimat men att 

tryggheten utanför storstäderna inte är densamma.  

 

[...] Våldsdådet i Kalamark har skapat rädsla. - Hur kunde det hända? Vågar gamla bo kvar 

ensamma i sina hus efter det här? frågar sig Lindén och konstaterar att den gamla tryggheten i att 

bo ensligt på landet har vänts till motsatsen. Grova våldsbrott är inte längre ett storstadsfenomen. 

- När jag var liten låste vi sällan dörren till hemmet i Sjulnäs. När det vid enstaka tillfällen 

gjordes så hängde nyckeln väl synlig. Den tiden är förbi. - Vi lever i ett helt  annat samhälle i 

dag. Det allmänna klimatet har blivit hårdare. Vi har redan vant oss vid inbrott och stölder[...] 

(Piteå-Tidningen 2004-04-20, Kyrkan öppen för samtal om mordet) 

 

Piteå-Tidningen skriver att det har väckts en rädsla efter mordet och att de grova brotten 

även har nått ut till landet från storstäderna. Att grova brott skulle vara ett 

storstadsfenomen tolkar vi som en förenkling av verkligheten. En stereotypisering 

kopplat till den bild som folk på landet kan ha om storstäder i Sverige. Stuart Hall 

(2013) menar att vid beskrivningen av något tar vi till stereotypiseringar som är 

förenklade bilder av verkligheten. En verklighet som för personer med liknande 

bakgrunder kan relatera till och förstå. I det här fallet beskriver Piteå-Tidningen 

verkligheten för “dem” i storstäder som mer vana vid grövre brott än folk på 

landsbygden. Enligt vår tolkning skapas det en bild i tidningen av att tryggheten på 

landet är raserad, att de har varit förskonade på landet från grova brott men att de inte 

längre är det.  

 

[...]Diakon Louise Granberg konstaterade att det uppstått turbulens i bygden och att ingenting 

längre kommer att bli som förut i Infjärdenområdet. - Våldet har visat sin mest mörka och 

barbariska sida, förklarade hon. - Den trygga bilden av tillvaron på landsbygden har krackelerat. 

Hon slog vidare fast att det våld som främst drabbat bröderna Roger och Sune Lindberg, berör 

långt många fler. - Det handlar inte bara om Kalamark. Det rör lika mycket hela Infjärden, 

kommunen, länet, ja hela den här landsändan. Det känns inte så tryggt längre[...] (Piteå-

Tidningen 2004-04-21, Byborna tänder ljus efter den mörka händelsen) 
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Det skrivs om hur hela området är påverkat och skapandet av den vi-het som Stúr 

(2000) tar upp i sin studie om att tidningar ställer de goda mot de onda, för att skapa en 

igenkänningsfaktor för de som agerar som de goda i tidningen. Det går att se liknande 

mönster i rapporteringen av dådet som drabbat bygden som i Elisabeths Stúrs studie, 

Piteå-Tidningen lyfter citat om att det aldrig kommer kännas tryggt för bygden igen. 

Det skapas en vi-het, en gemenskap som tar avstånd från händelsen genom att benämna 

hur många som blivit otrygga och mindre säkra efter mordet.  

 

6.1.4 Kalamarksbröderna 

Vid beskrivningen av offren skriver Piteå-Tidningen i flertalet artiklar om 

“Kalamarksbröderna”. De läggs mest fokus på var bröderna kommer ifrån, alla som 

Piteå-Tidningen intervjuar i bygden verkar kunna relatera till Kalamarksbröderna eller 

vid vissa tillfällen “Kalapojka”. Den här ramen berör offren och hur de gestaltades. 

Enligt vår tolkning personifieras offren och kopplingen som bygden skrivs ha till de 

drabbade upplevs väldigt nära, både geografiskt och känslomässigt. Birgitta Höijer 

(2008) menar att medierna kan använda sig läsarnas känslor för att skapa ett intresse och 

en förståelse för det rapporterade problemet. Nedan följer några exempel från 

rapporteringen om bröderna.  

 

[...] I folkmun kallades de oftast bara för `Kalamarksbröderna`. Två män som i sakta mak med 

sin bil passerade genom byarna i Infjärden och hälsade på alla de mötte. [...] 

(Piteå-Tidningen 2004-04-17, En bygd i chock) 

 

[...] Nyckelvittnet har dock aldrig sagt sig vara hundraprocentigt säker på att det är den åtalade 

som utfört de brutala gärningarna mot bröderna i Kalamark. [...] 

(Piteå-Tidningen 2004-12-10, 42-åringen beskrivs som känslokall) 

 

[...] - Jag kände inte `Kalapojka` personligen. Men jag hälsade alltid på dem. Som de flesta i 

Infjärden gjorde. [...] 

(Piteå-Tidningen 2004-04-20, Kyrkan öppen för samtal om mordet) 

 

Det skrivs i tidningen att även om de inte kände bröderna personligen så hälsade man, 

det är enligt vår tolkning ett bevis på att bröderna hörde hemma i bygden och var en del 

av gemenskapen. Gärningen mot bröderna i Kalamark är en relativt informativ 

beskrivning men nästan varje gång som Piteå-Tidningen skriver om bröderna, skriver de 
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också om Kalamark. Brödernas anknytning till bygden gestaltas i denna ramen som nära 

och väl inrotad. Bröderna inkluderas och gärningen exkluderas.  

 

6.2 Kaj Linna 

6.2.1 Den känslokalla mördaren 

Piteå-Tidningen gestaltar Kaj Linna som en känslokall, ond man som helt och hållet 

saknar empati för andra människor. Detta sker frekvent i tidningens sätt att rapportera 

om händelsen gällande Kaj Linna. Nedan följer citat som exempel på hur han gestaltas. 

Enligt Demker & Duus-Otterström (2011) framställs förövaren ofta som ond, gränslös 

eller psykopatisk medan offret är opersonligt och fyller en social roll.  

 

[...] - Han är ingen våldsam person, men ganska känslokall, empatilös. [...]  

(Piteå-Tidningen 2004-12-10, 42-åringen beskrivs som känslokall) 

 

[...] Den tilltalade berövat Roger Lindberg livet genom att tilldela honom ett stort antal kraftiga 

slag i huvudet med ett trätillhygge och därefter binda honom, tejpa honom hårt över hals och 

underkäke samt lägga tunga säckar över honom.[...]  

 (Piteå-Tidningen 2004-12-01, Kronvittne pekar ut 42-åringen) 

 

[...] - Det krävs även en viss sorts mentalitet för att stanna kvar  

och döda. En antisocial läggning, en kanske lätt psykiskt störning.[...] 

(Piteå-Tidningen 2004-05-29, ´Rånmördaren slår till utan planering )́  

 

[...] 41-åringen har kopplingar till en ort i Dalarna.[...] 

              ( Piteå-Tidningen 2004-04-27, Stärkta misstankar mot 41-åringen) 

 

Gällande Kaj Linna så gestaltas han i citaten ovan som både ond och känslokall. Han 

beskrivs som en farlig man som inte är från Kalamark. Inkluderingen eller 

exkluderingen av en gärningsman menar Demker & Duus-Otterström (2011) delvis 

beror på hur brottet och gärningsmannen förklaras, beskrivs brottet som medvetet och 

ondsint bidrar det till en exkludering. Detta tolkar vi som att gestaltningen ur Piteå-

Tidningen bidrar till en exkludering av Kaj Linna. Detta beror på att det skrivs om att 

han är främmande för bygden och de ondskefulla handlingar som han ska ha begått 

exkluderar han från de människorna som lever och bor i bygden.  
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6.2.2 Det skoningslösa mordet 

Det finns några exempel på hur Kaj Linna beskrivs som en hänsynslös gärningsman. I 

den här ramen gestaltas det hur han enligt vittnen ska ha planerat slaget mot bröderna 

under en längre tid. Gripsrud (2011) menar att en representation också är en sorts 

gestaltning på det som konstrueras, alltså inte någon korrekt bild av en händelse.  

 

LULEÅ (PT) MORDRÄTTEGÅNG. `På skärtorsdagen började han tjata om en stöt som han 

tänkte göra mot Sune och Roger Lindberg. Han sa visserligen inte rent ut att det var där han 

planerade ett inbrott, men jag kände på mig att det handlade om Kalamark, för det har han talat 

om förut, och jag försökte avstyra det.` Det sade åklagarens huvudvittne, 32-åringen, på 

Kalamarksrättegångens tredje dag. [...]  

(Piteå-Tidningen 2004-12-10, 42-åringen beskrivs som känslokall) 

 

[...]Kronvittnet berättade även - strax före det brutala överfallet i Kalamark - för sin pappa att 42-

åringen planerade en kupp mot de förment förmögna bröderna. Vittnet ska, förgäves, ha försökt 

få den nu mordåtalade vännen att avstå från sina planer.[...] 

(Piteå-Tidningen 2004-12-01, Kronvittne pekar ut 42-åringen) 

 

[...]Uppgifter pekar på att den efterlyste tvingats skaffa sig ett jobb för att  

kunna finansiera sin flykt.[...] 

(Piteå-Tidningen 2004-05-13, Mordmisstänkt söks av polisen i England) 

 

Citaten ovan visar flera exempel i det empiriska materialet där Kaj Linna gestaltas som 

en ond gärningsman vars utförande var planerade. Genom att lyfta fram detaljer som 

“tjata om en stöt” och “planerade en kupp”, tolkar vi det som att Kaj Linna målas upp 

som så empatilös att det inte ens går att förstå. Det som erbjuds av Piteå-Tidningen är en 

bild av en gärningsman vars handlande innefattar ren ondska. Genom de utdragen ovan 

ser vi återkommande gånger i Piteå-Tidningens rapportering, att Kaj Linna ska ha 

planerat mordet. 

 

6.2.3 Pengar som ett motiv 

Piteå-Tidningen beskriver Kaj Linna som en man utan särskilt mycket pengar. De 

citaten som följer är utdrag ur flera artiklar där tidningen återkommande gånger går in 

på hans bristande ekonomi, som ett potentiellt motiv till mordet. Ur denna inramning 

försöker Piteå-Tidningen att få svar på frågan om varför mordet i fridfulla Kalamark 

utfördes.  
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[...] Vittnet ombads att beskriva hur han uppfattar den tilltalade som person. - Han är en 

synnerligen duktig säljare, intelligent, har god allmänbildning. Men han har haft väldigt ont om 

pengar.[...]   

(Piteå-Tidningen 2004-12-10, 42-åringen beskrivs som känslokall) 

 

[...]Vittnet beskriver 42-åringen som en person som har notoriskt ont om pengar och alltid vill 

låna. Han drömmer om olika stötar och kupper och fantiserade om att bli rik innan han fyllt 40 

år. [...] 

(Piteå-Tidningen 2004-12-02, Desperat behov av pengar utpekat motiv till mordet) 

 

[...]Oftast är pengar drivkraften. Pengar och värdesaker. Men ett rån kan gå överstyr. Förövaren 

kanske går för hårt fram, använder övervåld för att tvinga fram pengar, eller för att han blivit 

igenkänd.[...]  

(Piteå-Tidningen 2004-05-29, ´Rånmördaren slår till utan planering )́  

[...]Ett rånmotiv låg bakom mordet i Kalamark, tror polisen. - Oftast är det kriminellas jakt på 

pengar som leder till denna typ av brott. Dödandet är sällan planerat. I regel handlar det om rån 

som går överstyr.[...] 

(Piteå-Tidningen 2004-05-29 ´Rånmördaren slår till utan planering )́  

[...]Mannens skulder ligger enligt tidningen NSD på drygt 100 000 kronor. Det handlar även om 

obetalda fortkörningsböter och obetalda studielån, som han tog när han studerade på Komvux. 

Dessutom finns skulder i form av underhåll till sin före detta fru och deras gemensamma barn. 

Hos kronofogden finns ytterligare skulder till byggföretag samt ett kreditbolag. 41-åringens 

senaste taxerade inkomst är 225 000 kronor.[...]      

(Piteå-Tidningen 2004-04-26, Inget resultat i jakten på Kalamarksmördaren) 

 

Höijer (2008) skriver bland annat om hur vi människor förknippar till olika mer 

specifika faktorer när vi hör diverse ord. Här syns det hur Piteå-Tidningen utförligt 

lyfter fram Kaj Linnas ekonomiska situation. Enligt vår tolkning kan rapporteringen om 

pengar bli betydande för oss som läser artikeln. Det som erbjuds som läsare är en bild 

av en brutal gärningsman som begått sina handlingar för egen vinnings skull. 

Inkluderingen eller exkluderingen av en gärningsman menar Demker & Duus-

Otterström (2011) delvis beror på hur brottet och gärningsmannen förklaras, beskrivs 

brottet som medvetet och ondsint bidrar det till en exkludering.  
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6.2.4 Lögnare 

I de artiklarna som beskriver Kaj Linna i Storbritannien benämns han som en lögnare. 

Detta syns när tidningen väljer att skriva om hur hans dåvarande flickvän inte visste vart 

Kaj Linna kommer från. Stor vikt läggs på hur han inte talat sanning och vi tolkar det 

som att tidningen vill tala om för läsarna och de i bygden att han är opålitlig, ond och 

det är nu okej att namnge Kaj Linna som gärningsman. Ester Pollack (2001) skriver 

bland annat om brott som mediespektakel och förklarar på hur många olika sätt 

brottslighet passar in i mediernas dramatisering och nyhetsproduktionens villkor.  

[...]Jag reagerade heller inte på att han visade sig komma från Sverige i stället för från Finland 

som han uppgivit.[...] 

 (Piteå-Tidningen 2004-07-08, Misstänkte mördarens flickvän berättar) 

[...]Han ville aldrig tala om varför han lämnat Finland. Jag skojade med honom och sade att `du 

måste vara Finlands mest eftersökte`. Men du kan ju förstå hur bestört jag blev över att han 

faktiskt var efterlyst, misstänkt för mord i Sverige[...]  

(Piteå-Tidningen 2004-07-08, Misstänkte mördarens flickvän berättar) 

I citaten ovan gestaltas Kaj Linna som en lögnare, vilket stärker det som Pollack (2001) 

menar med att brottsligheten passar in i mediernas dramatisering av kriminalitet. Inte 

för att det är ett brott att framstå som en lögnare, men i kontexten blir det en stark 

bidragande effekt för dramatiseringen av Kaj Linna. Vi upplever att den här typen av 

gestaltning bidrar till en exkludering av honom.  

6.2.5 Särling 

Citaten som visas nedan framhäver hur han gestaltas i tidningen som en udda person 

som ofta är på flykt. Vi tolkar det som att han inte tillhör det svenska samhället och 

därför exkluderas han från det normala. Med det normala menar vi de människor som 

bor i bygden och är en del av gemenskapen. Under den här ramen har vi lyckats 

identifiera ett karakteristiskt sätt att beskriva honom som något avvikande. Vilket 

styrker det som Stúr (2000) skriver om att när man pratar om ett “vi” finns det alltid ett 

“dem”, som symboliserar utanförskap och gör allt för att förstöra “vi:ets” gemenskap.  

[...]Försvarsadvokaten Anders Karlsson beskrev sin klient, 42-åringen, som en särling, en udda 

person som lever utanför det etablerade samhället. `Han lever ur hand i mun, men han har en 

enastående förmåga att hitta sin försörjning.`[...] 

(Piteå-Tidningen 2004-12-09, 4́2-åringen har alibin för kvällen )́ 
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[...] - Det krävs även en viss sorts mentalitet för att stanna kvar och döda. En antisocial läggning, 

en kanske lätt psykiskt störning.[...]                                                                                      

  (Piteå-Tidningen 2004-05-29, ´Rånmördaren slår till utan planering )́  

[...]Han greps i Swansea, Wales, i juli 2004 efter att ha lämnat Norrbotten i samband med mordet 

den 13 april - enligt polis och åklagare en mördare på flykt, enligt honom själv en resa genom 

Sverige i sakta mak, sedan länge planerad och där han hälsat på och bott hos ett flertal personer 

under resans gång[...]  

(Piteå-Tidningen 2017-06-15, Frikänns efter 13 år i fängelse) 

[...]Den misstänkte har varit bosatt och drivit hotellrörelse i en mindre Norrbottenskommun. 

Sedan en tid hyrde 41-åringen ett hus på orten.[...] 

(Piteå-Tidningen 2004-05-03, Nätet dras åt kring den mordmisstänkte) 

[...]Enligt vad PT erfar har den i sin frånvaro anhållne mannen anknytning till Norrbotten, men 

även till andra delar av landet. 41-åringen flyttade i början av 1990-talet till Luleå, därefter till en 

mindre ort i länet, där drev han under en tid en restaurang[...]                              

 (Piteå-Tidningen 2004-04-26, Inget resultat i jakten på Kalamarksmördaren) 

Flera exempel identifieras där Kaj Linna framställs som en udda typ. Citaten ovan är 

några av dem som ger uttryck åt att han är främmande för bygden. Det går att urskilja då 

han genomgående i artiklarna gestaltas som en av “dem”. Med andra ord någon som 

inte tillhör samhället Kalamark.  

6.2.6 Familjär 

De genomgående ramarna för att gestalta Kaj Linna 2004 var de ovan presenterade 

ramarna om att han var udda och inte levde som oss, men det fanns undantag 2004. I 

nedanstående artikel beskrivs Kaj Linnas vardag i häktet. Piteå-Tidningen skriver om 

den tuffa tillvaron för honom, han får inte läsa om sig själv och han får begränsat med 

besök. Kaj Linna är en pappa och att hans barn vill träffa honom i häktet skriver 

tidningen. 

 

[...] 42-åringen har vid något tillfälle haft övervakat besök av ett av sina barn. Ingenting annat. 

Den här artikeln, till exempel, har den misstänkte ingen chans att läsa. För att inte påverka 

utredningen är såväl PT som övriga lokaltidningar förbjudet gods. Posten granskas rigoröst. Alla 

in- och utgående brev blir genomlästa och vid behov censurerade. Däremot äger 42-åringen i 

dagsläget rätt att läsa kvällstidningar och se på tv. Cellen vid häktet i Porsön mäter totalt sju 

kvadratmeter. Där har 42-åringen en egen säng, tv, toalett och ett litet bord där han själv intar 

sina måltider[...]  

(Piteå-Tidningen 2004-10-14, Här lever 42-åringen i väntan på beslut om åtal) 
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Det var enligt vår tolkning den enda artikeln från 2004 som Piteå-Tidningen gestaltade 

Kaj Linna som något annat än exkluderande. Här beskrivs hans tillvaro och att han är en 

flerbarnspappa. En pappa som knappt får träffa sina barn. Stuart Hall (2013) menar att 

vi placeras människor i olika grupper baserat på deras roll i samhället, en sådan roll kan 

vara en förälder. En förälder är en roll som vi kan relatera till, en försörjare för någon. 

Enligt vår tolkning erbjuds en gestaltning av Kaj Linna som fyller en social roll i form 

av en pappa, då han inkluderas som en av oss vid den beskrivningen.  

 

Det är vid frisläppningen som Kaj Linnas gestaltning blir allt mer personifierad och 

inkluderande, likt Kalamarksbröderna vid 2004. Artiklarna vid hans frisläppande 

fokuserar på glädjen över att bli fri och den misär en människa fått uppleva.  

 

[...]Piteå-Tidningen har en reporter hos Kaj Linna inne på häktet. Reportern var på plats när 

Linna fick besked om frisläppandet. Det gick upp för honom vad som var på gång när han såg 

sin syster hoppa upp och jubla utanför häktets fönster[...] 

(Piteå-Tidningen 2017-05-30, Kaj Linna i tårar: “Nu är det över”) 

 

[...]Vad ska jag säga? Det var väl bra att det blev så här. Det känns lite omtumlande. Jag är glad. 

Nu är det över, säger han till NSD[...] 

(Piteå-Tidningen 2017-05-30, Kaj Linna i tårar: “Nu är det över”) 

 

[...]Kaffekoppsklirr, sorl och radiomusik hörs i bakgrunden. Men i fokus sitter Kaj Linna för de  

journalister som samlats på ett kafé i Växjö. Första dygnet i frihet bjuder på en dramatisk 

omställning, förklarar han. Man kan nog jämföra mellan helvete och himmel i den 

meningen, säger Kaj Linna om kontrasten från fängelse till ett kafé på stan [...] Det är positivt att 

folk tycker det här är intressant, att man uppmärksammar bristerna i vår rättsstat. Jag är  

glad att folk inte bara rycker på axlarna och struntar i mig[...]  

(Piteå-Tidningen 2017-05-31, Passet är beställt - snart flyttar Kaj Linna) 

 

Piteå-Tidningen har avsatt en reporter för att följa honom inne i häktet för att se hans 

reaktion vid beskedet om frisläppningen. Det tolkar vi som att tidningens värdering av 

närheten till nyheten är väsentlig, och att Kaj Linnas reaktion är betydelsefull för att 

berätta om frisläppandet. Ester Pollack (2010) menar att medierna kan dramatisera 

nyheter om brottsjournalistik för att skapa intresse. Vid det här laget är intresset för 

fallet nationellt och Piteå-Tidningen rapporterar även med referenser till andra 

tidningar. Flertalet intervjuer med Kaj Linna lyfts i tidningen i samband med att han ska 



  
 

29 

ska bli frisläppt. Citatet från Kaj Linna beskriver den glädjen som han känner för sin 

upprättelse, känslan som förmedlas enligt vår tolkning till oss läsare är lättnaden hos en 

oskyldig man, att det hade kunnat hända en av oss. Det tas upp en aspekt om att folk ska 

ha fått ett intresse för fallet, det visar på att nyheten är större och att folk bryr sig om 

hans upprättelse. Den bilden av att nyheten är större än en lokal nyhet förstärks i 

reportaget om Kaj Linna då Piteå-Tidningen skriver att flertalet journalister lyssnar på 

vad han har att säga.  

 

Tidningen fortsätter att skriva vad Kaj Linna har förlorat i sitt liv då han har suttit inlåst. 

De skriver om båda hans föräldrars bortgång och hur han missat sina barns uppväxt. 

 

[...] De viktiga delarna i mitt liv som gått förlorade är borta för alltid. Mina barns uppväxt och 

mina föräldrars bortgång. Jag har inte tagit del av det på något sätt, sade Kaj Linna till TT efter 

frisläppandet[...] 

(Piteå-Tidningen 2017-06-14, Domen är nära för frisläppte Kaj Linna) 

 

[...] Jag är glad för andras skull. Det var mångas axlar som sjönk ner, svarar Kaj Linna på frågan 

om vilken hans första tanke var efter den frikännande domen. Sedan Linna släpptes på fri fot den 

30 maj har han träffat släkt och vänner, firat och förberett sig på att flytta utomlands, berättar 

han. Och så har vi haft urnsättning för min mamma och min pappa som gått bort under tiden jag 

suttit i fängelse[...] 

(Piteå-Tidningen 2017-06-15, Linna frias - olösta mordfallet öppnas upp igen) 

 

Kaj Linna gestaltas i den här ramen som en familjär man med en familj, en syster som 

hoppar av glädje vid hans frisläppande. Två förlorade föräldrar och hans barn som han 

inte har kunnat vara en närvarande pappa för. Stuart Hall (2013) menar att synen vi har 

av en människa påverkas av exempelvis personens personlighet. Den bilden tidningen 

erbjöd av Kaj Linna i samband med mordet var som en udda och flyktig man, som en av 

de andra. Den bilden svänger enligt vår tolkning vid rapporteringen av frisläppandet, 

2017 gestaltas han som en man som är omtyckt av släkt och vänner, öppen med sin 

glädje och som en av oss. Jostein Gripsrud (2011) förklarar att vi samlar intryck och 

känslor från folk i vår närhet, dessa intryck och känslor som medierna kan förstärka 

bidrar till att identifiera oss med de människorna eller att ta avstånd från dem. Kaj Linna 

inkluderas genom att det enligt vår tolkning går att känna igen sig i sorgen av ens 

föräldrars bortgång och glädjen för att släppas ut från fångenskap.  
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6.3 Framingmatriser 

Nedan redogör vi för de framingmatriser som vi tagit fram i det fjärde steget i metoden. 

 

Frame Bygden 

Dråpslaget mot 

bygden 

Krossad idyll, otryggt, en bygd i chock, traumatiskt.  

Behandling Gemenskap, sorg, omtanke, bybor tänder ljus efter den 

mörka händelsen. 

Den trygga platsen 

 

Kamratskap, lantlig miljö, det händer inte oss. 

Kalamarksbröderna Omtyckta, goda kontakter, en del av bygden, godhjärtade. 

 

 

 

 

Frame Kaj Linna 

Den känslokalla 

mördaren 

Ond, känslokall, psykisk störning, empatilös, farlig.  

Det skoningslösa 

mordet 

Hänsynslöst, planerat, ren ondska. 

Pengar som ett motiv Notoriskt ont om pengar, desperat behov, motiv till mordet, 

drömmar om att bli rik. 

Lögnare Opålitlig, omöjlig att förutse. 

Särling Ensamvarg, asocial, flyktig, lever dag för dag, spontan.  

Familjär Flerbarnspappa, glädjen över att få träffa sin familj, social roll 

som förälder. 
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7 Slutsats och diskussion 

I det här avsnittet redovisar vi våra resultat från analysen som är baserad på våra 

analysfrågor. Vi har skapat ramar för att besvara våra frågor om gestaltningen av Kaj 

Linna enligt Van Gorps (2010) modell. Vi kommer även att presentera förslag till vidare 

forskning i slutet av detta avsnittet.  

Vi undersökte hur bygden gestaltades efter mordet i Kalamark, vid undersökningen 

kunde vi urskilja följande ramar, dråpslaget mot bygden, behandling, den trygga 

platsen och Kalamarksbröderna. Samtliga av dessa ramar är liknande varandra då 

Piteå-Tidningen fokuserade på gestaltningar om en gemenskap och en vi-het för de i 

Kalamark. Elisabeth Stúr (2000) menar att medierna förstärker ett vi och ett dem för att 

ge berättelsen mer effekt. Hon liknar det till sagor, om berättelser om de goda och de 

onda. Stúrs teori om sagoberättandet inom journalistiken stämmer överens med vårt 

resultat, då Kaj Linna kom till den trygga platsen och raserade tillvaron, som ett 

monster. Ett monster genom att han inte var som en av dem, ett monster som kunde 

utföra en så brutal gärning. Vi undersökte bygden för att undersöka den skada som Kaj 

Linna skulle ha åsamkat de drabbade. De var i dessa ramarna tydligt enligt vår tolkning 

hur Piteå-Tidningen gestaltade bygden som traumatiserad av angreppet mot de två 

bröderna. De två bröderna var en del av gemenskapen, det lyfts i flertalet artiklar citat 

från människor som bjuder in dem till en av oss.  

Gestaltningen av Kaj Linna besvaras med ramar som fokuserar på hans bakgrund, 

levnadssätt, handling och hans ekonomi. De ramarna var; den känslokalla mördaren, 

det skoningslösa mordet, pengar som motiv, lögnare, särling och familjär. Det var 

samtliga exkluderande ramar förutom den sista, den familjära. Den sista ramen vid hans 

gestaltning bjuder in till att förstå Kaj Linna som en man med känslor och en familj, 

som en av oss. Demker & Duus-Otterström (2011) menar att en exkludering av en 

gärningsman delvis beror på hur gärningsmannen målas upp. Den familjära ramen 

kunde vi urskilja vid ett tillfälle 2004, då beskrev Piteå-Tidningen hans tillvaro i häktet. 

Hans tillvaro beskrevs som påfrestande och tidningen skriver att han har fått träffa sitt 

barn en gång under strikta förhållanden. Det var första och enda gången när Kaj Linna 

var en misstänkt mördare som tidningen erbjuder en beskrivning av Kaj Linna som en 

av oss, genom att han har barn som vill träffa honom på utsidan och hur det ser ut för en 

människa som förlorat sin frihet.   
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Beskrivningen av bygden efter mordet erbjöd flertalet gestaltningar om hur det hade 

varit innan mordet, en trygg plats där äldre personer hörs i citat om att de knappt 

behövde låsa dörren och att de kände sig säkra. Dessa beskrivningar bidrar till att 

exkludera gärningen då det erbjuds gestaltningar om hur det var i bygden innan mordet. 

Det skrivs även om vad bygden ska göra nu, enligt Piteå-Tidningens rapportering sörjer 

de tillsammans och ger sitt stöd till de drabbade bröderna samtidigt som de tar avstånd 

från gärningsmannen och gärningen.  

Robert Entman (1993) menar att flertalet faktorer bör tas hänsyn till vid undersökning 

av hur någon gestaltas, en av de faktorerna är vilka som får uttala sig i tidningen om den 

personen. De enda personer som fick utrymme att uttala sig om Kaj Linna år 2004, 

förutom polis, vittnen, advokater och åklagare som var en del av rättsprocessen, var en 

caféägare i Wales och hans flickvän i samma land. Caféägaren hördes i Piteå-Tidningen 

om gripandet, han beskrev det som ett lugnt gripande utan något motstånd. Kaj Linnas 

dåvarande flickvän fick frågor om vad han hade berättat för henne och då lyfts citat om 

att det Kaj Linna hade sagt till henne, inte varit sanningen. Han skulle enligt tidningen 

ha uppgett till sin dåvarande flickvän att han hette Johannes och gett en falsk uppgift om 

var han var född. De gestaltningarna hör till ramen lögnare. Det var det som personerna 

fick säga om Kaj Linna, som bidrog till en exluderande bild av honom. Gripandet i 

Wales beskrevs som lugnt men vi upplevde det som intetsägande då vi inte blev 

erbjudna några fler beskrivningar om gripandet.  

De källorna som fick uttala sig om Kalamarksbröderna, bygden och tillvaron efter 

mordet var betydligt fler. Med fokus på Entmans teori om vilka källor som får uttala sig, 

var det personer med koppling till antingen Kalamark eller bröderna. De personifierade 

offren och de beskrevs som snälla, timida och sociala. De blev inkluderade i bygden av 

tidningen, även de personer som inte kände dem personligen hade enligt tidningen inget 

ont att säga om dem. Förutom vilka citat som hördes om Kalamarksbröderna respektive 

Kaj Linna värderades intervjuer om offren högre, då de var mer förekommande.  

Demker och Duus-Otterström (2010) menar att en exkluderande beskrivning av offren 

inte existerar. Det kan vi bekräfta i vårt resultat då det inte erbjöds någon gestaltning 

som skulle lägga skuld på offren. De blev attackerade i sitt hem, en plats som de har all 

anledning att vara på. De kunde enligt tidningens gestaltning inte kopplas till någon 

situation som skulle provocera fram våld mot dem.  
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Gärningen målas upp som brutal och skoningslös, det ligger i linje med domen som vi 

har tagit del av. Van Gorp (2010) menar att gestaltning inte handlar om att rapportera 

om en nyhet eller inte, det handlar om hur och vad man väljer att rapportera. Piteå-

Tidningen väljer att skriva om mordet som planerat. Det är enligt vår tolkning i 

samband med hur brutalt det beskrivs en exkluderande beskrivning. Det går inte att ha 

förståelse för ett brutalt mord, då pengar pekas ut som motiv, speciellt inte om det är 

planerat.  

Gestaltningen av Kaj Linna som en friad man, och några veckor innan resningen 

meddelas, fokuserar på hans familj och glädje. Den ramen som vi urskiljde vid detta 

skede var familjär. Det är en tydlig skillnad från den bild Piteå-Tidningen har erbjudit 

av Kaj Linna, mördaren. Han beskrevs som en person som lever utanför samhället, svårt 

med pengar och den enda känslan som han tillskrevs berörde hans avsaknad av empati. 

År 2017 beskrivs Kaj Linnas glädje och sorg för att ha missat sina barns uppväxt samt 

sina föräldrars bortgång. Tidningen skriver även om lyckan de kan se hos hans 

familjemedlemmar på plats, det skrivs exempelvis om hans syster som hoppar av glädje 

vid beskedet. Det erbjuds gestaltningar av Kaj Linna som ett offer, han är älskad och 

saknad. En person som kan känna glädje och lättnad, från att vara ett empatilöst monster 

till att vara som en av oss. Inkluderingen av Kaj Linna blir påtaglig då hans 

familjemedlemmar får synas i tidningen och med ett reportage med honom då han ges 

utrymme att förklara sina känslor. Artiklarna från 2017 erbjuder inga gestaltningar av 

bygden, då allt fokus läggs på Kaj Linna. 

Ester Pollack (2001) menar att brottsjournalistik och dess dramatiserade rapportering av 

brott i förlängningen kan ha effekt på rättspolitiken. Vår undersökning blir därför 

intressant ur flertalet aspekter men om människors uppfattning om en gärningsman 

påverkas av mediernas beskrivning blir det viktigt att den är sanningsenlig och inte 

dramatiserad ur proportioner. Vi förstår att vi inte kan undersöka om Kaj Linnas 

gestaltning i Piteå-Tidningen hade någon som helst inverkan på domen men vad vi kan 

konstatera är hur en lokaltidning kunde exkludera en man baserat på hans bakgrund och 

levnadssätt. Oavsett vem gärningsmannen är, gestaltar Piteå-Tidningen bygden som 

väldigt tagna av mordet, det bidrar till exkluderandet av handlingen och inkluderandet 

av offren. Det i sig, ser vi inte som något problematiskt så länge den gemenskap som 

förstärks inte bidrar till ett dömande av en person som kommer utifrån, enbart baserat på 

hans ursprung.  
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I vårt fall, då gärningsmannen visade sig vara oskyldig och det har klassificerats som en 

rättsskandal ansåg vi att det var intressant att undersöka lokaltidningens gestaltning 

innan nyheten blev nationell. Vi anser att denna undersökning kan ge en bild av hur en 

gestaltning kan se ut, om en misstänkt mördare i ett litet samhälle som beskrivs inneha 

en stark gemenskap. Den bilden vi har av en gärningsman är ofta den bilden som 

medierna erbjuder genom sina gestaltningar eftersom det är vår enda källa till 

information om honom. Forskning om mediernas gestaltningar inom brottsjournalist ik 

bidrar till en förståelse och förhoppningsvis till en förbättrad journalistik.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

Vårt syfte har enbart varit att undersöka hur Kaj Linna gestaltades i Piteå-Tidningen. 

Det material vi har hämtat och använt oss av är publicerat på webben. Mordet i 

Kalamark är ett uppmärksammat fall och det finns material för en kvantitativ analys. Då 

vi avgränsade oss till endast den lokala tidningen skulle det ur ett annat perspektiv vara 

intressant att jämföra med hur en dagstidning skiljer sig i sin rapporteringen gentemot 

en kvällstidning. Vidare har vi efter hand som vi jobbat med vår studie funderat mycket 

på mediernas påverkan vid brott. Hur stor makt har medierna i en rättsprocess. Den 

metoden vi kan tänka oss för att undersöka den frågeställningen är intervjuer för att ta 

reda på hur folk uppfattar en gärningsman baserat på mediernas beskrivning. Vi har 

kunnat se hur medierna kan exkludera en människa i ett mindre samhälle, hade 

exkluderingen varit lika tydlig i en större stad? Det hade varit nästa steg för liknande 

forskning vid en vidare analys.  
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