
 

 

 

Examensarbete 15 hp – Journalistik 

 

 
Mördade flickors offerstatus 
En studie om journalistikens gestaltning av unga 
kvinnliga mordoffer beroende på relationen till 

gärningsmannen 
 

Författare: Julia Paulsson 
Författare: Daniel Strömbäck 
 
Handledare: Anette Forsberg 
Examinator: Anna Edin 
 
Termin: HT18 

Ämne: Journalistik 
Nivå: Kandidat 



  
 

i 
 

Abstract 
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The aim of the study was to examine how two young female victims was represented in 

Swedish commercial news press, if and how their relations to the perpetrator would 

affect their representation and what similarities and differences there were in the 

representation between the two.  We examined the coverage of Lisa Holm, who was 

murdered by a stranger, and Tova Moberg, who was murdered by her abusing ex-

boyfriend. 

 

The method used was a critical discourse analysis. We searched for different discourse 

themes in a total of twelve news articles from Aftonbladet and Expressen. We analyzed 

the themes and came to the conclusion that the murder victims were represented very 

much alike, well-liked, ambitious and good-hearted. The main difference is that Tova 

Moberg was not represented as innocent as Lisa Holm by the journalism because of her 

relationship with her ex-boyfriend. The journalism partly blamed Tova Moberg for not 

preventing her own death since she was aware of the danger.  

 

We found that as soon as any kind of relations between the victim and perpetrator was 

mentioned the victim’s status as an ideal victim decreased. 
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1 Inledning 
En flicka försvann, engagemanget för att hitta henne var stort men hoppet suddades ut 

kort därefter. Hon hittades mördad. Så löd mediernas berättelser om Lisa Holm som 

blev mördad 2015 och Tova Moberg som mördades 2017. Bilder på de försvunna 

flickorna prydde tidningarnas löpsedlar och när nya ledtrådar hittades uppdaterade 

nyhetsmedierna sina läsare direkt. Båda fallen fick mycket uppmärksamhet av 

nyhetsjournalistiken och blev så kallade “sommar-följetonger”. Pollack (2001) 

konstaterar att mord som inträffar under sommarmånaderna blir uppmärksammade i 

högre grad, speciellt mord med unga kvinnor och flickor som offer.  

 

I denna studie jämför vi hur unga kvinnliga mordoffer representeras av 

nyhetsjournalistiken beroende på vilken relation flickan hade till gärningsmannen. Vi 

ställer oss frågan om flickorna som berövats på livet gestaltas lika eller olika beroende 

på om de hade eller inte hade en relation till mannen som mördade henne. Lisa Holm 

blev mördad av en äldre främmande man hon inte hade någon relation till (Skaraborgs 

tingsrätt, 2015) medan Tova Moberg blev mördad av sin ex-pojkvän som hon känt och 

haft en relation med i flera år (Hudiksvalls tingsrätt, 2018). 

 

Mord och nyhetsmedier hänger nästan alltid ihop, när ett brott begås är det medierna 

som offentligt berättar för allmänheten genom att upplysa mediepubliken om det 

senaste. Höijer (2008) förklarar att det inte är verkligheten som journalistiken berättar 

om utan en representation av verkligheten. Därför är vår studie relevant eftersom det är 

viktigt att få en förståelse för vilken bild samhället får efter nyhetsjournalistikens 

rapportering om brott. Uppmärksammade fall som dessa fångar många läsares intresse 

och ger även läsarna en uppfattning om offer och gärningsmän. Många kunde säkert 

relatera till flickorna när de försvann, de som inte själva var en ung kvinna tänkte 

kanske på sin syster eller dotter. Pollack (2001) skriver att journalistik om brott kan 

skapa en överdriven rädsla för att bli utsatt för brott. Därför finner vi det intressant att 

studera hur mordoffer egentligen representeras när deras framställan spelar så stor roll 

för läsaren att historierna kan skapa rädsla. 

 

Det är även relevant att studera hur journalistiken gestaltar offer beroende på 

omständigheterna kring mordfallet eftersom brottsjournalistiken är en så stor genre 

inom journalistik. Enligt Lindgren och Lundström (2010) publicerar de stora svenska 

tidningarna ungefär en artikel varje dag om just brottsoffer. De konstaterar även att 
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brottsofferfokus förekommer oftare i kvällspress än i morgonpress vilket motiverar vårt 

val av att studera innehållet i Aftonbladet och Expressen. Deras studie visade också att 

den mest framträdande brottstypen i nyhetsrapportering om brottsoffer är just mord.  

 

1.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur unga kvinnliga mordoffer med samt utan relation till 

gärningsmannen gestaltas i kvällspress. Eftersom många omständigheter kring morden 

på Lisa Holm och Tova Moberg påminner om varandra är det relevant att jämföra just 

dessa fall. Båda fallen fick mycket medial uppmärksamhet, inte minst från Aftonbladet 

och Expressen som vi kommer hämta vårt empiriska material från. Förhoppningen är att 

resultatet av vår studie kommer svara på om offrets relation till gärningsmannen spelar 

någon roll i gestaltningen och i så fall på vilket sätt. 

 

För att svara på våra frågeställningar kommer vi strategiskt välja ut artiklar från 

respektive år som morden inträffade och genomföra en kritisk diskursanalys. 

 

1.2 Frågeställning 

Vår forskningsfråga lyder hur representerar nyhetsjournalistiken unga kvinnliga 

mordoffer beroende på deras relation till gärningsmannen? För att svara på detta ställer 

vi tre mer konkreta frågor. 

 

• Hur gestaltas Lisa Holm och Tova Moberg i nyhetsjournalistiken? 

• Vilka likheter och skillnader finns i gestaltningen av Lisa Holm respektive Tova 

Moberg? 

• Hur påverkar offrets relation till gärningsmannen gestaltningen av offret?  
 
Det första steget kommer vara att undersöka hur respektive mordoffer gestaltas av 

nyhetsjournalistiken och även vilka likheter och skillnader som finns i gestaltningen av 

flickorna. Eftersom vi vill studera om gestaltningen av unga kvinnliga mordoffer skiljer 

sig åt beroende på relationen till gärningsmannen kommer vi även undersöka hur 

nyhetsjournalistiken väljer att representera just relationen och gärningsmännen. Vi vill 

undersöka om beskrivningen av flickan präglas av gärningsmannen, eller mer specifikt 

om det präglas av att gärningsmannen är känd för offret eller inte. Därför är det relevant 

att även ställa frågan hur den relationen framställs i rapporteringen om brottet. 
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2 Bakgrund 
Här presenterar vi bakgrunden till de mordfall som vårt empiriska material är baserat på.  
 

2.1 Fallet Lisa Holm 

Lisa Holm var en 17 årig flicka som nyligen hade börjat sommarjobba på ett kafé. 

Tidigare hade hennes mamma skjutsat henne till och från hennes sommarjobb men den 

7 juni 2015 körde Lisa Holm själv till jobbet med sin moped. Enligt Skaraborgs tingsrätt 

(2015) skickade Lisa Holm ett SMS till sin pappa 18:22 för att berätta att hon snart 

skulle köra hem. 

 

När Lisa Holm fortfarande inte hade kommit hem och hon inte kunde nås via telefon 

bestämde sig hennes pappa för att börja leta efter henne. Vid kaféet hittade han 

mopeden med nyckeln i tändningen. Pappan hittade inte sin dotter i närheten av kaféet 

och anmälde henne försvunnen klockan 21:47. 

 

Under de kommande dagarna hittades gång på gång spår från Lisa Holm i närheten av 

kaféet. Missing People kopplades in och nyhetsmedierna var snabba med att rapportera 

och uppdatera landet om sökandet av Lisa Holm. Flera spår hittades i och nära en 

ladugård som låg mitt emot kaféet och ladugården misstänktes som brottsplats. Under 

fredagen den 12 juni blev Missing People misstänksamma på personer vid en gård en 

bit bort från kaféet. I ett klädskåp på gården hittades Lisa Holms döda kropp och polisen 

anhöll tre personer. En 35-årig man dömdes den 17 november 2015 till livstids fängelse 

och utvisning för mordet på Lisa Holm mot sitt nekande. De andra personerna som blev 

anhållna, hans fru och bror, släpptes. Enligt domen hade Lisa Holm och 35-åringen 

ingen känd relation sen tidigare (Skaraborgs tingsrätt, 2015). 

 

2.2 Fallet Tova Moberg 

Enligt Hudiksvalls tingsrätt (2018) skulle 19-åringen Tova Moberg gå på en fest 

tillsammans med en väninna under lördagskvällen den 13 maj 2017. När föräldrarna till 

Tova Moberg vaknade dagen efter hade hon fortfarande inte kommit hem och när hon 

inte svarade på sin telefon började de ringa till hennes vänner men ingen kunde svara på 

var hon tagit vägen. Föräldrarna åkte då till gården som tillhör deras dotters ex-pojkvän. 

Tova Moberg och mannen som var några år äldre än henne hade sedan 2014 en 

parrelation som beskrivits som “av-och-på”, de hade flera gånger gjort slut för att senare 
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bli tillsammans igen. Tidigare under våren 2017 blev ex-pojkvännen anmäld för 

misshandel mot Tova Moberg och deras relation tog slut helt och hållet men de fortsatte 

att ha kontakt till viss del. 

 

När föräldrarna inte hittade några spår av sin dotter på ex-pojkvännens gård anmälde de 

henne försvunnen under eftermiddagen söndagen den 14 maj. Ex-pojkvännen greps av 

polis under natten som kom. Under måndagen hittade polisen flickans blod och drygt ett 

dygn efter Tova Moberg anmäldes försvunnen hittades hennes döda kropp ute i sjön 

som låg i anslutning till gården föräldrarna tidigare letat på. 

 

Tova Moberg hade skrivit dagbok och hennes anteckningar användes under rättegången 

för att bevisa att ex-pojkvännen utsatt henne för fysisk och psykisk misshandel. I 

dagboken hade hon även skrivit att hon oroat sig för att bli dödad av honom. Den 15 

februari 2018 döms ex-pojkvännen till livstids fängelse för mordet på Tova Moberg 

samt misshandel och flera fall av olaga hot. Han nekar till att han mördat henne men 

erkänner vissa fall av misshandel och olaga hot (Hudiksvalls tingsrätt, 2018). 
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3 Teori och tidigare forskning 
I följande avsnitt berättar vi om teoretiska perspektiv och tidigare forskning som gjorts 

inom vårt forskningsfält och som vi anser är relevanta att koppla till vår studie. Här 

presenterar vi både andra forskares teorier som kan fungera som verktyg i vår studie 

men även studier som redan gjorts och kan stödja vår undersökning. Vi börjar med att 

presentera de mest övergripande teorierna om representation, diskurs, genus och 

nyhetsvärdering, därefter presenteras medier och brott som är en bred studie om 

brottsjournalistik. Teorin om det idealiska offret är inte lika övergripande men ytterst 

viktig som en av utgångspunkterna i vårt studie. Vi avslutar med att presentera de 

snävaste studierna som vi använt oss av, offer och gärningsmän i nyhetsmedier samt 

mördare i kvällspress. 

 

3.1 Representation 

Journalistiken, eller någon annan typ av kommunikation för den delen, förmedlar en 

representation av verkligheten, inte verkligheten i sig. “Representationer förbinder 

språk, bilder, mening och kultur och som genom kollektivt delade föreställningar 

möjliggör kommunikation” förklarar Höijer (2008, s. 139). I vår studie undersöker vi 

inte hur Lisa Holm och Tova Moberg var i verkligheten utan hur de representerades och 

gestaltades av nyhetsjournalistiken, därför är representationsteorin ett viktigt verktyg för 

att studera innehållet i vårt empiriska material. Det går inte att analysera verkligheten 

genom en textanalys, men vi kan analysera en representation av verkligheten.  

 

Hall (2013) förklarar att representation handlar om att beskriva men också att 

symbolisera. Representation innebär alltså att skapa betydelse genom användningen av 

språk. Saker har sällan endast en bestämd mening “i sig själv” utan det är genom vår 

användning och vad vi säger, tycker och representerar något som ger det en mening.  “It 

is our use of a pile of bricks and mortar which makes it a ‘house’; and what we feel, 

think or say about it that makes a ‘house’ a ‘home’” (Hall, 2013, s. xix). Han menar att 

det både är kontexten och våra egna tankar och känslor som ger någonting en mening. 

Vi ger alltså mening till saker beroende på hur vi representerar dem, på samma sätt som 

journalistiken konstruerar en verklighet och ger det en mening genom språket, orden 

och bilderna som används.  
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Begreppet sociala representationer syftar på kollektiva föreställningar som länkar 

samman samhälle, grupp och individ. Det är dessa föreställningar som bygger sociala 

band vilket bidrar till att samhället hålls samman. Medierna får därför en avgörande roll 

i samhället när dessa kollektiva föreställningarna skapas (Höijer, 2008). Genom att 

använda representationsteorin kommer vi kunna tolka de identiteter som konstrueras av 

journalistiken och hur relationerna mellan aktörerna representeras. 

 

3.2 Diskurs 

För att undersöka hur Lisa Holm och Tova Moberg gestaltas behöver vi söka efter 

diskurser i artiklarna som beskriver flickorna som offer, alltså undersöka hur deras 

identiteter konstrueras. Diskurs kan beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå, 

ungefär som ett mönster eller tema enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000). Vi 

söker efter diskurser utifrån nyhetsjournalistikens gestaltningar av Lisa Holm och Tova 

Moberg eftersom journalistiken inte gestaltar verkligheten utan en konstruktion av 

verkligheten. 

 

Norman Fairclough (2010) förklarar att diskursen är en komplex relation mellan 

människor som pratar, skriver eller kommunicerar med varandra på något sätt. Genom 

att undersöka vilka diskurser som finns i journalistiken kan vi dra slutsatser om hur 

kvällspress gestaltar kvinnliga mordoffer beroende på dessas relation till 

gärningsmannen. 

 

Genom att studera mediediskurser, alltså mediernas språk, går det att få en förståelse för 

hur och analysera vad medierna väljer att spegla som verkligheten. Alltså genom att 

undersöka vad och hur medierna väljer att rapportera samt vad de inte väljer att 

rapportera om. Diskurserna kan sedan ge en förståelse för vad mediepubliken erbjuds 

för uppfattning av mediernas återgivning av verkligheten (Fairclough, 1995). Det är 

språket vi studerar när vi undersöker hur mordoffers identiteter konstrueras. 

Diskursteorin är då en viktig nyckel för att kunna tolka de mönster och betydelser som 

finns i språket som används i vårt empiriska material. Vi vill alltså förstå vad 

diskurserna som nyhetsjournalistiken förmedlar ger för betydelse och vilka kulturella 

koder som kan avläsas. 
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3.3 Genus 

Hirdman har forskat om genus och tagit fram teorin om genuskontraktet. Hirdmans 

forskning handlar inte om män och kvinnors kön utan våra könsidentiteter som har 

konstruerat genom samhällets sociala och kulturella former. Vi har skapat normer, 

regler och förväntningar på vad som är manligt och kvinnligt. Hirdman (1988, s.49) 

frågar sig, varför kvinnor “generellt, geografiskt och historiskt har ett lägre, socialt 

värde än män”. Genussystemet utgår från de grundläggande sociala, politiska och 

ekonomiska ordningarna i vårt samhälle (Hirdman, 1988). 

 

Genussystemet tydliggör hur olika ordningar har skapat “lagar” för hur vi ser män och 

kvinnors identiteter. Hirdman (1988) förklarar genuskontraktet utifrån 

genusordningarna som presenterar män och kvinnor på olika samhälleliga nivåer. 

Genuskontraktet bestämmer hur kvinnor och män ska vara mot varandra enligt 

genusordningen i olika situationer, som arbete, kärlek, språket och även det fysiska 

utseendet. Kontrakten förs vidare till nya generationer beroende på hur nya moderna 

ordningar förändras. “Kontrakten är i sig de ömsesidiga föreställningarna. Systemet är 

den process som via kontrakten skapar ny segregering, ny hierarkisering” (Hirdman, 

1988, s 54). Genuskontraktet handlar alltså inte om hur kvinnan eller mannen är utan 

istället hur kvinnan och mannen gör i relationen till varandra. Genuskontraktet säger att 

kvinnan är svagare än mannen och därför är det han som tar hand om henne (Hirdman, 

2003). 

 

Eftersom vi undersöker hur journalistiken gestaltar två unga kvinnor beroende på deras 

relation till gärningsmannen är det relevant att undersöka osynliga och omedvetna 

genusordningar. Teorin om genuskontraktet är inte bara relevant för att offren är unga 

kvinnor utan främst relevant för att både Lisa Holm och Tova Moberg mördades av just 

män. Hur mördarna gestaltas som män är viktigt att undersöka för att förstå hur 

relationen mellan offer och gärningsman representeras. Eftersom det är journalistikens 

gestaltning vi ska undersöka är genus en viktig del då språket och språkets diskurser kan 

ha blivit formade av osynliga normer. 

 

3.4 Nyhetsvärdering 

Teorierna om nyhetsvärdering fokuserar på hur nyheter värderas och vad som påverkar 

de redaktionella valen av vad som blir en nyhet. Det är först och främst relevant att ta 

upp vilka generella kriterier en nyhet behöver uppfylla men eftersom vi undersöker 
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brottsjournalistik i kvällspress kommer vi främst utgå från hur brott värderas och vad 

som får ett brott att anses ha ett högt nyhetsvärde. 

 

Galtung och Holmboe Ruge (1965) har studerat vad som gör en händelse till en nyhet 

och vad som avgör hur stort nyhetsvärde en händelse får. De radar upp flera kriterier 

och faktorer som medierna förhåller sig till när nyhetsvärdet avgörs. Bland dessa 

kriterier tar de bland annat upp att händelsen ska passa dagsagendan, vara tillräckligt 

stark för att bli en nyhet, ha kulturell, geografisk och tidsmässig närhet och vara 

oförväntad eller förväntad.  Sedan studien på 1960-talet har ett flertal forskare fortsatt 

studera nyhetsvärdering. Harcup och O’Neill (2001) utgick från Galtung och Holmboe 

Ruges resultat när de tog fram nya samtida kriterier för vad som gör en händelse till en 

nyhet. En del kriterier är detsamma, som exempelvis händelser som berör eliten, 

personer eller institutioner med makt, blir uppmärksammade. Några nya kriterier som 

Harcup och O’Neill (2001) konstaterade var att underhållning i form av dramatiska 

händelser eller nyheter om kändisar är ett viktigt kriterium för nyhetsjournalistiken. 

Även händelser som är särskilt positiva eller negativa samt uppföljningar av tidigare 

rapportering blir till nyheter. 

 

Mord och brott har redaktionellt högt nyhetsvärde och rapporteras oftast som en 

berättelse och som något negativt förklarar Jewkes (2015). Det är därför relevant att vi 

använder oss av teorierna om nyhetsvärdering eftersom både Lisa Holm och Tova 

Mobergs mordfall blev uppmärksammade av nyhetsmedier över hela landet och faller in 

inom kategorin brottsjournalistik. 

 

Jewkes (2015) har genom att utgå från just Galtung och Holmboe Ruges studie om 

nyhetsvärdering från 1965 och 1973 men även Chibnalls studie från 1977 kommit fram 

till tolv följande kriterier för vad som gör brottshändelser till en nyhet i nutid: 

Tröskelvärde, förutsägbarhet, förenkling, individualism, risk, sex, kändis eller 

elitperson, koppling till närhet eller relevans, våld eller konflikt, visuellt eller grafiskt, 

barn samt konservativa ideologier eller politiskt spel. 

 

Av dessa tolv kriterier har vi valt att förklara de som har störst betydelse och är mest 

relevanta för mordfallen som vi studerar. Det första kriteriet innebär att nyheten måste 

komma över tröskelvärdet för antingen lokala, nationella eller globala nyhetsmedier och 

för att fortsätta rapporteras om måste nyheten möta ytterligare kriterier för att vara kvar 
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på dagens nyhetsagenda. Genom att fokusera på individerna i brottshändelsen och 

förenkla rapporteringen ökar nyhetsvärdet eftersom det ger ett större intresse för läsarna. 

Exempelvis beskrivs gärningsmannen ofta som utanför samhället och det normala, det 

skapar intresse för att läsa om brottet. Nyhetsjournalistiken framställer ofta att risken för 

att bli utsatt för något brott som större än vad den egentligen är. Många grova brott 

begås av någon som har en relation till offret men i nyhetsmedier ges ofta en bild av att 

grova brott sker slumpmässigt och meningslöst och att vem som helst kan drabbas. 

Nyheter om våld är vanliga eftersom journalistiken vill presentera så dramatiska 

händelser som möjligt och nyhetsjournalistiken tänjer mer och mer på gränserna för vad 

som är acceptabelt att publicera. Även brottshändelser som innefattar ett barn på något 

sätt, oavsett som offer eller förövare, får genast ett högt nyhetsvärde (Jewkes, 2015). 

  

För att ett brott ska bli en nyhet krävs det att en händelse är av allmänintresse, men 

genom att vinkla på olika faktorer som politik och ekonomi kan nyheten fortsätta vara 

intressant vid fortsatt rapportering och nyvinkling. Att journalistiken rapporterar om det 

publiken vill ha är en typ av mediedramartugi. Först rapporteras det om brotten och 

sedan om vilka som har störst risk att bli drabbade (Jewkes 2015). 

 

Enligt Allern (2002) är det stor skillnad på kommersiella och icke kommersiella 

nyhetsmedier när det kommer till just nyhetsvärdering vilket är viktigt att tänka på 

eftersom vi studerar Aftonbladet och Expressen. Kommersiella nyhetsmedier har alltid 

ett mål att göra ekonomisk vinst för att kunna bedriva verksamheten vilket påverkar 

deras utbud. De olika nyhetsmedierna konkurrerar alltså om både publiken och 

reklamannonserna. Allern (2002) förklarar att kommersiella medier vill därför nå ut till 

en bred publik och därför är nyheter om brott, sport, skandaler och populärkultur högt 

upp på listan av vad som publiceras. Det är dessutom vanligt att dessa nyheter 

personifieras och vinklas för att handla om sensationer eller känslor. Därför har 

kombinationen av nyheter och underhållning blivit viktigt för kommersiella medier. 

Förutom de generella kriterierna för vilka händelser som blir nyheter konstaterar Allern 

(2002) att det finns fler kriterier för just kommersiella nyhetsmedier. Händelser som är 

enklare och kräver mindre resurser att bevaka har större chans att bli en nyhet, 

detsamma gäller om källan eller avsändaren av nyheten redan skapat en “färdig” nyhet 

som det inte behöver läggas mycket resurser på att bearbeta. Ett annat exempel är att ju 

mer nyhetsmediernas strategi bygger på att väcka känslor för att fånga allmänhetens 
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uppmärksamhet, ju större är sannolikheten för "media twist", där underhållande element 

räknas mer än kriterier som relevans, sanning och noggrannhet. 

 

Konkurrensen och kraven på snabbare rapportering är en effekt av hur de kommersiella 

medierna nyhetsvärderar och rapporterar om brott. Kommersiella nyhetsmedier tenderar 

att överdriva och dramatisera när de rapporterar om brott, inte bara för att väcka intresse 

men även för att rapporteringen kostar pengar och det är en ständig kamp om 

ekonomisk vinst. Vanliga brott som kan drabba vem som helst anses ha mindre 

nyhetsvärde och rapporteras mindre om. Brott som är ovanligare får däremot mer 

utrymme och dramatiseras mer. Kommersiella medier kan ta ett offers parti eller 

klandrar offret (Jewkes, 2015). 

 

Lloyd och Ramon (2017) kom fram till ett liknande resultat när de studerade hur två 

brittiska tidningar, en kvällstidning och en morgontidning, gestaltade kvinnliga 

våldsoffer och manliga gärningsmän i nära relationer. Deras resultat visade att när det 

gäller våld i nära relationer är det inte ovanligt att offret skuldbeläggs av journalistiken. 

Kvällstidningen som de undersökte skuldbelägger offren i större utsträckning än vad 

morgontidningen de undersökte gjorde. I kvällstidningen gestaltades männen som 

mördat sin partner bland annat som “galen och svartsjuk” medan kvinnan gestaltades 

som delvis ansvarig till brottet. 

 

3.5 Medier och brott 

Jewkes (2015) har studerat nyhetsmediernas relation till brott och hur samhället 

påverkas av nyhetsrapporteringen. Genom teoretiska analyser inom kriminologi, 

sociologi, medievetenskap och kulturvetenskap har hon analyserat brottsjournalistik och 

dess koppling till ovannämnda forskningsområden. Studiens resultat visade att ju mer 

nyhetsmedierna rapporterar om brott ju mer rädsla skapas bland läsarna för att bli 

utsatta för brott (Jewkes, 2015). 

 

När journalistiken rapporterade om fallen Lisa Holm och Tova Moberg kan flera ha 

påverkats av rapporteringen, inte minst unga kvinnor men även personer som har unga 

kvinnor i sin närhet. Journalistikens rapportering kan ha påverkat samhällets rädsla för 

brott. Att relatera studien om medier och brott till vår undersökning blir relevant när vi 

undersöker artiklarnas diskurser och vad de representerar och om det följer Jewkes 

resultat. 
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Journalistiken rapporterar inte om verkligheten utan konstruerar en bild av verkligheten. 

Mediepubliken erbjuds att tolka en brottshändelse genom journalistikens rapportering. 

Eftersom det är journalistikens konstruktion av verkligheten finns det sammanfattad och 

stereotypiserade fakta i dramaturgin om brottet. Information väljs ut och väljs bort. 

Journalistiken tenderar att förenkla gestaltningen av aktörerna, ofta i en rå och negativ 

gestaltning (Jewkes, 2015). 

 

När vi undersöker hur journalistiken har valt att gestalta Lisa Holm, Tova Moberg och 

gärningsmännen kan vi dra paralleller till Jewkes (2015) förklaring av mediernas 

dramaturgi med innehåll av stereotypisering och förenkling av aktörer. Ett exempel på 

en stereotyp bild är det Christie (2001) menar är ett idealiskt offer, svagt och 

försvarslöst, samt den stereotypa bilden av en förövare, elak och ond, som ofta 

representeras på ett stereotypt sätt i mediernas rapportering. I följande avsnitt förklarar 

vi Christies teori om det idealiska offret. 

 

3.6 Det idealiska offret 

Christie (2001) myntade begreppet “det idealiska offret” och förklarar det som någon 

eller några som lättast får fullständig och legitim status som offer när de drabbats. Det 

ideala offret har samma typ av offentliga status som en hjälte eller förrädare. För att 

konkretisera vem som är ett idealiskt offer har Christie skrivit fem följande kriterier: 

 
• Offret är svagt. Exempelvis sjuk, gammal eller väldigt ung. 

• Offret är upptaget med ett respektabelt projekt. 

• Offret är på en plats som hon inte kan klandras för att vara på. 

• Gärningsmannen är stor och ond. 

• Gärningsmannen är okänd och har ingen personlig relation till offret. 

 

Eftersom Lisa Holm och Tova Moberg är “lika idealiska” på det första kriteriet men 

deras fall skiljer sig när det gäller kriterierna som rör gärningsmännen är det i högsta 

grad relevant att använda Christies teori om det idealiska offret i vår undersökning. 

Lindgren och Lundström (2010) reflekterar över Christies teori och menar att eftersom 

gärningsmannen är en del av kriterierna innebär det att offerbegreppet är relationellt. 

Någon blir ett brottsoffer i relationen till sin gärningsman och handlingen. Det idealiska 

offret går hand i hand med den ideala gärningsmannen, den ena skapar den andra och 
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enligt Christie är de båda mer idealiska om de saknar en relation till varandra. Den 

idealiska gärningsmannen finns på avstånd, det är någon som är främmande och skapar 

ängslan. Ju mindre mänsklig, ju bättre. Helst ska gärningsmannen vara offrets motsats 

för att de båda ska uppnå status som idealiska (Christie, 2001). Teorin om det idealiska 

offret rör inte bara vilken status ett offer får i journalistiken utan ur ett 

samhällsperspektiv. Lindgren och Lundström (2010) har däremot använt Christies teori 

i sin forskning om offer och gärningsmän i journalistiken, den studien förklarar vi i 

kommande avsnitt. 

 

3.7 Offer och gärningsmän i nyhetsmedier 

Lindgren och Lundström (2010) studerade rapporteringen av brottsoffer i svensk press 

mellan 1995 och 2008. Material hämtade de ur sju svenska tidningar, urvalet var spritt 

mellan morgonpress och kvällspress samt fördelat över hela landet mellan 

storstadspress och landsortspress. Syftet med studien var att undersöka i vilket 

sammanhang rapporteringen följer idealbilden av offer och gärningsmän, när 

rapporteringen bryter mot idealbilden och vad som då betonas istället samt om det finns 

några omständigheter som förklarar det. Med ett material på över 38 000 artiklar 

genomfördes studien med flera olika forskningsmetoder där kvalitativa och kvantitativa 

innehållsanalyser kombinerades. Forskarna utvecklade en specifik metod för 

innehållsanalysen som de menar är mer raffinerad än en traditionell innehållsanalys. 

Metoden de kallar för diskursiva nätverk bygger på att skapa empiriskt förankrade 

illustrationer av mönster och förhållanden i ett textmaterial i form av kartor. Studien är 

ytterst relevant eftersom de studerade om rapporteringen av brottsoffer följer 

idealbilden.  

 

Resultatet i studien visade att rapporteringen om brottsoffer ofta visar tendenser till 

intimisering, emotionalisering och sensationalisering samt oftare förekom i kvällspress 

än morgonpress även om brottsjournalistik förekommer konstant i tidningarna de 

undersökte. Brottsoffer som ges utrymme i nyhetsmedierna är främst unga kvinnor. 

Lindgren och Lundström (2010) förklarar att det kan bero på en följd av socialt och 

kulturellt konstruerade svårigheter som är förknippade med att ge män offerstatus. 

Eftersom det ideala offret är svag och underordnad gärningsmannen är det inte lika 

självklart att brottsutsatta män gestaltas som offer. Enligt genusordningen som Hirdman 

(1988) förklarar är mannen överordnad och har en högre social status vilket kan 

bekräfta svårigheten för män att gestaltas som offer. Det konstaterades även att 
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brottsoffer tycks ha ett nyhetsvärde i sig eftersom det förekom många artiklar om 

brottsoffer där den polisiära och juridiska hanteringen av själva brottet får mycket lite 

utrymme. En del av nyhetsjournalistiken har blivit ett underhållningsformat menar 

Lindgren och Lundström som konstaterar att reportage som fokuserar på brottsoffer är 

en framträdande genre i nyhetsjournalistiken (Lindgren & Lundström, 2010). 

 

En central del av studien handlar om just relationen mellan offer och gärningsman. 

Lindgren och Lundström förklarar det som att parterna befinner sig antingen på insidan 

eller på utsidan. I den mest idealiska historien är offret och gärningsmannen på olika 

sidor men i de faktiska förhållandena är parterna ofta på samma sida. Det är inte 

ovanligt att gärningsmän externaliseras (utsidan) medan offeridentiteten konstrueras 

inkluderande (insidan) och på så sätt blir historien idealisk (Lindgren & Lundström, 

2010). 

 

Demker och Duus-Otterström (2011) har gjort en studie inom samma fält och använde 

begreppen inkludering och exkludering på ett liknande sätt som Lindgren och 

Lundström (2010) skrev om offer och mördare på insidan och utsidan. Brottet 

rapporterades inkluderande om det beskrevs som ett misstag eller impuls, då är offret 

skuldlöst och gärningsmannen kan beskrivas som förvirrad, drogad eller oansvarig. Det 

hela skedde alltså under olyckliga omständigheter. I en exkluderande rapportering 

beskrivs brottet däremot som medvetet, ondskefullt eller perverst. Offret är opersonligt 

och fyller en social roll medan gärningsmannen är ond, pervers, gränslös eller beskrivs 

som en psykopat. 

 

Forskningen om offer och gärningsmäns framställan i nyhetsmedier är intressant att 

koppla till vår studie om det visar sig att männen som mördade flickorna gestaltas på 

olika sidor om det “normala”. Om gestaltningen av Lisa Holm och Tova Moberg skiljer 

sig på grund av deras relation till gärningsmannen kan forskningen förklarad ovan vara 

ett viktigt verktyg för att förstå det.   

 

3.8 Mördare i kvällspress 

Ghersetti och Hjorth har genom en kvantitativ studie undersökt mediernas rapportering 

om mordet på Anna Lindh genom att analysera inslag från Rapport, Aktuellt, Nyheterna 

och Sveriges Radio samt artiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet 

och Expressen. Genom att studera rapporteringen har Ghersetti och Hjort kommit fram 
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till att kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen hade mest omfattande rapportering. 

Eftersom personen Anna Lindh dominerade i rapporteringen och att det var självklart att 

hon var överlägsen aktör i rapportering analyserades inte framställningen av henne utan 

istället de andra två stora aktörerna, gärningsmannen och polisen. Förutom de två 

huvudaktörerna var det även vanligt att kvällstidningarna hade aktörer som var anhöriga 

och vänner till de misstänkta gärningsmännen. Kvällstidningarna hade även minst andel 

officiella källor och det förekom också osäkra uppgifter i form av spekulationer och 

vaga aktörer som inte kunde identifieras (Ghersetti & Hjort, 2007). 

 

Rapportering från kvällstidningarna men även andra medier beskrev de misstänka 

gärningsmännen, hur deras karriärer som brottslingar sett ut samt hur deras liv såg ut 

före och efter mordet. De misstänkta gärningsmännen beskrevs som människor med 

personlighetsstörningar. Flera psykologer och kriminologer fick bedöma och värdera de 

misstänka utan att det klargjordes om de träffat de misstänkta eller inte. 

Kvällstidningarna publicerade bland annat bilder på de misstänkta gärningsmännen, 

anhöriga, vänner, flickvänner och brottsoffer i form av identifikationsbilder som 

anonymiserats med maskerade ansikten. Enligt Ghersetti och Hjort (2007) gjorde detta 

att medierna fick kritik och anklagades för sensationsjournalistik eftersom en stor del av 

rapportering handlade om de misstänkta gärningsmännen. 

 

Den huvudsakliga frågan i vår studie är hur kvinnliga mordoffer representeras beroende 

på deras relation till gärningsmannen, därför är det viktigt för oss att även studera hur 

nyhetsjournalistiken väljer att gestalta gärningsmännen. Ghersetti och Hjorts (2007) 

resultat som visar hur kvällspress representerar gärningsmän är dessutom intressant 

eftersom vi undersöker just Aftonbladet och Expressen. 
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4 Metod och material 
I följande avsnitt förklarar vi tillvägagångssättet för vår studie samt hur vi samlat det 

empiriska materialet som ligger till grund för vår analys. Avslutningsvis tar vi upp 

eventuella metodproblem och vilka etiska övervägande vi gjorde. 

 

4.1 Empiriskt material 

Vårt empiriska material hämtade vi ur Mediearkivet Retriver genom att söka på 

respektive mordoffers namn i respektive tidning vi valt att undersöka. Vårt material 

kommer från Aftonbladet och Expressen. Eftersom vi valde att undersöka just 

kvällspress kändes det mest relevant att använda två av de största rikstäckande 

kvällstidningarna. Enligt Lindgren och Lundström (2010) är brottsofferrapporteringen 

betydligt mer omfattande i kvällspress än i morgonpress, dessutom har kvällspressens 

rapportering ofta tendenser till intimisering, emotionalisering och sensationalisering. 

Resultatet av Ghersetti och Hjorths (2007) studie visade att just Aftonbladet och 

Expressen hade mest omfattande rapportering om mordfallet de studerade. De 

konstaterade även att de misstänkta mördarna fick stor uppmärksamhet av just 

kvällspress och att många olika aktörer med eller utan relation till gärningsmannen fick 

uttala sig. Därför kände vi att kvällspress var av större intresse att undersöka när det 

gäller just brottsofferrapportering. 

 

4.1.1 Begränsningar och urval 

Vi valde att söka artiklar från respektive flickas försvinnande till kort efter tingsrättens 

dom i respektive fall. Det innebar att i fallet Lisa Holm sökte vi efter alla artiklar 

publicerade 2015 och i fallet Tova Moberg sökte vi på alla artiklar publicerade under 

2017 och 2018. Dessutom valde vi att endast studera artiklar i tryckt press, delvis 

eftersom innehållet i artikeln är exakt detsamma som när den trycktes. Hade vi 

analyserat webb-artiklarna finns det möjlighet att de har uppdaterats och innehållet kan 

ha ändrats sedan första publiceringen. Eftersom vi undersöker hur de olika aktörerna 

gestaltades är det viktigt att förstå hur de gestaltades då och inte om det har ändrats i 

efterhand. Dessutom hade materialet blivit mycket mer omfattande om vi valt att 

analysera artiklar publicerade på webben också, då hade det blivit fyra tidningar istället 

för två. 
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När vi sökte på “Lisa Holm” i Aftonbladets arkiv fick vi 134 träffar från år 2015 och i 

Expressens arkiv fick vi 236 träffar från år 2015. Sökordet “Tova Moberg” gav 21 

träffar i Aftonbladet år 2017 och 11 träffar år 2018. I Expressens arkiv fick vi 73 träffar 

år 2017 och 18 träffar år 2018. Sökningarna i Aftonbladets arkiv gjordes 2018-11-23 

och sökningarna i Expressens arkiv gjordes 2018-11-24. För att effektivisera arbetet 

delade vi upp fallen mellan oss, Daniel sökte efter artiklar om Tova Moberg i båda 

tidningarna medan Julia sökte efter artiklar om Lisa Holm. Innan vi delade upp arbetet 

gick vi igenom och var överens om vilka kvaliteter en text behövde ha för att vara 

passande till vår studie. Det innebar att vi läste igenom alla 493 artiklar och valde ut 

dem som på något sätt beskrev offret, gärningsmannen eller relationen mellan dem. 

 

En stor del av träffarna var artiklar som handlade om fallen i sig utan att ge någon 

beskrivning av flickan eller den misstänkta gärningsmannen. I fallet Lisa Holm fanns 

det exempelvis flera artiklar om varje nytt fynd som gjordes innan hon hittades död och 

många artiklar gällande häktesförhandlingarna där den misstänkte inte gestaltades. 

Dessutom bestod träffarna av bland annat löpsedlar som bara innehöll en rubrik och 

krönikor som vi valde att inte använda oss av. 

 

Efter det strategiska urvalet bestod vårt material av 75 artiklar vilket var alldeles för 

stort för att göra en kvalitativ analys i förhållandet till omfattningen av vår studie. För 

att begränsa vårt material valde vi att gå igenom våra 75 texter igen, den här gången 

tillsammans. Då valde vi ut de texter som var mest diskursivt intressanta och med rikast 

beskrivningar av någon av aktörerna eller relationen mellan dem. Här gällde samma 

kvaliteter som vid första urvalet, vi utgick inte från vad artiklarna handlade om utan hur 

väl någon av aktörerna beskrevs. Slutresultatet blev tolv utvalda texter, en text om Lisa 

Holm från Aftonbladet och fyra från Expressen samt tre texter om Tova Moberg från 

Aftonbladet och fyra från Expressen. Våra utvalda artiklar finns förtecknade i bilaga A. 

 

4.2 Kritisk diskursanalys 

Eftersom syftet med vår studie var att undersöka konstruktionen av kvinnliga 

mordoffers identiteter var det relevant att använda en diskursanalys. Valet föll sedan på 

Faircloughs tredimensionella modell av den kritiska diskursanalysen, även kallad CDA, 

som enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) är den mest sofistikerade modellen 

för att studera förhållandet mellan språk och bredare samhälleliga praktiker. Med hjälp 

av den kritiska diskursanalysen kunde vi söka efter diskurser och mönster i det 
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empiriska materialet. Diskurserna kopplades sedan till våra teoretiska utgångspunkter 

för att till sist svara på våra forskningsfrågor. 

 

Esaiasson et al. (2007) förklarar att diskursanalysen utmärks av uppfattningen att 

språket är en del av det som formar verkligheten då texter tillskrivs avgörande 

betydelser för hur människor uppfattar världen. Orden som används i en text är alltså 

mycket viktiga, Boréus och Seiler Brylla (2018) kallade det för instrument i språkligt 

handlande. Författare gör val om vilka ord som ska beskriva världen som representeras, 

orden påverkar sedan mottagaren och dess uppfattning om världen. 

 

Enligt Boréus (2015) är diskurser språkliga praktiker som kan fungera som regler i 

kategorisering och tal. Definitionen av diskurs kan också variera mellan olika 

inriktningar av diskursanalyser. Den kritiska diskursanalysen som användes i denna 

studie betraktar enbart det språkliga som diskurser medan andra inriktningar vill 

fokusera på andra aspekter som exempelvis kroppsspråk. Winther Jørgensen och 

Phillips konstaterar att diskurser inom den kritiska diskursanalysen mer eller mindre ses 

som ideologiska och bidrar till att upprätthålla eller transformera maktrelationerna. “Det 

centrala målet med den kritiska diskursanalysen är att kartlägga förbindelserna mellan 

språkbruk och social praktik” (Winther Jørgensen och Phillips, 2000, s. 76). 

 

Fairclough förklarar själv att den kritiska diskursanalysen inte analyserar diskurserna i 

en text utan relationen mellan diskurser och andra element, men även interna relationer 

mellan diskurser. Den tredimensionella modellen av den kritiska diskursanalysen 

innebär en analys av texterna på tre nivåer. Texten, den diskursiva praktiken och sist 

den sociala praktiken. Den första nivån innebär att analysera textens språk som 

konstruerar diskurser. Då var ordval, beskrivningar och formuleringar några av 

nycklarna till analysen. Exempelvis studerade vi hur aktörerna benämndes i texterna. I 

nivå nummer två låg fokuset på att studera den diskursiva praktiken, texten skulle sättas 

i ett större sammanhang för att undersöka i vilken kontext diskurserna fanns och vad de 

betyder. Den tredje nivån handlar om relationen mellan den diskursiva praktiken och 

den sociala praktiken. Alltså analyseras texten ur ett större sammanhang för att förstå 

vad effekterna blev av konsumtionen av dessa texter och vad diskurserna gav för 

uppfattningar av verkligheten (Fairclough, 2010). 
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För oss fungerade den tredimensionella modellen på så sätt att vi i ett första steg 

analyserade allt material var för sig. Vi tog då ut de delar ur varje text där vi fann 

diskurser som var relevanta för våra frågeställningar. Efter en första analys hade vi hittat 

mönster på hur de olika aktörerna och relationen mellan dem gestaltades, dessa 

diskursiva mönster baserade vi vårt analysavsnitt på. Vi valde att lägga tyngdpunkten på 

att analysera texten och den diskursiva praktiken, alltså den första och den andra 

dimensionen. Genom att undersöka språket och betydelsen av ordval och formuleringar 

i olika kontexter kunde vi svara på våra frågeställningar. Den tredje dimensionen, 

relationen mellan den diskursiva praktiken och den sociala praktiken, analyserade vi 

framförallt i diskussionen som är studiens avslutande avsnitt.  

 

4.2.1 Frågor till texten 

Fairclough (1995) talar om tre frågor att ställa till texten vid genomförandet av en 

kritisk diskursanalys: 
• Hur representeras den “värld” som undersöks? 

• Vilka identiteter konstrueras för texternas aktörer? 

• Vilka relationer konstrueras mellan texternas aktörer? 
 

För att förstå hur unga kvinnliga mordoffer representeras i nyhetsjournalistiken 

beroende på relationen till gärningsmannen formulerade vi egna analysfrågor till vårt 

empiriska material och använde Faircloughs (1995) tre frågor som stöttepelare. 
• Vilka ord används för att beskriva textens aktörer? 

• Vilka egenskaper tillskrivs textens aktörer? 

• Hur representeras relationerna mellan aktörerna? 

 

4.3 Metodkritik 

Eftersom vår studie är gjord med en kvalitativ metod har vi undersökt journalistikens 

gestaltning på djupet, vilket både kan vara en fördel och en nackdel. Vi studerade alltså 

ett litet material väldigt ingående. Det hade även varit intressant att studera frågan ur ett 

kvantitativt perspektiv för att undersöka mängden utrymme respektive mordoffer fick, 

men det var något som inte fick plats i vår studie. Men som Esaiasson et al. (2007) 

skriver så kan informationen vi sökte efter ligga dolt under ytan och endast hittas genom 

en intensiv läsning av texten. Därför kände vi att en kvalitativ textanalys var den bästa 

metoden för vår studie. 
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När det gäller just Faircloughs tredimensionella diskursanalys fanns det ett problem som 

Winther Jørgensen och Phillips poängterar. Metoden innehöll några oklarheter och det 

saknades en tydlig gräns mellan diskursanalysen och analysen av sociala praktiker. 

Fairclough använde själv flera olika sociologiska teorier men gav inga riktlinjer om 

vilka teorier som fungerar bäst med CDA (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Den mänskliga faktorn går inte att ignorera. Det var en stor mängd texter vi behövde gå 

igenom för att välja ut artiklarna vi ville analysera. Totalt fick vi 493 träffar i 

Mediearkivet som lästes igenom och självklart kan det finnas missar. Möjligtvis kan en 

artikel som varit perfekt för vår studie fallit bort, men i slutändan var vi ändå väldigt 

nöjda med de tolv artiklar vi till slut valde att analysera. 

 

Ett annat problem som också är relevant att ta upp är det faktum att vi försökte svara på 

hur journalistiken representerar något men bara använde två tidningar. Ett större antal 

tidningar hade säkert gett en bättre indikation på hur journalistiken representerar 

mordoffer men i en studie av denna omfattning hade det inte gått att undersöka vartenda 

nyhetsmedium. Om vi hade valt fler tidningar hade materialet blivit för stort för att göra 

en kvalitativ analys. 

 

4.4 Undersökningens tillförlitlighet 

Den kvalitativa textanalysen bygger på forskarnas tolkningar vilket kan påverka 

resultatets validitet, det vill säga tillförlitlighet. För att stärka tillförlitligheten på studien 

var det därför viktigt att redogöra hur vi gått tillväga under studiens gång. Nyckeln är 

alltså att “lägga fram analys och slutsatser så att läsaren kan bedöma forskarens 

tolkande, och här är genomskinligheten avgörande” (Winther Jørgensen och Phillips, 

2000, s. 123). Vi placerade därför in citaten vi analyserade i vår text för att läsaren 

skulle kunna förstå våra tolkningar vilket ökar validiteten.   

 

Boréus och Seiler Brylla (2018) förklarar att det finns kritik riktad mot den kritiska 

diskursanalysen eftersom den inte är objektiv och deskriptiv så som forskning “ska” 

vara. Det är omöjligt att genomföra en diskursanalys objektivt eftersom forskare 

behöver använda sina kunskaper och privilegierade positioner för att undersöka. 

 

Hög reliabilitet innebär att en studie hade kunnat göras om av andra forskare och gett 

samma resultat. I en kvalitativ analys är det svårare att uppnå hög reliabilitet eftersom 
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analysen delvis består av forskarnas egna tolkningar. Enligt Bergström och Ekström 

(2018) kan det vara vissa problem med reliabiliteten inom just diskursanalysen. 

Problemet kan inte bara vara forskarnas tolkningar av det empiriska materialet utan 

även forskarnas tolkning av analysverktygen som ibland kan vara oklart definierade. 

Men vi upplever inte detta som något större problem då validiteten är viktigare än 

reliabiliteten i en kvalitativ analys. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  

“Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan 

olika intressen som alla är legitima. Kunskapsintresset är ett sådant” skriver Gustafsson, 

Hermerén och Petterson (2011, s. 10). Problemet med forskningen kan vara att den skett 

på någon annans “bekostnad”. Under skapandet av ny kunskap kan de medverkande 

utsättas för en viss risk, fysiska skador inom vissa forskningsfält och psykiska skador 

inom andra. Eftersom vi studerade journalistik var i det vårt fall var tidningsartiklar som 

analyserades. Inga fysiska personer påverkades under vår studie men de fyra aktörerna i 

dessa texter är i allra högsta grad några som vi behövde ta hänsyn till. Vi som forskare 

har ett ansvar för att de som på ett eller annat sätt omnämns i studien inte tar skada av 

det, men också ett ansvar för dem som indirekt påverkas av studiens resultat 

(Gustafsson, Hermerén & Petterson, 2011). 

 

De som var viktiga att ta hänsyn till i vår studie var främst anhöriga till de två offren vi 

undersökt artiklar om. Med respekt för dem valde vi att inte beskriva morden särskilt 

detaljerat eller nämna hur gärningsmännen tagit livet av flickorna. Vi valde att använda 

respektive flickas för- och efternamn eftersom vi ansåg att det var det mest respektfulla 

sätt att benämna dem. Vi såg ingen anledning att anonymisera dem eftersom deras namn 

är publicerade många gånger i nyhetsmedier och många känner till flickorna. 

 

Även om båda gärningsmännen är dömda och deras för- och efternamn blivit 

publicerade i nyhetsmedier valde vi att inte nämna deras namn. Den främsta orsaken är 

att deras namn inte är relevanta i vår studie. Om gärningsmännens för- och efternamn 

skulle förekomma i en text som vi citerar anonymiserade vi inte honom eftersom det då 

blir relevant i undersökningen och vi ville inte påverka representationen av honom. När 

vi nämnde gärningsmännen i vår egen text kallade vi dem för “35-åringen” och “ex-

pojkvännen”. 
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5 Analys 
Detta avsnitt består av vår analys av det empiriska materialet. Analysen presenteras 

tematiskt efter de fyra huvuddiskurserna vi funnit i texterna, duktighet, skuldfri, 

förväntan samt farlighet. I avsnitten presenteras diskurser och i vissa fall även 

motdiskurser, det vill säga diskurser som motsäger det huvudsakliga diskursiva temat. 

 

5.1 Duktighet 

Både Lisa Holm och Tova Moberg beskrivs av journalistiken som duktiga och 

ambitiösa flickor, de var goda människor som var omtyckta och oskyldiga i brottet de 

blev utsatta för. Alla dessa beskrivningar faller under det diskursiva temat “duktighet” 

som vi diskuterar i detta avsnitt. 

 

I rapporteringen om båda flickorna poängterar nyhetsmedierna hur lycklig och snäll 

respektive flicka var. De var omtyckta i området och det fanns alltid någon som kunde 

uttala sig om hur fina Lisa Holm och Tova Moberg var som personer. 

 
– Det var ett liv som släcktes alldeles för tidigt, föräldrar ska aldrig behöva begrava sina 

barn. Tova var så otroligt omtyckt och ville alla människor väl, säger Tommy 
Hällström. (Expressen, 2017-05-17, Tova planerade för sin student) 

 
– Världen har förlorat en ängel, säger en nära vän till familjen. (Aftonbladet, 2017-05-
17, “Världen har förlorat en ängel”) 

 

Här väljer journalisten att lyfta fram ett citat där Tova Moberg blir benämnd som en 

ängel och i texterna gestaltas hon som en god flicka som är omtyckt av familj och 

vänner. Lisa Holm beskrivs på ett liknande sätt. En glädjespridare med mycket glad 

energi. Båda gestaltas alltså som goda människor och det är deras positiva egenskaper 

som lyfts fram. När journalistiken väljer att inte nämna några uppenbart negativa 

egenskaper förstärks uppfattningen om hur oskyldig offret är menar Lindgren och 

Lundström (2010). 

 
– Vi båda tyckte det skulle bli skönt med lite värme. Som vanligt var hon väldigt glad 
och spred energi runtkomkring sig, säger vännen. (Expressen, 2015-06-11, Lisas sista 
timmar) 
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– Hon gör allting som kunde förväntas av henne och lite till. Hon är en stor tillgång för 
oss på kaféet, säger Lena Svedung. (Expressen, 2015-05-11, Lisas sista timmar) 

 

Precis som Lindgren och Lundström (2010) konstaterar är det inte ovanligt att 

journalistiken, speciellt kvällspress, väljer en intim och emotionell 

brottsofferrapportering. I dessa exempel kan vi tolka beskrivningarna av flickorna som 

att de är vänliga och goda personer, samtidigt ger det en känslomässig effekt. Läsarna 

erbjuds uppfattningen om att det är sorgligt att flickorna blivit mördade eftersom de var 

så fina personer. I artiklarna som dessa citat är hämtade ur förekommer inga särskilda 

beskrivningar av brottet som en händelse utan journalistiken fokuserar på att gestalta 

mordoffer och beskriva deras personligheter. Lindgren och Lundström (2010) förklarar 

att brottsoffer har ett nyhetsvärde i sig och på så sätt har brottsofferrapportering blivit ett 

underhållningsformat. Liknande resultat går att hitta i Allerns (2002) forskning som 

visar att kommersiella nyhetsmedier tenderar att personifiera och vinkla nyheterna för 

att handla om känslor. 

 

Ett annat exempel på “duktighets”-diskursen är beskrivningen av hur ambitiösa 

flickorna är, de beskrivs nästan som felfria. Det poängterades flera gånger att Tova 

Moberg hade två extrajobb vid sidan av studierna samtidigt som hon tävlade i simning. 

Journalistiken framställer Lisa Holm som väldigt ung och duktig för att hon redan 

påbörjat sitt sommarjobb innan skolterminen tagit slut.  

 
Hon hade fått sommarjobb på ett kafé i Blomberg i Kinnekulle. Redan för tre veckor 
sedan gjorde hon sitt första arbetspass på kaféet och skötte sig galant. 
– Hon längtade efter att få komma igång att jobba, hon trivdes bra på jobbet och gillade 
sina kollegor, säger en vän. (Expressen, 2015-06-11, Lisas sista timmar) 

 

Journalistiken erbjuder läsarna att förstå hur duktig och ambitiös Lisa Holm var. Hon 

hade inte bara ett jobb, hon längtade dit och hon skötte sig galant när hon var där. I 

texterna är hon ett exempel på en “duktig flicka” som är glad trots att det är mycket folk 

vilket kan vara stressigt för en nyanställd på ett kafé. 

 
– Jag stod i kassan och serverade gästerna. Det var väldigt mycket folk men trots det 
var Lisa glad. Allt verkade som vanligt, säger Madelene Svedung. (Expressen, 2015-06-
11, Lisas sista timmar) 
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Det var efter jobbet en söndag i juni som Lisa Holm försvann (Skaraborgs tingsrätt, 

2015). Journalistiken valde att lägga fokus på att hon jobbade på kaféet och att hon 

aldrig kom hem efter arbetsdagens slut. Det faktum att hon jobbade, det vill säga var 

upptagen med ett respektabelt projekt och befann sig på en plats hon inte kan klandras 

för, gör henne mer idealisk än om hon inte hade varit på jobbet enligt Christies (2001) 

teori om det idealiska offret. Vi gör tolkningen att journalistikens fokusering på Lisa 

Holms sommarjobb gör henne mer idealisk. 

 
Tanken var att arbeta heltid inom hemtjänsten under sommaren, ett extrajobb hon hade 
vid sidan av gymnasiestudierna. (Expressen 2017-05-17, Tova planerade för sin 
student) 

 
I klubben jobbade hon också som ungdomstränare och i söndags eftermiddag skulle hon 
som vanligt ha nybörjargruppen i crawl. (Aftonbladet 2017-05-17, “Världen har 

förlorat en ängel”) 
 

Christies (2001) teori förklarar att ett offer ska ha varit upptagen med ett respektabelt 

projekt och varit på en plats hon inte kan klandras för vid tidpunkten för brottet, Tova 

Moberg uppfyller inte dessa kriterier. Ändå följer artiklarna om henne dramaturgin om 

hur historier om offer berättas på ett liknande sätt. Journalistiken väljer att gestalta 

flickorna som duktiga och respektabla. Tova Moberg var ambitiös och en duktig 

simmare, hade två jobb vid sidan om studierna. Lindgren och Lundström (2010) 

förklarar att journalistiken arbetar med ett narrativ som konstruerar offer som 

harmoniska. Enligt vår tolkning väljer journalistiken att gestalta Tova Moberg som 

duktig och ambitiös för att höja hennes status som offer. 

 

Genom att berätta hur “vanliga” de är kan journalistiken skapa identifikation som 

bygger på att väcka känslor och skapa allmänintresse. Nästan alla kan på ett eller annat 

sätt identifiera sig med flickorna som blivit mördade, om du inte är en tonåring själv 

kanske du har en dotter eller syster som är det. Journalistiken väljer att berätta hur Tova 

Moberg längtat efter studentbalen och tänkt på sin balklänning, precis som många andra 

flickor i hennes ålder. Lisa Holm gestaltas också som en “vanlig” flicka, hon kör moped 

och skulle snart få sommarlov. 
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I förhör berättar hennes mamma att dottern den sista tiden pratade mycket om framtiden 
och såg fram emot studentbalen. För vännerna visade hon bilder på klänningen hon 
skulle ha på sig. (Expressen, 2017-11-20, •Tova förbjöds att arbeta med män •Fick inte 

mingla på sin egen student) 
 

Tidigt på söndagsmorgonen tar Lisa Holm mopeden till jobbet. Hon kör genom 
kvarteret där hon växt upp och passerar morgonpigga grannar. (Expressen, 2015-06-11, 
Lisas sista timmar) 

 

Lindgren och Lundström (2010) förklarar att journalistiken vill placera offrens 

identiteter “innanför”, alltså som någon som platsar i det “normala”, för att maximera 

förutsättningarna för empati och identifikation. Enligt vår tolkning beskrivs Lisa Holm 

och Tova Moberg som “helt vanliga flickor” för att skapa intresse och empati hos 

läsarna genom igenkänning. Att de beskrivs som duktiga, omtyckta och felfria tolkar vi 

som journalistikens försök att ge flickorna hög status som offer vilket i sin tur också kan 

öka läsvärdet. Enligt Jewkes (2015) påverkas mediepubliken genom att ju mer de läser 

om brott ju mer rädsla skapas för att bli utsatt för brott. Rapportering av hur “vanliga” 

Lisa Holm och Tova Moberg var kan därför ha skapat en rädsla eftersom mediepubliken 

identifierar sig med flickorna. 

 

5.2 Skuldfri 

Det diskursiva temat “skuldfri” finns att hitta i artiklar om både Lisa Holm och Tova 

Moberg. Det som skiljer sig åt mellan fallen är att det bara finns diskurser som motsäger 

flickans oskyldighet i fallet Tova Moberg. I detta avsnitt diskuterar vi hur flickorna 

gestaltas som oskyldiga eller inte. 

 

5.2.1 En oskyldig flicka 

Journalistiken framställer Lisa Holm som en blyg flicka som aldrig skulle göra något så 

farligt som att följa med en främling. Alltså gestaltar journalistiken det som att det inte 

är hennes fel att hon blev mördad för hon vet bättre än att lita på främmande män. 

 
 Han berättade om sin dotters personlighet och betonade att hon aldrig skulle närma sig en  

främling.  
– Lisa var väldigt lik mig som ung. Oerhört blyg i nya situationer. Hon höll väldigt stort 
avstånd i en ny situation. (Aftonbladet, 2015-10-30, Lisa Holms far vittnade om mötet 
med 35-åringen: Glömmer aldrig den blicken) 
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Det finns ett citat i en av artiklarna om Tova Moberg som påminner mycket om citatet 

ovan. Inte heller Tova Moberg skulle enligt journalistiken göra något som att försvinna 

utan att höra av sig till sina föräldrar. Det poängteras att Tova Moberg är väldigt 

plikttrogen. Det tolkar vi som att journalistiken tillskriver henne egenskapen av att vara 

lydig, hon skulle inte bryta mot föräldrarnas regler. 

 
– Tova var väldigt plikttrogen, och hon skulle aldrig försvinna på det viset utan att höra 

av sig till föräldrarna, sådant gjorde hon aldrig, säger Maria Hällström (Expressen, 
2017-05-17, Tova planerade för sin student) 

 

I en av artiklarna benämns Lisa Holm som “barnet” (Expressen, 2015-11-04, Därför 

blev hon mördad) vilket enligt vår tolkning gör henne ännu mer oskyldig. Journalistiken 

markerar hur ung hon är genom att välja ett citat där hon kallas för barn vilket kan höja 

nyhetsvärdet. Enligt Jewkes (2015) får brottshändelser där ett barn är inblandat 

automatiskt ett högre nyhetsvärde. Eftersom både Lisa Holm och Tova Moberg är unga 

och kvinnliga uppfyller de det första kriteriet för vad Christie (2001) menar är ett 

idealiskt offer.  

 
– Lisa var slumpvis utvald. Det kunde ha varit joggerksan som skulle bli utsatt för hans 
sexuella lustar, det kunde ha varit någon av de andra flickorna på kaféet, sade han och 
lyfte fram DNA-fynden på Lisa Holms kläder som det starkaste beviset. (Expressen, 
2015-11-04, Därför blev hon mördad) 

 

Mordet på Lisa Holm framställs av journalistiken som ett sexualbrott där Lisa Holm var 

slumpvist utvald för att stilla 35-åringens sexuella lustar. Journalistiken tar upp 

faktumet att en kvinnlig joggerska dagen innan ska ha stött på 35-åringen och fått 

uppfattningen att han försökt lura henne med sig. Efter det misslyckade försöket blev 

istället Lisa Holm slumpvist utvald dagen efter. Familjen Holms advokat får även uttala 

sig om att det kunde ha varit någon annan av flickorna på kaféet som kunde blivit 35-

åringens offer.  

 

Eftersom journalistiken föreslår att den kvinnliga joggerskan eller flickorna på kaféet 

hade kunnat bli 35-åringens offer istället så tillskrivs han en preferens. Journalistiken 

ger oss därför uppfattningen att han inte har varit intresserad av ett manligt offer och att 

hans kriterium för offret har varit att kunna uppfylla hans sexuella lust. Lisa Holm 

gestaltas alltså slumpmässigt utvald men inom den kategorin han sökte efter, en person 

av kvinnligt kön. 
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Eftersom det var just en större och starkare man som förde bort och angrep Lisa Holm 

är det relevant att knyta an till Hirdmans (1988) teori om genus. Då 35-åringen är 

överlägsen den svaga och underordnade Lisa Holm blir hon ett offer för genusordningen 

som menar på att kvinnor har ett generellt lägre värde än män. 35-åringen har då hävdat 

sin makt som man och fört iväg en svagare flicka. Då Tova Moberg lyder ex-

pojkvännen lyder hon även genusordningen eftersom hon ”väljer” att vara underordnad 

honom. Enligt genusordningen gör hon allting rätt, hon är underordnad som kvinna och 

lyder mannen, men ändå blir hon mördad. När journalistiken väljer att berätta det 

framställs hon som skuldfri eftersom hon inte gjort något fel enligt genusordningen. 

 
– Hon fick inte göra något för honom, hon fick inte gå på fester, hon fick inte resa med 
klasskompisarna. Han var så svartsjuk på Tova så det fanns inte. (Expressen, 2017-05-

20, ✓ Ville ta taxikort och börja jobba ✓ Stoppades drogpåverkad på väg till 

trafikskolan) 
 

En av Expressens artiklar (2015-10-30, Han levde dubbelliv) beskrev mordet på Lisa 

Holm som sexuellt motiverat och oprovocerat. När brottet beskrivs med ord som dessa 

blir rapporteringen det som Demker och Duus-Otterström (2011) kallar för 

exkluderande. I den exkluderande rapporteringen blir alltså Lisa Holm ett slumpmässigt 

utvalt offer till den gränslösa och perversa mannen som utför ett ondskefullt brott. I 

fallet Tova Moberg finns en stor skillnad i rapporteringen, ex-pojkvännen gestaltas 

inkluderande till skillnad från 35-åringen som gestaltas exkluderande. Journalistiken 

erbjuder läsarna uppfattningen om ex-pojkvännen som en oansvarig och 

droganvändande man vilket gör rapporteringen om honom inkluderande. Flickorna 

gestaltas båda som skuldlösa men rapporteringen om fallet Tova Moberg blir mer 

inkluderande på grund av gestaltningen av gärningsmannen. 

 

5.2.2 En skuldbelagd flicka 

Den stora skillnaden mellan fallet Lisa Holm och fallet Tova Moberg är att 

journalistiken menar att vem som helst hade kunnat bli offer för 35-åringen medan det 

bara är Tova Moberg som kunde bli offer för ex-pojkvännen. I citaten vi diskuterat 

tidigare i kapitlet har båda flickorna gestaltats som oskyldiga men det finns även 

exempel som gestaltar Tova Moberg som mindre oskyldig. Enligt journalistiken är Tova 

Moberg medveten om hur farlig ex-pojkvännen är men hon väljer ändå att inte lämna 

honom. 
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I slutet skrev hon inte bara för sig själv - utan riktade sig även till de som skulle läsa 
texterna om hon blev mördad. “Jag fixar inte detta, det blir bara värre & värre. Nästa 
gång dödar han mig.” “Det finns bevis, ett rött o silvrigt usb med bilder på märkena. 

Det ligger i en rosa låda i en låda under min säng.” (Expressen, 2017-11-28, Mördade 
Tovas gömda låda med bevis mot exet). 

 

I citatet ovan har journalisten valt att publicera ett utdrag ur Tova Mobergs dagbok där 

hon berättar var hon gömt ett minne med foton på blåmärken efter hon blivit 

misshandlad. Enligt journalistiken är det ett stycke hon skrivit i hopp om att någon ska 

läsa det om hon blir mördad. Ett annat stycke ur dagboken som journalisten väljer att 

citera lyder “nästa gång dödar han mig”. Då erbjuder journalistiken läsarna tolkningen 

att Tova Moberg vet om att hon kommer bli mördad av ex-pojkvännen och är medveten 

om faran att vara med honom.  

 
Tova Moberg skulle på fest till en kompis i en by utanför Hudiksvall på lördagskvällen. 
Men i stället valde hon av okänd anledning att åka till gården utanför Forsa. (Expressen, 
2017-05-17, Tova planerade för sin student) 

 
Trots uppbrottet bestämde sig ändå Tova i lördags för att åka och besöka expojkvännen 

på gården söder om Hudiksvall. Dagen innan hade exet köpt “massa sprit och piller” 

enligt en nära anhörig till honom. (Expressen, 2017-05-20, ✓ Ville ta taxikort och börja 

jobba ✓ Stoppades drogpåverkad på väg till trafikskolan) 

 

När Tova Moberg väljer att besöka ex-pojkvännen samma kväll som hon blev mördad 

väljer journalisterna att använda formuleringarna av okänd anledning, trots och ändå. 

Det ger oss uppfattningen att Tova Moberg är medveten om riskerna när hon väljer att 

åka dit och därför klandras av journalistiken. Enligt Jewkes (2015) är det inte ovanligt 

att kvällspress skuldbelägger offret. Lloyd och Ramon (2017) kom fram till att det är 

speciellt vanligt i fall där en man mördat sin partner. Kvinnan skuldbeläggs av 

journalistiken och kan gestaltas som delvis ansvarig till brottet medan mannen kan 

gestaltas som kär och mördade på grund av svartsjuka. Ex-pojkvännen gestaltades som 

kontrollerande, våldsam och svartsjuk (Aftonbladet, 2018-02-16, Så blev han en 

mördare), det tolkar vi som att journalistiken försöker förklara varför han mördade 

Tova Moberg. Enligt citatet nedan vet Tova Moberg att hon svävar i livsfara på grund 

av ex-pojkvännen och journalistiken erbjuder läsarna uppfattningen om att hon får 

“skylla sig själv” som åker hem till denna farliga man. 
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I de sista inläggen, som är skrivna i februari i år i samband med att förhållandet tar slut, 
redogör Tova för hur hon regelbundet blir misshandlad. Samtidigt framgår det att hon 
känner att hon svävar i livsfara. (Expressen, 2017-11-28, Mördade Tovas gömda låda 

med bevis mot exet) 
 

Journalistiken framställer det som att Tova Moberg valt att skydda sin ex-pojkvän trots 

att hon framställs som medveten om att det han gör är fel. De beskriver hur hon inte 

velat vara med i förhör mot ex-pojkvännen angående misshandel, att det var föräldrarna 

som övertalat henne att avsluta förhållandet och hur hon har gömt sina blåmärken. Att 

journalistiken gestaltar henne som att hon väljer att skydda ex-pojkvännen ger Tova 

Moberg mindre status som ett idealiskt offer då hon inte bara har en relation till 

gärningsmannen utan även är på hans sida. Detta är ett exempel på när Tova Moberg 

lyder under genusordningen som Hirdman (1988) förklarat. I citaten nedan erbjuder 

journalistiken oss uppfattning om att Tova Moberg är den underlägsna kvinnan i 

förhållandet som lyder den överlägsna mannen och därför inte vågar eller vill vittna mot 

honom. Tidigare har vi konstaterat att Tova Moberg lydde under genusordningen och på 

så sätt gestaltades som skuldfri. I detta exemplet blir hon istället skuldbelagd eftersom 

hon enligt journalistiken är medveten om att ex-pojkvännen gör fel när han misshandlar 

henne och hon ändå väljer att fortsätta lyda genusordningen trots faran. 

 
När polisen kallade till förhör sa Tova att hon inte vill medverka i utredningen eftersom 
hon inte ville göra 22-åringens liv “till ett helvete”. Tova förstod att hon svävade i 
livsfara. (Expressen, 2017-11-20, •Tova förbjöds att arbeta med män •Fick inte mingla 
på sin egen student) 

 
Föräldrarna lyckades övertala Tova att avsluta relationen. (Aftonbladet, 2018-02-16, Så 
blev han en mördare) 

 
Hon kom med olika bortförklaringar om att hon hade slagit sig, berättar mamman i 
förhör. (Expressen, 2017-11-20, •Tova förbjöds att arbeta med män •Fick inte mingla 

på sin egen student) 
 

Enligt journalistiken har Tova Moberg varit medveten om att ex-pojkvännen inneburit 

en livsfara, det framgår hur det inte var hon som avslutade förhållandet utan föräldrarna 

och att hon var medveten om faran när hon åkte hem till ex-pojkvännen den kvällen hon 

blev mördad. Lisa Holm blir inte gestaltad som medveten om en livsfara och på så sätt 

mer oskyldig, men det finns ett exempel på när journalistiken ger oss tecken på en sorts 

medvetenhet. Journalistiken har gett oss bilden av att Lisa Holm och 35-åringen var 
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främlingar för varandra och saknade några kopplingar men det finns ett exempel på 

någon form av “relation” mellan dem. Enligt journalistiken måste hon ha känt till 35-

åringen eftersom hon känt att han iakttog henne och kollegorna. 

 
Uppgifter i “Nya Efterlyst”: Lisa Holm och hennes kollegor kände sig iakttagna av 35-
åringen. (Expressen, 2015-09-02, De kände sig betraktade) 

 

Journalisten valde att använda ordet iakttagen vilket kan ge tolkningen om att Lisa 

Holm och kollegorna uppfattar att något inte står rätt till. Detta kan ha påverkat 

gestaltningen om att Lisa Holm var helt ovetande om att hon var i någon fara. En annan 

benämning istället för iakttagen hade alltså kunnat ge en helt annan oskyldig kontext. 

Det är därför viktigt att poängtera varför ordet har en betydande mening i gestaltningen 

av Lisa Holm som offer då hennes gestaltning som en ovetande flicka förändras. I 

artikelns rubrik användes ordet betraktade istället för iakttagen. Orden kan i detta 

sammanhang ha två helt olika betydelser eftersom att betrakta någon, enligt vår 

uppfattning, är mer oskyldigt än att iaktta någon. Det är därför svårt att få en förståelse 

om vad journalistiken vill förmedla för bild av Lisa Holm som medvetande. 

 

Relationen mellan Tova Moberg och hennes ex-pojkvän gör henne mindre idealisk. Hon 

är svagare och underlägsen men på grund av att de har ett destruktivt förhållande och 

hon väljer att besöka honom får hon inte lika hög status som offer i journalistiken. Lisa 

Holm och 35-åringen gestaltas som varandras motsatser, hon är oskyldig och god 

medan han är den onda som utsatt en oskyldig flicka för ett brott. Christie (2001) menar 

att ju mer idealisk den ena aktören är ju mer idealisk blir den andra. “Den idealiska 

gärningsmannen liknar inte offret. Han är ur moralisk synvinkel svart i jämförelse med 

det vita offret” (Christie, 2001, s. 55). Vi tolkar att uppfattningen om hur ond 35-

åringen är gör Lisa Holm till en ännu godare person. Han är en av anledningarna till att 

hon blir ett idealiskt offer medan ex-pojkvännen är en anledning till att Tova Moberg 

inte blir lika idealisk. 

 

5.3 Förutsägbar 

Utgångspunkterna i vår studie är gestaltningen av respektive mordoffer och relationen 

till gärningsmannen. För att kunna studera hur relationerna representeras krävs en 

förståelse om representationen av gärningsmännen som personer också. De diskursiva 
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mönstren att mannen är oväntad och väntad som mördare förekommer i artiklar om 

både 35-åringen och ex-pojkvännen.  

 

5.3.1 Den oväntade mördaren 

Nyhetsjournalistiken beskriver ex-pojkvännen som en “normal kille för sin ålder” och 

enligt journalistiken gör han inga “hyss” som ingen annan inte skulle göra. Enligt vår 

tolkning väcker citatet nedan frågor som “varför skulle han vara en mördare när han är 

lika normal som alla andra?”. 

 
– Jag tyckte han var en helt normal kille som hade lite små hyss för sig, typ festade och 
så. Inget mer med det, säger en bekant. 
– Han var väl ungefär som mig, eller nästan alla i den åldern, ganska “busig” gillade att 

hitta på rackartyg. (Expressen, 2017-05-20, ✓ Ville ta taxikort och börja jobba ✓ 

Stoppades drogpåverkad på väg till trafikskolan) 
 

I citatet ovan har Expressen publicerat ett citat från en bekant till ex-pojkvännen. Han 

gestaltas då som en “helt vanlig kille” utan några anledningar till att vara en mördare. 

Även om 35-åringen som mördade Lisa Holm stämmer in bättre på kriterierna över den 

idealiska gärningsmannen eftersom han är en främling för offret så gestaltas han också 

som en oväntad mördare i det empiriska materialet. Här berättar journalistiken för oss 

att en välutbildad hantverkare inte är en trolig mördare. Hans kollegor och arbetsgivare 

som får uttala sig är chockade över att han misstänks för mordet eftersom han är en 

flitig och trevlig man. När ex-pojkvännen beskrivs som en “normal kille för sin ålder” 

och 35-åringen beskrivs som en duktig hantverkare befinner de båda sig på det som 

Lindgren och Lundström (2010) menar är insidan. Gärningsmännen befinner sig alltså 

på “rätt” sida av det normala och blir därför de oväntade förövarna. Flickorna har hela 

tiden befunnit sig på insidan och när gärningsmännen befinner sig på samma sida blir 

alla aktörer mindre idealiska. Enligt Lindgren och Lundström (2010) vill journalistiken 

ofta placera offret och gärningsmannen på olika sidor för att göra aktörerna så idealiska 

som möjligt. Citatet nedan är ett exempel på när 35-åringen gestaltats på insidan men 

också som det Demker och Duus-Otterström (2011) menar är inkluderande eftersom 

journalistiken gestaltar honom som en “vanlig” man och inte som en psykopat. 
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Spelar inte. Knarkar inte. Super inte. Har inga lån eller skulder. Allt enligt 
personutredningen, som också visar att kollegorna är helt oförstående inför 
misstankarna. [...] 
– Han är världens lugnaste, trevligaste och mest välutbildade hantverkare, sa en 
Blombergsbo i rätten igår. (Expressen, 2016-10-30, Han levde dubbelliv) 

 

5.3.2 Den förväntade mördaren 

Det finns även diskurser som beskriver motsatsen, att gärningsmännen befinner sig på 

utsidan och är en förväntad mördare. Kvällspress beskriver ofta förövare som 

människor med personlighetsstörningar (Ghersetti & Hjort, 2007) och enligt Lindgren 

och Lundströms (2010) forskning finns det ofta spår i brottsrapporteringen av att 

gärningsmännens identiteter konstrueras som någon utanför “det normala” i samhället. I 

citatet nedan gör vi tolkningen att 35-åringen är en avvikande typ som inte bara har två 

personligheter, den ena är dessutom något som absolut är utanför “det normala” när han 

beskrivs som en sadistisk sexualmördare. Det ger oss uppfattningen av att han är ond 

och farlig. På liknande sätt beskrivs ex-pojkvännen som kontrollerande och elak. 

 
Efter två rättegångsdagar finns det två sidor av honom. En sadistisk sexualmördare, 
enligt de som vill se honom dömd. Världens lugnaste och trevligaste hantverkare, enligt 

andra. (Expressen, 2015-10-20, Han levde dubbelliv) 

 
Utredningen ger en bild av vilken kontroll han hade över Tova under deras två år långa 
förhållande. Genom både vittnesmål och hennes egna ord framgår det att han i detalj 
försökte styra vem hon umgicks med, var hon jobbade och vad hon gjorde på fritiden. 
(Expressen, 2017-11-20, •Tova förbjöds att arbeta med män •Fick inte mingla på sin 

egen student) 

 

Båda gärningsmännen har fått genomgå personutredningar som journalistiken väljer att 

berätta om. Andra människor, bekanta och arbetsgivare, som det inte framgår hur väl 

det känner gärningsmannen, får uttala sig om hans personlighet. I fallet Lisa Holm 

uttalar sig dessutom en man som benämns som “en av landets främsta experter på 

sexualbrottslingar” om 35-åringens personlighet. Enligt Ghersetti och Hjort (2007) är 

det inte ovanligt att “experter” får värdera de misstänkta utan att det klargjorts om de 

träffat den de uttalar sig om eller inte.  
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Expressen väljer att lyfta expertens uttalande om att 35-åringens egenskaper inte är 

ovanliga för en mördare. I citatet nedan gestaltar alltså journalistiken honom som den 

förväntade mördaren. 

 
Det är inte helt ovanligt att det rör sig om en “acceptabelt anpassad” person i 
samhället, skriver Niklas Långström. Ofta med praktiska yrken, såsom chaufför eller 

hantverkare. 
“Fast partner och egna barn förekommer hos ganska många. Socialt umgänge 
därutöver är dock ofta begränsat”, skriver Niklas Långström. Det är mer regel än 
undantag att gärningsmannen saknar tidigare känd vålds- eller sexualbrottslighet. 

(Expressen, 2015-10-30, Han levde dubbelliv)  
 

35-åringen gestaltas alltså som både en oväntad och en förväntad gärningsman, något 

som ex-pojkvännen också gör men under andra diskurser. Sättet som förhållandet 

mellan Tova Moberg och mannen som mördade henne gestaltas på gör att ex-

pojkvännen även representeras som en förväntad mördare. Deras förhållande beskrivs 

som destruktivt och det poängteras hur mycket makt ex-pojkvännen hade över Tova 

Moberg. Expressen (2017-11-20, •Tova förbjöds att arbeta med män •Fick inte mingla 

på sin egen student) citerar ett SMS som Tova Moberg fick av honom “Du ska lyda mig 

till 100%”. 

 

5.3.3 Den manliga mördaren 

Utifrån de egenskaper som gärningsmännen tillskrivs gestaltas de som mer maskulina. 

Ex-pojkvännen beskrivs inte bara som en mördare utan en brutal mördare, en man som 

är äldre än flickan och som styr hennes liv, han är dominant och kontrollerande. Ex-

pojkvännen får en status som en överlägsen äldre och brutal man som Tova Moberg är 

underordnad. Utifrån Hirdmans (1988) teori om genusordningen platsar ex-pojkvännen 

in i det som bildar en stereotypisk bild av en överlägsen man medan Tova Moberg blir 

den svaga och undergivna kvinnan. Detta beskrivs i citatet nedan där någon som 

benämns som “en nära anhörig till 22-åringen” får uttala sig om förhållandet. När det 

publiceras väljer journalistiken att berätta hur mycket större och starkare ex-pojkvännen 

var och då erbjuds läsarna uppfattningen om att Tova Moberg var chanslös eftersom 

hon var fysiskt underlägsen.  
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– Som han berättade så hade de stått och knuffat på varandra. Men eftersom han är så 
mycket större och starkare än Tova så hade hon farit in i hörnet på en byrå eller nåt, så 

hon får ett stort blåmärke under ögat. (Expressen, 2017-05-20, ✓ Ville ta taxikort och 

börja jobba ✓ Stoppades drogpåverkad på väg till trafikskolan) 

 
Mot slutet av gymnasiestudierna blev han tillsammans med den tre år yngre Tova, en 

flicka från Njutånger utanför Hudiksvall. (Expressen, 2017-05-20, ✓ Ville ta taxikort 

och börja jobba ✓ Stoppades drogpåverkad på väg till trafikskolan) 

 

35-åringen som mördade Lisa Holm benämns ofta som “hantverkaren” vilket 

konstruerar hans identitet som en manlig man med ett typiskt maskulint yrke. På så sätt 

upprätthålls genusordningen av journalistiken eftersom han gestaltas som en stor och 

stark man som mördar den svaga flickan. 

 
– Det är oerhört rått och brutalt. Jag vill mena att avsikten hela tiden varit att döda sitt 
offer. Det tyder också på att dödandet är en del i den sexuella tillfredsställelsen. Det är 
ingen våldtäkt som gått över styr och “råkat” blir såhär. Det finns inget som tyder på att 
det varit någon penetrering eller annat sexuellt övergrepp. Avsikten har varit att föra 
bort henne, hänga upp henne och tejpa henne. Och detta av den sexuella njutningen, 

sade han. (Expressen, 2015-11-04, Därför blev hon mördad) 
 

I detta citat erbjuder journalistiken oss att tolka 35-åringens personlighet som farlig. Ord 

som brutalt och sexuella tillfredsställelsen tyder på att han är ond och njöt av att mörda. 

I beskrivningen av ex-pojkvännen fokuserade journalistiken på hur ond han var mot 

Tova Moberg när hon levde medan beskrivningen av 35-åringen fokuserar på hur ond 

han var i genomförandet av mordet. 

 

5.4 Farlighet 
Den stora skillnaden mellan fallen är det faktum att Tova Moberg hade haft en relation 

till sin mördare medan 35-åringen var okänd för Lisa Holm. Det diskursiva temat 

“farlighet” finns i det empiriska materialet rörande båda mördarna men i olika former. 

 

35-åringen bodde och arbetade i samma område som Lisa Holms arbetsplats låg men 

enligt Skaraborgs tingsrätts dom (2015) fanns det ingen känd relation mellan honom 

och Lisa Holm. Han är alltså en främling och beskrivs också som just en främling av 

journalistiken. Expressen väljer att benämna 35-åringen som en gästarbetare från 

Litauen, något som vi tolkar som ett sätt att poängtera att han inte är “en av oss”. 
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Inom en månad väntas åklagaren Lars-Göran Wennerholm väcka åtal mot den 35-åriga 
litauiske gästarbetaren som på sannolika skäl sitter häktad misstänkt för mordet på Lisa 

Holm. (Expressen, 2015-09-02, De kände sig betraktade) 
 

 Här är ett exempel på när 35-åringen gestaltas som det Lindgren och Lundström (2010) 

menar är en förövare på utsidan. Hans identitet konstrueras utanför det “normala 

svenska samhället” och är inte en del av “oss” och han blir därför externaliserad. Men 

det faktum att 35-åringen externaliseras gör honom till en mer idealisk gärningsman 

enligt Christies (2001) teori som menar att en farlig man som kommer långt bortifrån är 

den allmänna bilden av en gärningsman. Enligt vår tolkning blir både historien om fallet 

Lisa Holm och 35-åringens identitet som mördare mer idealisk när journalistiken 

gestaltar honom som en främling. 

 

5.4.1 Farligt förhållande 

Ex-pojkvännen har misshandlat Tova Moberg under fler tillfällen vilket journalistiken 

väljer att berätta. Förhållandet konstrueras som våldsamt och ohälsosamt, varken Tova 

Moberg eller ex-pojkvännen mår enligt våra tolkningar bra i relationen. Ex-pojkvännen 

framställs som kontrollerande, journalistiken beskriver hur han har styrt Tova Mobergs 

liv genom att förbjuda henne att träffa vänner, jobba med manliga kollegor, gå till 

simträningarna och mingla på sin student. Om hon inte följde hans regler hotade han att 

döda henne. Precis som vi tidigare konstaterat lyder Tova Moberg under den rådande 

genusordningen eftersom hon blir underlägsen ex-pojkvännen genom hans kontroll och 

hot. När han gestaltas som en ond och farlig man blir han mer idealisk enligt Christies 

(2001) teori som menar att gärningsmannen ska vara så farlig som möjligt för att uppnå 

hög status. 

 
19-åriga Tova Moberg förbjöds att gå på simträningar - och fick inte arbeta med 

manliga kolleger i hemtjänsten.  
Om hon minglade på sin studentdag skulle hon bli “sönderslagen samma kväll”. 
Så misstänkts pojkvännen ha styrt hennes liv med våld och dödshot. (Expressen, 2017-
11-20, •Tova förbjöds att arbeta med män •Fick inte mingla på sin egen student) 

 

Journalistiken benämnde förhållandet som “skräcken” och “våldsspiralen” (Expressen, 

2017-11-18, Mördade Tovas gömda låda med bevis mot exet) vilket erbjuder läsaren en 

uppfattning om hur farlig deras relation var. Enligt vår tolkning ger journalistiken en 
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bild av relationen som under flera år varit ett startskott som ledde fram till mordet. Det 

vill säga att våldet som präglat deras förhållande gör att mordet inte var oväntat. 

 
“Då sa han nånting i stil med ‘Jag kanske inte dödar dig direkt, jag kanske gräver ett 
hål på gården med en sten över och låter dig plågas till döds där nere’”. (Expressen, 

2017-11-20, •Tova förbjöds att arbeta med män •Fick inte mingla på sin egen student) 
 

Han misshandlade och hotade henne: “Ibland är det underbart och ibland är det 
verkligen ett levande helvete. Då funderar jag verkligen på varför jag är kvar med 
honom och om det är värt all smärta”, skriver hon i sin dagbok. (Aftonbladet, 2018-02-

16, Så blev han en mördare) 
 

Som ett annat “bevis” på hur dåligt förhållandet var väljer journalistiken att lyfta fram 

ett citat som berättar hur lycklig Tova Moberg var utan ex-pojkvännen. Journalistiken 

erbjuder oss att förstå att den “gamla” Tova Moberg har kommit tillbaka sedan 

förhållandet avslutas, då konstrueras också en uppfattning om att ex-pojkvännen har 

haft ett dåligt inflytande i hennes liv. Den onda ex-pojkvännen som journalistiken 

framställer honom som har inte bara hotat och styrt Tova Mobergs liv utan också 

förändrat henne från vad hon en gång var. Eftersom journalistiken ger oss uppfattningen 

om att Tova Moberg mådde bättre av att avsluta förhållandet ger journalistiken också 

möjligheten att återkoppla till frågan om varför Tova Moberg inte valt tidigare att 

avsluta det destruktiva förhållandet som beskrevs som “skräcken” (Expressen, 2017-11-

18, Mördade Tovas gömda låda med bevis mot exet). Det går att tolka detta som en 

skuldbeläggning av Tova Moberg för att hon stannat i förhållandet så pass länge trots att 

hon enligt journalistiken var rädd för sitt liv när hon var med honom. Lloyd och Ramon 

(2017) förklarar att det inte är ovanligt att kvinnliga offer skuldbeläggs av kvällspress 

när det gäller våld i nära relationer.  

 
– Det är så sorgligt. Hennes pappa beskriver hur Tova blivit en ny människa sedan hon 
avslutade det här destruktiva förhållandet tidigare i våras. Det var som gamla Tova 
kommit tillbaka, hon var mycket gladare och började umgås mer med kompisar igen, 
säger Tommy Hällström. (Expressen, 2017-05-17, Tova planerade för sin student) 

 

Enligt Christies (2001) teori kan gifta kvinnor (vilket vi här kan likna Tova Moberg 

med då hon hade haft en lång relation med och valde att besöka sin gärningsman) inte 

uppnå status som idealiskt offer. Anledningen beror delvis på att det tidigare inte varit 

ett brott att misshandla sin fru och då var inte kvinnorna heller offer. Även om det idag 
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är ett brott att misshandla och mörda sin flickvän faller det inom den rådande 

genusordningen. Vi tolkar journalistikens gestaltning av förhållandet som ett försök att 

ge en förklaring på hur ex-pojkvännen var och hur det ledde till att han mördade Tova 

Moberg. Ett konkret exempel på detta är en rubrik i Aftonbladet (2018-02-16) som löd 

“Så blev han en mördare”.  

 

5.4.2 Den farliga mördaren 

Ghersetti och Hjort (2007) kom i sin studie fram till att det är vanligt att kvällstidningar 

beskriver hur den misstänkta gärningsmannens liv såg ut innan brottet. Enligt vår 

tolkning väljer kvällstidningarna att berätta om gärningsmannens personliga egenskaper 

för att skapa underhållning och intresse, historien om den oväntade mördaren kan vara 

mer spännande än historien om det väntande. Allern (2002) har konstaterat att 

kombinationen av underhållning och nyheter är viktigt för nyhetsmedier som är 

beroende av att sälja lösnummer. Ett exempel på detta är när journalistiken framställer 

ex-pojkvännen som en misslyckad man dömd för narkotikabrott och utan jobb. 

Eftersom journalistiken väljer att berätta att han inte gjort värnplikten, lever på 

ersättning och inte taxerat en krona (Expressen, 2017-05-20, ✓ Ville ta taxikort och 

börja jobba ✓ Stoppades drogpåverkad på väg till trafikskolan) erbjuder det 

mediepubliken uppfattningen att han inte lyckats med sitt liv. 

 
Men det blev aldrig någon taxilegitimation. En tid efter att han flyttat stoppade polisen 
honom i en bil på väg till trafikskolan. Hans ögon var rödsprängda, glansiga och 
skakiga, enligt polisens anteckningar. Mannen intygade att han inte tagit några droger 

sedan sist, men tester visade på nytt att han hade THC i blodet. Och på nytt dömdes han 
till dagsböter för ringa narkotikabrott. Den här gången även för rattfylleri. Körkortet 

återkallades. (Expressen, 2017-05-20, ✓ Ville ta taxikort och börja jobba ✓ Stoppades 

drogpåverkad på väg till trafikskolan) 
 

Det finns alltså exempel på när båda gärningsmännen gestaltats som oväntade mördare 

men även väntade. Beroende på hur gärningsmannen gestaltats påverkas 

representationen av offret. När ex-pojkvännen gestaltas som ond och 35-åringen 

beskrivs som en främmande man blir flickorna mer idealiska som offer och när 

gärningsmännen beskrivs tvärtom blir flickorna mindre idealiska. Vår uppfattning är att 

journalistiken vill gestalta aktörerna som idealiska för att kunna förmedla den typiska 

berättelsen om en oskyldig flicka som försvinner och blir mördad av en ondskefull och 
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farlig man. Att berätta om gärningsmännens liv innan morden och gestalta deras 

personligheter kan vara för att skapa underhållande läsning och sälja lösnummer. 

 

5.5 Sammanfattning 

I det empiriska materialet beskrivs Lisa Holm och Tova Moberg som duktiga och 

ambitiösa flickor. Båda gestaltas som oskyldiga och fysiskt underlägsna 

gärningsmannen men det finns även exempel där Tova Moberg klandras av 

journalistiken för att välja att vara med den farliga ex-pojkvännen och på så sätt 

skuldbeläggs hon. Lisa Holm framställs som ett mer idealiskt offer eftersom hon saknar 

relation till gärningsmannen och kan därför inte bli klandrad för mordet vilket Tova 

Moberg delvis blir. 

 

Gärningsmännen beskrivs i det empiriska materialet som både ondskefulla och 

överlägsna deras offer men även som “vanliga” män. Ex-pojkvännen beskrivs som en 

typisk man för sin ålder och 35-åringen som en trevlig och duktig hantverkare vilket gör 

de till mindre idealiska gärningsmän. Beskrivningarna om gärningsmännens onda 

egenskaper som att de var brutala och kontrollerade motsäger att de var oväntade som 

gärningsmän och gör de mer idealiska som mördare.  

 

Relationen mellan offer och gärningsmännen är avgörande för hur offret beskrivs. På 

grund av sitt förhållande med ex-pojkvännen skuldbeläggs Tova Moberg av 

journalistiken eftersom hon gestaltas som medveten om att hennes liv var i fara och inte 

agerade för att stoppa honom. Relationen till ex-pojkvännen gör Tova Moberg till ett 

mindre idealiskt offer medan Lisa Holms icke-relation till 35-åringen gör henne till ett 

mer idealiskt offer. Enligt våra tolkningar av det empiriska materialet lyder Tova 

Moberg under genusordningen eftersom hon ”väljer” att vara underordnad ex-

pojkvännen medan Lisa Holm istället blir ett offer för genusordningen då den 

överordnade 35-åringen tar sig rätten att mörda henne. 
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6 Slutsats och diskussion  
Vår studie har haft som syfte att undersöka hur unga kvinnliga mordoffer gestaltas i 

svensk kvällspress beroende på deras relation till respektive gärningsman. Vi har 

studerat rapporteringen om Lisa Holm som mördades av en man som hon inte hade 

någon tidigare koppling till samt rapporteringen om Tova Moberg som mördades av 

hennes ex-pojkvän. I detta avsnitt redovisar och diskuterar vi våra slutsatser om hur 

respektive flicka gestaltades av journalistiken och hur relationen till gärningsmannen 

har påverkat gestaltningen. Våra frågeställningar om hur respektive aktör framställs och 

vilka likheter och skillnader det finns i gestaltningen av offren studerade vi genom 

Faircloughs kritiska diskursanalys. 

 

6.1 Slutsats 

Vår huvudfråga löd hur representerar nyhetsjournalistiken unga kvinnliga mordoffer 

beroende på deras relation till gärningsmannen? För att kunna svara på det ställde vi 

tre forskningsfrågor som vi besvarar i detta avsnitt. 

 

För att svara på frågan hur Lisa Holm och Tova Moberg gestaltas av 

nyhetsjournalistiken analyserade vi vilka ord flickorna benämndes med, vilka 

egenskaper som presenterades och hur journalistiken valde att beskriva dem. Enligt vår 

tolkning gestaltade kvällspressen Lisa Holm och Tova Moberg främst som två unga och 

oskyldiga flickor. De beskrevs som unga genom att nämna deras ålder, att de var 

gymnasieelever som ännu inte tagit studenten och såg fram emot sommaren för att 

sommarjobba och tjäna sina egna pengar. Ett annat exempel är att Lisa Holm beskrevs 

som ett barn. Både Lisa Holm och Tova Moberg beskrevs även som duktiga och 

ambitiösa eftersom journalistiken poängterade att de hade extrajobb vid sidan av 

studierna och Tova Moberg beskrevs som en duktig tävlingssimmare. Enligt 

journalistiken skulle ingen av flickorna frivilligt försvinna utan att höra av sig till sina 

föräldrar. En annan likhet är att båda flickorna beskrivs som fina och goda människor 

som är omtyckta av sin omgivning. Alltså är det främst deras positiva egenskaper som 

journalistiken väljer att beskriva flickorna med och inga uppenbart negativa egenskaper 

nämns, något som Lindgren och Lundström (2010) menar förstärker uppfattningen om 

att offret är oskyldigt. 
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Vår andra forskningsfråga undersöker vilka likheter och skillnader det finns i 

gestaltningen av Lisa Holm respektive Tova Moberg. På de allra flesta sätt gestaltades 

de båda flickorna väldigt likt, alltså så som vi beskrev i föregående stycke. En markant 

skillnad finns och det är att Tova Moberg inte alltid gestaltas som oskyldig vilket Lisa 

Holm gör. Eftersom journalistiken erbjuder uppfattningen om att Tova Moberg är 

medveten om hur farlig gärningsmannen är men ändå väljer att besöka honom gestaltas 

hon inte som lika oskyldig. Enligt vår tolkning klandrar journalistiken henne eftersom 

de ifrågasätter varför hon gick till ex-pojkvännen kvällen hon mördades, exempelvis 

används ord som ändå, trots samt av okänd anledning. Journalistiken berättar att hon 

skyddat honom vid tidigare polisutredningar, gömt sina blåmärken för föräldrarna och 

att det inte var hon själv som avslutade förhållandet. Eftersom hon enligt journalistiken 

var medveten om att hon svävade i livsfara men inte gjorde något åt det tolkar vi det 

som att journalistiken erbjuder uppfattningen om att “hon får skylla sig själv”. Detta är 

den enda skillnaden mellan gestaltningen av Tova Moberg och Lisa Holm som vi fann i 

det empiriska materialet. 

 

Sist frågade vi hur offrets relation till gärningsmannen påverkade gestaltningen av 

offret. Det vi kom fram till var att relationen mellan offer och gärningsman är 

avgörande för journalistikens gestaltning av offret. Journalistiken beskrev Tova 

Mobergs och ex-pojkvännens förhållande som destruktivt, våldsamt och att Tova 

Moberg mådde bättre när förhållandet avslutats. När deras relation gestaltas som 

destruktiv och journalistiken berättar att Tova Moberg väljer att ändå vara med ex-

pojkvännen sjunker hennes status som offer. Hon är inte längre lika idealisk eftersom 

hon har en farlig relation till gärningsmannen och på så sätt väljer att utsätta sig själv för 

en fara. Lisa Holm och 35-åringen hade ingen relation och hon beskrevs som 

slumpmässigt utvald, det ger henne hög status som offer. Det framgår vid ett tillfälle i 

det empiriska materialet att Lisa Holm var medveten om 35-åringens existens men inte 

att hon var medveten om faran vilket Tova Moberg enligt journalistiken var. Christies 

(2001) teori säger att ett idealiskt offer inte har någon relation till sin gärningsman. 

Enligt vår tolkning av analysen tillsammans med teorin om det idealiska offret påverkas 

journalistikens gestaltning av offret så fort någon form av relation till gärningsmannen 

nämns. Den ideala bilden av gärningsman och offer påverkar varandra och ju mer 

idealiskt en gärningsman är, ju mer idealisk blir då också offret och tvärtom. I artikeln 

som beskrev att Lisa Holm kände sig iakttagen eller betraktad av 35-åringen och var 

medveten om hans existens gestaltades hon som mindre idealisk än vad hon var i övriga 
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artiklar där den diskursen inte fanns. När 35-åringen inte gestaltas som en främling är 

han inte lika idealisk som gärningsman. Det är inte bara relationen mellan aktörerna 

som påverkar journalistikens gestaltning av offret utan även beskrivningen av mördaren 

gör det. Christie (2001) förklarar att offrets och mördarens ”idealiskhet” går hand i 

hand, ju mer idealisk den ena är, ju mer idealisk blir den andra. Exempelvis beskrivs 35-

åringen som en trevlig och duktig hantverkare vilket gör honom till en mindre idealisk 

som gärningsman, då sjunker också Lisa Holms status som offer. När han beskrivs som 

en sadistisk sexualmördare höjs bådas status som idealiska eftersom han då är farlig och 

inte längre en trevlig hantverkare. Alltså påverkas Lisa Holms status som mer eller 

mindre idealiskt offer trots att hon själv är lika idealisk hela tiden. 

 

För att sammanfatta kom vi fram till att relationen mellan offer och gärningsman har 

stor påverkan på hur nyhetsjournalistiken gestaltar offret, så fort någon form av relation 

nämns sjunker hennes status som offer. 

 

6.2 Diskussion 

Syftet med vår studie har varit att undersöka hur unga kvinnliga mordoffer gestaltas i 

kvällspress beroende på deras relation till gärningsmannen. Vår avsikt har inte varit att 

konstatera hur journalistiken bör gestalta ett mordoffer utan hur de faktiskt gestaltar 

Lisa Holm och Tova Moberg. Vårt huvudsakliga resultat visade att relationen till 

gärningsmannen har stor påverkan på gestaltningen av offret och är avgörande för hur 

hög status hon får som idealiskt offer i journalistiken.  

 

Att unga kvinnliga mordoffer kan uppnå olika hög status som offer trots att många av 

omständigheterna är liknande kan enligt vår uppfattning göra att mediepubliken känner 

mer empati för vissa mordoffer än andra. Vi tror att fallet Lisa Holm kan ha väckt mer 

empati hos mediepubliken eftersom hon gestaltas som ett mer idealiskt offer. Vår 

tolkning är att journalistiken vill gestalta flickorna som idealiska offer och därför väljer 

att beskriva deras positiva egenskaper och konstruera deras identiteter som oskyldiga 

flickor som inte gjort något fel. Lindgren och Lundström (2010) menar att journalistiken 

vill berätta den idealiska historien och därför konstruerar offrets identitet på ett 

inkluderande sätt. Det stärker förutsättningarna för att väcka känslor hos mediepubliken 

och ett mer idealiskt offer ger en bättre historia att rapportera om.  
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Journalistiken valde att fokusera på relationen mellan Tova Moberg och ex-pojkvännen 

som gjorde henne till ett mindre idealiskt offer. Det kan bero på att relationen kunde 

gestaltas som farlig och destruktiv vilket också höjer nyhetsvärdet eftersom det finns en 

spänning. Det kan alltså vara ett försök att kombinera underhållning med nyheter vilket 

Allern (2002) förklarar är viktigt för kommersiella nyhetsmedier. Vi tror att det kan 

påverka mediepublikens förtroende för journalistiken när nyheter kombineras med 

underhållning för att skapa sensation. 

 

Journalistikens skuldbeläggning av offer tror vi kan påverka samhället genom att 

mediepubliken erbjuds uppfattningen att kvinnor i destruktiva förhållanden inte har 

någon annan att skylla än sig själv. Lloyd och Ramon (2017) menar att kvällspress ofta 

gestaltar kvinnliga offer som delvis ansvariga när deras partner ligger bakom brottet. 

När journalistiken bedömer vem som är skyldig eller inte tror vi att mediepublikens 

uppfattningar kan påverka samhället. När mördare gestaltas som manliga och offer som 

flickiga skapas förväntningarna om att alla mördare är grymma och maskulina samt att 

alla offer är svaga flickor. Hur journalistiken väljer att gestalta den typiska berättelsen 

om en ung flicka som försvinner och hittas mördad blir avgörande för samhällets 

uppfattning om hur ett offer bör vara och förhålla sig till den rådande genusordningen. 

Journalistikens bevakning av fallen Lisa Holm och Tova Moberg erbjuder 

mediepubliken uppfattningen om att ett offer bör vara underlägsen mördaren för att 

uppnå hög status som offer. 

 

Vi anser att teorin om det idealiska offret är beroende av genusordningen. Det som 

Christie (2001) beskriver som ett idealiskt offer är en kvinna som lyder under eller är ett 

offer för genusordningen. Hon som offer ska vara svagare och underordnad mannen 

som gärningsman. Om teorin om det idealiska offret är beroende av genusordningen är 

det intressant att fundera på hur rapporteringen av brott kan förändras beroende på om 

genusordningen förändras med tiden. En förändrad genusordning där kvinnor har ett 

högre socialt värde bör då ändra den typiska berättelsen om en svag flicka som mördas. 

Hur idealiskt ett offer gestaltas tror vi kan förändras i takt med att samhället förändras 

och i sin tur även journalistiken.  

 

Vi tror att sättet som journalistiken gestaltar mordoffer beroende på deras relation till 

gärningsmannen kan påverka mediepublikens uppfattning av aktörerna. När 

journalistiken skuldbelägger ett offer på grund av relationen till gärningsmannen kan det 
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påverka mottagarnas inställning till inte bara offret utan även till gärningsmannen. När 

rättsprocessen blir uppmärksammad på grund av att brottet och händelsen har fått 

mycket medial uppmärksamhet kan mediepublikens uppfattning till det svenska 

rättsväsendet också bli påverkat. Eftersom det enligt Lindgren och Lundström (2010) är 

vanligt att kvällspress rapportering om brott visar tendenser till intimisering, 

emotionalisering och sensationalisering kan detaljer från exempelvis rättegången få stor 

uppmärksamhet. Exempelvis kan den misstänkta gärningsmannens beteende bli en 

nyhet som ger mediepubliken en uppfattning om hans personlighet, något som kan vara 

ett problem då det inte är den verkliga gärningsmannen de har en uppfattning om utan 

journalistikens konstruktion av gärningsmannens personlighet. Vår uppfattning är att 

det i slutändan kan finnas en risk för att rättsprocessens trovärdighet kan påverkas av 

journalistiken och den mediala uppmärksamheten. Båda gärningsmännen som vi 

undersökt i denna studien gestaltades som brutala och ondskefulla män vilket kan ha 

gett mediepubliken en uppfattning om att de var skyldiga och borde dömas. Hade någon 

av dem inte blivit dömd för mord hade det kunnat påverka mediepublikens tillit till det 

svenska rättsväsendet. 

 

Det kan vara intressant att diskutera om journalistiken har ett ansvar när det gäller 

gestaltningen av offer, gärningsmän och brott. Som vi tidigare nämnt så erbjuds 

mediepubliken olika uppfattningar av journalistiken. Borde det då finnas ett ansvar och 

borde det finnas fler etiska riktlinjer i rapporteringen om allvarliga brott? I det 

empiriska materialet förekommer det inte precis några spekulationer men däremot 

värdeladdade ord och ifrågasättande av offrets handling. Vi ställer oss då frågan om det 

är positivt eller negativt att journalistiken lämnar utrymme för publikens egna 

uppfattningar. Hade gestaltningen blivit annorlunda om det inte funnit något att tolka 

och läsarna istället fått allt förklarat för sig?  

 

I förlängningen kan vår studie tänkas bidra till en förståelse för vad som påverkar 

gestaltningen av ett mordoffer. Det är beskrivningen av flera aktörer och relationen 

mellan dem som avgör vad mediepubliken erbjuds för uppfattning om offret.  

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 

Om vi hade haft möjlighet att fortsätta med vår studie tycker vi det hade varit intressant 

att studera fler nyhetsmedier för att undersöka vad det finns för skillnader och likheter 

mellan kvällspress och exempelvis morgonpress eller etermedier. Eftersom teorierna vi 
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använt oss av menar att kvällspress visar större tendenser till sensationalisering än 

exempelvis morgonpress hade det varit intressant att undersöka om aktörerna beskrivs 

på samma sätt i andra typer av tidningar.  

 

Något annat som enligt oss också hade varit intressant att studera är vilka andra faktorer 

som påverkar gestaltningen av unga kvinnliga mordoffer. Vårt resultat visar att offrets 

relation till gärningsmannen har påverkan på gestaltningen och då väcktes frågan hos 

oss om vilka andra faktorer som kan påverka gestaltningen antingen positivt eller 

negativt. Exempelvis funderade vi på hur offrets kön, etnicitet, religion eller sexuella 

läggning hade kunnat påverka statusen som idealiskt offer. 

 

Eftersom samhället och jämställdheten har förändrats med tiden hade det varit intressant 

att jämföra hur kvinnliga mordoffer gestaltats av nyhetsjournalistiken under en längre 

tidsperiod. Hade en kvinna som mördats av sin man för 50 år sedan kunnat få lika hög 

status som exempelvis Tova Moberg? Vi fann att genusordningen påverkar offrets 

”idealiskthet”, det hade varit intressant att undersöka hur genusordningen har påverkat 

gestaltningen av kvinnliga mordoffer genom tiden.  

 

Vi använde oss av en diskursanalys och svarade på vilka uppfattningar mediepubliken 

erbjuds av journalistiken men det hade även varit intressant att intervjua mediepubliken 

om vilken uppfattning de faktiskt fick. Ett förslag på att vidareutveckla studien är att 

göra en kvalitativ intervjustudie där tidningarnas läsare hade fått svara på vilken 

uppfattning artiklar gett dem och vad journalistiken gett för bild av Lisa Holm och Tova 

Moberg. 
 
 

 

 

 

 

 



  
 

44 
 

Referenser 
 

Allern, Sigurd. (2002). Journalistic and commercial news values: news organizations as 

patrons of an institution and market actors. 15th Nordic Conference on Media and 

Communication Research. S. 137-152. 

 

Bergström, Göran & Ekström, Linda. (2018). Tre diskursanalytiska inriktningar. I 

Kristina Boréus & Göran Bergström (red). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskapliga text- och diskursanalys (4:e upplagan). (ss. 253-304). 

Lund: Studentlitteratur.  

 

Boréus, Kristina. (2015). Diskursanalys. I Göran Ahrne & Peter Svensson (red). 

Handbok i kvalitativa metoder (2:a upplagan). (ss. 176-190). Stockholm: Liber. 

 

Boréus, Kristina & Seiler Brylla, Charlotta. (2018). Kritisk diskursanalys. I Kristina 

Boréus & Göran Bergström (red). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskapliga text- och diskursanalys (4:e upplagan). (ss. 305-354).  

 Lund: Studentlitteratur.  

 

Christie, Nils. (2001). Det idealiska offret. I Malin Åkerström & Ingrid Sahlin (red). Det 

motspänstiga offret (1:a upplagan). (ss. 46-69). Lund: Studentlitteratur. 

 

Demker, Marie & Duus-Otterström, Göran. (2011). Det individuella brottet? Offer och 

förövare i svenska medieberättelser 1965-2005. Statsvetenskaplig tidskrift, 1(113), 3-24.  

 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena. (2007). 

Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad (3:e upplagan). 

Stockholm: Norstedts juridik 

 

Fairclough, Norman. (1995). Media discourse. London: Edward Arnold. 

 

Fairclough, Norman. (2010). Critical discourse analysis: The critical study of language 

(2:a upplagan). Harlow: Longman. 

 



  
 

45 

Galtung, Johan & Holmboe Ruge, Mari. (1965). The structure of Foreign News. Journal 

of Peace Research, 1(2), 64-91. Sage publications. 

 

Ghersetti, Marina & Hjort, Gunilla. (2007). Mördare och poliser: två huvudaktörer i 

mediernas rapportering om Anna Lindh. Stockholm: Krisberedskapmyndigheten. 

 

Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran & Petterson, Bo. (2011). God forskningssed. 

Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. Bromma: CM-Gruppen AB. 

 

Hall, Stuart. (2013). The work of representation. I Stuart Hall, Jessica Evans & Sean 

Nixon (red). Representation (2:a upplagan). London: Sage. 

 

Harcup, Tony & O'Neill, Deirdre. (2001). What Is News? Galtung and Ruge revisited. 

Journalism Studies, 2(2), 261-280. 

 

Hirdman, Yvonne. (1988). Genussystemet - reflektioner kring kvinnors sociala 

underordning. Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1988(3), 49-63. 

 

Hirdman, Yvonne. (2003). Genus: om det stabilas föränderliga former (2:a upplagan). 

Malmö: Liber. 

 

Hudiksvalls tingsrätt dom 2018-02-15 i mål nr B 1071-17 

 

Höijer, Birgitta. (2008). Sociala representationer i medietexter. I Mats Ekström (red). 

Mediernas språk (1:a upplagan). Malmö: Liber. 

 

Jewkes, Yvonne. (2015). Media & crime (3:e upplagan). London: Sage. 

 

Lindgren, Simon & Lundström, Ragnar. (2010). Ideala offer, och andra: konstruktioner 

av brottsutsatta i medier (1:a upplagan). Malmö: Gleerup. 

 

Lloyd, Michele & Ramon, Shula. (2017). Smoke and Mirrors: U.K. Newspaper 

Representations of Intimate Partner Domestic Violence. Violence Against Women, 

1(23), 114-139. Sage publications. 

 



  
 

46 

Pollack, Ester. (2001). En studie i medier och brott. Diss. Stockholm: Universitet. 

 

Skaraborgs tingsrätt dom 2015-11-17 i mål nr B 1902-15 

     

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. (2000). Diskursanalys som teori och 

metod (1:a upplagan). Lund: Studentlitteratur. 

 



  
 

I 
 

Bilagor 

 
Bilaga A – Empiriskt material 
 

Aftonbladet, 2015-10-30, Lisa Holms far vittnade om mötet med 35-åringen: Glömmer 

aldrig den blicken 

Aftonbladet, 2017-05-17, “Världen har förlorat en ängel” 

Aftonbladet, 2017-11-19, “Kramade om mig och sa att hon saknade mig 

Aftonbladet, 2018-02-16, Så blev han en mördare  

Expressen, 2015-06-11, Lisas sista timmar 

Expressen, 2015-09-02, De kände sig betraktade  

Expressen, 2015-10-30, Han levde dubbelliv 

Expressen, 2015-11-04, Därför blev hon mördad 

Expressen, 2017-05-17, Tova planerade för sin student 

Expressen, 2017-05-20, ✓ Ville ta taxikort och börja jobba ✓ Stoppades drogpåverkad 

på väg till trafikskolan 

Expressen, 2017-11-18, Mördade Tovas gömda låda med bevis mot exet 

Expressen, 2017-11-20, •Tova förbjöds att arbeta med män •Fick inte mingla på sin 

egen student 
 
 


