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Abstract 

Titel:  Lokala dimensioner av kriminaljournalistik - En kvalitativ studie av rapporteringen 

kring Lisa Holm-fallet och “Arbogakvinnan”. 

Författare:  Ellen Johansson och Elle Wähämäki.  

Kurs, termin och år: C-uppsats, HT 2017. 

Handledare: Jonas Harvard 

 

Denna studie syftar till att undersöka den lokala dimensionen av kriminaljournalistik genom 

att jämföra gestaltningen av brott, brottsoffer och förövare mellan nationell press och 

lokalpress. Undersökningen omfattar rapporteringen kring fallet Lisa Holm och fallet 

Arbogakvinnan och bygger på en kvalitativ innehållsanalys av totalt 126 webbartiklar från 

Expressen , Aftonbladet , Skaraborgs Allehanda  och Bärgslagsbladet/Arboga tidning . 
Utgångspunkten för studien är gestaltningsteorin som bland annat har definierats av 

medieforskaren Adam Shehata. Uppsatsen innefattar en tolkande analys av gestaltningen av 

brott, brottsoffer och förövare i kvällspress respektive lokalpress.  

Studien visar att lokaltidningar rapporterar betydligt mindre om brott och olyckor än 

vad kvällstidningar gör, vilket är tvärt emot tidigare forskning. Studien visar även att lokala 

anknytningar sällan förekommer i lokalpressen men får stort fokus i kvällspressen. Studien 

visar även att kvällspressen fokuserar mer på närhet, och tar läsaren närmare händelsernas 

centrum, till skillnad från lokalpressen. 

 

Antal ord i uppsatsen: 15007 ord. 

Nyckelord:  Kriminaljournalistik, lokaljournalistik, gestaltning, Lisa Holm, Arbogakvinnan, 

sensationalism, brottsoffer, förövare. 
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1. Introduktion och problemformulering 

Dagligen inträffar händelser i Sverige och i vår omvärld som överraskar och berör. Medierna 

bevakar händelserna och förmedlar dem vidare till sin publik.  De styr alltså över hur 1

nyhetsrapporteringen framställs och gestaltas. Kriminaljournalistik är ett väl utforskat 

område. Ester Pollack, docent i journalistik, menar att kriminaljournalistiken blivit allt mer 

sensationalistisk och mindre seriös.  Samtidigt påpekar andra forskare att denna tendens har 2

funnits sedan början av 1900-talet. Mycket av forskningen kring kriminaljournalistik utgår 

från pappersupplagor. Denna studie behandlar gestaltningen av svensk brottsrapportering, 

med fokus på webbpubliceringar kring de mycket medialt uppmärksammade fall som i 

pressen benämnts ”Lisa Holm” och ”Arbogakvinnan”. 

Brott i lokalsamhället, i synnerhet allvarliga brott, har en stor inverkan på närmiljön. 

Trots detta har endast mindre uppmärksamhet ägnats åt kriminaljournalistikens gestaltning i 

lokalpress, i synnerhet när det gäller brottsrapportering på webben. Denna uppsats har därför 

som syfte att undersöka den lokala dimensionen av kriminaljournalistik med utgångspunkt i 

de ovan nämnda fallen. Vi kommer att undersöka gestaltningen av brottet, brottsoffer och 

förövare utifrån gestaltningsteorin och framing för att utröna hur kriminaljournalistiken ser ut 

i lokalpress. För att kunna genomföra detta kommer vi att göra en kvalitativ innehållsanalys 

av webbartiklar från kvällstidningarna Expressen  och Aftonbladet  och jämföra dessa med 

bevakningen i lokaltidningarna Skaraborgs Allehanda och Bärgslagsbladet/Arboga tidning.  

Vi har valt att jämföra de två lokaltidningarna med Expressen och Aftonbladet 

eftersom kvällstidningarna har en omfattande brottsrapportering vilket gör att vi, eftersom vi 

vill undersöka huruvida lokalpressen blivit mer sensationell, hoppas kunna urskilja tydliga 

likheter och/eller skillnader i rapporteringen. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet   med   vår   studie   är   att   undersöka den lokala dimensionen av kriminaljournalistik genom 

att jämföra gestaltningen av brott, brottsoffer och förövare mellan nationell- och lokalpress. 

 

 

 

1 Håkan Hvitfelt. Nyheter vid kriser. 6. uppl. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten (KBM). 2003, 3. 
2 Ester Pollack. En studie i medier och brott. Stockholms univ: Institutionen för journalistik, medier och 
kommunikation. 2001, 329. 
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Frågeställningarna är: 

1. Hur gestaltas brottsoffren och förövarna och finns det någon skillnad mellan de två 

fallen? 

2. Hur skiljer sig gestaltningen i kvällspress och lokalpress? 

3. Vilka likheter och/eller skillnader finns det mellan lokaltidningarnas 

brottsrapportering? 

 

3. Bakgrund till Lisa Holm-fallet och “Arbogakvinnan” 

Vi har valt att undersöka mordet på Lisa Holm och fallet Arbogakvinnan dels på grund av 

den stora mediala uppmärksamhet de har fått och dels för att båda brottsfallen har skett på 

små orter. Det senare är av stor vikt då vår studie kommer att behandla de lokala 

dimensionerna av kriminaljournalistik. För att, utifrån endast två fall, få en så bred bild som 

möjligt av kriminaljournalistiken på lokal nivå har vi valt två fall som är olika varandra 

utifrån flera aspekter. För att förstå vår undersökning, och de fall vi har valt att studera, följer 

här en kort genomgång av händelseförloppen.  

 

3.1 Fallet Lisa Holm 

Söndagen den 7 juni 2015 försvinner 17-åriga Lisa Holm från cafét i Kinnekulle, utanför 

Skövde, som hon under sommaren arbetat på. Efter det över fem dygn långa sökandet hittar 

en av kriminalteknikerna Lisa Holms döda kropp i ett klädskåp inne i en arbetsbod. Dagarna 

efter att Lisa hittats häktas den 35-årige Nerijus Bilevicius på sannolika skäl misstänkt för 

mord. Efter en fem månader lång mordutredning beslutade chefsåklagaren sig för att väcka 

åtal mot Nerijus. Domen kom den 17 november och Skaraborgs tingsrätt dömde Nerijus 

Bilevicius till lagens strängaste straff: livstids fängelse och utvisning från Sverige resten av 

livet när fängelsestraffet är avtjänat.  3

 

3.2 Fallet Arbogakvinnan 

Den 3 augusti 2016 hittas 68-åriga Göran Möller mördad i en sommarstuga utanför Arboga. I 

stugan hittas även Görans fru svårt skadad. Parets dotter, Johanna Möller och hennes pojkvän 

3 Expressen. Krama era barn ofta och mycket man vet aldrig när det är för sent.  
https://www.expressen.se/gt/krama-era-barn-ofta-och-mycket-man-vet-aldrig-nar-det-ar-for-sent/ (Hämtad: 
2017-12-13) 
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Mohammad Rajabi grips och häktas misstänkta för mord och mordförsök på det äldre paret. 

Johanna Möllers ex-make hittades drunknad i sommarstugan 2015, men i oktober ett år 

senare begärde åklagaren att få öppna hans grav för att obducera honom då misstankar om att 

även han utsatts för brott uppstått. Paret åtalas senare för mordet och mordförsöket vid 

sommarstugan. Den 21 augusti kommer domen och rätten dömer Johanna Möller till livstids 

fängelse för mord och mordförsök på sina föräldrar och anstiftan till mord på sin make 2015. 

Mohammad Rajabi döms till 14-års fängelse för mord och mordförsök på hennes föräldrar.  4

 

4. Teori och tidigare forskning 

4.1 Kriminaljournalistik 

Brott är ett av nyhetsförmedlingens vanligaste ämnen. En ofta framförd ståndpunkt i olika 

debatter inom medie- och kommunikationsvetenskap och kriminologin är att medier och brott 

utgör ett allt mer oskiljaktigt par.  Man talar om social avvikelse och brottslighet som 5

fenomen som uppfyller kraven på mediedramaturgi och på många sätt passar 

nyhetsproduktionens villkor.  6

Jerzy Sarnecki menar att kriminaljournalistikens uppgift ska vara att informera om en 

sann verklighet men att det snarare handlar om två helt olika verkligheter.  Enligt Sarnecki 7

framställs brott i media som välplanerade, genomtänkta, grova och att de begås av personer 

som aldrig tidigare gjort något fel.  Sarnecki menar att denna bild är missvisande och att 8

brott, utifrån en “sann verklighet”, snarare bör framställas som spontana eller dåligt planerade 

handlingar som utförs av personer som tidigare har begått brott.  Vår studie syftar till att 9

undersöka hur brott, brottsoffer och förövare gestaltas i lokalpress. Sarneckis resonemang 

utgör därför en del av grunden för vår studie eftersom vi kommer att undersöka vilken bild 

media ger av respektive brottsfall som vi har valt att analysera. 

Göran Leth, docent i journalistik, menar att det, i Sverige, under början av 1900-talet 

utvecklades ett antal grepp i sensationell kriminaljournalistik som därefter egentligen inte har 

förnyats. Den nya typ av kriminaljournalistik som då växte fram byggde på chock och 

4 SVT Nyheter Västmanland. Sommarstugemordet detta har hänt. 
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/sommarstugemordet-detta-har-hant (Hämtad: 2017-12-13) 
5 Pollack. En studie i medier och brott, 9-13. 
6 Ibid, 9-13. 
7 Pia Gadd. Mord, blod och moral. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 1994, 50-51. 
8 Ibid, 50-51. 
9 Ibid, 50-51. 
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sensation.  Detta är något som återfinns inom kriminaljournalistik än idag. I boken Mördare 10

och poliser - två huvudaktörer i mediernas rapportering om Anna Lindh  skriver författarna 

att det är konkurrensen om läsarna, lyssnarna och tittarna som kännetecknar de senaste två 

decenniernas brottsrapportering, som en följd av kommersialiseringen.  Detta innebär, enligt 11

medieforskaren Ingela Wadbring, att journalistiken blivit mer sensationell för att tjäna mer 

pengar.  Detta resonemang stöds av Ester Pollack, som framhåller att kriminaljournalistiken 12

över tid blivit allt mer sensationalistisk och mindre seriös.  13

Begreppet “sensationalism” är återkommande i nyare forskning om 

kriminaljournalistik, därför är det relevant att ge det en tydlig definition. Marina Ghersetti 

presenterar i sin studie, Sensationella berättelser – En studie av nyheter från Angola 1987 

och om Prinsessan Diana 1997 i dagstidningar, radio och TV, begreppet sensation som 

problematiskt att definiera och avgränsa från andra begrepp som är centrala i 

nyhetssammanhang. Hos en rad forskare, menar Ghersetti, används sensationsjournalistik 

synonymt med underhållningsjournalistik, infotainment, kvällstidningsjournalistik och 

skvallerjournalistik.  Alltså: journalistik som anses vara populistisk, trivial, spekulativ och 14

skandalinriktad. I allmänhet handlar den sortens journalistik dels om människor i oväntade 

och oförutsedda situationer, dels människor som avviker från förväntade roller och 

beteenden.   15

Syftet med vår studie är att undersöka lokala dimensioner av kriminaljournalistik 

genom att jämföra gestaltningen av brott, brottsoffer och förövare mellan nationell- och 

lokalpress. Att undersöka förekomsten av sensationalism blir relevant eftersom 

kriminaljournalistiken, enligt såväl Wadbring och Leth som Sarnecki och Pollack, blivit allt 

mer sensationalistisk. Vår studie ämnar att undersöka huruvida kriminaljournalistik på lokal 

nivå stämmer överens med deras uppfattning av kriminaljournalistik som sensationalistisk.  

 

 

 

10Ibid, 27. 
11Ghersetti, Marina & Hjorth, Gunilla. Mördare och poliser - Två huvudaktörer i mediernas rapportering om 
Anna Lindh. Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten. 2007, 10. 
12 Ibid, 10. 
13 Pollack. En studie i medier och brott, 329. 
14 Ghersetti, Hjorth. Mördare och poliser - Två huvudaktörer i mediernas rapportering om Anna Lindh, 11. 
15 Ibid, 11. 
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4.1.1 Kriminaljournalistik och lokalpress  

Gunnar Nygren, forskare vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid 

Stockholms universitet, menar att svensk forskning kring lokaljournalistik har vuxit fram 

sedan 1960-talet.  Nygren påpekar att forskningen mestadels handlar om mediernas 16

bevakning av kommuner och lokala myndigheter.  Den del av forskningen som berört de 17

lokala mediernas betydelse för publiken har dock varit mindre både när det gäller hur den 

lokala mediekonsumtionen ser ut, samt sambanden mellan lokala medier och lokalt 

deltagande i de politiska processerna.  Genomgående i forskningen är att det bland annat 18

saknas en helhetsbild av den lokala journalistiken.  Vår studie syftar till att fylla den 19

forskningslucka som finns inom forskningen om lokaljournalistik när det kommer till 

kriminaljournalistik.  

Per-Olof Andersson har undersökt kriminaljournalistik i lokalpress ur ett historiskt 

perspektiv. Han kom i sin undersökning om gestaltningen av brott i Småland under början av 

1900-talet fram till att rapporteringen kring de brott han undersökt förhöll sig opartisk och 

icke-sensationell fram till det att domen föll. I rapporteringen efter domen framförde man 

däremot tydligt sitt förakt gentemot förövaren.  Som nämnts tidigare menar andra forskare 20

att kriminaljournalistiken blev allt mer sensationalistisk under början av 1900-talet, ett drag 

som andra forskare menar finns kvar i brottsrapporteringen än idag. Därför blir Anderssons 

forskningsresultat, trots att hans studie behandlar brott som skett för mer än 100 år sedan, 

intressant för vår studie som syftar till att undersöka lokala dimensioner av 

kriminaljournalistik. Utöver avståndet i tid är en viktig skillnad mellan vår studie och 

Anderssons att han undersökte brottsrapporteringen i lokala papperstidningar medan vår 

studie ämnar undersöka brottsrapporteringen på webben, ett område som inte innefattar lika 

mycket forskning som kring brottsrapportering i papperstidningar. 

Någon som däremot har undersökt webbmaterial är medieforskaren Torbjörn von 

Krogh. Han studerade likheter och skillnader i nyhetskonsumtionen mellan papperstidningen 

Vestmanlands läns tidning  och webbsidan vlt.se, under en 12-månadersperiod. Von Krogh 

16 Gunnar Nygren. Skilda medievärldar: Lokal offentlighet och lokala medier i Stockholm. Stockholm: 
Stockholms universitet. 2005, 68. 
17 Ibid, 68. 
18 Ibid, 68. 
19 Ibid, 68. 
20 Lennart johansson, Roddy Nilsson & Håkan Nordmark. Småländska brott: brott och straff i Småland under 
500 år. Växjö: Historiska föreningen i Kronobergs län. 2010, 233-234. 
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kom fram till att de ämnen som favoriseras av läsarna i papperstidningen handlar om den 

“offentliga sfären”, medan de ämnen som favoriseras på nätet istället är “brott och olyckor”.   21

Detta är intressant om vi återigen återkopplar till sensationalismen. 

Sensationsjournalistiken kännetecknas av att nyheter om till exempel sex, olyckor, kriser och 

sport prioriteras framför nyheter om händelser av samhälleligt intresse.  Man kan utifrån det 22

dra slutsatsen att de ämnen, som von Krogh menar, efterfrågas på webben faller under 

begreppet sensationalism. Håkan Hvitfelt, professor vid institutionen för journalistik, medier 

och kommunikation vid Stockholms universitet, påpekar att sensationella nyheter i dagligt tal 

förutsätts få mycket utrymme och framträdande plats i nyhetsutbudet.   23

Vi har valt att i vår studie använda oss av webbmaterial. Dels för att, som von Krogh 

säger, brott och olyckor favoriseras och dels för att webbmaterial får en allt större publik som 

en följd av digitaliseringen. Enligt von Kroghs undersökning är artiklar med ett högt lokalt 

informationsvärde eller artiklar vars rubriker har våldsamt och/eller sexuellt innehåll, 

exempelvis “6-årig flicka våldtagen” eller “Mamma räddade son undan yxattack”, de som 

efterfrågas återkommande.  Syftet med vår studie är att undersöka den lokala dimensionen 24

av kriminaljournalistik genom att jämföra gestaltningen av brott, brottsoffer och förövare 

mellan nationell- och lokalpress. Ser man till sensationalismen blir det därför intressant att 

undersöka lokaltidningarnas rapportering om denna typ av nyheter, som förefaller vara 

efterfrågade såväl som sensationella, i förhållande till rapporteringen i kvällstidningarna.  

 

4.2 Medias gestaltning av brottsoffer och förövare 

I början av 1900-talet förändrades framställningen av offer och förövare i pressen.  25

Förövarna framställdes inte längre bara som personer som begått kriminella handlingar, utan 

snarare som bestialiska monster. I stället för att enbart lägga själva brottet i fokus vävdes 

även flera andra aspekter om förövaren in i artiklarna såsom dennes laster och andra negativa 

21 Torbjörn Von Krogh. Pizzerian brinner igen! - Skillnader och likheter mellan läsning av lokala nyheter på 
papper och nät. Mittuniversitetet: Demicom. 2014, 3. 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:749973/FULLTEXT01.pdf (Hämtad: 2017-12-01)  
22 Marina Ghersetti. Sensationella berättelser : en studie av nyheter från Angola 1987 och om prinsessan Diana 
1997 i dagstidningar, radio och TV. Göteborgs universitet. 2000, 12. 
23 Ibid, 12. 
24 Von Krogh. Pizzerian brinner igen-Skillnader och likheter mellan läsning av lokala nyheter på papper och 
nät, 4. 
25 Gadd. Mord, blod och moral, 29. 
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omständigheter, såväl relevanta som irrelevanta.  Alltså kan slutsatsen dras att redan under 26

början av 1900-talet tenderade personer, som förekom i brottsrapporteringen, att gestaltas på 

ett sensationalistiskt sätt.  

Vår studie ämnar att undersöka gestaltningen av såväl brottsoffer som förövare, vilket 

Marie Demker, professor i statsvetenskap, och Göran Duus-Otterström, docent i 

statsvetenskap, har gjort. I sin artikel Det individuella brottet, publicerad i Statsvetenskaplig 

tidsskrift, undersökte de medias framställning av offer och förövare under åren 1965–2005.  27

De undersökte brottsrapporteringen i tre tidningar och delade sedan in materialet i två 

kategorier: “inkluderande” och “exkluderande”.  På så sätt kunde de urskilja en förändring i 28

framställningen av offer och förövare i rapporteringen. För läsaren innebar kategorin 

“inkluderande berättelser” att kunna identifiera sig med gärningsmannen. Denna kategori 

kännetecknar porträtteringen av offren och ger läsaren uppfattningen att offret skulle kunna 

vara vem som helst.  Den andra kategorin, “exkluderade berättelser”, innebar snarare att 29

gärningsmannen beskrivs som själv helt och hållet ansvarig för gärningen. Hen framställs 

som avvikande på ett eller annat sätt, exempelvis som en känslokall galning eller som 

psykiskt sjuk. Alltså är det gärningsmannen som individ som ger en förklaring till att brottet 

begåtts snarare än situationen kring händelsen.  30

Demker och Duus-Otterström kom fram till att porträtteringen av gärningsmannen, 

över tid, har blivit mer exkluderande på det vis att hen framställs som “ett utifrån kommande 

hot, en person olik oss andra vars perversitet eller asocialitet driver honom att begå brott”.  31

När det gäller offret så har Demker och Duus-Otterström bland annat dragit slutsatsen att det 

“finns en ökning av utrymmet för offerberättelser” i rapporteringen.  De menar även att 32

perspektivet på offret, under 90-talet, blev mer “personlig”. Istället för att beskriva offret 

neutralt började man intressera sig allt mer för brottsoffret som individ med tankar och 

känslor vilket gör att man som läsare kan identifiera sig med det.  33

26 Ibid, 29. 
27 Marie Demker & Göran Duus-Otterström. Det individuella brottet? Offer och förövare i svenska 
medieberättelser 1965-2005 . Statsvetenskaplig tidskrift. 2011, 6-7. 
28 Ibid, 6-7. 
29 Ibid, 6-7. 
30 Ibid, 6-7. 
31 Ibid, 13. 
32 Ibid, 16. 
33 Ibid, 28. 
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Demker och Duus-Otterströms studie är högst relevant för vår undersökning då den 

till stor del liknar det vi vill göra, vilket innebär att vi kommer att kunna jämföra vårt resultat 

med deras. Till skillnad från Demker och Duus-Otterström, som valde att jämföra två väldigt 

lika brottsfall med varandra, kommer vi att jämföra två fall som skiljer sig från varandra ur, i 

princip, alla aspekter. En skillnad mellan Demker och Duus-Otterströms studie och den vi 

kommer att genomföra är att ett av de brottsfall som ingår i vår studie innefattar en kvinnlig 

förövare. Enligt Yvonne Jewkes behandlas kvinnliga förövare annorlunda än manliga 

förövare på så vis att de utsätts för intensiv granskning, både rättsligt och i media. Om en 

kvinna begår ett grovt brott ser man det som onaturligt och ondskefullt och de kvinnor som 

begår brott framställs som särskilt ondskefulla och manipulativa. Med andra ord antar man att 

essensen av en kvinna är olik den av en man och hon är biologiskt benägen att vara 

omhändertagande och omtänksam.  Detta resonemang är intressant, men inte bärande, för 34

vår undersökning eftersom vi inte ämnar att studera förövare ur ett genusperspektiv. Däremot 

kommer vi att kunna jämföra vårt resultat med Jewkes studie om kvinnor som mördar. 

 

4.3 Kriminaljournalistik i världen  

Ser man till kriminaljournalistik i ett större sammanhang kan man urskilja såväl skillnader 

som likheter. Jan Mosander skriver i boken Mord, blod och moral hur kriminaljournalistiken 

i USA är konsekvent och “hård” på så sätt att de publicerar raka historier med namn på de 

inblandade och att redaktionerna ofta gör egna utredningar som i sin tur leder till välarbetade 

kriminalreportage.  Mosander skriver vidare att detta arbetssätt inte finns i Sverige och att 35

det saknas “traditioner på området”. Däremot menar kriminologen Yvonne Jewkes, som har 

forskat kring media och brott i Storbritannien, att man kan se att det finns vissa likheter 

mellan olika länders sätt att skriva om brott. Jewkes menar att det finns ett antal strukturer 

och nyhetsvärderingar, vilket medier vinklar sina nyheter mot, exempelvis våld, sex och 

närhet (vilket innebär att man vinklar nyheten så läsaren får uppfattningen av att det skett 

geografiskt nära även om så inte är fallet). Dessa strukturer formar, på olika sätt, merparten 

av dagens kriminaljournalistik.  Jewkes menar också att, även om nyhetsvärderingar skiljer 36

34 Yvonne Jewkes. Media and crime. London: Sage Publications. 2004, 136-137. 
35 Gadd. Mord, blod och moral, 46. 
36 Jewkes. Media and crime, 40. 
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sig mellan olika länder, så är bland annat dessa faktorer signifikanta för de allra flesta 

medieinstitutioner när man undersöker kriminaljournalistik.   37

Mosander och Jewkes har alltså två skilda resonemang om hur kriminaljournalistik i 

världen ser ut. I vår studie kommer vi att jämföra två svenska kvällstidningar med två 

svenska lokaltidningar. Mosander och Jewkes studier blir intressanta för vår undersökning 

eftersom de sätter vår studie i ett större perspektiv. Genom att jämföra vårt resultat med deras 

resonemang hoppas vi kunna urskilja vad som utmärker kriminaljournalistik i svensk 

lokalpress och huruvida det finns några likheter, eller skillnader, i förhållande till Mosander 

och Jewkes slutsatser. 

 

5. Teori 

5.1 Gestaltningsteorin 

Vår studie ämnar undersöka huruvida rapporteringen kring brott skiljer sig mellan rikspress 

och lokalpress och därigenom ta reda på huruvida människor uppfattar dessa brott olika 

beroende på vilken tidning de läser. Vår studie kommer att utgå från gestaltningsteorin. 

Utgångspunkten inom gestaltningsteorin är att mänsklig interaktion formas genom 

meningsskapande processer. Medieforskaren Adam Shehata menar att gestaltningar och 

gestaltningsteorin i grund och botten handlar om kommunikationens roll för hur människor 

förstår sin omvärld.  Detta är intressant för vår forskning eftersom vi vill undersöka hur 38

brott, brottsoffer och förövare gestaltas i lokalpress vilket, enligt Shehata, kommer att ge oss 

en bild av hur människor förstår sin omvärld ur ett lokalt perspektiv.  

I relation till dagordningsteorin som handlar om vad  som befinner sig på 

dagordningen, exempelvis en sakfråga, brukar det istället konstateras att gestaltningsteorin 

syftar på hur  denna sakfråga framställs eller uppfattas.  För att ta reda på hur förövare, 39

brottsoffer och brott framställs blir därför gestaltningsteorin ytterst relevant då de 

frågeställningar vi ställt upp för att besvara syftet är:  

 

37 Ibid, 40. 
38 Adam Shehata. Journalistikens dagordningar och gestaltningar. 2015. I Strömbäck (red). Handbok i 
journalistikforskning. Lund: Studentlitteratur. 2015, 359-361. 
39 Ibid, 359-361. 
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● Hur gestaltas brottsoffren och förövarna och finns det någon skillnad mellan de två 

fallen? 

● Hur skiljer sig gestaltningen i kvällspress och lokalpress? 

● Vilka  likheter och/eller skillnader finns det mellan lokaltidningarnas 

brottsrapportering? 

 

Inom forskningen om journalistik användes framing, det engelska ordet för gestaltning, tidigt 

av den amerikanska medieforskaren Gaye Tuchman. Tuchman använder begreppet som en 

metafor för att illustrera det faktum att nyheter fungerar som ett fönster som aldrig kan vara 

en objektiv spegling av verkligheten.  Detta kan man jämföra med Jerzy Sarneckis 40

resonemang, som tidigare nämnt, om kriminaljournalistikens verkliga uppgift som en enligt 

honom är att informera om en “sann verklighet”.  Medan Tuchman menar att media inte kan 41

spegla en objektiv verklighet, är Sarneckis ståndpunkt snarare att en objektiv framställning av 

verkligheten är det som är medias främsta uppgift. Genom vår frågeställning “Hur skiljer sig 

gestaltningen i kvällspress och lokalpress” vill vi undersöka hur brotten gestaltas och 

huruvida gestaltningen av dem skiljer sig åt mellan de olika tidningarna.  

Andra forskare som tidigare använde framing som begrepp för att studera journalistik 

gjorde det på samma sätt som Tuchman, det vill säga med intresse för det medvetna och 

omedvetna redaktionella val som gör att nyhetsrapporteringen alltid bygger på vissa givna 

perspektiv eller problemformuleringar.  Detta blir intressant då vi vill undersöka hur 42

kriminaljournalistik karaktäriseras i lokalpress, och därigenom hur den skiljer sig från 

rikspressen. 

Under de senare decennierna har gestaltningsteorin blivit en av de mest framträdande 

teoribildningarna inom kommunikationsvetenskap. Därmed har mycket hänt både teoretiskt, 

begreppmässigt och empiriskt. Adam Shehata menar att även om de flesta forskare troligen 

hade en någorlunda gemensam förståelse för vad gestaltningar är, saknades det länge mer 

precisa definitioner och operationaliseringar av begreppet.   43

 

40 Gaye Tuchman. News as frame. Making News: A Study in the Construction of Reality. London: Sage 
Publications. 1978, 1. 
41 Gadd. Mord, blod och moral, 50-51. 
42 Shehata. Journalistikens dagordningar och gestaltningar, 362. 
43 Ibid, 359-361. 

12 



5.2 Framing och journalistiska gestaltningar  

Det finns forskning om olika teorier för journalistiska gestaltningar, utgångspunkten där är att 

journalistiska gestaltningar är oundvikliga.  Ibland är de orsakade av medvetna och ibland av 44

omedvetna val i journalisters arbete och för att systematisera mängden gestaltningar som 

analyserats av forskare kan man skilja på olika typer av gestaltningar.  

Flera gestaltningsforskare delar vanligen in olika gestaltningar i antingen politiska-, 

sakfrågespecifika-, eller i generella gestaltningar. När medierna gestaltar ett samhällsproblem 

handlar det inte bara om vilka argument som lyfts fram. Forskare menar att journalistiska 

gestaltningar är någonting mer. Det handlar om allt från den journalistiska infallsvinkeln, 

vilka källor som får uttala sig, vilka fakta som hänvisas till och huruvida värdeladdade ord 

används. Detta kommer vi bland annat använda oss av i vår analys där vi, genom att 

undersöka artiklar och förekomsten av värdeladdade ord, kommer dra slutsatser kring hur de 

olika analysenheterna gestaltas och huruvida det finns några samband mellan de olika 

tidningarnas framställning av dem. 

Generella gestaltningar kännetecknas av att kunna förekomma i all typ av 

nyhetsrapportering, oavsett vad den handlar om. I stor utsträckning är användningen av dessa 

gestaltningar ett resultat av de journalistiska värderingar, rutiner och praktiker som präglar 

det redaktionella arbetet på en nyhetsorganisation. Detta kallas medielogik och innebär att 

källan till denna typ av gestaltning främst ligger hos medierna själva. 

Ett flertal generella gestaltningar har identifierats som återkommande i den dagliga 

nyhetsjournalistiken.  Konfliktgestaltning (conflict frame)  utgör ett vanligt förekommande 45

dramaturgiskt grepp i journalistiken. Denna gestaltning kännetecknas av en konflikt mellan 

flera aktörer som utgör kärnan i den journalistiska berättelsen. I nyhetsartikeln eller inslaget 

kan alla aktörer ställas mot varandra och en dramaturgi byggas kring dess ståndpunkter. Detta 

är den typ av gestaltning som är mest relevant för vår undersökning av brottsrapportering. 

Den generella uppfattningen är att det finns en viss dramaturgi i brottsrapportering och man 

kan dra en parallell till Yvonne Jewkes  teori om nyhetsvärderingar inom journalistiken 

världen över.  

44 Ibid, 359-361. 
45 Holli Semetko & Patti Valkenburg. 2000. Framing European Politics: A Content Analysis of Press and 
Television News. Journal of Communication. 50(2): 93-109. doi: 10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x  
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I boken Media and crime skriver Jewkes att det finns 12 strukturer och 

nyhetsvärderingar som på olika sätt formar merparten av dagens kriminaljournalistik.  46

Jewkes skriver att även om nyhetsvärderingar skiljer sig mellan olika länder, så är dessa 12 

faktorer signifikanta för de allra flesta medieinstitutioner när man undersöker 

kriminaljournalistik.  Dessa 12 faktorer är:  47

● Tröskelvärde 

● Förutsägbarhet  

● Förenkling 

● Individualism 

● Risker – Exempelvis att riskerna för att allmänheten ska drabbas av ett visst brott 

ökar.  

● Sex – Till exempel att man misstänker att ett brott har ett sexuellt motiv 

● Kändisskap 

● Närhet – Man vinklar nyheten så att läsaren får uppfattningen av att en händelse 

utspelat sig geografiskt nära publiken även om så inte är fallet 

● Våld 

● Skådespel eller grafisk bildsättning 

● Barn – Händelser som innefattar barn och/eller unga personer 

● Konservativ ideologi och politisk avledning 

 

Jewkes skriver vidare hur nyhetsvärderingar är resultatet av flera olika, men samtidigt 

sammanflätade, faktorer som tillsammans avgör nyheternas uppbyggnad. Dessa är olika 

tekniska, politiska och ekonomiska faktorer som avgör formen och innehållet i media.  Men 48

även publikens intresse vägs in i bilden på så sätt att tidningar rapporterar om det som idag 

anses vara av allmänintresse.   49

Detta kan vi koppla till uppbyggnaden av dramaturgin inom journalistiken, som 

nämnts tidigare. Jewkes menar att media, genom att använda sig av dessa olika 

nyhetsvärderingar håller rapporteringen vid liv genom att, om det exempelvis sker en 

“brottsvåg” gentemot äldre så rapporteras det först om dessa brott som just en “våg”. Därefter 

46 Jewkes. Media and crime, 40. 
47 Jewkes. Media and crime, 40. 
48 Ibid, 61.  
49 Ibid, 61. 
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väljer man en ny vinkel som exempelvis kan vara “risk” och man rapporterar då om hur 

risker för att äldre ska drabbas av brott ökar.  Genom att vinkla om händelsen på det här 50

viset lever rapporteringen vidare. De brottsfall som vår studie utgår från omfattar rapportering 

som sträcker sig över mer än ett år och genom vår analys kommer vi kunna se huruvida det 

finns någon övergripande dramaturgi. 

Jewkes menar att det idag tas för givet att brottsnyheter har högt nyhetsvärde och att 

de oftast är negativa i sin essens.  Nyhetsvärdena i listan ovan formar inte bara produktionen 51

av brottsnyheter under 2000-talet, utan ger också förståelse för, och insikt i, varför 

allmänhetens uppfattning om brott i samhället ofta är snedvriden.  I vår studie kommer vi, 52

som vi tidigare nämnt, att fokusera på gestaltningen av brottsoffer, förövare och brottet. Vilka 

vinklar och därigenom nyhetsvärderingar de olika tidningarna har valt att utgå från blir 

relevant eftersom de präglar tidningarnas innehåll. 

 

6. Metod och material 

Syftet   med   vår   studie   är   att   undersöka den lokala dimensionen av kriminaljournalistik genom 

att jämföra gestaltningen av brottsoffer och förövare mellan nationell- och lokalpress. Vi har 

valt att använda en kvalitativ metod för genomförandet av vår undersökning. Vårt material 

består av artiklar från fyra tidningar, två nationella och två lokala tidningar: Aftonbladet , 
Expressen , Skaraborgs Allehanda  och Bärgslagsbladet/Arboga tidning . Materialet består i 

siffror av 21 artiklar från respektive tidning, ett totalt urval på 126 artiklar.  

Nedan presenteras två tabeller som visar urvalets omfattning från första sökning till 

det slutgiltiga urvalet av materialet från samtliga tidningar för respektive fall. En redovisning 

av urvalsprocessen, samt de sökord vi valde att använda, presenteras längre fram i avsnittet. 

 

 

 

 

 

 

50 Ibid, 40. 
51 Jewkes. Media and crime, 61. 
52 Ibid, 61. 
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Tidning: Antal träffar vid 

sökning: 

Insamlat material: Slutgiltigt urval av 

artiklar  i fallet 

Arbogakvinnan: 

Aftonbladet 316 264 21 

Expressen 972 282 21 

Bärgslagsbladet/Arbog
a tidning 

1191 168 21 

Totalt antal: 2479 714 63 

Tabell 1: Arbogakvinnan. 

 

Tidning: Antal träffar vid 

sökning: 

Insamlat material: Slutgiltigt urval av 

artiklar  i fallet 

Lisa Holm: 

Aftonbladet 453 209 21 

Expressen 995 214 21 

Skaraborgs 
Allehanda 

960 184 21 

Totalt antal: 2408 607 63 
Tabell 1.1: Lisa Holm. 

 

Vår studie kommer att behandla hur fallen Lisa Holm och Arbogakvinnan gestaltades 

i lokalpressen. Genom att jämföra rapporteringen i lokalpress med rapporteringen i 

kvällspress kommer vi att ta reda på hur kriminaljournalistik i lokalpressen karaktäriseras. 

För att göra detta har vi valt ut olika tidningar vars innehåll vi kommer att analysera med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Vi har valt en kvalitativ metod då syftet med vår undersökning är att beskriva hur 

gestaltningen av brottsoffer, förövare och brott ser ut i lokalpress. Att beskriva gestaltningen 

innebär i sin tur att ge läsaren ökad förståelse kring brottsrapportering i lokalpress och alltså 

svara på frågan “hur?” vilket en kvalitativ analys lämpar sig väl för.  Denna typ av 53

53 Lise Justesen. Kvalitativa metoder – från vetenskap till praktik. Lund: Studentlitteratur AB. 2011, 13.  

16 



undersökning går inte att mäta kvantitativt i siffror, frekvens, mängd eller via experiment som 

exempelvis är möjligt för kvantitativ studie.  
54

Tidningarna vi har valt att göra vår innehållsanalys från är Aftonbladet, Expressen , 
Skaraborgs Allehanda  och  Bärgslagsbladet/Arboga tidning . Aftonbladet  och Expressen  valde 

vi eftersom de är de två ledande kvällstidningarna i Sverige. Vi valde att använda oss av 

kvällstidningar framför morgontidningar, som Dagens Nyheter  och Svenska Dagbladet, 
eftersom kvällstidningar har en omfattande brottsrapportering och är framstående när det 

kommer till den typen av nyheter.  

Skaraborgs Allehanda  valde vi eftersom det är lokaltidningen i Skövde där Lisa Holm 

blev mördad, och Bärgslagsbladet/Arboga tidning  är lokaltidningen i Arboga där fallet 

Arbogakvinnan utspelade sig och där två människor blev mördade. Eftersom rapporteringen 

kring såväl fallet Lisa Holm som fallet Arbogakvinnan har fått omfattande medial 

uppmärksamhet var vi tvungna att göra ett urval i flera steg.  

Det första vi gjorde var att välja att fokusera på webbartiklar. Detta gjorde vi eftersom 

rapporteringen på webben blir allt mer aktuell, medan läsare av papperstidningarna minskar 

vilket innebär att webbartiklarna bör ha fått störst spridning och lästs av fler. Artiklarna på 

webben har dessutom publicerats löpande i realtid, till skillnad från de artiklar som 

publicerats i papperstidningen där artiklarna publiceras tidigast dagen efter de skrivits.  

Därefter valde vi att bestämma tidsspannen från vilka vi skulle hämta artiklarna. I 

fallet Lisa Holm valde vi att utgå från dagen Lisa Holm försvann, den 9 juni 2015, fram till 

den 16 november 2017 vilket var den dag vi började med insamlingen av materialet. I fallet 

Arbogakvinnan valde vi istället datumet 1 augusti 2016, i samband med mordet på Göran 

Möller i Arboga, fram till den 16 november 2017. Dessa två tidsspann innebar att vi samlade 

in samtliga artiklar, och sparade artikel-länkarna i ett exceldokument, som publicerats om 

båda fallen. Det sista steget i vårt urval var att göra bestämda nedslag i tiden för båda fallen 

för att därefter kunna göra en kvalitativ innehållsanalys. Vi valde att göra sju nedslag utifrån 

sju specifika händelser som förekom i båda fallen. Dessa var: gripande av misstänkt 

gärningsman, anhållande av misstänkt gärningsman, häktning  av misstänkt gärningsman, 

åtal, dom  samt tillfället för överklagan  av domen. Detta gav oss en överblick av 

rapporteringen kring de båda fallen och vi kunde därefter börja vår innehållsanalys. 

54 Ibid, 13. 
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Vi gjorde därefter tidslinjer för respektive brottsfall, en för Lisa Holm och en för 

Arbogakvinnan, och lade sedan in datum för respektive rubrik. Till exempel skedde 

anhållandet i fallet Arbogakvinnan den 15 februari och i Lisa Holm-fallet den 13 juni. Vi 

markerade ut dessa viktiga datum i en separat kolumn i våra redan sammanställda dokument 

och valde därefter ut de artiklar som skrevs om fallen den 15 februari respektive den 13 juni. 

Vi valde därefter att använda tre artiklar per “rubrik” och valde därför ut artiklar som skrevs 

dagarna innan exempelvis anhållandet samt dagarna efter. I fallet Lisa Holm under rubriken 

”anhållande” kunde artiklarna alltså samlats in den 12 juni, 13 juni och 14 juni. Vi gjorde på 

detta vis gällande alla utvalda tidsnedslag, det vill säga gripande, anhållande, häktning, åtal, 

rättegång, dom och överklagan. Sammanfattningsvis gav tre artiklar per “rubrik/händelse” 

sammanlagt 21 artiklar per tidning och ett totalt urval på 126 artiklar.  

Insamlingen av materialet började med att vi sparade samtliga länkar till 

webbartiklarna om de båda fallen från de fyra tidningarna utifrån tidsramarna som vi nämnde 

ovan. Vi valde att fokusera på skriven text och har inte analyserat webb-tv. Vi använde oss 

även av specifika sökord i de båda fallen för att få en så komplett insamling som möjligt. 

Dessa sökord var i fallet Arbogakvinnan: “Johanna Möller”, “Mohammad Rajabi”, “Göran 

Möller” samt “Aki Paasila”. Efter att vi testsökte dessa ord upptäckte vi att ytterligare ett 

vanligt förekommande ord var “Sommarstugemorden”. Vi lade därför till sökordet 

“Sommarstugemorden” då representationen av artiklar annars inte hade blivit rättvis. I fallet 

Lisa Holm använde vi istället oss av de sökorden: “Lisa Holm” samt “Nerijus Bilevicius”. Att 

vi enbart använde oss av två ord var eftersom det i fallet Lisa Holm var dessa två ord som 

förekom löpande och gav oss högst antal träffar. Fallet Lisa Holm fick inte heller något 

övergripande samlingsnamn på det sätt som “Sommarstugemorden” är i fallet 

Arbogakvinnan, därför bedömde vi att det inte behövdes ytterligare sökord.  

Vi genomförde därefter en kvalitativ innehållsanalys av materialet. För att kunna göra 

analysen av artiklarna skapade vi ett kodschema. Vi bröt därefter ned artiklarna utifrån de sju 

olika kategorierna i vårt kodschema: brottsoffer, förövare, lokalsamhället, lokalinvånare, 

familj/anhöriga och  brottet. För att kunna definiera brottsoffer och förövare valde vi att, i vår 

innehållsanalys, leta efter beskrivande formuleringar av dessa. Under kategorin lokalsamhälle 

letade vi istället efter beskrivningar av platser och omgivningar. Till lokalinvånare räknade vi 

människor från orterna där händelserna utspelade sig, detta kan vara bland annat grannar, 

kollegor och andra privatpersoner. När det kommer till familj och anhöriga så samlade vi in 
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omskrivningar om och uttalanden från dem. Gällande brottet samlade vi in alla formuleringar 

och citat som kunde knytas till brottet, så som beskrivningar av brottets händelseförlopp och 

andra detaljer som beskriver brottet.  

När vi hade brutit ned samtliga 126 artiklar och samlat citat utifrån våra kategorier i 

ett tidigare utformat exceldokument gick vi igenom de insamlade citaten igen för att urskilja 

eventuella mönster i gestaltningen av de olika kategorierna. Därefter jämförde vi de båda 

fallen, och de mönster vi kunde urskilja, med varandra för att få fram ett resultat.  

Utifrån vårt syfte anser vi att vårt material är bra. Vår undersökning har gett oss svar 

på samtliga frågeställningar och passar vårt syfte. Eftersom vi har gjort en kvalitativ analys 

har vi gått igenom allt material grundligt och därför inte enbart skapat en statistisk överblick 

utan snarare sammanställt en inblick i rapporteringen. Vi är däremot medvetna om att denna 

undersökning hade kunnat göras i större omfattning än vad vi har gjort. Det lokala urvalet 

utgörs av endast två tidningar. Det kan därmed sägas att undersökningen ger en komplett bild 

av kriminaljournalistiken på lokal nivå. Samtidigt är ändå likheterna mellan lokaltidningar i 

Sverge tillräckligt stora för att resultaten ska kunna ses som en indikation på hur 

kriminaljournalistiken på lokal nivå generellt tar sig uttryck i Sverige. 

  

7. Resultat – beskrivning och tolkning 

I detta kapitel beskriver och tolkar vi resultatet av vår undersökning genom att presentera de 

citat, från de olika tidningarna, som hör till respektive kategori: brottsoffer, förövare, brottet, 

lokalinvånare, lokalsamhälle, familj/anhöriga. Vi börjar med att jämföra de båda 

kvällstidningarnas rapportering om båda fallen med varandra för att sedan upprepa samma 

process med rapporteringen om de båda fallen i lokaltidningarna. På så sätt kommer vi att 

kunna urskilja likheter och skillnader i rapporteringen tidningarna emellan.  

 

7.1 Nationell press – Aftonbladet och Expressen 

Gestaltningen av brottsoffer i nationell press: 

I artiklarna om Lisa Holm i Aftonbladet förekommer ytterst få beskrivningar av brottsoffret. I 

de fall där beskrivningar förekommer görs det via auktoritära personer så som advokater eller 

journalisten själv. Hon beskrivs som oskuldsfull och benämns ofta som “Skövdeflickan” eller 

“flickan” vilket gör att man får intrycket av att det handlar om ett barn. Advokat Tore 
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Brandtler säger exempelvis att: “ (…)ett barn har gått bort, en syster(...) det finns inget ont att 

säga om flickan  över huvud taget”  Denna typ av beskrivning förekommer flera gånger och 55

bidrar till den bild man får av Lisa som person. Till skillnad från fallet Lisa Holm, där hon är 

det enda offret, omfattar Sommarstugemorden tre offer. Det gäller Johanna Möllers föräldrar, 

hennes mamma, som inte är namngiven, och hennes pappa Göran Möller. Det tredje 

brottsoffret är Möllers före detta make Aki Paasila. I Aftonbladet  gestaltas samtliga som just 

offer på samma sätt som Lisa Holm. Man skriver om mamman som hjälplös och rädd, spelar 

på hennes känslor och hur hon mår: “Hon mår inte bra. (...) efter att ha varit misstänkt för 

mordet på sin man så är hon väldigt rädd. Hon känner sig hotad (...).”  56

Även i fallet Arbogakvinnan beskrivs offren ofta utifrån vad myndighetspersoner 

säger om dem. Men det förekommer även att Johanna Möller själv uttrycker sig om offren. 

Hon beskriver att Göran Möller var lik henne själv, och att han var “en snäll och generös 

person” . Avvikande i fallet med Aki Paasila är att man inte får någon uppfattning om honom 57

som person. Den rapportering som finns omfattar snarare brottet och omständigheterna kring 

det. Den tydligaste skillnaden mellan rapporteringen kring de båda fallen är att Lisa Holm 

redan tidigt porträtteras som oskuldsfull och “vanlig”. I Aftonbladet  beskrivs Lisa Holm som 

“en skötsam, glad och trevlig 17-åring”.  Uppfattningen man får är att det skulle kunna vara 58

läsaren själv, dess vän eller syster. Denna typ av porträttering saknas i Aftonbladets 

rapportering av fallet Arbogakvinnan som snarare framhäver känslor som “rädd”  och 

“hotad”  än målande beskrivningar som “snäll”  och “glad” . Den största skillnaden är trots 

allt att mamman i fallet Arbogakvinnan fortfarande lever och blir intressant eftersom hon kan 

uttrycka sina känslor själv efter att brottet begåtts, medan Lisa Holm är det enda, och därför 

mest utsatta, offret. 

Rapporteringen om Lisa Holm i Expressen  liknar Aftonbladets . Expressen  har 

däremot betydligt fler uttalanden från lokalinvånare, om hur Lisa var som person, än 

Aftonbladet . De beskriver Lisa som “en glad och ambitiös tjej” och “en glad och energifylld 

55 Aftonbladet. Familjens önskan inför rättegången: Vara med när den misstänkte hörs. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article21659172.ab (Hämtad: 27-11-2017) 
56 Aftonbladet. Polisen väntade flera dagar med undersökning. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article23333985.ab (Hämtad: 27-11-2017) 
57 Aftonbladet. Arbogakvinnan: Pappa och jag var lika. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/orPx0/arbogakvinnan-pappa-och-jag-var-lika (Hämtad: 27-11-2017) 
58 Aftonbladet. Vi är eniga om att det som hände är åt helvete. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article20962448.ab (Hämtad 02-12-2017) 
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person” .  Vad gäller fallet Arbogakvinnan är mamman, som överlevde attacken i 59

sommarstugan, ofta omskriven i Expressen . De beskriver bland annat henne som “den 

skadade änkan”  och “Eskilstunakvinnan i 65-årsåldern”.  Man påpekar flera gånger att hon 

lever under hot så länge mördaren går fri och därför har polisskydd dygnet runt. Man spelar 

dessutom både på hennes psykiska och fysiska mående, som beskrivs som: “fysiskt så mår 

hon bättre och bättre men psykiskt är det naturligtvis dåligt (...)”.  Eftersom Lisa Holm 60

bragtes om livet spelar Expressen  mer på hur hon “måste ha känt”  under sina sista stunder i 

livet, man beskriver att “Lisa har känt sig maktlös, hon har kämpat för sitt liv (...)”.  När det 61

gäller Aki Paasila får man en positiv bild av honom liknande det sätt som Expressen 

porträtterar Lisa Holm. Aki Paasila framställs definitivt som den gode. Han beskrivs med ord 

som “genomsnäll” , “barnkär” , “älskvärd” , “levnadsglad”  och “godhjärtad”.  Detta är 62

jämförbart med beskrivningarna om Lisa Holm som “glad” , “ambitiös” , “snäll”  och 

“energifylld” .  
Detaljer om Paasilas fysik återfinns också i samband med beskrivningar om den 

påstådda drunkningen, han beskrivs som vältränad och simkunnig. Man får även en bild av 

hans tidigare liv. När det gäller relationen men Johanna Möller beskrivs den som till en 

början kärleksfull, men att något hände och att “den tidigare så gladlynte Aki förändrades” .  63

När det gäller uppgifter om Göran Möller är de knapphändiga i jämförelse med de som finns 

om mamma Möller och Aki Paasila. Uppgifterna som finns om Göran baseras genomgående 

av vad Johanna Möller sagt om honom i rätten. Hon berättar att det “alltid varit hon och 

Göran” , att de alltid haft samma intressen, och att de har viljan att ge ekonomisk hjälp till 

närstående gemensamt.  64

Vad man kan säga om rapporteringen om brottsoffer i de båda kvällstidningarna är att 

de är snarlika, men att det finns en stor skillnad i detaljbeskrivningar av offren. Aftonbladet 

använder färre adjektiv för att beskriva brottsoffrens personligheter, medan Expressen  spelar 

59 Expressen. Kaféägaren vill inte tro på det som hänt. 
https://www.expressen.se/gt/kafeagaren-vill-inte-tro-pa-det-som-hant/ (Hämtad: 02-12-2017) 
60 Expressen. Så skyddas skadade änkan efter mordet. 
https://www.expressen.se/nyheter/sa-skyddas-skadade-ankan-efter-mordet/ (01-12-2017) 
61 Expressen. GW om domen mot Lisa Holm-mördaren. 
https://www.expressen.se/gt/gw-om-domen-mot-lisa-holm-mordaren/ (Hämtad: 02-12-2017)  
62 Expressen. Fyra misstänks för mordet på Aki. 
https://www.expressen.se/nyheter/fyra-misstanks-for-mordet-pa-aki-42/ (Hämtad: 01-12-2017)  
63 Ibid. 
64 Expressen. Arbogakvinnan förhörs om Aki Paasila. 
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/arbogakvinnan-forhors-om-aki-paasila/ (Hämtad: 01-12-2017) 
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mer på denna typ av porträttering. Trots att de båda fallen skiljer sig mycket från varandra är 

detta ett genomgående mönster i rapporteringen.  

 

Gestaltningen av förövare i nationell press: 

Till en början greps tre personer misstänkta för Lisa Holms försvinnande, och redan tidigt 

kan de som bor i Skövde gissningsvis räkna ut vilka gärningsmän det handlar om, då 

Aftonbladet  väljer att berätta att man grep de tre personerna ” i närheten av en villa.”  som 

“ska ligga omkring 300 meter från kaféet där Lisa Holm jobbar.”  Tidningen nämner även 65

att de är litauer vilket gör det lätt för lokalinvånare att ta reda på vilka dessa tre personer är. 

Ett av de tidigaste exemplen där detta framgår är genom en intervju med mamman till de 

mordmisstänkta bröderna där det beskrivs att “familjen i den lilla byn på litauiska 

landsbygden [fick] reda på det [brottet] direkt.”  Man beskriver även personerna som “de 66

tre litauiska medborgarna” .  Mamman uttrycker dessutom hur de båda bröderna varit 67

duktiga i skolan, aldrig bråkat och att de sällan dricker alkohol. I en artikel beskrivs Nerijus 

språk som “knagglig engelska”  vilket även det förstärker bilden av att det handlar om en 

icke-svensk man.   68

I  Expressen  lägger man än mer fokus på Nerijus Bilevicius ursprung och anspelar på 

att han, hans bror och hustrun är utländska redan under gripandet: “de gripna är (...) 

gästarbetare från ett annat land”  Denna benämning, som senare blir “den litauiska 69

gästarbetaren”  eller “den utländska gästarbetaren” , är genomgående i Expressens 

beskrivning av Bilevicius. I Aftonbladet  porträtteras Bilevicius dessutom som något 

oberäknelig ur den aspekten att han, enligt sina kollegor, var “en skötsam och vänlig man 

som var duktig på sitt jobb” , men ändå misstänks för mord.  Det anspel på Bilevicius 70

ursprung som visas ovan, tillsammans med Aftonbladets  rapportering om hans förflutna 

65 Aftonbladet. Kroppen identifierad: Lisa Holm, 17, är död. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article20957250.ab (Hämtad: 27-11-2017) 
66 Aftonbladet. Hittade handsken – kände sig misstänkta. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20974966.ab 
(Hämtad: 27-11-2017) 
67 Aftonbladet. Alla tre misstänkta häktade. https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article20973673.ab 
(Hämtad: 27-11-2017) 
68 Aftonbladet. Nerijus Bilevicius, 35, döms för mordet på Lisa Holm. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article21777980.ab (Hämtad: 27-11-2017) 
69 Expressen. Grannen: “Klart att det här inte känns bra alls”. 
https://www.expressen.se/gt/grannen-klart-att-det-har-inte-kanns-bra-alls/ (Hämtad: 02-12-2017) 
70 Aftonbladet. Nerijus Bilevicius, 35, döms för mordet på Lisa Holm. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article21777980.ab (Hämtad: 27-11-2017) 
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hamnar hans personliga, samt utländska, bakgrund i fokus i större utsträckning än något 

annat. Detta är intressant med tanke på att Mohammad Rajabi, från fallet Arbogakvinnan, 

som mördade Göran Möller och knivhögg hans fru, också är av utländsk bakgrund. Trots att 

båda slutligen dömdes för mord, såg rapporteringen olika ut. Aftonbladet beskriver 

Mohammad Rajabi upprepande gånger som Johannas Möllers “följeslagare” , som ständigt 

blir lejd att göra saker för henne i utbyte mot tjänster och handlingar. Ordet “våldslakejer” 

förekommer flertalet gånger vilket stärker bilden av honom som Möllers redskap.  Det 71

dominerande fokuset ligger på att åldersbestämma Rajabi. Det enda som egentligen anspelar 

på Rajbis ursprung är att han, genom att mörda Johanna Möllers föräldrar, skulle få gifta sig 

med henne och därigenom få svenskt medborgarskap.  Mohammads Rajabis ursprung är 72

däremot inte centralt i Aftonbladets  rapporteringen på det sätt som Nerijus Bilevicius 

ursprung är. Trots att Rajabi var det som mördade Göran Möller, läggs betydligt mer fokus på 

Johanna Möller och hennes personlighet. I Expressen  finns det däremot betydligt fler detaljer 

om Rajabi, och precis som i rapporteringen om Bilevicius fokuserar man mer på att Rajabi 

inte är svensk. Expressen  påpekar vid flera tillfällen att han är “ en ensamkommande afghan 

som kom till Sverige i december 2015”  I rapporteringen finns även uppgifter om Rajabis 73

tidigare liv och hans “tuffa uppväxt” i Teheran.  Men det är även här stort fokus på 

osäkerheten kring hans ålder: “(...) vars åldersuppgifter varierar mellan 18 och 25 år(...).”74

Rajabi omnämns även som “yngling” , “pojkvännen”  och “sambon”.  

Precis som i Aftonbladet gestaltar Expressen Rajabi som Johanna Möllers 

följeslagare. Hennes påverkan på honom uppges vara stor och det beskrivs att “hon 

manipulerat honom” .  I Aftonbladets  rapportering gestaltas Johanna Möller som en 75

kallblodig mördare. Man fokuserar även på att hon är en kvinnlig mördare och skriver att “det 

är ovanligt att kvinnor misstänks för den här typen av dödligt våld. Var tionde mördare i 

71 Aftonbladet. Kriminologen om missarna:”Det hade ändrat allt” . 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/pa8yj/kriminologen-om-missarna-det-hade-andrat-allt (Hämtad: 
27-11-2017) 
72 Aftonbladet. Johanna Möller ska bevakas hårdare– är för manipulativ. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L2R5P/johanna-moller-ska-bevakas-hardare--ar-for-manipulativ (Hämtad: 
27-11-2017) 
73 Expressen. Arbogakvinnan och pojkvännen Rajabi har gjort slut i häktet. 
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/arbogakvinnan-och-pojkvannen-rajabi-har-gjort-slut--i-haktet/ 
(Hämtad: 01-12-2017) 
74 Expressen. Nu får Arbogakvinnan använda sina vanliga kläder. 
https://www.expressen.se/nyheter/nu-far-arbogakvinnan-anvanda-sina-vanliga-klader/ (Hämtad: 01-12-2017) 
75 Expressen. Ett år efter mordet – nu faller domen. 
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/ett-ar-efter-mordet-nu-falller-domen/ (Hämtad: 01-12-2017) 
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Sverige är kvinna.”.  Vid upprepade tillfällen beskrivs hennes personlighet som manipulativ, 76

vilket är det mest tydliga personlighetsdraget hos henne utifrån rapporteringen. Här följer ett 

tydligt exempel på hur hon uppfattas:  

“Bland annat har anhöriga, däribland systern och mamman, beskrivit henne som 

manipulativ, känslokall och med ”psykopatiska drag”.  

– Hon har alltid varit extremt manipulativ och är extremt duktig att få folk att tycka synd om 

henne om hon vill det.”  Johanna Möllers avvikande beteende beskrivs även av en 77

kriminalvårdare som konfronterat Möller efter att hon hade försökt smuggla ut brev: “hon 

fortsatte tugga på sin macka, helt oberörd”  och att kriminalvårdaren då “fick rysningar” .  78

Denna typ av beskrivning ger läsaren uppfattningen om att det handlar om ett 

exceptionellt fall på grund av att Möller är en kvinna som är delaktig i ett grovt brott. En 

samlad bild av Johanna Möller utifrån Expressens  rapportering är att hon är känslokall, 

manipulativ och en lögnare med ekonomiska problem. I Expressens  rapportering finns det 

enorma mängder information och detaljer om i princip hela hennes liv. Man beskriver det 

från att hon var barn, hennes relationer och om att hon har barn med flera olika män. 

Expressen  beskriver även hennes utseende vid flera tillfällen, allt från hennes långa hår till 

vad hon har för kläder och accessoarer i rättssalen. Man beskriver även hur bikinin hon bar på 

en semester i Thailand ser ut, en typ av detaljbeskrivning som utmärker Expressens 

rapportering. 

I jämförelsen mellan Aftonbladets  och Expressens  gestaltning av förövare blir det 

tydligt att båda tidningarna väljer vissa aspekter att fokusera på. Likheterna i rapporteringen 

gäller främst framställningen av Bilevicius och Rajabi, framför allt i Expressen  där de lägger 

vikt vid förövarnas ursprung. Däremot skiljer sig gestaltningen åt i Aftonbladets  rapportering, 

där ursprung inte blir ett lika centralt begrepp kring Rajabi. Rapporteringen kring Johanna 

Möller är någorlunda konsekvent i bemärkelsen att både Aftonbladet och Expressen  lyfter 

fram samma egenskaper så som “manipulativ” , “känslokall”  och som en person med 

76 Aftonbladet. Kriminologen om missarna: “Det hade ändrat allt”. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/pa8yj/kriminologen-om-missarna-det-hade-andrat-allt (Hämtad: 
27-11-2017) 
77 Aftonbladet. Johanna Möller ska bevakas hårdare– är för manipulativ. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/L2R5P/johanna-moller-ska-bevakas-hardare--ar-for-manipulativ (Hämtad: 
27-11-2017) 
78 Expressen. Johanna Möllers utspel – från hoten till tårarna. 
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/johanna-mollers-utspel-fran-hoten-till-tararna/ (Hämtad: 
01-12-2017) 
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“psykopatiska drag” . Gemensamt för gestaltningen av de tre förövarna är att Expressen  har 

betydligt fler detaljer om såväl Bilevicius, Rajabi och Möller i sin rapportering.  

 

Gestaltningen av brotten i nationell press: 

Fallet Lisa Holm beskrivs i Aftonbladet  till en början som “märkligt” och när polisen inte 

kommit med ny information publicerar man samma information som man tidigare publicerat, 

i vissa fall med några mindre tillägg så som uttalanden från lokalinvånare. Aftonbladet  uppger 

detaljer som dramatiserar händelseförloppet, exempelvis: “(...)Vid 22-tiden larmades polisen. 

Lisa Holm hade varit försvunnen i 217 minuter.”  79

Senare beskrivs detaljer om brottet som exempelvis “ det rör där Lisa Holms kropp 

hängts upp i ett blått snöre. (...)”. Man beskriver även ingående det skåp hon hittades i: 

“skåpet är endast 24 centimeter brett och 158 centimeter högt.”  Utifrån Aftonbladets 80

rapportering framställs brottet som “hänsynslöst” och fruktansvärt, vilket förstärks av 

detaljer så som de ovan.  Överlag liknar Expressens  rapportering återigen Aftonbladets  men 81

med något fler detaljer. Ett exempel på det är när man i  Expressen  beskriver hur Lisa Holm 

hittats död. Man skriver att det “ (...)runt halsen satt en snara hårt lindad, tillverkad av ett 

kraftigare snöre(...)”.  Det är precis som i Aftonbladet många detaljer kring Lisas Holms 82

kropp och död, men Expressen  beskriver dessa mer ingående.   83

Aftonbladets rapportering kring Sommarstugemorden är mestadels saklig, man skriver 

konkret om vad som har hänt. Ett fåtal gånger beskrivs det som blodigt, med mycket våld 

inblandat och vid ett tillfälle beskrivs det hela som “(...) en serie av brott, planerat och 

kallblodigt.”  Detaljrikedomen är svag i Aftonbladets  rapportering om Sommarstugemorden. 84

Vad som däremot är mycket detaljrikt är uppgifterna om kiselalger, som man beskriver 

ingående. Man beskriver det exakta antalet alger som hittades i Aki Paasilas kropp vid 

79 Aftonbladet. “Ett förbryllande fall” . http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20957673.ab (Hämtad: 
27-11-2017) 
80 Aftonbladet. Rättegången mot 35-åringen inledd. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21661934.ab 
(Hämtad: 27-11-2017) 
81 Aftonbladet. Nerijus Bilevicius, 35, döms för mordet på Lisa Holm. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/article21777980.ab (Hämtad: 27-11-2017) 
82 Expressen. DNA-spåret kan fälla Lisa Holms mördare. 
thttps://www.expressen.se/gt/dna-sparet-kan-falla-lisa-holms-mordare/ (Hämtad: 02-12-2017) 
83 Expressen. Leif GW:s nya teori om mordet på Lisa. 
https://www.expressen.se/gt/leif-gws-nya-teori-om-mordet-pa-lisa/ (Hämtad: 02-12-2017) 
84 Aftonbladet. Kriminologen om missarna: “Det hade ändrat allt”. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/pa8yj/kriminologen-om-missarna-det-hade-andrat-allt (Hämtad: 
27-11-2017) 
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obuktionen. Sommarstugemorden beskrivs som “(...) en del av svensk kriminalhistoria 

(...)” och  “ ett av Sveriges mest uppmärksammade mordfall.”   vilket förstärker läsarens 85 86

uppfattning av att fallet är något utöver det vanliga. Expressens rapportering om 

Arbogakvinnan är även den till största del saklig när det gäller brottets händelseförlopp. 

Däremot finns det några undantag där brottet beskrivs mer ingående: 

 

“Paret sov djupt när Rajabi högg ihjäl Arbogakvinnans pappa och utsatte hennes mamma för 

mordförsök. "Jag har hål i kroppen", ska mamman ha sagt när hon ringde 112 strax efter klockan elva 

på kvällen. När ambulanspersonal och polis tog sig in i stugan saknade pappan puls och var bortom 

räddning.”  87

 

Denna typ av beskrivning av brottet är målande, men förekommer mer sällan i rapporteringen 

och är alltså inte återkommande på samma sätt som de sakliga beskrivningarna. Istället lyfter 

man fram att brottet är spektakulärt. Bland annat beskriver en domare, i Västmanlands 

tingsrätt, brottet som “det klart mest uppmärksammade mål han haft” och att det även är “det 

som tagit längst tid” , vilket kan tolkas som ett uttalande av samma karaktär som det i 

Aftonbladet , om att “Sommarstugemorden är en del av svensk kriminalhistoria” .  88

Det man kan urskilja utifrån gestaltningen av brotten i de båda tidningarna är återigen 

att rapporteringen är snarlik varandra. Medan det i Lisa Holms fall förekommer flera 

detaljbeskrivningar, är så inte fallet när det kommer till Sommarstugemorden. Gemensamt för 

rapporteringen om Sommarstugemorden i kvällstidningarna är att brottet gestaltas som 

exceptionellt samt att större delen av rapporteringen är saklig i såväl Aftonbladet som 

Expressen . Sätter man kategorin “brottet” i jämförelse med “förövare” kan man däremot se 

en stor skillnad mellan de båda fallen. Båda tidningarna lägger betydligt mer fokus vid 

Johanna Möller, alltså förövaren, än vid brottet, medan det förhåller sig tvärtom i fallet Lisa 

Holm, där själva brottet är mer omskrivet än Bilevicius  

 

85 Ibid 
86 Aftonbladet. Arbogadomen: Livstids fängelse för Johanna Möller – 14 år för expojkvännen. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/OM39A/arbogadomen-livstids-fangelse-for-johanna-moller--14-ar-fo
r-expojkva (Hämtad: 27-11-2017) 
87 Expressen. Mohammad högg ihjäl 42-åringens pappa. 
https://www.expressen.se/nyheter/mohammad-hogg-ihjal-42-aringens-pappa/ (Hämtad: 01-12-2017) 
88 Expressen. Ett år efter mordet – nu faller domen. 
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/ett-ar-efter-mordet-nu-falller-domen/ (Hämtad: 01-12-2017) 
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Gestaltningen av lokalsamhället i nationell press: 

När det gäller rapporteringen om Lisa Holm beskriver Aftonbladet  Kinnekulle ytterst 

målande. Till en början beskriver man omgivningarna som om den som skriver har en 

personlig kännedom om området vilket inger en “hemma”-känsla, exempelvis: “Att köra 

moped längs dikesrenar där hundkex och lupiner blommar och vinbärsbuskarna i de prydliga 

trädgårdarna redan har små, små kart är inget risktagande.”  Denna typ av beskrivningar 89

förekommer ett flertal gånger i rapporteringen, fram tills det att Lisa Holm hittats död. 

Därefter övergår beskrivningarna av samhället till hur känslan i Kinnekulle är. Den beskrivs 

som “orolig” och man får intrycket av att alla som bor där känner samma 

sak:“(...)oroskänslor, rädsla och hopplöshet(...)”   90

Rapporteringen i Expressen  är mer detaljerad men återigen snarlik Aftonbladets , det 

enda som egentligen skiljer dem åt är att Expressen  talar om att “Lisa Holms död i Blomberg 

har berört Götene kommun” snarare än Kinnekulle eller Blomberg vilket ger en bild av att 

det är ett betydligt större område som är drabbat.  Denna typ av rapportering är långt ifrån 91

lika central när det gäller Aftonbladets  rapportering i fallet Arbogakvinnan. Det förekommer 

sparsam information och beskrivningar, vid ett tillfälle beskrivs sommarstugan som ett 

“sommarparadis” men utöver det får man ingen information.   92

Expressens rapportering om lokalsamhället i fallet Arbogakvinnan är betydligt mer 

detaljrik om man jämför med Aftonbladets rapportering, däremot är beskrivningen av 

samhället långt ifrån lika ingående som i fallet Lisa Holm. Sommarstugan beskrivs som 

“idyllisk” . Det finns ett stycke som är mycket detaljrikt med ingående beskrivningar av både 

sommarstugan och dess omgivning: 

 

(...) högst upp på flaggstången svajar den svenska flaggan ännu i sena kvällen. Via småvägar kör en 

polispatrull in till stugan omgiven av sjö och skog. Det är svensk högsommar och trots att det snart är 

midnatt är det inte helt mörkt. När patrullen anländer till den röda stugan med vita knutar, ensligt 

belägen några mil söder om Arboga, möts de av en makaber syn mitt i idyllen. Dörren är öppen. Där 

inne har den blodiga och chockade kvinnan tagit sig ned för trappan från sovrummet på andra 

89 Aftonbladet. Vi är eniga om att det som hände är åt helvete. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/article20962448.ab (Hämtad: 02-12-2017) 
90 Aftonbladet. Lisas rektor: “Förtvivlan och oro”. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20954914.ab 
(Hämtad: 27-11-2017) 
91 Expressen. Grannen: “Klart det här inte känns bra alls”. 
https://www.expressen.se/gt/grannen-klart-att-det-har-inte-kanns-bra-alls/ (Hämtad: 02-12-2017) 
92 Aftonbladet. Arbogarättegången inleds idag. 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/a/azye7/arbogarattegangen-inleds-i-dag (Hämtad: 27-11-2017) 
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våningen. En polis går upp. Där, i parets dubbelsäng, ligger kvinnans make utan puls. Knivhuggen till 

döds.   93

 

Denna typ av beskrivning förekommer även i fallet Lisa Holm då man ger en målande 

bild av sörjande människor utanför det café där hon försvann. Återigen kan man se en likhet 

mellan Expressens  rapportering i båda fallen där beskrivningen av platserna är mer målande 

än den i Aftonbladet . De största skillnaderna finns i rapporteringen mellan de båda 

tidningarna i fallet Arbogakvinnan, där Aftonbladet är ytterst sparsam med beskrivningar av 

samhället medan Expressen  ger dessa betydligt mer utrymme. Om man jämför de båda fallen 

är det tydligt att rapporteringen kring Lisa Holm omfattar fler och mer utförliga beskrivningar 

av lokalsamhället. 

 

Gestaltningen av lokalinvånare i nationell press: 

Det är ett fåtal lokalinvånare som uttalar sig i Aftonbladet , trots det får man bilden av att alla i 

hela Kinnekulle besitter samma känslor. Samtliga personer beskriver oro och rädsla, vilket 

även skribenten gör i brödtexten. Mycket handlar om en vilja få fast en gärningsman samt oro 

och rädsla. Det är främst äldre personer som uttalar sig och uttrycker en önskan om att få veta 

vad som har hänt så de “slipper fundera, fundera och fundera” .  De beskriver även att de 94

känner sig otrygga och att “det finns mycket sorg och rädsla som inte funnits förut”.   95

Expressen har fler ur lokalbefolkningen som uttalar sig. Expressen  har även en större 

bredd på åldrarna än Aftonbladet . De har bland annat uttalanden från Lisas Holms kollegor 

samt unga besökande som lägger blommor vid cafét där Lisa försvann. Expressen har 

betydligt mer uttalanden om Nerijus Bilevicius och berättar exempelvis att han bor “i ett 

stenhus”  i anslutning till en “vidsträckt åkermark” .  De har även med fler kollegor till 96

Bilevicius som berättar hur de känner kring att han misstänks för mord. Övriga lokalinvånare 

uttrycker likt de i Aftonbladet att de är i chock och inte kan förstå att det hänt. De talar om 

93 Expressen. Arbogakvinnan och pojkvännen Rajabi har gjort slut i häktet. 
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/arbogakvinnan-och-pojkvannen-rajabi-har-gjort-slut--i-haktet/ 
(Hämtad: 01-12-2017) 
94 Aftonbladet. Otryggheten lamslår fortfarande bygden efter Lisa Holms död. 
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21632122.ab (Hämtad: 27-11-2017) 
95 Ibid 
96 Expressen. Grannen: “Klart att det här inte känns bra alls”. 
https://www.expressen.se/gt/grannen-klart-att-det-har-inte-kanns-bra-alls/ (Hämtad: 02-12-2017) 
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“misstankar” och inte lika mycket om “oro och rädsla”, även om det också förekommer i 

tidigare rapportering.  

När det gäller rapporteringen kring Arbogakvinnan spelar Aftonbladet  mycket på 

människor i lokalsamhället. Grannarnas uttalanden dominerar rapporteringen, de uttalar sig i 

huvudsak om brottet som de tycker är “som i en film”  och en “stor tragedi”.  De är skärrade 97

och chockade över att det är Johanna Möller som är misstänkt för mord och mordförsök och 

beskriver henne som att hon har  “varit som vilken granne som helst”.  I Expressens 98

rapportering kommer såväl grannar som arbetskamrater till tals, men enbart vid ett fåtal 

tillfällen. En arbetskamrat beskriver sin rädsla inför tanken på att Möller skulle släppas ur 

häktet: “ (...) när de släppte henne fri första gången hade jag faktiskt ont i magen. Jag ville ju 

inte stöta ihop med dem här[på arbetsplatsen].”   99

Såväl Expressen  som Aftonbladet  låter lokalinvånare uttala sig. I fallet 

Arbogakvinnan är det alltså främst grannarna till Johanna Möller som hörs. Dessa 

förekommer framförallt i Aftonbladets rapportering och beskriver Möller som person och 

deras egna känslor kring situationen . I fallet Lisa Holm är det istället Expressen  som 

dominerar sett till antalet lokalinvånare som får uttala sig. De berättar främst om sina egna 

känslor kring det som hänt, men även om såväl Lisa Holm som Nerijus Bilevicius som 

personer. Denna kategori är den som skiljer sig minst mellan de två fallen även om fler 

lokalinvånare uttalar sig om Lisa Holm än om vad de gör i rapporteringen om 

Arbogakvinnan.   

 

Gestaltningen av familj/anhöriga i nationell press: 

Aftonbladet  har mest information och uttalanden från Nerijus Bilevicius familj. Mycket 

kommer från förhören med Bilevicius bror men även via intervjun med mamman där hon 

beskriver att bröderna Bilevicius “ (...) aldrig varit inblandade i några slagsmål i skolan eller 

några andra problem .” och att de “ aldrig kunna göra något sådant här”.  Utöver mamman 100

och broderns uttalanden finns inga uppgifter från ytterligare familj eller andra anhöriga. När 

97 Aftonbladet. Granne: “Som om det vore en film” . https://www.aftonbladet.se/nyheter/article23354124.ab 
(Hämtad: 27-11-2017) 
98 Ibid 
99 Expressen. Arbogakvinnan och pojkvännen Rajabi har gjort slut i häktet. 
https://www.expressen.se/nyheter/brottscentralen/arbogakvinnan-och-pojkvannen-rajabi-har-gjort-slut--i-haktet/ 
(Hämtad: 01-12-2017) 
100 Aftonbladet. Hittade handsken – kände sig misstänkta. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20974966.ab 
(Hämtad: 21-11-2017) 
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det kommer till Lisas familj skriver Aftonbladet  även en del om dem. Däremot uttalar sig 

familjen aldrig själva utan omtalas snarare av andra. Då handlar det främst om hur svår 

situationen måste vara för dem. Aftonbladet  intervjuade Gudrun Andersson, vars dotter blev 

mördad under 90-talet, som säger att man inte “(...) kan begära att någon annan ska kunna 

sätta sig in i hur det känns (...) det gör så ont, så ont.   101

I Expressen skriver man, till skillnad från i Aftonbladet,  om hur Lisa Holms pappa var 

aktiv inom militären. De beskriver att han “ingår i en grupp som är utbildad och utrustad för 

situationer som inte kan lösas av Försvarsmaktens ordinarie förband” vilket de lyfter fram 

som ett möjligt motiv bakom Lisa Holms försvinnande.  Utöver det förekommer inga 102

direkta uttalanden av, eller om, Lisa Holms familj. Däremot pratar man om att man har 

beslutat att Lisa Holms begravning ska vara öppen för allmänheten, men återigen utan att ha 

direkt kontakt med familjen i fråga. Expressen  har, precis som Aftonbladet , intervjuat Nerijus 

Bilevicius mamma. Hon uttrycker oro, är “säker på att de kommer släppas(...)” och att “ allt 

är ett hemskt misstag” .  Expressen  skriver även om “brödernas pappa som nyligen 103

drabbats av en hjärtattack”  och att Bilevicius mamma “är orolig för att han nu ska drabbas 

av nya hjärtproblem” .  Tidningen har även med uttalanden från Bilevicius hustru som 104

beskriver honom som “(...)en mycket snäll familjefar(...)”  som är “(...) rädd för bråk” .  105

I fallet Arbogakvinnan innehåller Aftonbladets rapportering sparsamma uppgifter om 

familj och anhöriga. Efter domen fallit finns information om att Aki Paasilas anhöriga kräver 

högre skadestånd, vilket är det enda som skrivs.  I Expressens  rapportering om familj och 

anhöriga dominerar Aki Paasilas nära och kära. De uttalar sig i huvudsak om att de är 

“lättade” över att utredarna slog larm om att ett brott kunde ha begåtts gällande den 

förmodade drunkningen. De uttalar att “det känns som en upprättelse för honom [Aki]”  och 

att de har “väntat på det här och det känns jätteskönt” .  Utöver Paasilas anhöriga omskrivs 106

Johanna Möllers son i samband med att hon “gång på gång pekat ut honom som en möjlig 

gärningsman till mordet och mordförsöket mot sina egna morföräldrar.” enligt rätten. Möller 

101 Aftonbladet. “Ett förbryllande fall” . http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20957673.ab  (Hämtad: 
27-11-2017) 
102 Expressen. Över 100 personer har förhörts om Lisa-fallet. 
https://www.expressen.se/gt/nagonstans-har-det-gjorts-misstag/ (Hämtad: 02-12-2017) 
103 Expressen. Brödernas mamma: “Jag kan inget äta”. 
https://www.expressen.se/gt/brodernas-mamma-jag-kan-inget-ata/ (Hämtad: 02-12-2017) 
104 Ibid. 
105 Ibid. 
106 Expressen. 18-åringen misstänks mördat med kvinnan. 
https://www.expressen.se/nyheter/18-aringen-misstanks-mordat-med-kvinnan/ (Hämtad: 01-12-2017) 
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ska även ha omnämnt sonen “i kränkande ordalag” .  Alltså kommer sonen själv inte till 107

tals utan omskrivs endast utifrån Möllers uttalanden. 

När det kommer till uttalanden om, eller från, familj och anhöriga kan vi alltså dra 

slutsatsen att Expressen  lägger mer fokus på det. Återigen skiljer det sig mellan de båda 

fallen på så vis att båda tidningarna har skrivit mer utförligt om familj och anhöriga i fallet 

Lisa Holm. En av de tydligaste skillnaderna mellan rapporteringen om fallet Lisa Holm, i de 

båda tidningarna, är att Expressen lyfter fram Bilevicius familjs känslor. Genom att betona 

pappans hjärtproblem och att Bilevicius själv är en familjefar får man som läsare ett intryck 

av att både Bilevicius familj, och han själv, är sårbara och mänskliga. 

 

7.2 Lokalpress – Skaraborgs Allehanda och Bärgslagsbladet/Arboga 

tidning 

Gestaltningen av brottsoffer i lokalpress: 

I Skaraborgs Allehanda  är informationen om Lisa Holm sparsam och det finns inga 

beskrivningar av henne utifrån vad andra har sagt. Tidningen beskriver hur hon måste ha känt 

under sina sista stunder i livet, att hon “utsatts för ett rått och hänsynslöst beteende”  och att 

hon “måste har känt en förfärlig ångest innan hon avled” , vilket både Expressen  och 108

Aftonbladet har gjort. Däremot förekommer beskrivningar av Lisa Holm i Skaraborgs 

Allehanda  i betydligt mindre utsträckning än i kvällstidningarna. 

I Bärgslagsbladet/Arboga tidnings rapportering om brottsoffren i fallet 

Arbogakvinnan spelar man på mammans känslor i störst utsträckning: att hon “fortfarande är 

skadad” , “det är oklart om hon någonsin kommer att bli helt återställd”  och att “de måste få 

lugn och ro för att orka genomföra rättegången.”  Det återfinns även detaljer om hennes 109

skador, såsom att “hon tappat en tand och har skärsår i ansiktet” , vilket man inte fick 

information om i kvällstidningarna.  Det påpekas även vid något tillfälle att mamman från 110

början var misstänkt för att ha mördat sin make Göran Möller, men att hon avskrevs kort 

107 Expressen. 42-åringen försökte få sonen att ta på sig mord. 
https://www.expressen.se/nyheter/42-aringen-forsokte-fa-sonen-att-ta-pa-sig-mord/ (Hämtad: 01-12-2017) 
108 Skaraborgs Allehanda. “Inga spår efter annan gärningsman”. 
https://sla.se/skovde/2015/11/17/inga-spar-efter-annan-garningsman (Hämtad: 01-12-2017) 
109 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Göran, 68, knivhöggs till döds i sängen. 
http://www.bblat.se/blaljus/brott/goran-68-knivhoggs-till-dods-i-sangen (Hämtad: 02-12-2017) 
110 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Sommarstugemordet: Två anhållna för mordet på Eskilstunabon i Arboga. 
http://www.bblat.se/vastmanland/arboga/sommarstugemordet-tva-anhallna-for-mordet-pa-eskilstunabon-i-arbog
a (Hämtad: 02-12-2017) 
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därefter. När det gäller rapporteringen om Aki Paasila får man i Bärgslagsbladet/Arboga 

tidning  en ny bild av honom jämfört med kvällstidningarnas rapportering. Här återfinns 

detaljer om hans förhållande med Johanna Möller som beskrivs som “stormigt” . Han 

beskrivs, av Johanna, som “underbar” men att han även “ägnade sig åt psykisk terror och 

hotelser” , något som Aki Paasilas anhöriga inte höll med om när Johanna Möller uttalade 111

detta i rätten. I rapporteringen om Göran Möller finns knapphändiga uppgifter om honom 

som person. Han beskrivs, av mamma Möller, som Johanna Möllers “favorit” .  112

 

Gestaltningen av förövare i lokalpress: 

Nerijus Bilevicius är sparsamt beskriven i Skaraborgs Allehanda . Det förekommer inga 

detaljer om hans bakgrund, utan fokus ligger på brottet som begåtts. Tidningen benämner 

Bilevicius och brodern som ”två män”  och “två bröder”  som ”arbetar i området kring 

Kinnekulle”  och till skillnad från både Aftonbladet och Expressen  framhäver de inte vare sig 

att de är från Litauen eller vart i området de bor.  Skaraborgs Allehanda  lyfter till skillnad 113

från de andra tidningarna fram att de är häktade utifrån ”den lägsta misstankegraden” , vilket 

skapar mindre misstankar än vad kvällstidningarna gör.  Något senare i rapporteringen 114

skriver Skaraborgs Allehanda  ”de litauiska medborgarna” men det förekommer inte 

konsekvent i rapporteringen på samma sätt som det gör i Expressen .  
Vad gäller rapporteringen om Arbogakvinnan i Bärgslagsbladet/Arboga tidning 

omnämns Johanna Möller till en början som “41-åringen” , “dotter till den mördade mannen 

och den skadade kvinnan”  eller som “Eskilstunakvinnan”  innan hon blir namngiven i 

lokalpressen. Hon beskrivs som känslokall, att hon har ett “stenansikte” , att hon är 

manipulativ och en person med ekonomiska problem.  Hennes lögner om Aki Paasilas död 115

111 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Hör heta diskussionen mellan åklagaren och Johanna Möller: “Ni har tutat 
i mina barn att jag är en mördare”. 
http://www.bblat.se/blaljus/brott/hor-heta-diskussionen-mellan-aklagaren-och-johanna-moller-ni-har-tutat-i-min
a-barn-att-jag-ar-en-mordare (Hämtad: 02-12-2017) 
112 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Sommarstugemorden: “Jag älskar min dotter men jag kan aldrig förlåta 
henne för det hon har gjort. 
http://www.bblat.se/blaljus/brott/sommarstugemorden-jag-alskar-min-dotter-men-jag-kan-aldrig-aldrig-forlata-h
enne-for-vad-hon-har-gjort (Hämtad: 02-12-2017) 
113 Skaraborgs Allehanda. Polisen söker bevis under tidspress. 
https://sla.se/skovde/2015/06/15/polisen-soker-bevis-under (Hämtad: 01-12-2017) 
114 Ibid. 
115 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Mordmisstänkta Johanna Möller visade upp ett stenansikte i rätten. 
http://www.bblat.se/blaljus/brott/mordmisstankta-johanna-moller-visade-upp-ett-stenansikte-i-ratten (Hämtad: 
02-12-2017) 
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omskrivs också, då hon för olika personer berättat olika versioner om hur Aki dött, bland 

annat att han dog av hjärtfel, i en bilolycka eller att han skulle ha dött av en överdos. Hennes 

förmåga att leja andra lyfts också fram då hon, vid ett flertal tillfällen, bett andra i hennes 

omgivning att döda Aki Paasila. Något som definitivt sticker ut i lokalpressens rapportering 

om Arbogakvinnan är jämförelsen de gör med Helge Fossmo, som drev andra att döda i det 

så kallade Knutbydramat. Det beskrivs som att det även i Sommarstugemorden handlar om 

“att skaffa sig ett psykologiskt övertag på omgivningen ”. Bärgslagsbladet/Arboga tidning 

skriver även att det i Knutby “handlade om en ledare i en sekt” , men att det i 

Sommarstugemorden handlar om “(...)en central person i en familj” .   116

Mohammad Rajabi omnämns till en början som “18-åringen”, “kvinnans sambo” 

eller “pojkvän” . Rajabi beskrivs, som i kvällstidningarna, vara lejd av Möller och att han 

“(...) utnyttjats som redskap av 42-åringen som (...) ville röja sina föräldrar ur vägen”.  117

Rajabis liv i häktet beskrivs ingående med detaljer om vardagen, exempelvis att han får en 

timmes motion om dagen. Hans unga ålder nämns också i samband med att domen fallit och 

att han på grund av det får ett lägre straff än Möller.  

 

Gestaltningen av brottet i lokalpress: 

Till en början är rapporteringen i Skaraborgs Allehanda  enbart informativ och av artiklarna 

framgår vilka eventuella framsteg som gjorts av polisen. När Lisa Holm hittats död 

rapporteras det på samma konkreta sätt “att Lisa Holm aldrig kom hem till Skövde efter att ha 

avslutat sitt arbetspass i kaféet (...) I fredags kom det besked som ingen ville ha – Lisa Holm 

hade hittats död någonstans inom sökområdet.”  Det förekommer inte någon ingående 118

beskrivning av brottsplatsen. Överlag har Skaraborgs Allehanda  liknande rapportering som 

de övriga tidningarna men betydligt mer konkret och sakligt, med mindre detaljerade 

beskrivningar.  Det som skiljer Skaraborgs Allehanda från de två kvällstidningarna är att man 

har valt att inte beskriva hur Lisas kropp såg ut när den hittades. Den grövsta beskrivningen i 

116 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Knutbyutredare om Sommarstugemorden: Stora likheter. 
http://www.bblat.se/vastmanland/arboga/knutbyutredare-om-sommarstugemorden-stora-likheter (Hämtad: 
02-12-2017) 
117 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Pojkvännen pekar ut 42-åringen: “Hon körde mig till sommarstugan”. 
http://www.bblat.se/blaljus/brott/pojkvannen-pekar-ut-42-aringen-hon-korde-mig-till-sommarstugan (Hämtad: 
02-12-2017) 
118 Skaraborgs Allehanda. Polisen söker bevis under tidspress. 
https://sla.se/skovde/2015/06/15/polisen-soker-bevis-under (01-12-2017) 

33 

http://www.bblat.se/vastmanland/arboga/knutbyutredare-om-sommarstugemorden-stora-likheter
http://www.bblat.se/blaljus/brott/pojkvannen-pekar-ut-42-aringen-hon-korde-mig-till-sommarstugan
https://sla.se/skovde/2015/06/15/polisen-soker-bevis-under


Skaraborgs Allehanda  av kroppen är att hon hittades “ (...)intryckt i ett skåp i en arbetsbod på 

gården Martorp, en bit över gärdena från Blomberg.”  119

Det finns inga märkvärdiga detaljer om Sommarstugemorden i 

Bärgslagsbladet/Arboga tidnings  rapportering förutom att det beskrivs att likheterna mellan 

fallet “är slående”  likt Knutbydramat.  Det finns detaljer om en vit plastbalja, men den 120

omnämns mest i förbifarten och en förklaring till dess relevans för brottet återges aldrig. Det 

finns även beskrivningar om vad som hände på bryggan innan Aki Paasila försvann så som 

att de “åt plockmat och skaldjur” .  Även i Bärgslagsbladet/Arboga tidning återfinns 121

beskrivningar om kiselalger, precis som i kvällstidningarnas rapportering, samt detaljerade 

tidsangivelser med exakta klockslag. I ett fall beskrivs Sommarstugemorden som “blodigt” 

och det finns beskrivningar om brottet som en “djävulsk plan” och en ”mordfälla” .  122

 

Gestaltningen av lokalsamhället i lokalpress: 

Lokalsamhället är sparsamt beskrivet i Skaraborgs Allehanda . De nämner att Kinnekulle är 

en “sommaridyll”  vid ett fåtal tillfällen, utöver det återfinns inga målande beskrivningar. Till 

skillnad från de andra tidningarna är information till lokalsamhället enbart informativ som 

exempelvis att “S:ta Helena kyrka har öppet från klockan 12.30-17.00 och Pingstkyrkan i 

Stöpen öppnar klockan 15” om man är i behov av stödsamtal .  Fokus ligger alltså snarare på 123

att informera allmänheten än att berätta dramatiska historier, vilket är en tydlig lokal vinkel 

som belyser att tidningen är nära sina läsare. I rapporteringen kring Arbogakvinnan i 

Bärgslagsbladet/Arboga tidning  återges inga som helst beskrivningar av lokalsamhället. 

 

 

119 Skaraborgs Allehanda. Misstänkt mördare får sin dom. 
https://sla.se/skovde/2015/11/16/misstankt-mordare-far-sin-dom (01-12-2017) 
120 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Knutbyutredare om sommarstugemorden: Stora likheter. 
http://www.bblat.se/vastmanland/arboga/knutbyutredare-om-sommarstugemorden-stora-likheter (02-12-2017) 
121 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Hör heta diskussionen mellan åklagaren och Johanna Möller: “Ni har tutat 
i mina barn att jag är en mördare. 
http://www.bblat.se/blaljus/brott/hor-heta-diskussionen-mellan-aklagaren-och-johanna-moller-ni-har-tutat-i-min
a-barn-att-jag-ar-en-mordare (02-12-2017) 
122 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Sommarstugemorden: Nya uppgifter om makens död – lurades in i 
mordfälla. 
http://www.bblat.se/blaljus/brott/sommarstugemorden-nya-uppgifter-om-makens-dod-lurades-in-i-mordfalla 
(Hämtad: 02-12-2017) 
123 Skaraborgs Allehanda. Stöd för sörjande. https://sla.se/skovde/2015/06/13/stod-for-sorjande (Hämtad: 
01-12-2017) 
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Gestaltningen av lokalinvånare i lokalpress: 

Ytterst få lokalinvånare uttalar sig i rapporteringen om Lisa Holm i Skaraborgs Allehanda . 
De flesta informerar om vart man kan vända sig för stödsamtal. Det finns även några få 

uttalanden om sorgen efter det som hänt: “Jag tänder ett ljus för Lisa, hennes familj och 

närmaste, berättar Niklas Karlström som även lagt blommor där.”  124

Till skillnad från Aftonbladet  och Expressen  har man inte några uttalanden från 

lokalinvånare innan Lisa Holm hittats död. I Bärgslagsbladet/Arboga tidning  finns inga 

uttalanden från lokalinvånare i de artiklar som ingår i undersökningen.  

 

Gestaltningen av familj/anhöriga i lokalpress: 

I Skaraborgs Allehandas  rapportering finns inget direkt fokus på anhöriga. Vad gäller 

Bärgslagsbladet/Arboga tidnings  rapportering om Arbogakvinnan omskrivs Aki Paasilas 

anhöriga i samband med skadeståndsutkrävandet. Mamma Möllers tankar och känslor 

omskrivs. Man uppfattar henne som ett offer, som svag och skör i bemärkelsen av att hon är 

mamma till den person som misstänks för mord och mordförsök: “(...)  jag älskar min dotter, 

men jag kan aldrig, aldrig förlåta henne vad hon har gjort. Hon har tagit halva min familj.”

 Johanna Möllers dotter omskrivs också där hon uttrycker sina hatkänslor gentemot henne. 125

Hela familjen Möller uppfattas som offer. De “genomgår ett trauma” , de är i “djupaste 

sorg”  och “de vill bara att rättsprocessen ska vara över så att de kan börja sörja sin make 

och pappa” .  126

 
8. Resultat och analys – svar på frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka den lokala dimensionen av kriminaljournalistik genom 

att jämföra gestaltningen av brott, brottsoffer och förövare mellan nationell- och lokalpress. 

För uppfylla studiens syfte har vi analyserat och tolkat vårt insamlade material från 

Aftonbladet , Expressen , Skaraborgs Allehanda  samt Bärgslagsbladet/Arboga tidning  utifrån 

124 Skaraborgs Allehanda. Många tänder ljus för Lisa Holm. 
https://sla.se/skovde/2015/06/14/manga-tander-ljus-for-lisa-holm (Hämtad: 01-12-2017) 
 
125 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Sommarstugemorden: “Jag älskar min dotter men jag kan aldrig förlåta 
henne för vad hon har gjort”. 
http://www.bblat.se/blaljus/brott/sommarstugemorden-jag-alskar-min-dotter-men-jag-kan-aldrig-aldrig-forlata-h
enne-for-vad-hon-har-gjort (Hämtad: 02-12-2017) 
126 Bärgslagsbladet/Arboga tidning. Göran, 68, knivhöggs till döds i sängen. 
http://www.bblat.se/blaljus/brott/goran-68-knivhoggs-till-dods-i-sangen (Hämtad: 02-12-2017) 
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kategorierna: brottet, brottsoffer, förövare, lokalsamhälle, lokalinvånare och familj/anhöriga. 

Under följande rubriker besvarar vi frågeställningarna. 

 

8.1 Hur gestaltas brottsoffer och förövare och finns det någon skillnad 

mellan de två fallen? 

I kvällstidningarna är gestaltningen av brottsoffren snarlik varandra även om de skiljer sig åt 

sett till i vilken omfattning man väljer att beskriva dem. Aftonbladet  använder färre adjektiv 

än Expressen  för att beskriva brottsoffren. Ord som beskriver de tre brottsoffren, och är 

gemensamma för de båda tidningarnas rapportering, i fallet Arbogakvinnan är bland annat 

“rädd”,“hotad” och “generös” ord som beskriver brottsoffren. I fallet Lisa Holm, där hon är 

det enda offret, återkommer ord som “glad”, “skötsam” och “maktlös”.  

 

Kvällstidningar: 

 Förövare Brottsoffer Brottet 

Lisa Holm Litauisk, 
gästarbetare, 
skötsam. 

Flickan, glad, 
skötsam, trevlig, 
ambitiös, maktlös. 

Märkligt, 
hänsynslöst. 

Arbogakvinnan Följeslagare, 
våldslakej, 
ensamkommande, 
manipulativ, 
känslokall, 
psykotisk, oberörd, 
vanlig. 

Hotad, rädd, snäll, 
generös, genomsnäll, 
barnkär, älskvärd, 
levnadsglad, 
godhjärtad, gladlynt. 

Planerat, kallblodigt, 
uppmärksammat. 

Tabell 2. Sammanställning av ord som gestaltar förövare, brottsoffer och brottet i Aftonbladet och 

Expressen. 

 

Att brottsoffer, och beskrivningen av dem får ta plats i media är något som Demker 

och Duus bekräftar i sin studie. De menar att offerberättelser får allt större utrymme i media.

 Huruvida detta utrymme ökar eller i hur stor bemärkelse brottsoffer får ta större plats än 127

tidigare kan vi inte bekräfta. Däremot kan vi se att denna typ av berättelser är en stor del av 

127 Marie Demker, Göran Duus-Otterström. 2011. Det individuella brottet? Offer och förövare i svenska 
medieberättelser 1965-2005. Statsvetenskaplig tidsskrift. 113 (1): 16. 
http://journals.lub.lu.se/index.php/st/article/view/8308 (Hämtad: 05-12-2017)  
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brottsrapporteringen i kvällspressen. Demker och Duus menar även att beskrivningar av 

brottsoffret blivit allt mer personliga där man berättar om offrets tankar och känslor. Detta 

innebär att man som läsare i sin tur kan identifiera sig med brottsoffret.  Detta stämmer i 128

fallet Lisa Holm där hon beskrivs på ett sätt som gör att man som läsare kan känna igen sig 

själv, sin syster eller kompis i beskrivningarna av henne. I fallet Arbogakvinnan är denna 

framställning inte lika tydlig, även om det finns en viss antydan till den när det gäller 

framställningen av Aki Paasila. 

I lokalpressen skiljer sig beskrivningarna av brottsoffren åt. Skaraborgs Allehanda  har 

få beskrivningar av Lisa Holm och det finns inga ord som är konsekvent återkommande i 

rapporteringen. Samma sak gäller Bärgslagsbladet/Arboga tidnings  rapportering, däremot 

förekommer det marginellt fler beskrivningar av offren än vad det gör i Skaraborgs 

Allehanda . 
 

Lokaltidningar: 

 Förövare Brottsoffer Brottet 

Lisa Holm Misstänkt. – – 

Arbogakvinnan Känslokall, 
stenansikte, 
psykologiskt 
övertag. 

Underbar, favorit. Blodigt, djävulsk 
plan, mordfälla. 

Tabell 2.1 Sammanställning av ord som gestaltar förövare, brottsoffer och brottet i Skaraborgs 

Allehanda och Bärgslagsbladet/Arboga tidning. 

 

I tabellen ovan kan man tydligt urskilja skillnaden mellan lokaltidningarnas sätt att 

gestalta offren. Trots att Bärgslagsbladet/Arboga tidning  beskriver förövare, brottsoffer och 

brottet i större uträckning än vad Skaraborgs Allehanda  gör kan vi urskilja en stor skillnad 

mellan lokaltidningarnas och kvällstidningarnas (se tabell 2) sätt att använda sig av 

beskrivande ord. När det gäller lokalpressens rapportering kan vi däremot inte se att 

offerberättelser, som Demker och Duus beskriver, har något betydande utrymme utan 

förekommer i betydligt mindre utsträckning. Detta innebär i sin tur att någon identifiering 

med brottsoffren inte heller blir möjlig då de inte beskrivits på ett “personligt” sätt.  

128 Ibid, 28. 
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Det finns en skillnad i gestaltningen av brottsoffer i lokalpress och kvällspress, men 

det finns en del likheter. Den typ av gestaltning av brottsoffer som kvällstidningarna återger 

kan klassas som sensationalistisk journalistik på det sättet att det handlar om människor i 

“oväntade” och “oförutsedda” situationer.  Att lokalpressen väljer att inte beskriva offren 129

närmare kan man koppla till Hvitfelts teori om att denna typ av journalistik lämpar sig bättre 

för medier med ett lättillgängligt innehåll, till vilken man kan räkna kvällstidningar, eftersom 

den inte är riktigt “rumsren”, enligt honom.   130

När det gäller rapporteringen om förövare i kvällstidningarna så är det även där ord 

som konsekvent återkommer i beskrivningarna av dem. Nerijus Bilevicius beskrivs framför 

allt som “gästarbetare”, “litauisk” och “skötsam”. Medan Johanna Möller beskrivs vid 

upprepade tillfällen som “manipulativ” och “känslokall” och Mohammad Rajabi beskrivs 

som “våldslakej”, “yngling” och “följeslagare”.  

Kvällstidningarnas gestaltning av förövare liknar varandra på så sätt att båda 

tidningarna tydligt väljer en aspekt av förövarna att fokusera på. Däremot skiljer sig 

gestaltningen åt på så vis att i fallet Lisa Holm är beskrivningar av Nerijus Bilevicius som 

utländsk central i rapporteringen, medan det i fallet Arbogakvinnan är Johanna Möllers 

personlighet som dominerar rapporteringen. Här kan vi dra paralleller till 

kriminaljournalistiken i början av 1900-talet där framställningen av förövare blev allt 

viktigare och dennes laster och andra negativa omständigheter, såväl relevanta som 

irrelevanta, presenterades i brottsrapporteringen.  Alltså kan vi dra slutsatsen att denna typ 131

gestaltning av förövare lever kvar än i dag. Johanna Möller beskrivs utförligt, och till skillnad 

från igenkänningsfaktorn som Demker och Duus-Otterström menar att gestaltningen av 

offren bidrar till, gestaltas Möller tvärt om. Även detta går att koppla till det tidiga 

1900-talets brottsrapportering där förövarna framställdes som bestialiska monster.  132

Detta stämmer däremot inte när det kommer till gestaltningen av vare sig Nerijus 

Bilevicius eller Mohammad Rajabi. Gällande Bilevicius finns det få uppgifter om honom som 

person men oavsett sammanhang nämns hans ursprung, från att han grips till det att domen 

faller och rapporteringen avtar. Demker och Duus-Otterström menar att förövare framställs 

129 Ghersetti. Sensationella berättelser: En studie av nyheter från Angola 1987 och om prinsessan Diana 1997 i 
dagstidningar, radio och tv, 11. 
130 Håkan Hvitfelt. Difteri i pressen. Stockholm: Styrelsen för psykologiskt försvar. 1986, 152.  
131 Gadd. Mord, blod och moral, 29. 
132 Ibid, 29. 
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som “ett utifrån kommande hot, en person olik oss andra vars perversitet eller asocialitet 

driver honom att begå brott”.  Bilevicius framställs visserligen som oberäknelig ur den 133

aspekten att han, enligt andra, har uppfattats som snäll och tystlåten vilket kan knyta an till 

Demker och Duus-Otterströms anförande ovan. Den typen av gestaltning är däremot inte 

framträdande, bilden av Bilevicius som en “mördare” är relativt otydlig. 

Även gestaltningen av Mohammad Rajabi som “mördare” är svag och rent av näst 

intill obefintlig. Man kan tänka sig att rapporteringen om Rajabi, som också har utländskt 

ursprung, borde vara av samma karaktär som den om Bilevicius ursprung. I Rajabis fall är det 

däremot hans förhållande till Johanna Möller samt hans ålder som är det centrala. Trots att 

Rajabi har begått ett mord gestaltas han aldrig som ett “monster” eller som en “kallblodig 

mördare”. Istället är uppfattningen man får utifrån rapporteringen att han hamnar i skuggan 

av Johanna Möller, som det rapporteras betydligt mer om. 

Ser man till samtliga förövare är det gestaltningen av Johanna Möller som sticker ut 

mest i rapporteringen kring förövare. Både Johanna som person och hennes liv beskrivs i 

detalj, detaljer som är såväl relevanta som irrelevanta. Denna typ av gestaltning är som tagen 

ur Jewkes forskning om kvinnor som mördar. Hon menar att kvinnor som begår brott blir 

föremål för intensiv granskning och blir mer intressanta eftersom en kvinna är “biologiskt 

benägen att vara omhändertagande och omtänksam”.   134

När en kvinna, som Johanna Möller, begår ett grovt brott framställs det som onaturligt 

och ondskefullt eftersom det går emot den grundläggande föreställningen av kvinnor som 

“den goda modern”. Kvällstidningarna beskriver, precis som Jewkes påstår, att kvinnor som 

begår grova brott uppfattas som manipulativa oavsett om de verkligen är det eller inte.   135

 

8.2 Hur skiljer sig gestaltningen av brottet i kvällspress och lokalpress? 

Gestaltningen av brotten i kvällstidningarna är, precis som gestaltningen av brottsoffer och 

förövare, snarlik varandra. Återigen finns en skillnad mellan detaljbeskrivningar 

kvällstidningarna emellan. Det man kan urskilja är att fallet Sommarstugemorden, när det 

gäller detaljbeskrivningar av händelsen, är relativt saklig men att själva brottet i sig framställs 

133 Demker, Duus-Otterström. Det individuella brottet, 13. 
134 Jewkes. Media and crime, 136-137. 
135 Ibid, 136-137. 
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som spektakulärt i bemärkelsen av att det är “ett fall av svensk kriminalhistoria” . I fallet Lisa 

Holm dominerar grova detaljbeskrivningar och spekulationer om vad som kan ha hänt henne. 

 En annan likhet mellan kriminaljournalistiken i kvällstidningarna är utformningen av 

dess artiklar och dramaturgin de använder sig av. Genom att samla sina artiklar under olika 

rubriker som “Sommarstugemorden” och “Lisa Holm” skapar de en slags följetong som man, 

som läsare, kan följa likt ett kriminaldrama. Jan Mosanders bild av kriminaljournalistiken i 

USA är till viss del jämförbar med den typ av dramatisering som kvällstidningarna gör. 

Mosander menar att man i USA ofta gör egna utredningar och i slutändan producerar 

välarbetade kriminalreportage.  136

Jämför man hur brottsfallen framställs i lokalpressen med hur de porträtteras i 

kvällspressen kan man säga att kvällspressen har den typ av tendenser som Mosander menar 

att kriminaljournalistiken i USA har. Till skillnad från kvällstidningarna är gestaltningen av 

brottet i lokalpress mer saklig och det förekommer inga spekulationer. Däremot skiljer sig 

lokaltidningarna från varandra på så vis att Bärgslagsbladet/Arboga tidning  har fler, men inte 

märkvärdiga, detaljbeskrivningar om Arbogakvinnan än fallet Lisa Holm som endast beskrivs 

i korthet i Skaraborgs Allehanda . 
Trots att de ämnen som favoriseras på nätet, enligt Von Kroghs undersökning om 

nyhetskonsumtion i lokaltidningar, är brott och olyckor rapporterar lokalpressen betydligt 

mindre om dessa brott än vad kvällstidningarna gör.  Precis som gestaltningen av brottsoffer 137

och förövare innehåller lokaltidningarnas rapportering generellt sett mindre detaljer än 

kvällstidningarna. Detta är förvånande om man ser till Von Kroghs undersökning som visar 

att artiklar vars rubriker har våldsamt innehåll är de som läses mest.  Detta kan man anta 138

bero på lokaltidningarnas närhet till läsarna och att man därför vidtar större försiktighet när 

det kommer till detaljbeskrivningar av såväl brottsoffer som förövare. 

 

 

 

136 Gadd. Mord, blod och moral, 46. 
137 Von Krogh. Pizzerian brinner igen! - Skillnader och likheter mellan läsning av lokala nyheter på papper och 
nät, 3. 
138 Ibid, 4. 
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8.3 Vilka likheter och/eller skillnader finns det mellan lokaltidningarnas 

brottsrapportering? 

Det finns många likheter mellan de två lokaltidningarnas brottsrapportering sett till 

dramaturgin. I vår analys av brottsfallen har vi däremot kunnat urskilja att det även finns en 

del påtagliga skillnader mellan lokaltidningarna i hur man har valt att såväl gestalta som 

rapportera.  

En av skillnaderna är skildringen av “lokalsamhället” och förekomsten av 

“lokalinvånare”. Medan Skaraborgs Allehanda  beskriver, om än i korthet, lokalsamhället 

återfinns inga som helst sådana beskrivningar i Bärgslagsbladet/Arboga tidning . Samma sak 

gäller intervjuer och andra uttalanden från lokalbefolkningen. 

I förhållande till kvällstidningarna är skildringar av lokalsamhället, såväl som 

förekomsten av uttalanden från lokalbefolkningen, i lokalpressen nästintill obefintliga. 

Kvällspressen beskriver omgivningarna betydligt mer detaljerat upprepade gånger och har 

även åtskilliga uttalanden från lokalinvånare.  

Per-Olof Andersson beskriver vikten av den “rumsliga närheten” till ett brott och hur 

det är positivt ur den aspekten att skribenten på den lokala orten känner till det geografiska 

området, men menar att det även kan innebära en problematik när det kommer till att förhålla 

sig opartisk i frågan till skillnad från om ett brott sker på en annan ort.   139

Ser man på brottsrapporteringen kring Arbogakvinnan och Lisa Holm så får man, som 

utomstående läsare, uppfattningen av att kvällspressen är närmare den geografiska plats, där 

morden ägde rum, sett till tidningarnas omfattande miljöbeskrivningar. Samma sak gäller 

kontakten mellan tidningarna och lokalbefolkningen. Det finns en relation mellan 

kvällstidningarna och lokalinvånarna medan detta saknas i lokalpressen. 

Detta blir intressant om man ser till närhetsprincipen. Enligt närhetsprincipen reagerar 

människor starkare, och bryr sig mer ju närmare geografiskt som händelser ligger oss själva. 

Genom valet att lyfta fram de drabbade tillämpas närhetsprincipen; ju närmre läsarna 

tidningarna kommer, desto mer emotionellt involverade blir de.  Man kan tänka sig att man 140

som lokaltidning spelar mer på närhetsprincipen är vad kvällstidningarna borde göra. Vår 

undersökning visar att så inte är fallet. Utifrån materialet vi har analyserat kan man se att det 

139 Andersson, Nilsson och Nordmark. Småländska brott, brott och straff i Småland under 500 år , 233-234 
140 Gunilla Jarlbo. Krisjournalistik eller journalistik i kris - en forskningsöversikt om medier, risker och kriser. 
Stockholm: Krisberedskapsmyndigheten (KBM). 2004, 63. 
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istället förhåller sig tvärt om. Genom att beskriva områden och lyfta fram människors känslor 

tar kvällspressen läsaren närmare händelsernas centrum.  

Den mest framstående skillnaden som vi har upptäckt är den mellan de båda 

lokaltidningarna. I vår analys kan man se en tydlig skillnad mellan rapporteringen utifrån 

kategorierna “förövare” och “brottet”. När det gäller gestaltningen av förövare är 

Bärgslagsbladet/Arboga tidning  mer lik kvällstidningarnas rapportering än Skaraborgs 

Allehandas  rapportering. Bärgslagsbladet/Arboga tidning har betydligt mer information om, 

och detaljer kring, Johanna Möller om man jämför med  Skaraborgs Allehandas  rapportering 

om Nerijus Bilevicius. De drar även paralleller mellan Sommarstugemorden och 

Knutbydramat. Detta går att jämföra med  Aftonbladet och Expressen  som gör kopplingar 

mellan fallet Lisa Holm, Helene-mordet och mordet på Engla Höglund. 

När det kommer till gestaltningen av brottet i Bärgslagsbladet/Arboga tidning  är även 

det betydligt mer beskrivet än vad Lisa Holm-fallet är i Skaraborgs Allehanda . Det 

förekommer även fler värdeladdade ord så som “manipulativ”, “mordfälla” och “blodigt”, 

något som inte återfinns i rapporteringen om Lisa Holm som enbart beskrivs i korthet. Dessa 

skillnader omfattar de mest kritiska delarna i brottsrapporteringen och i och med att 

skillnaderna mellan lokaltidningarna är så pass stora ser inte vi att man kan säga att det finns 

något som karaktäriserar “kriminaljournalistik i lokalpressen” idag.  

 

9. Slutsats och slutdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka de lokala dimensionerna av kriminaljournalistik 

genom att jämföra gestaltningen av brott, brottsoffer och förövare mellan nationell- och 

lokalpress.  

 

Utifrån vår undersökning är våra mest centrala slutsatserna att: 

1. Trots att brott och olyckor är ämnen som favoriseras på lokaltidningars webbsidor, 

rapporterar våra valda lokaltidningar betydligt mindre om detta än vad 

kvällstidningarna gör. Detta förstärker ytterligare bilden av kvällspressens stora fokus 

på brott.  
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2. Kvällspressen beskriver omgivningarna betydligt mer detaljerat flertalet gånger i 

rapporteringen, och har även åtskilliga uttalanden från lokalinvånare, till skillnad från 

lokalpressen. 

3. Lokaltidningarna spelar i rapporteringen mindre på närhetsprincipen än vad 

kvällstidningarna gör. Vår undersökning visar att kvällspressen tar läsaren närmare 

händelsernas centrum. 

4. Lokaltidningarna har däremot en lokal koppling genom konkreta råd kring vart 

läsarna kan vända sig med frågor, krishantering och liknande.  

 

Att det finns en skillnad mellan lokalpress och kvällspress är inte särskilt förvånande. 

Däremot är det intressant hur “lokal” kvällspressen upplevs i jämförelse med vad 

lokaltidningarna själva gör. Utifrån vår analys blir det tydligt att den lokala vinkeln är i stort 

fokus hos kvällstidningarna som upprepade gånger väljer att lyfta fram såväl orten där brottet 

inträffat, i den bemärkelsen att man använder sig av målande miljöbeskrivningar, som 

lokalinvånarna. Utifrån gestaltningsteorin, som innebär att gestaltningar i grund och botten 

handlar om kommunikationens roll för hur människor förstår sin omvärld,  kan man anta att 

kvällstidningarnas lokala fokus innebär att man som läsare får en starkare relation till det som 

skrivs .  Genom att använda sig av omfattande, såväl som detaljerade, miljöbeskrivningar tar 141

man läsaren, genom dessa utförliga formuleringar, till den plats där händelsen ägde rum. 

Detta förstärks än mer av att kvällstidningarna dessutom lyfter fram lokalinvånare i sina 

artiklar. Genom att någon som har en relation till platsen får uttala sina känslor om såväl 

händelsen som de berörda kan man anta att man som läsare blir mer känslomässigt involverad 

i det som skett, än om man utelämnat detta. Denna typ av gestaltning förekommer även i 

andra aspekter, inte minst när det kommer till förövaren. När kvällstidningarna väljer att göra 

långa och detaljerade utläggningar om förövarna, och deras tidigare liv, personifierar de dem 

på ett sätt som gör att läsaren får uppfattningen av att man känner dem. Trots att ett brott sker 

på en liten ort långt ifrån läsarna får man, genom kvällstidningarnas rapportering, 

uppfattningen av att brottet ligger närmare en själv än vad det egentligen gör.  

När det kommer till gestaltningen i lokalpress ser den annorlunda ut än den som 

förekommer i kvällstidningarna. Men mer intressant är att det finns stora skillnader mellan 

rapporteringen mellan de två lokaltidningar som ingår i vår undersökning. Det kan därför 

141 Shehata. Journalistikens dagordningar och gestaltningar , 359-361. 
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vara värt att fråga om det vad gäller kriminaljournalistik är relevant att tala om ”lokalpress” 

som en enhetlig grupp tidningar. Bärgslagsbladet/Arboga tidning  saknar helt beskrivningar 

av såväl lokalsamhället som uttalanden från lokalinvånare. Däremot är tidningen desto mer 

detaljerad när det kommer till gestaltningen av såväl brottet och förövarna som brottsoffren, 

vilket påminner om kvällstidningarnas sätt att gestalta dessa. I Skaraborgs Allehanda ser 

rapporteringen annorlunda ut. Trots att lokalsamhället inte gestaltas på ett utmärkande sätt, så 

involverar man det ändå genom att exempelvis informera lokalbefolkningen om vart man kan 

vända sig för stödsamtal. Samma uppfattning får man om gestaltningen av lokalinvånare. De 

återfinns i rapporteringen men är inte framträdande på det sätt som de är i kvällstidningarna, 

de är få privatpersoner som uttalar sig men desto fler ortsbor som informerar allmänheten 

genom sin yrkesroll, exempelvis ortens präst och en skolkurator. Denna typ av information är 

visserligen ytterst lokal men ur ett gestaltningsperspektiv bidrar den inte till att läsaren får 

vare sig en känslomässig anknytning eller en känsla av geografisk närhet på det sätt som 

kvällstidningarnas gestaltning gör. Samtidigt kan man argumentera kring huruvida det är den 

sortens rapportering som kännetecknar en lokaltidning. Alltså att man som lokaltidning 

främst ska bedriva informativ, snarare än sensationalistisk, nyhetsrapportering för de som bor 

i området. Däremot går det emot von Kroghs forskning som visar att läsare av lokaltidningar 

främst efterfrågar rapportering om brott och olyckor, samt rubriker med sexuellt och/eller 

våldsamt innehåll, på webben.  142

Uppfattningen man har av den lokala dimensionen återfinns alltså i kvällstidningarna snarare 

än i lokaltidningarna, som man ju kan förvänta sig ha en starkare lokal prägel i den mening 

att rapporteringen fokuserar på den lokala orten och dess invånare. 

För att vidare undersöka den lokala dimensionen av kriminaljournalistik hade det varit 

av värde att göra en större studie med flera tidningar. Alltså att man istället för att fokusera på 

två, undersöker fler lokaltidningar för att få ett mer generaliserbart resultat och i större 

utsträckning kunna urskilja de likheter och skillnader som kan förekomma mellan olika 

lokaltidningars sätt att rapportera och därigenom tydligare kunna definiera lokal 

kriminaljournalistik. Det vore även intressant att forska mer inom området 

“kriminaljournalistik i lokalpress” då vi, under studiens gång, upplevde att det inte fanns 

särskilt mycket forskning om just det i förhållande till forskning om kriminaljournalistik i 

142 Von Krogh. Pizzerian brinner igen-Skillnader och likheter mellan läsning av lokala nyheter på papper och 
nät, 4. 
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allmänhet. Den lokala prägeln är intressant av flera anledningar, bland annat eftersom det 

finns betydligt fler lokaltidningar än rikstäckande tidningar i Sverige, och att 

lokaltidningarnas brottsrapportering inte blir lika uppmärksammad som den i kvällspressen.  

Det är viktigt att belysa kriminaljournalistik i lokalpress ur ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv dels eftersom forskningsläget på området, enligt vår uppfattning, i nuläget är tunt 

och dels för att få en mer omfattande kunskap om svensk kriminaljournalistik i stort. I och 

med bristen, som vi upplever, på tidigare forskning kring kriminaljournalistik i lokalpress var 

det svårt att hitta studier att jämföra vår egen studie med vilket gör det problematiskt för oss 

att avgöra huruvida vårt resultat är generaliserbart eller inte. Vi vill belysa att studiens 

resultat, eftersom vi har gjort en kvalitativ undersökning, grundar sig på våra tolkningar av 

materialet. Å ena sidan är vi medvetna om att syftet med en kvalitativ studie inte är att 

resultatet ska uppnå en hög grad av generaliserbarhet, å andra sidan tror vi att detta till viss 

del skulle kunna uppnås om det gjordes fler studier inom ämnet. Vår metod är däremot 

användbar för framtida forskning då den inte är specifik för just vår undersökning utan kan 

tillämpas vid genomförandet av kvalitativa innehållsanalyser med liknande syfte.  
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