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Abstract 
 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur tidningarna Aftonbladet och Expressen rapporterar om 

mordfall på sina förstasidor i förhållande till de publicistiska reglerna. Studien lägger fokus på 

tre olika mordfall och hur de två kvällstidningarna agerat gällande hänsynstagande gentemot 

brottsoffren, brottsoffrens anhöriga samt personer som är misstänkta för brott men ännu inte 

har dömts.  

 

Det teoretiska ramverket för denna studie består av teorierna konsekvensneutralitet och social 

ansvarsteori, Susanne Wigorts Yngvessons teori om journalistik yrkesetik, de pressetiska 

reglerna, Ester Pollacks teorier om medier och brott, Nils Christies teori om det ideala offret, 

Simon Lindgren och Ragnar Lundströms teorier om brottsoffer i medier samt teorier om 

nyhetsvärdering och nyhetsurval.  

 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ innehållsanalys i form av en textanalys med en 

diskursanalytisk ansats, bildanalys samt vissa kvantitativa inslag gällande antal förstasidor 

som de två tidningarna publicerat där mordfallen behandlas. 

 

Resultatet visar att det finns skillnader gällande vad samt hur mycket Aftonbladet respektive 

Expressen väljer att publicera på förstasidorna. Båda tidningarna har gjort publiceringar som 

skulle kunna tolkas bryta mot de publicistiska reglerna och Expressen har gjort detta i större 

utsträckning.    

 

Nyckelord: aftonbladet, expressen, kriminaljournalistik, förstasidor, journalistik etik, 

brottsjournalistik 
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1.	  Inledning	  
	  

Sedan dagstidningarnas genombrott på 1800-talet har medierna rapporterat om brott och 

kriminalitet (Mencher 2006, s. 55). Undersökningar visar också att det finns en stor 

efterfrågan bland läsarna efter nyheter om brott och olyckor (Østlyngen & Øvrebø 1998, s. 

106-108) och framförallt vissa brott, så som mord, kan få stort utrymme i medierna. 

Medierade berättelser om offer och förövare är kopplade till frågor om rätt och fel, vilka är 

centrala i samhället och ger dessa nyheter en särskild lockelse (Lindgren & Lundström 2010, 

s. 13). Vissa mordfall i Sverige får av olika anledningar mer utrymme i medierna än andra. 

Rapporteringarna kring dessa blir omfattande, de kan pågå under en lång tid och få stort 

utrymme i tidningarna med långa texter och rik bildsättning. Detta innebär att brottsoffer och 

gärningsmän ställs i rampljuset och att en del av informationen blir personcentrerad kring 

dem, någonting som de, och framförallt inte det mördade brottsoffret, själva har valt.   

 

Forskning kring journalistisk etik är viktig i och med att medierna har en stor påverkan och 

makt i samhället. Många människor i Sverige tar del av Aftonbladets och Expressens material 

varje dag genom papperstidningarna, löpsedlarna och deras plattformar på internet och sociala 

medier. 19 procent av svenskarna tar del av Aftonbladet via print varje dag och 55 procent 

besöker tidningens hemsida på internet. 14 procent tar del av papperstidningen Expressen och 

38 procent läser den på internet (TU Svenska Mediehus 2016). När ett mord sker kan det i 

vissa fall innebära omfattande publicitet, vilket kan innebära ytterligare lidande för sörjande 

anhöriga. Då de pressetiska reglerna är tolkningsbara är det upp till den enskilda tidningen att 

väga allmänintresset mot privatlivets helgd. 

 

Ämnet jag valt är relevant för studier av journalistik då det kan ifrågasätta eller bekräfta att de 

publicistiska reglerna tolkas likvärdigt av två av de största tidningarna i Sverige. Jag vill med 

min uppsats bidra till forskningen kring journalistik och etik samt forskningen kring 

kriminaljournalistik. 

 

Den exponering som ett brottsoffer, en person som är misstänkt för ett brott eller de anhöriga 

till dessa personer utsätts för via medierna har en längre räckvidd än till de som faktiskt läser 

eller konsumerar de fulla medietexterna. Betydligt fler än de som läser tidningarna kommer i 

kontakt med den information tidningarna publicerar, enbart via att de kastar ett öga på 

förstasidan. I det dagliga livet kommer svenskarna främst i kontakt med förstasidorna i 
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matbutiker, spel- och tobaksbutiker och kiosker men även genom kvarlämnade tidningar i 

väntrum, på tåg, bussar och arbetsplatser och ibland även i sociala medier. Så, vad berättar 

förstasidorna om brott, om mordfall och de som är inblandade? Och, blir dessa personer 

visade hänsyn? 
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2.	  Syfte	  och	  frågeställning	  
	  

Uppsatsens syfte är att studera hur två av Sveriges största tidningar, kvällstidningarna 

Aftonbladet och Expressen, förhåller sig till de pressetiska reglerna i deras rapportering om tre 

mordfall via deras förstasidor. Jag vill undersöka hur tidningarna väljer att beskriva brotten på 

enbart förstasidorna och se om det finns några skillnader i deras brottsrapportering. Syftet är 

att granska vilken hänsyn som visas brottsoffren och deras anhöriga samt personer som är 

misstänkta för brott men ännu inte har dömts samt att jämföra om det finns skillnader i vad de 

vilken information respektive tidning väljer att publicera. Att valet fallit på just Aftonbladet 

och Expressen, det vill säga de två svenska kvällstidningarna, beror på att kvällstidningarna 

tenderar att fokusera mer på offerrapportering än morgontidningarna (Lindgren & Lundström 

2010, s. 25). Jag vill också fokusera på just tidningarnas förstasidor då dessa når ut till många 

fler än de som faktiskt läser artiklarna, då fler än enbart tidningarnas läsare kommer i kontakt 

med förstasidorna i det vardagliga livet, till exempel i butiker och andra omgivningar där 

tidningarna finns. 

 

Min övergripande frågeställning är: 

•   Finns det skillnader i hur Aftonbladet och Expressen skildrar mordfall på sina 

förstasidor i förhållande till de publicistiska reglerna? 

 

Vid analysen av materialet tar jag hjälp av följande frågor: 

 

•   Vilken hänsyn visar Aftonbladet respektive Expressen brottsoffren och deras anhöriga 

på förstasidorna? 

•   Vilken hänsyn visar Aftonbladet respektive Expressen en person som är misstänkt för 

ett brott men ännu inte är dömd på förstasidorna? 

 

Resultatet diskuterar jag sedan i förhållande till de publicistiska reglerna: 

•   Hur förhåller sig Aftonbladet respektive Expressen sig till regel sju i de publicistiska 

reglerna, ”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från 

sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning”, i 

förhållande till vad som publiceras på förstasidorna? 
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•   Hur förhåller sig Aftonbladet respektive Expressen sig till regel nio i de publicistiska 

reglerna, ”Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga 

hänsyn. Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och 

deras anhöriga”, i förhållande till vad som publiceras på förstasidorna? 

•   Hur förhåller sig Aftonbladet respektive Expressen sig till regel 14 i de publicistiska 

reglerna, ”Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas 

som oskyldig om fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad 

rättssak bör redovisas”, i förhållande till vad som publiceras på förstasidorna? 

•   Hur förhåller sig Aftonbladet respektive Expressen sig till regel 15 i de publicistiska 

reglerna, ”Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada 

människor. Avstå från sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver 

att namn anges”, i förhållande till vad som publiceras på förstasidorna? 
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3.	  Tidigare	  forskning	  
	  

I Sverige har flera studier gjorts kring medier och brott. En av dessa, En studie i medier och 

brott, gjordes år 2001 och är en avhandling av medieforskaren Ester Pollack. I avhandlingen 

studerar Pollack brottsrapportering i svenska medier från 1915 till 1995. Hon menar att det 

finns mönster i medierepresentationen av brott som varit stabila över tid sedan 1950-talet. 

Våldsbrott och brott mot person är överrepresenterade och rapporteringen överensstämmer 

inte med brottsstatistiken och detta kan ses såväl i Sverige som i flera andra länder (Pollack 

2001, s. 76).  

 

Vidare menar hon att social avvikelse och brottslighet uppfyller kraven på mediedramaturgi 

och passar nyhetsproduktionens villkor på flera sätt. Exempelvis menar hon att medierna kan 

ingripa i rättsmaskineriet och påverka dess händelseutveckling samt att medierna är centrala 

för politiker och andra aktörer som har intresse för frågor om brott och straff. Emellanåt ges 

även brottslingen en arena att kommunicera med mediepubliken. Till sist kan medierna även 

ha betydelse för förändringar i lagstiftningen (Pollack 2001, s. 13).  

 

Det finns även flera svenska studier kring journalistisk yrkesetik och vilken eller vems 

moraliska övertygelse som avgör vad som publiceras. Susanne Wigorts Yngvesson har i sin 

avhandling Den moraliska journalisten: en analys av yrkesetik, ideal och dygder analyserat 

innebörden av en journalistisk yrkesetik och hur den förhåller sig till moralen (Wigorts 

Yngvesson 2006, s. 10). Hon menar att en god yrkesetik är en fråga om tolkning och att den 

därför kan se ut på olika sätt (ibid., s. 11). Det händer att enskilda journalister handlar emot 

sina egna moraliska övertygelser, på grund av faktorer som konkurrens, instinkt och 

nyfikenhet. Den enskilde journalisten kan också handla emot sin egna övertygelse på grund av 

strukturella arbetsmetoder eller hierarkier. Tidningsledningen eller allmänheten kan ha en 

annan moralisk övertygelse än journalisten själv (ibid., s. 121). 

 

I sin doktorsavhandling Sorgens avtryck har journalistikforskaren Anette Forsberg (2015) 

studerat sörjandes upplevelser av att medverka i nyhetsjournalistik om sorg, brott och olyckor. 

Genom kvalitativa intervjuer har hon studerat hur sörjande uppfattar att de bemötts av 

journalister och hur de tycker att journalistiken har behandlat dem. Hon har även undersökt 

hur människor i sorg använder sig av journalistiken. Flertalet av de som intervjuades upplevde 

dock att de hade positiva erfarenheter av sin medverkan i nyhetsjournalistik och ingen 
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ångrade sin medverkan. En del menade att deras medverkan integrerats i sorgearbetet genom 

att sorgen förtjänade att uppmärksammas och att den döde var betydelsefull och inte får 

glömmas bort. Rapporteringen bjöd även in i en slags kollektiv gemenskap i sorgen, vilket 

kunde ge tröst (Forsberg 2015, s. 217). 

 

I studien It Could Happen to You har forskaren Claire Wardle (2007) studerat bilder som 

publicerats i amerikanska och brittiska dagstidningar under en 70-års period. Bilderna som 

studerats är från rapporteringen kring fall av mord eller sexuella övergrepp på barn i 

Storbritannien och USA från 1930-talet till 1990-talet. Hon kom fram till att publiceringen 

med tiden har blivit mer centrerad kring offren och deras familjer samt känslor och sorg 

(Wardle 2007, s. 523).  

 

Det har skrivits ett flertal uppsatser på kandidatnivå som tar upp förhållandet mellan 

kriminaljournalistik och pressetik. En av dessa är uppsatsen Brottsrapportering i kvällspress: 

– Förändringar i kriminaljournalistiken i Aftonbladet och Expressen under tre decennier där 

Frida Vilhelmson har analyserat hur brottsrapporteringen i Aftonbladet och Expressen har 

förändrats under trettio år. I denna uppsats analyseras bland annat sommarstugemordet i 

Arboga. Hennes slutsats blev bland annat att fakta och detaljer i innehållet har ökat över tid 

och att uppgifter kring brotten kommer fram allt tidigare i händelseprocessen (Vilhelmson 

2017).  

 

Det har även skrivits kandidatuppsatser kring hur anhöriga till brottsoffer porträtteras i 

medierna. I en sådan, Brottsoffer och anhöriga i kvällspressen, av Mari Haglund och Sara 

Ängfors, analyseras Aftonbladets och Expressens bevakning av mordet på Helén Nilsson år 

1989 och mordet på Engla Höglund år 2008. De kunde se att rapporteringen som helhet har 

ökat från 1989 till 2008 och att det skett ett ökat fokus på offer, gärningsman och anhöriga. 

Även användningen av dramaturgiska grepp har ökat och journalistiken har blivit mer 

sensationsinriktad då dramatiska aspekter förstärks (Haglund & Ängfors 2008).  

 

Flera uppsatser på kandidatnivå har skrivits om medierapporteringen kring mordet på Lisa 

Holm. En av dessa, ”Det är fruktansvärt det som har hänt. Jag bor alldeles här borta” av 

Amanda Karlsson och Emelie Rockler (2016), är en kritisk diskursanalys där författarna har 

jämfört hur Aftonbladet och Skaraborgs Allehandla gestaltade offret, gärningsmannen och 

bygden där brottet skedde. De kom fram till att offret gestaltades mer som ett offer i 
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Aftonbladet och mer som en person i Skaraborgs Allehandla. Gärningsmannen 

representerades som en ond och känslokall främling i bägge tidningar. Bygden gestaltas som 

en fridfull plats med goda människor och som ljusglimten i allt det onda (Karlsson & Rockler 

2016).   
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4.	  Teoretiskt	  ramverk	  
 

För att göra en analys av materialet som besvarar uppsatsens frågeställningar kommer jag att 

utgå från flera teorier. För det första kommer jag att använda mig av teorier kring den 

journalistiska etiken, det vill säga konsekvensneutralitet och socialt ansvar. För det andra 

presenterar jag de pressetiska reglerna som är relevanta för frågeställningen. För det tredje 

utgår jag från teorier kring brott och medier, mediers porträttering av brottsoffer och det 

ideala brottsoffret.  

 

4.1	  Journalistisk	  etik	  och	  journalistikens	  yrkesetik	  
	  

Den journalistiska etiken har två huvudsakliga filosofiska grunder; konsekvensneutralitet och 

socialt ansvar. Dessa två teorier går att relatera till journalistikens ideal och syn på relevans, 

hänsyn, sanning, rättvisa och objektivitet. I praktiken finns det inte några tydliga 

avgränsningar mellan konsekvensneutralitet och socialt ansvar, utan de kan tillämpas vid 

olika tillfällen av samma person eller redaktion (Hammarlin & Wigorts Yngvesson 2015, s. 

97).  

 

För att förklara de två teorierna kan man se på dem utifrån tre olika etiska synsätt; pliktetik, 

konsekvensetik och dygdetik. Pliktetiken är en etik utformad av Immanuel Kant som utgår 

från det praktiska förnuftet. Genom det vi gemensamt kommer fram till på förnuftsmässiga 

grunder, utifrån en god vilja, kan vi formulera principer som bör gälla lika för alla (ibid., s. 

99). Konsekvensetiken strävar efter att handla på det sätt som är bäst för flest antal människor 

och formulerades allra först av Jeremy Bentham och senare John Stuart Mill. Framförallt 

Mills liberala filosofi blev betydelsefull för utformandet av tryck- och yttrandefrihetslagar i 

västvärlden och därmed journalistiken. Målet med en medieetik präglad av Mills 

konsekvensetik är att främja samhällets bästa (ibid., s. 100-101). Dygdetiken lägger fokus på 

människans karaktär och huruvida denne är god eller ej. Denna etik bygger på Aristoteles 

tankar om att en god handling kännetecknas av att den utförs av en god person. Översatt till 

ett medieetiskt resonemang bör journalisten öva sig i att bli så klok och omdömesgill som 

möjligt, både som yrkesperson och privatperson (ibid., s. 102-103).  

 

Konsekvensneutraliteten utgår från att det finns en objektiv sanning och att nyhetsförmedlaren 
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ska stå neutral i förhållande till de konsekvenser som kan påverka någon eller något så länge 

nyheten är sann och relevant (Hammarlin & Wigorts Yngvesson 2015, s. 98). I relation till 

pliktetik bör sanningen eftersträvas oavsett, och den bör aldrig undanhållas oberoende av 

privata motiv och önskemål. Journalister bör inte ljuga av den anledningen att det skulle 

dränera tilliten (ibid., s. 99). Konsekvensetiken och konsekvensneutraliteten är förenliga i och 

med att samhället når sanning och högre kunskap då journalisterna redovisar sina 

ståndpunkter öppet (ibid., s. 101). Utifrån en konsekvensneutral syn på dygdetik är det främst 

objektivitet och relevans som framhålls för att bedöma på ett gott sätt, samtidigt som rättvisa 

också är avgörande (ibid., s. 102).  

 

Den sociala ansvarsteorin, till skillnad från konsekvensneutraliteten, anser att journalisten 

eller redaktionen bör ta ansvar för de konsekvenser som kan skapas av en publicering. I vissa 

fall bör man därför låta bli att publicera någonting för att uppnå eller motverka den effekt det 

kan skapa. Motivet kan vara rättvisa, demokrati eller egenvinning för journalistiken eller 

kunderna (Hammarlin & Wigorts Yngvesson, s. 103). Den sociala ansvarsteorin är svår att 

kombinera med pliktetik då den egna ideologin styr bedömningarna. Sanningen och 

objektiviteten blir därför inte universaliserbara (ibid., s. 104). Teorin går att kombinera med 

konsekvensetik genom att objektiviteten inte behöver vara eftersträvansvärd så länge 

journalistiken har en hållning där man visar öppet vilken position man rapporterar ifrån. Så 

länge det finns en mångfald av perspektiv ges allmänheten möjligheten att själv värdera olika 

uppgifter (ibid., s. 105). Då den sociala ansvarsteorin värnar om idealen rättvisa och hänsyn 

bör journalisten, enligt dygdetiken, själv ha en rättvis och hänsynsfull karaktär för att kunna 

uppnå idealen (ibid., s. 106).  

 

4.2	  De	  pressetiska	  reglerna	  
	  

De pressetiska reglerna skapades av pressen för att bibehålla de relativt liberala 

tryckfrihetslagarna i Sverige samt att skydda enskilda från lidande. De första etiska reglerna 

inrättades redan år 1916 och är därför starkt internaliserade i pressen i dag. Reglerna delas in 

två olika typer, de publicistiska reglerna samt de yrkesetiska reglerna (Cars 1981 s. 1, Häger 

2014, s. 346). Mitt fokus kommer att ligga på de publicistiska reglerna, så som de ser ut år 

2017, då min frågeställning fokuserar på publicistiska beslut och inte den enskilde 

journalistens yrkesutövande.  
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De pressetiska reglerna finns samlade i skriften Spelregler för press, radio och tv. 

Publicistiska övertramp hanteras av pressombudsmannen (PO) och pressens opinionsnämnd 

(PON), alternativt Granskningsnämnden när det gäller radio och tv medan yrkesetiska 

övertramp hanteras av Yrkesetiska nämnden (YEN) (Häger 2014, s. 346).  

 

De publicistiska reglerna är av stor relevans för forskning kring journalistisk etik och kan 

tolkas olika. I och med att min forskningsfråga handlar om vilken etisk hänsyn tidningar visar 

brottsoffer, brottsoffers anhöriga samt personer misstänkta för brott är det i synnerhet fyra av 

de publicistiska reglerna som står i fokus för tolkning, regel 7, 9, 14 och 15. Regel 7 lyder: 

Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicering om 

inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. Regel 9 lyder: Visa alltid brotts- 

och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. Pröva noga publicering av namn 

och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga. Regel 14 lyder: Tänk på att en 

person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande dom 

inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. Regel 15 lyder: 

Överväg noga konsekvenserna av en namnpublicering som kan skada människor. Avstå från 

sådan publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver att namn anges.  

 

”Kränkning av privatlivets helgd” innebär i detta sammanhang att människor ska få ha 

privatlivet för sig själva – om det inte finns ett uppenbart allmänintresse som kräver att detta 

lyfts fram. I etiska sammanhang innebär allmänintresse inte att det intresserar allmänheten, 

utan ett samhälleligt informationsbehov (Häger 2014, s. 348).  

 

Susanne Wigorts Yngvesson hävdar i sin avhandling Den moraliska journalisten: en analys 

av yrkesetik, ideal och dygder att en reglerad yrkesetik ersätter en detaljerad lagstiftning för 

publicistik verksamhet. Den identifierar gemensamma ideal och normer för gruppen och 

hjälper denna att värna om sin status. Den förstärker även de anställdas förhandlingsmakt 

gentemot arbetsgivare. Å andra sidan främjar yrkesetiken en ytlig förståelse av moral och en 

homogen framställning av journalister där yrkesetiken inte beskriver den moral som 

journalister har i praktiken. Den reglerade yrkesetiken kan också leda till en inställning om att 

allt som inte är förbjudet är tillåtet. Regler kan också förändras. Juridiska regler kan ändras 

snabbt medan förändringar av moraliska övertygelser kräver längre tid (Wigorts Yngvesson 

2006, s. 200-201).  
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4.3	  Medier	  och	  brott	  
	  

I avhandlingen En studie i medier och brott från 2001 menar Ester Pollack att gränserna 

mellan underhållning och information har suddats ut och att brott och brottslighet har kommit 

att bli den främsta ingrediensen i denna typ av journalistik. Brott dramatiseras och 

rekonstrueras med fiktionens medel (ibid., s. 318). Rapportering om allvarligare brott är en 

början på en process som kan pågå under en längre tid, då samma historia kan återanvändas 

och byggas på genom nya berättelser som kan knyta an till de tidigare skrivna (ibid., s. 17). 

 

Journalistiken uppmärksammar i mycket högre grad mord som sker under sommartid, än de 

som sker under resten av året. Begreppet ”sommarmord” syftar på mycket uppmärksammade 

mord, ofta på flickor eller unga kvinnor, som blir som en sorts ”sommar-följetonger”. Detta 

kan bero på så kallad nyhetstorka (Pollack 2001, s. 17-18).   

 

4.4	  Det	  ideala	  offret	  och	  porträttering	  av	  brottsoffer	  och	  gärningsmän	  
	  

Den norske kriminologen Nils Christie (2001) menar i Det idealiska offret att det finns ett 

ideal när det gäller brottsoffer, en bild av det ideala brottsoffret. Det är en typ av person som 

när denne drabbas av brott lättast får fullständig och legitim status som offer (Christie 2001, s. 

47). Det ideala offret kännetecknas av fem egenskaper. Det första är att offret är svagt i 

relation till gärningsmannen – det ideala offret är ofta antingen kvinna, sjuk, mycket gammal, 

mycket ung eller en kombination av dessa. Det andra är att offret vid tidpunkten för brottet 

ägnar sig åt ett respektabelt projekt. Det tredje är att offret är på en plats där denne inte kan 

klandras för att vara. För det fjärde är förövaren stor och ond. Slutligen är förövaren okänd för 

offret. 

 

Sociologerna Simon Lindgren och Ragnar Lundström (2010) har i boken Ideala offer, och 

andra: konstruktioner av brottsutsatta i medier analyserat hur bilder av brottsoffer skapas i 

medierna. De utgår från Nils Christies kriterier för det ”ideala offret” och menar att de 

definitions- och identitetsskapande processer som omger brottsoffer formar våra attityder 

gentemot dessa och våra idéer om hur de ska bemötas och hanteras. Dessa processer spelar 

även roll för mediernas avbildningsstrategier samt polisens agerande och utförande i rätten 
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(Lindgren & Lundström 2010, s. 7).  

 

Lindgren och Lundströms analys visar att narrativet som används då brottsoffer porträtteras 

ger en viss bild av offerskapet. Denna bild är ofta stereotyp och i enighet med bilden av det 

ideala offret. Det typiska narrativet handlar om en välmående individ med en positiv tillvaro 

vars liv förändras mycket negativt efter att denne utsatts för ett brott. Personen kastas in i ett 

tillstånd av chock och hjälplöshet och tillvaron präglas av ångest och rädsla. I vissa fall kan 

personen finna en väg tillbaka till trygghet och välmående med hjälp av stöd från familj och 

anhöriga (Lindgren & Lundström 2010, s. 45).  

 

Medierna och nyhetskonsumenterna har en fascination för brottshändelsers dramatiska 

förlopp och spektakulära detaljer. Dessutom finns ett intresse för medel och handlingssätt 

samt fokus på den moraliska bedömningen gällande brottet. Brottslighet uppfyller ofta 

nyhetsvärderingens krav vilket gjort brottsjournalistiken till en stor genre (Lindgren & 

Lundström 2010, s. 10). Familj, anhöriga och vänner får ofta centrala positioner i 

rapporteringen om brott och privata och personliga och privata förhållanden får en 

nyckelposition då brottsoffer framställs (ibid., s. 108). Berättelserna om dessa verkar få 

nyhetskonsumenterna att dela offrens upplevelse och väcka känslomässig respons (ibid., s. 

111). 

 

När det gäller porträtteringen av gärningsmän i medierna menar Lindgren och Lundström att 

det finns en tendens att flytta fokus från samhälleliga mönster till den personliga. 

Gärningsmännen separeras från det övriga samhället genom att de placeras utanför 

normalitetens gränser. Detta kan ske genom att man lägger fokus på att gärningsmannen 

tillhör en annan kultur som avviker från det övriga samhället eller att personen själv avviker 

från det övriga samhället på annat sätt (Lindgren & Lundström 2010, s. 47- 65).  

	  
4.5	  Nyhetsvärdering	  och	  nyhetsurval	  
	  

Medieforskarna Johan Galtung och Marie Holmboe Ruge gjorde år 1965 en forskningsstudie 

kring nyhetsvärdering och tog då fram tolv nyhetsfaktorer som har betydelse för om en 

händelse blir en nyhet och som används i hög utsträckning inom medieforskningen än i dag 

(Strömbäck 2015, s. 155-157). Efter dem har flera olika forskare föreslagit olika listor över 

vad som gör en händelse till en nyhet. Sex olika faktorer har varit återkommande över hur 
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nyheter identifieras. Dessa lyder: 1. Händelser, processer, frågor och aktörer som tidsmässigt, 

geografiskt och kulturellt ligger nära den egna publiken. 2. Personer, organisationer och 

nationer som har makt eller är etablerade och kända för publiken. 3. Frågor och processer som 

får stor uppmärksamhet i olika politiska processer och inom myndigheter. 4. Händelser som är 

avvikande, oväntade och sensationella, både positiva och negativa sådana. 5. Frågor eller 

företeelser som utgör eller kan tänkas utgör hot eller risker för samhället eller vissa grupper i 

samhället. 6. Händelser, företeelser, frågor och aktörer som redan är etablerade på mediernas 

dagordningar (ibid., s. 158-159). 

 

Författaren och journalisten Björn Häger menar att en nyhet är ”någonting som tidigare inte 

publicerats och som har intresse för läsekretsen” samt ”allt som kommer att vara mindre 

intressant imorgon än i dag” (Häger 2014, s. 92). Men det finns även en rad faktorer som är 

avgörande för nyhetsvärderingen och som ökar chanserna för en händelse att värderas som en 

nyhet. De viktigaste av dessa är enligt Häger; vikt, icke-normalt, närhet, konflikt, elitpersoner, 

lättbegripligt och nytt. Dödsfall ökar nyhetsvärdet (ibid., s. 95) och det udda och avvikande 

värderas högt (ibid., s. 98). 

 

Medieforskaren Marina Ghersetti (2012) menar att berättarteknik är en del av bearbetningen 

av urvalet av nyheter och hur händelser värderas (Ghersetti 2012, s. 215). Nyhetstexter har 

drag från klassisk berättarteknik genom att de lyfter fram eller förstorar den aspekt av nyheten 

som är mest aktuell eller intressant. Personifiering är en vanlig vinkel som ökar möjligheten 

till identifikation och därför berör människor, varav händelser som gör personifiering möjlig 

värderas högt (ibid., s. 217).  

 

Medieforskaren Jesper Strömbäck menar att teorierna kring nyhetsvärdering och nyhetsurval 

har samband, men skillnaden mellan de två begreppen är att medan nyhetsvärdering syftar på 

hur en möjlig nyhet värderas i arbetsprocessen på en redaktion, handlar nyhetsurval om vad 

som slutligen publiceras som en nyhet. Det finns faktorer utöver nyhetsvärderingen som 

påverkar nyhetsurvalet och de är många och komplexa, men även slumpen kan avgöra. Vissa 

dagar kan det finnas få nyheter med högt nyhetsvärde vilket kan göra att nyheter som annars 

skulle anses ha lågt nyhetsvärde publiceras (Strömbäck 2015, s. 154). 
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4.6	  Sammanfattning	  
	  

En jämförelse av hur två olika tidningar väljer att rapportera kring tre olika mordfall i 

förhållande till de publicistiska reglerna anser jag vara en komplex fråga som gör flera teorier 

relevanta. Teorierna kring journalistisk etik, konsekvensneutralitet och socialt ansvar är 

främst relevanta för den slutliga diskussionen, där jag främst kommer att utgå från social 

ansvarsteori i mina slutsatser. 

 

Susanne Wigorts Yngvessons teori kring den journalistiska yrkesetiken pekar på att 

yrkesetiken främjar en ytlig förståelse av moral som kan leda till att allt som inte är förbjudet 

blir tillåtet.  

 

Teorierna kring medier och brott samt det ideala offret och hur brottsoffer porträtteras i 

medierna kan hjälpa mig i min analys av Aftonbladets och Expressens rapportering gällande 

de tre mordfallen. Jag kommer att se på hur brottsoffer och gärningsmän porträtteras, om och 

hur dennes anhöriga får plats i rapporteringen samt hur själva brottet beskrivs i de två 

tidningarna utefter dessa teorier. 

 

Nyhetsvärdering och nyhetsurval hänger ihop med frågeställningen i och med att jag ser på 

vad tidningarna väljer att publicera. Med hjälp av dessa kan jag koppla samman övervägandet 

över vad som, enligt de publicistiska reglerna, ”har ett uppenbart allmänintresse” och därför 

eventuellt kan tolkas vara okej att publicera av den ena tidningen och inte den andra.  
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5.	  Metod	  
	  

Jag har valt att studera Aftonbladets och Expressens rapportering av tre olika mordfall genom 

tidningarnas förstasidor. Utifrån min frågeställning har jag valt att använda mig av en 

kvalitativ metod och studien kommer att genomföras som en fallstudie. Mitt mål är att genom 

min analys kunna tolka innebörden av just de fall jag valt för att kunna urskilja generella 

förhållanden som kommer till uttryck i dem (Ekström & Larsson 2010, s. 19). Jag kommer att 

analysera både skriftlig text och bilder. I skriftlig text skapas betydelser och en representation 

av verkligheten och aldrig en direkt avspegling av den. Att framställa världen i språklig form 

är ett sätt att ta ställning och göra vissa påståenden istället för andra (Ledin & Moberg 2010, s. 

153) och jag vill ta reda på hur brottet, brottsoffer och gärningsmän framställs i förhållande 

till etik genom dessa påståenden. Även de bilder som publiceras blir viktiga, då bilder kan 

väcka känslor på ett mer direkt sätt än skriven text (Fogde 2010, s. 179) och också blir viktiga 

för meningsbyggandet. 

 

Vissa kvantitativa inslag har också tillämpats för att påvisa skillnaderna i mängd när det gäller 

publicerade förstasidor kring de olika fallen och tidningarna. Detta är, tillsammans med den 

kvalitativa analysen, av relevans för min frågeställning. 

	  

5.1	  Textanalys	  med	  diskursanalytisk	  ansats	  
	  

För att analysera den skrivna texten på förstasidorna kommer jag att använda mig av 

textanalys med diskursanalytisk ansats. Textanalysen fokuserar på hur texten riktar sig till 

någon och hur personer, tid och rum pekas ut för att hjälpa läsaren att orientera sig i den värld 

texten speglar (Ledin & Moberg 2010, s. 155), medan diskursanalysen ser journalistiken som 

sociala handlingar och att rapporteringen ”gör” någonting med samhället (Berglez 2010, s. 

266) vilket gör metoden passande i förhållande till min frågeställning.  

 

I min textanalys har jag inspirerats av Johanna Ledin och Ulla Mobergs (2010) analysmodell 

och genom denna analysmetod utgår jag från den kommunikationssituation där skribenten och 

läsaren interagerar. Ledin och Moberg menar att textanalys till stor del handlar om att närma 

sig en text förutsättningslöst, men att deras begrepp kan ses som några ingångar till texten. 

Deras modell handlar om att se på textens innehåll, relation, form och intertextualitet.  
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Textens innehåll handlar om teman och propositioner, det vill säga vad en viss text påstår om 

sina teman. Två frågor kan då vara; Vad händer i texten? Vad handlar texten om och vad 

påstår den? Relation handlar om vilken relation texten bygger med sin läsare genom 

språkhandlingar, tilltal, omtal och referenser. De frågorna kan vara; Genom vilka 

språkhandlingar skapar texten en relation till sin läsare? Vad skapar interaktion mellan en 

skribent och en läsare? Hur riktar sig texten till sin läsare? Hur bjuder den in och utestänger 

läsare? Textens form kan handla om följande frågor; Vad är detta för slags text? Vilka 

funktioner kan man dela upp texten i? Vilka yttre och inre textegenskaper har den? Textens 

intertextualitet handlar om frågor som; På vilka sätt påminner texten om tidigare texter och 

genrer? Vilka röster hörs i texten? Hur uttalar sig olika deltagare – explicit eller implicit? 

(Ledin & Moberg 2010, s. 160-161). 

 

Textanalysen kommer att ha en diskursanalytisk ansats då jag kommer att se på vilka 

meningar, åsikter och värderingar kvällstidningarnas förstasidor förmedlar. Berglez (2010) 

menar att nyheter är diskurs eftersom de utgör ett slags språk där den sociala verkligheten 

paketeras på ett särskilt sätt. De produceras inom ramen för en institutionell verksamhet, en 

kommersiell industri som är präglad av en särskild kunskapsproduktion där det finns regler, 

rutiner och konventioner. Genom diskursanalys uppmärksammas hur nyhetsdiskursen 

samspelar eller motverkar ideologier och deras agendor, värderingar och intressen (Berglez 

2010, s. 273).  

 

5.2	  Bildanalys	  
 

Då kvällstidningarnas förstasidor många gånger inte bara består av text utan även bild, 

kommer jag även att analysera mitt material med bildanalys i de fall då även bilder finns. Jag 

vill se hur kvällstidningarna kommunicerar mening med visuella medel på deras förstasidor 

och vilka representationer som uttrycks genom dem. 

 

Jag kommer att utgå från författaren Marinette Fogde (2010) när jag analyserar mitt 

bildmaterial. Hon ger en ingång till bildanalys genom att man först bör ställa sig frågan vilken 

typ av text man har framför sig, vilken genre den tillhör och i vilket sammanhang bilden 

förekommer. Därefter bör man titta på de betydelsebärande elementen i bilden, vilket inom 

semiotisk metod kallas denotation och där frågan blir vad bilden föreställer. Sedan studeras 
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linjer, färger, typsnitt och faktarutor och hur dessa detaljer förhåller sig till varandra, vilket 

kallas framing eller inramning. Det kan även vara relevant att studera om det finns en 

hierarkisk ordning i texten. Eftersom människor i västvärlden tenderar att läsa bilder från 

vänster till höger kommer jag att undersöka om informationsordningen är anpassad efter detta. 

Jag kommer även att se på om den viktigaste informationen finns längst upp i texten och den 

mer specifika längre ner (Fogde 2010, s. 181-182).  

 

I analysen av själva fotot kommer jag även att titta på vad som finns i förgrunden och vad 

som finns i bakgrunden, vilket även det kan spegla en hierarkisk ordning. Jag kommer även 

att studera hur fotot är taget och vilken relation som skapas till betraktaren genom detta. Har 

betraktaren ett övertag om den som porträtteras eller tvärtom? Hur personen som porträtteras 

blir representerad kan även analyseras genom dennes kroppshållning och huruvida personen 

framställs som aktiv eller passiv. Jag kommer att se på vilka kulturella föreställningar bilden 

ger uttryck för, vilket Fogde menar är viktigt i en bildanalys. Vilka underliggande betydelser 

blir synliga när alla betydelsebärande element studeras? Med andra ord; vad ger bilden för 

konnotationer? (Fodge 2010, s. 182). 

 

5.2	  Urval	  
	  

Uppsatsens fokus ligger på att undersöka hur kvällspressens förstasidor i förhållande till etik 

och de publicistiska reglerna, och därför har jag valt att titta på hur Aftonbladet och 

Expressens förstasidor sett ut gällande tre olika mordfall. Förstasidorna som handlar om dessa 

tre mordfall är mitt empiriska material för att kunna jämföra huruvida de agerar lika eller 

olika gällande denna fråga. Valet föll på just Ikea-mordet, mordet på Lisa Holm och 

sommarstugemordet i Arboga då samtliga tre fått mycket stor medial uppmärksamhet, har 

skett inom de senaste två åren och förhoppningsvis kan ge generell kunskap om 

grundläggande egenskaper och strukturer när det gäller kvällstidningarnas förhållningssätt när 

det gäller mordfall och etik. Fallet i Arboga har ännu ej nått en avslutande dom, men mycket 

material har publicerats kring fallet, offren samt de misstänkta. Fallen har inte valts ut genom 

slumpmässiga metoder och är intensiva studier av ett fåtal fall och kan därför inte göra 

anspråk på att vara statistiskt representativa i förhållande till en stor population. Däremot kan 

min studie ge en teoretisk generalisering i frågan (Ekström & Larsson 2010, s. 17).  
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De tre fallen har både likheter och skillnader: 

Tidpunkt: Samtliga tre mord skedde under sommartid, vilket är en period då det inte händer 

särskilt mycket och det ofta kan råda nyhetstorka. Händelser som i annat fall inte skulle få lika 

mycket utrymme kan bli det i sådana tider, i synnerhet fenomenet ”sommarmord” (Häger 

2014, s. 113).  

 

Relation till gärningsmannen: Mordet på Ikea samt mordet på Lisa Holm begicks av 

gärningsmän som inte hade någon tidigare koppling till offren. I det förstnämnda fallet 

hävdade gärningsmannen att det var hans hämnd för att han inte fått uppehållstillstånd i 

Sverige. I det andra fallet ska mordet ha haft ett sexuellt motiv. I båda fall är gärningsmännen 

män med utländsk bakgrund, medan brottsoffren har svensk bakgrund. I Ikea-fallet är offren 

en kvinna och en man medan Lisa Holm är kvinna. Gällande sommarstugemordet i Arboga 

har det i skrivande stund inte fallit någon dom, men åtal har väckts mot två personer med nära 

anknytning till offren. Därför pågår rapporteringen fortfarande kring dessa mord, medan den 

avstannat gällande de två tidigare nämnda fallen. I detta fall är de misstänkta gärningsmännen 

en kvinna med svensk bakgrund samt en man med utländsk bakgrund. Offren är två män med 

svensk respektive utländsk bakgrund.  

 

Namn- och bildpublicering: Det finns skillnader mellan de olika mordfallen gällande huruvida 

namn och bild publicerats på mordoffren i medierna. De två personerna som mördades på 

Ikea nämndes aldrig vid namn eller förekom på bild i varken Expressen eller Aftonbladet. 

Namn och bild på Lisa Holm publicerades i samband med hennes försvinnande, tre dagar 

innan hon hittades mördad. I skrivande stund har enbart Expressen publicerat namn och bild 

på den 68-årige mannen som mördades i Arboga och den misstänkta kvinnans ex-make som 

också misstänks ha mördats. 

 

5.3	  Material	  
 

Då syftet är att jämföra de bägge tidningarna för att se huruvida de agerar lika eller olika i sin 

rapportering, med fokus på förstasidor, gällande frågan kommer jag att analysera samtliga 

förstasidor i samtliga fall som publicerats i Aftonbladet och Expressen under en period på nio 

månader. Anledningen till att jag valt just detta tidsspann beror på att det i skrivande stund var 
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nio månader sedan mordet i Arboga begicks och att det därför bara finns material nio månader 

bakåt gällande detta fall. För att samtliga mordfall ska behandlas likvärdigt har jag valt att 

även analysera materialet från de andra två mordfallen nio månader från att morden begåtts. I 

samtliga fall blir det dagen efter att morden begåtts, då rapporteringen i papperstidningarna 

börjar först dagen efter. I fallet Lisa Holm utgår jag från dagen efter det datum det fastställdes 

att Lisa Holm mördats och inte det datum hon försvann.  

 

Då jag valt att analysera samtliga förstasidor som behandlar de olika mordfallen skiljer sig 

antalet från fall till fall och tidning till tidning. Dock gör detta att studien blir mer reliabel då 

allt material analyseras och ingenting faller bort, vilket det hade gjort om jag hade anpassat 

mitt material för att få samma antal förstasidor per mordfall och tidning. 

 

För att få fram samtliga förstasidor där mordet på Ikea, mordet på Lisa Holm och 

sommarstugemordet i Arboga nämns i både Expressen och Aftonbladet har Retriever 

(Mediearkivet) använts. De sökord som använts för Ikea-fallet är ”ikea”, ”dubbelmordet”, 

”mord + västerås”, ”abraham ukbagakir” och ”ikeamördaren”. Tidsperioden för sökningen 

sträcker sig över nio månader, från 2015-08-11 till 2016-05-11. De sökord som använts för 

Lisa Holm-fallet är ”lisa holm”, ”lisa 17” och ”nerijus bilevicius” och tidsperioden på nio 

månader i detta fall blev 2015-06-13 till 2016-03-13. För Arboga-fallet användes sökorden 

”arboga”, ”sommarstugemordet”, ”aki” och ”mohammad rajabi” och tidsperioden på nio 

månader blev i detta fall 2016-08-04 till 2017-05-04. Värt att nämna är att jag använt mig av 

flera andra sökord i samtliga fall, men att det är de nämnda som gett resultat. 

 

Därefter läste jag genom samtliga 125 förstasidor och sorterade dem efter mordfall och 

tidning. Nio förstasidor gällande mordet på Ikea analyserades, 73 gällande mordet på Lisa 

Holm och 43 gällande morden i Arboga. Efter detta läste jag genom dem ytterligare en gång 

för att att få en överblick över materialet samt att kontrollera att allt hade hamnat rätt.  

 

Sedan började jag att analysera materialet efter mordfall och tidning för att sedan göra en 

analys av vilka skillnader som kunde tolkas ur materialet. Då det är en kvalitativ studie är 

analysen baserad på min tolkning, utifrån metoden och det teoretiska ramverket.  
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6.	  Resultat	  och	  analys	  
 

Detta kapitel har delats upp efter respektive mordfall och därefter har resultatet delats upp i 

underkategorier utefter vilken information som framkommit i det analyserade materialet.  

	  
6.1	  Mordet	  på	  Ikea	  
	  

Under en period på nio månader efter att mordet på varuhuset Ikea i Västerås ägt rum, den 10 

augusti 2015, publicerade Aftonbladet fem förstasidor där information om mordet förekom. 

Förstasidorna publicerades den 11 augusti 2015, den 12 augusti 2015, den 13 augusti 2015, 

den 7 september 2015 samt den 17 oktober 2015. Händelsen var toppnyhet på fyra av dessa 

förstasidor, dagarna efter mordet samt vid åtalet av gärningsmannen, och tog därmed den 

största platsen av alla så kallade puffar på sidan under den dagen. Den 7 september var mordet 

inte toppnyhet, utan förekom med en mindre puff, en del, på förstasidan. Åtta olika bilder 

publicerades och ingen av dessa förekom fler än en gång på förstasidan.  

 

Expressen publicerade under samma period fyra förstasidor där information kring samma 

mord förekom. De publicerades den 11 augusti 2015, den 12 augusti 2015, den 13 augusti 

2015 samt den 17 oktober 2015. Med undantag för den 13 augusti var händelsen toppnyhet på 

samtliga förstasidor. Nio olika bilder publicerades och ingen av dem förekom fler än en gång. 

 
Fig 1: Diagram över antalet publicerade förstasidor gällande mordet på Ikea i Aftonbladet 
och Expressen. Den gula färgen representerar hur många av dessa som var toppnyheter. 
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6.1.1	  Vilken	  hänsyn	  visades	  offren?	  
 

Offren för morden på Ikea fick inte stort utrymme på varken Aftonbladets eller Expressens 

förstasidor. I Expressens allra första rapportering om brottet löd rubriken; ”HÄR GRIPS 

MISSTÄNKTA IKEA-MÖRDAREN Mor och son föll offer för attacken Skräcken från 

porslinsavdelningen”. Utrymmesmässigt fick informationen kring gärningsmännen betydligt 

större fokus än offren. På de förstasidor som publicerades därefter nämndes inte offren alls. 

På Aftonbladets förstasidor har offren enbart nämnts en gång, vilket även det var under den 

allra första rapporteringen, den 11 augusti, dagen efter att mordet begåtts. Texten löd då; 

”MOR OCH SON KNIVMÖRDADE PÅ IKEA. Uppgifter i natt: Kniv ur sortimentet. 

Polisen: Valdes ut slumpmässig”. 

 

I och med att mordoffren beskrevs som just ”mor och son”, i motsats till ”två personer” får de 

privata förhållandena en position. Enligt Lindgren och Lundströms (2010) teori handlar detta 

om att få läsaren att dela offrens upplevelse och att väcka känslomässig respons (s. 111). 

Genom att personerna beskrivs som ”mor och son” kommer vi närmre dem och de blir mindre 

anonyma. Vi tänker att det kunde varit vi själva tillsammans med vår förälder eller vårt barn 

eller någon vi känner. Trots att offren inte nämns vid namn och att vi egentligen inte vet 

någonting om dem så kommer vi närmre dem. Bara att de är mor och son gör de mer 

mänskliga och väcker våra sympatier – och vårt intresse. 

 

Förstasidorna ger, genom både ord och bilder, en representation av verkligheten och därmed 

en bild av vad som skedde då offren mördades. Av de bilder som publicerats föreställer ett 

flertal poliser eller ambulanspersonal som står framför varuhuset Ikeas fasad, främst i 

Aftonbladet. På Aftonbladets förstasida den 11 augusti publicerades även en bild föreställande 

en av polisens tekniker, iklädd en vit skyddsdräkt som även täckte ansiktet, på väg in i 

varuhuset. Att bilden föreställer en person i skyddsdräkt väcker dels konnotationer om att det 

finns någonting inne i varuhuset som personen måste skydda sig mot men även att det som 

finns, möjligen bevis, behöver skyddas från personen. Det för tankarna till att det är blodigt 

inne i varuhuset och att det har förekommit brutalt våld. Expressen valde även att skriva 

”Skräcken på varuhuset” på förstasidan samma dag. Ordet ”skräcken” är ett väldigt starkt ord 

som för tankarna till panik, tumult och brutalt våld.  

 

Kopplat till Nils Christies (2001) teori om det ideala offret uppfyller de två offren på Ikea tre 
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av de fem kriterierna för det ideala offret. På Aftonbladets förstasida den 11 augusti 2015 

framgår det att offren vid tidpunkten för brottet ägnade sig åt ett respektabelt projekt, de 

handlade på varuhuset Ikea. De befann sig på en plats där de inte kunde klandras för att vara, 

återigen, på varuhuset Ikea. De har även blivit offer för en gärningsmän som är okänd för 

dem, och med att de valdes ut slumpmässigt. Detta är även någonting som polisen hävdar, 

enligt Aftonbladets förstasida denna dag, vilket ger påståendet mer tyngd. 

 

Tidningarna har publicerat liknande bilder på förstasidorna. Varuhuset Ikeas logga 

förekommer flera gånger på olika sätt. Både Aftonbladet och Expressen lägger stort fokus vid 

att mordet ägde rum på varuhuset Ikea. Detta syns både i den skrivna texten och i bilderna 

som valts på samtliga förstasidor i bägge tidningar. I flera fall väljer de bilder där varuhuset 

Ikeas fasad syns med en eller flera polisbilar eller poliser i förgrunden. Det kan bero på att 

varuhuset, företagets logga och den blåa och gula färgen kan tolkas som starka symboler för 

Sverige, det svenska, familjen och vardagslivet. Ikea är någonting som vi känner igen och 

därför väcker det starkare känslor att ett mord begåtts där än om det skett på en plats som inte 

väcker samma konnotationer. De bägge tidningarnas fokus på att morden ägde rum på just 

Ikea förstärker bilden av offren som ideala offer. Ingen kan klandras för att vara på Ikea. Att 

handla på Ikea är ett respektabelt projekt. Det hade kunnat vara du och jag.  

	  
6.1.2	  Vilken	  hänsyn	  visades	  de	  misstänkta?	  
 

I informationen som Aftonbladet och Expressen ger sina läsare genom förstasidorna finns ett 

uppenbart gärningsmannafokus hos bägge tidningarna, men det är något starkare hos 

Expressen. Samma dag som åtalet väckts publiceras namn och bild på den då misstänkte 

gärningsmannen på båda tidningarnas förstasidor.  

 

Det kan tolkas som att tidningarna har en likvärdig syn på vad åtalet innebär, det vill säga att 

mannen är skyldig och att bevisen som lagt fram är så pass starka att de är säkra på att 

mannen kommer att dömas. De två förstasidor som publicerades den 17 oktober 2015 visar att 

åtalet mot den misstänkta mannen är toppnyhet den här dagen i både Aftonbladet och 

Expressen. Åtalet väcktes dagen innan och det framgår genom bägge rubrikerna att åtal 

väckts. Den misstänkte mannens fullständiga namn, står på Aftonbladets förstasida och han 

beskrivs som ”mördaren” (se fig 3). I Expressen skrivs enbart mannens förnamn ut 
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tillsammans med en bild där mannens ansikte syns tydligt. Här stod det att han var ”hög på 

metamfetamin när han mördade på Ikea” (se fig 2).  

 

Fig 2: Expressens förstasida den 17 oktober 2015. 

 

Som nämnt har Expressen ett tydligt gärningsmannafokus på samtliga av sina förstasidor där 

rubrikerna lyder; ”HÄR GRIPS misstänkta IKEA-MÖRDAREN” (11 augusti 2015), ”Vittnet 

Annica, 47, om misstänkta IKEA-MÖRDARNAS KNIVATTACK ”Personalen stod och 

grät”” (12 augusti 2015),” Uppgifter: Misstänkte IKEA-MÖRDAREN HÖGG SIG SJÄLV 

EFTER DÅDET” (13 augusti 2015) och ”Abraham, 36, var HÖG PÅ METAMFETAMIN när 

han MÖRDADE PÅ IKEA” (17 oktober 2015). I samtliga fall får orden ”misstänkta” och 

”misstänkte” mindre utrymme genom att orden skrivs i gemener och i ett mindre typsnitt, i 

jämförelse med orden ”Ikea-mördarna” eller ”Ikea-mördaren” som skrivs i stora typsnitt och 

med versaler. Att personen eller personerna enbart är misstänkta och inte dömda blir inte lika 

viktigt som den övriga informationen. Detta kan tolkas som att personerna blir utpekade som 

mördare innan de har blivit dömda för brottet.  

 

Även Aftonbladet visar på ett gärningsmannafokus, om än inte lika tydligt, då 

gärningsmannen förekommer på fyra av fem förstasidor, varav en är genom en bild från 

övervakningskameran på varuhuset innan mordet. På förstasidorna den 12 och 13 augusti får 
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läsaren informationen att två män är misstänkta för mordet och även här står ordet 

”misstänkta” i gemener i ett mindre typsnitt än den övriga informationen, att de ”kollade på 

fotboll” och att ”allt verkade bra” innan morden samt att en av dem är en 35-åring som 

fångats på övervakningsbilder och fick besked om avvisning före attacken. Drygt två månader 

senare, den 17 oktober, publicerade Aftonbladet en förstasida med rubriken; ”HÄR TAR 

MÖRDAREN Abraham Ukbagabir KNIVEN PÅ IKEA” (se fig 3).  

 

Fig 3: Aftonbladets förstasida den 17 oktober 2015. 

 

Aftonbladet publicerade två bilder från övervakningsfilmen från Ikea föreställande 

gärningsmannen. Den ena, som publicerades den 7 september 2015, är liten i förhållande till 

förstasidans storlek, svartvit, grumlig och mörk. En mörk gestalt syns och denne har 

någonting i handen som är svårt att se vad det är. Den 17 oktober publicerade tidningen 

ytterligare en bild från övervakningsfilmen föreställande gärningsmannen, som är mörkhyad 

och klädd i svart t-shirt och beiga byxor, när han sträcker sig mot en monter där ett tiotal 

knivar syns. Hans ansiktsdrag syns inte, ansiktet är mörkt och blir som en svart siluett mot 

den i övrigt ganska ljusa bilden. Samma bild publiceras på Expressens förstasida samma 

datum, tillsammans med två ytterligare bilder föreställande samma motiv fastän mannen är 
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positionerad på olika sätt på varje bild vilket tolkas som att han är i rörelse. Tillsammans med 

dessa tre bilder publicerade Expressen en bild på gärningsmannens ansikte. Han är i liggande 

position och tittar bort från kameran. Han är röd i ansiktet och det ser ut som att han är skadad 

och att det röda är sår. Hans ansiktsdrag syns klart och tydligt och blicken är tom, riktad bort 

från kameran. Bilden kan tolkas vara från en ambulansbrits eller sjukhussäng, från efter dådet 

och betraktaren får ingen kontakt med motivet. Bildvalen kan genom tolkning kopplas ihop 

med Lindgren & Lundströms (2010) teori om att medierna lägger fokus på gärningsmannen 

som en person som avviker från det övriga samhället. Bilderna kan tolkas som skrämmande, 

mannen ser ut som en ondskefull person och en mörk siluett bland det övriga, ljusa. 

 

Aftonbladet och Expressen går först ut på sina förstasidor med att det är två misstänkta, något 

som sedan ändras till dagen därpå. Förutom den man som senare dömdes för morden var 

ytterligare en person misstänkt initialt, vilket framgick på både Aftonbladets och Expressens 

förstasidor den 12 augusti 2015. I Aftonbladet stod det om de ”misstänkta männens sista 

timmar före mordet” där de ”tittade på fotboll” och ”allt verkade bra” och i Expressen uttalade 

sig ett vittne om de ”misstänkta Ikea-mördarnas knivattack”. Dagen därpå skrev inte längre 

någon av tidningarna om de misstänkta i plural på förstasidorna, utan enbart om en misstänkt 

gärningsman. Det som kunde utläsas från informationen är att ytterligare en eller flera 

personer, som haft någon slags relation till gärningsmannen enligt Aftonbladets uppgifter om 

att de tittat på fotboll tillsammans, också misstänktes för morden. Även i detta fall har ordet 

”misstänkta” fått betydligt mindre utrymme på kvällstidningarnas förstasidor än 

informationen om att flera personer är ”Ikea-mördare”, vilket går att tolkas som att en eller 

flera personer delvis har pekats ut som mördare när de enbart varit misstänkta, kanske bara 

under en dag, och sedan aldrig dömdes eller fick ett lika stort erkännande som oskyldig eller 

oskyldiga.  

 

6.2	  Mordet	  på	  Lisa	  Holm	  
	  

Mordet på Lisa Holm fick betydligt större utrymme på Expressens förstasidor än på 

Aftonbladets. Expressen publicerade mer än dubbelt så många under den period på nio 

månader som materialet insamlats ifrån. I Aftonbladet publicerades 23 förstasidor om mordet 

på Lisa Holm. På tio av dessa var mordet och övrig information kring det toppnyhet, medan 

det i övrigt handlade om mindre puffar. 17 olika bilder publicerades och två olika bilder av 
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offret Lisa Holm förekom totalt 20 gånger. Fem olika bilder på gärningsmannen publicerades, 

varav tre av dessa visade mannens ansikte tydligt och förekom efter att mannen dömts för 

mordet.  

 

Under samma period publicerades 51 förstasidor om mordet i Expressen. På 31 av dessa var 

mordet toppnyhet. 28 olika bilder publicerades och samma två bilder som publicerades i 

Aftonbladet på brottsoffret Lisa Holm publicerades totalt 50 gånger på Expressens förstasidor. 

Fyra olika bilder på gärningsmannen förekom, varav tre visade mannens ansikte och 

publicerades efter att åtal väckts.  

 

Fig 4: Diagram över antalet publicerade förstasidor gällande mordet på Lisa Holm i 
Aftonbladet och Expressen. Den gula färgen representerar hur många av dessa som var 
toppnyheter. 
 

6.2.1	  Vilken	  hänsyn	  visades	  offret?	  
 

Aftonbladet och Expressen publicerar tidigt namn och bild på offret, vilket berodde på att hon 

först söktes som försvunnen. Men även efter att Lisa Holm hittats mördad är det stort fokus på 

namn och bild på henne på tidningarnas förstasidor. Offrets identitet blev tidigt känd i och 

med hennes försvinnande några dagar innan det slogs fast att hon hade bragds om livet. I både 

Aftonbladet och Expressen nämns hennes namn på samtliga av de analyserade förstasidorna, i 

Aftonbladet oftast med orden MORDET PÅ LISA HOLM som en överrubrik till 

puffrubrikerna. Hon förekommer också ofta med bild, på 20 förstasidor av 23 i Aftonbladet, 
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då med två olika porträttbilder, en som ser ut som att vara ett skolfoto och det andra som ett 

passfoto. Dessa bilder förekommer även i Expressen, totalt på 50 av de 51 analyserade 

förstasidorna. Hennes namn och utseende blir mycket exponerat och i och med att det är på ett 

sådant frekvent sätt går det att tolkas som att Lisa Holms namn och ansikte blir känt över hela 

Sverige på ett nästan kändisliknande sätt. Det kan kopplas ihop med Nils Christies (2001) 

teori om det ideala offret då Lisa Holm stämmer in på samtliga punkter. Hon var en ung 

kvinna och därför svag i relation till gärningsmannen, hon ägnade sig åt ett respektabelt 

projekt då hon skulle ta sig hem efter en arbetsdag och därmed även befann sig på en plats 

hon inte kunde klandras för att hon befann sig på och förövaren var ond och okänd för henne. 

Eftersom hon är ett idealt offer väcker det större sympatier hos läsaren och därmed ett större 

intresse. 

 

Stort fokus lades på var Lisa Holm mördades och var hennes kropp hittades. Två av 

Aftonbladets rubriker på förstasidorna löd; ”Uppgifter till TV4: SÅ DOG LISA HOLM 

Kroppen flyttades och gömdes” (24 september 2015) och ”Kriminalteknikern: JAG KÄNDE 

GENAST ATT NÅGOT VAR FEL Heléne, 47, hittade Lisas kropp i boden” (3 november 

2015). I bägge fall var de toppnyheter och fick störst plats av alla puffar på förstasidan. Med 

den förstnämnda publicerade man också en bild på offret (se fig 5) och med den andra en bild 

på offret tillsammans med en bild på den bod där hon hittades mördad. Bilden på boden 

förekom även på ytterligare en förstasida, den 23 januari 2016.  

 

Även Expressen lade vikt vid hur det gick till när Lisa Holm mördades. Fyra av rubrikerna på 

tidningens förstasidor löd; ”Nya uppgifter: LISA HOLM MÖRDADES MED SNARA” (25 

september 2015), ”Nya uppgifter: Misstänkte MÖRDARENS BLOD FANNS PÅ LISA 

HOLM” (20 oktober 2015), ”POLISEN MISSTÄNKER: Nerijus, 35, mördade & GÖMDE 

LISA HOLM I KLÄDSKÅP – sen köpte han pizza” (24 oktober 2015) och ”LÄKARNAS 

TVIST OM LISA HOLMS DÖD Tidpunkten Sättet Platsen” (3 november 2015).  

 

På förstasidan den 24 oktober 2015 publicerades även en bild på det skåp där Lisa Holms 

döda kropp gömdes. Till bilden finns även en animering som visar måtten på skåpet med 

texten ”24 cm”. De människor som sett Expressens förstasidor har därmed fått en rad detaljer 

om hur Lisa Holm mördades och hur hennes döda kropp sedan skändades genom att tryckas 

in i ett 24 cm brett skåp (se fig 6).  
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Däremot lades ingen vikt vid Lisa Holms personliga egenskaper. Det förekom inga citat från 

de som kände henne eller liknande, på förstasidorna i kvällstidningarna. 

	  
Fig 5 och 6: Aftonbladets förstasida den 24 september 2015 och Expressens förstasida den 24 
oktober 2015. 

	  
6.2.2	  Vilken	  hänsyn	  visades	  offrets	  anhöriga?	  
	  

Brottsoffrets anhöriga och andra i offrets närhet får utrymme på förstasidorna i både 

Aftonbladet och Expressen. I Aftonbladet är det under två rubriker; ”Familjen och vännerna 

tog farväl av Lisa Holm” (8 juli 2015) och ”PAPPANS KUSLIGA MÖTE MED 35-

ÅRINGEN Träffades under sökandet efter dottern” (30 oktober 2015). Den förstnämnda är en 

mindre puff medan den andra är toppnyheten som får störst plats av nyheterna på förstasidan 

den dagen. 

 

Det är oklart på förstasidorna vad som är källa till informationen om de anhöriga. Inte på 

någon av förstasidorna förekommer de anhöriga explicit, de uttalar sig inte via några citat 

eller dylikt. Det framgår inte om informationen kommer ifrån de anhöriga eller från någon 

annan källa. Fokus på rubriken på förstasidan den 8 juli ligger på familjen och vännernas 

farväl av offret. På den tillhörande bilden syns flera människor ståendes på en gräsmatta bland 

gröna träd och i bakgrunden syns en skärm med offrets ansikte på vilket gör att bilden tolkas 
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komma från en minnesstund för offret. Det tolkas även som att tidningen Aftonbladet varit på 

plats vid minnesstunden. Familjen och vännernas sorg står i fokus, men från ett avstånd då 

ingen kommer till tals direkt på denna framsida. 

 

Då Lisa Holms anhöriga förekommer på Expressens förstasidor läggs fokus på deras sorg vid 

två tillfällen, varav det andra tillfället kan tolkas vara överflödigt då det kan tolkas som att de 

inte medverkat explicit. Brottsoffrets vänner och familj förekommer under tre rubriker; 

”FAMILJEN BERÄTTAR OM LISA Drömmarna Missing People Begravningen” (24 juni 

2015), ”VÄNNERNAS AVSKED: FARVÄL, LISA HOLM Expressens Malin Roos: Gråten 

gick inte att stoppa” (8 juli 2015) och ”FAMILJENS FRÅGA TILL LISAS misstänkte 

MÖRDARE” (5 november 2015). Den första rubriken kan tolkas som att offrets 

familjemedlemmar intervjuats av Expressen och berättar om henne. Genom den andra 

rubriken går det dock att tolka som att vännerna som nämns inte förekommer lika explicit, 

med tanke på att det är en journalist på Expressen som citerats om sina känslor på förstasidan 

och inte någon av offrets anhöriga.  

 

Men långt efter mordet fortsätter Expressen att lyfta fram de anhörigas sorg. Den 16 

november, fem månader efter mordet på Lisa Holm, uttalar sig ägaren till det kafé hon 

jobbade på, på Expressens förstasida under rubriken ”Kaféägaren Lena om SORGEN EFTER 

LISA HOLM”. Då hade man redan tidigare publicerat två förstasidor om saknaden och sorgen 

bland hennes anhöriga. Enligt Galtung och Ruges (1965) teorier kring nyhetsvärdering kan 

det kopplas ihop till att mordet på Lisa Holm redan är etablerat på mediernas dagordningar 

och att information kring det därför värderas högt (Strömbäck 2015, s. 155-157). 

 

6.2.3	  Vilken	  hänsyn	  visades	  de	  misstänkta?	  
 

Trots att Expressen publicerat betydligt fler förstasidor som behandlar mordet på Lisa Holm 

går det att se att tidningen lade ett större fokus på gärningsmannen än Aftonbladet. Expressen 

valde även att gå ut med mannens identitet tidigare än Aftonbladet, vid åtal och inte vid 

fällande dom.  

 

På Aftonbladets förstasidor förekommer gärningsmannen med namn och bild för första 

gången den 18 november 2015, dagen efter att han fällts för mordet på Lisa Holm. Innan 

domen förekommer han på bilder på tidningens framsidor då hans ansikte antingen är 
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maskerat digitalt eller genom att han har en jacka framför ansiktet. 

 

Den information som framkommer genom Aftonbladets förstasidor är att tre personer till en 

början anhålls för mordet, två män och en kvinna. Detta sker i samband med att offret hittas 

mördad. Det framkommer sedan att de misstänkta männen är bröder. Gärningsmannens ålder 

avslöjas sedan och han blir omnämnd som ”35-åringen”.  

 

Från och med den 24 oktober 2015, dagen efter att åtal väckts mot mannen, väljer Expressen 

att publicera hans fullständiga namn samt bild på honom. Innan domen har fallit publicerar 

Expressen den misstänkte gärningsmannens bild totalt 16 gånger. Det kan därför antas att 

mannens ansikte blir välkänt i hela Sverige och att han med namn och bild blir känd som Lisa 

Holms mördare, innan en domstol har slagit fast att så är fallet. 

 

 

Fig 7 och 8: Expressens förstasida den 18 augusti 2015 och Expressens förstasida den 19 juni 
2015.  

 

Innan åtalet publicerar Expressen på sina förstasidor en rad information om den misstänkte 

gärningsmannen. I samtliga fall skrivs ordet ”mördare” i versaler och ordet ”misstänkte” i 
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gemener (se fig 7 och 8). I samtliga fall skrivs även ordet ”mördare” i ett större typsnitt än 

ordet ”misstänkte”. Denna tendens visade inte Aftonbladet. Samma tolkning som tidigare 

nämnts i fallet mordet på Ikea kan göras även i detta fall, det vill säga att genom att 

förminskningen av ordet ”misstänkt” visuellt även förminskar ordets innebörd. Att personen 

enbart är misstänkt för ett brott blir inte viktigt och detta kan tolkas som att mannen döms i 

förtid. 

 

Flera personer i gärningsmannens närhet får komma till tals i kvällstidningarna och utrymmet 

för dessa personer var större i Expressen än Aftonbladet. Främst gällde det gärningsmannens 

fru, som under en period var misstänkt för grovt skyddande av brottsling i fallet, får plats i 

rapporteringen på Aftonbladets och Expressens förstasidor vid flera tillfällen, både då mannen 

enbart är misstänkt och efter den fällande domen mot honom.  

 

I Aftonbladet förekommer frun under följande rubriker; ”35-ÅRINGENS FRU VÄGRAR 

VITTNA” (22 oktober 2015), ”Därför vågar inte hustrun vittna i rätten” (10 januari 2016) och 

”Nu ger frun Belevicius alibi Hustrun i tårar under förhöret” (23 januari 2016). I båda fall får 

informationen utrymme i form av mindre puffar och inte som toppnyhet. Hennes namn och 

bild publicerades inte, utan puffarna hade bild på gärningsmannen där hans ansikte var 

maskerat på den förstnämnda och på de andra två syntes tydligt. Då de två sistnämnda 

publicerades hade gärningsmannen dömts. Hustrun uttalar sig aldrig explicit på förstasidorna 

vilket tolkas som att informationen inte kommer direkt från henne utan från annat håll. Det 

som kan tolkas ur hur gärningsmännens fru representerats på Aftonbladets förstasidor är att 

hon inte vill samarbeta med rättsväsendet, att hon är rädd för sin make och att hon slutligen 

ställer sig bakom sin make och hävdar hans oskuld tror att han är dömd.  

 

På Expressens förstasidor förekommer frun också under två rubriker; ”Misstänkte Lisa Holm-

MÖRDARENS BESKED TILL HUSTRUN inifrån häktet” (21 augusti 2015) och 

”PRESSEN PÅ misstänkte LISA HOLM-MÖRDARENS HUSTRU” (28 oktober 2015). Den 

senare rubriken kan tolkas som att hustrun satts på press av utredarna av mordet, vilket kan 

tolkas som att hon vet mer än hon avslöjat. Det kan till och med tolkas som att hon kan vara 

medskyldig till mordet. På denna förstasida har Expressen även valt att publicera en bild på 

kvinnan, dock tagen bakifrån så att hennes ansikte inte syns. I bildtexten står även hennes 

förnamn. Då Expressen redan publicerat den misstänkte gärningsmannens för- och efternamn 

på sina framsidor upprepade gånger blir hustruns fullständiga namn känt genom detta. 
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Aftonbladet publicerade inte hustruns namn. 

 

I Expressen får även den misstänkte gärningsmannens chef komma till tals genom en mindre 

puff på förstasidan den 7 november 2015 under rubriken; ”Misstänkte LISA HOLM-

MÖRDARENS CHEF BRYTER TYSTNADEN”. Orden ”bryter tystnaden” kan tolkas som 

att chefens uttalande varit förväntat eller efterlängtat men inte kommit förrän nu. En fråga kan 

då bli var relevansen ligger i att en misstänkt brottslings chef ska uttala sig om ett brott när 

den misstänkte enbart är, just, misstänkt. Även i detta fall förstärks budskapet i och med att 

Expressen visuellt sätt kan tolkas ha nedprioriterat informationen om att gärningsmannen är 

misstänkt, genom hur de framställer själva ordet i tryck.  

 

Även brottsoffrets anhöriga får komma till tals kring den misstänkte gärningsmannen. 

Rubriken på Aftonbladets framsida den 30 oktober 2015 löd; ”PAPPANS KUSLIGA MÖTE 

MED 35-ÅRINGEN Träffades under sökandet av dottern”. Det kan tolkas som att offrets 

pappa träffat den då misstänkte gärningsmannen under sökandet efter dottern och detta varit 

ett obehagligt möte. Vid publiceringen av denna information var gärningsmännen ännu inte 

dömd. Det kan tolkas som att offrets pappa upplevde den misstänkte som obehaglig och fick 

misstankar om att han kunde vara skyldig. Enligt Lindgren och Lundström (2010) får 

brottsoffers anhöriga ofta en nyckelposition i brottsrapporteringen då berättelsen om dem 

verkar få läsaren att dela offrens upplevelse och väcka känslomässig respons (Lindgren & 

Lundström 2010, s. 108-111). Då läsaren antagligen känner stor sympati för offrets anhöriga, 

däribland pappan, kan deras åsikter och känslor vinna legitimitet i huruvida någon anses 

skyldig eller ej. 

 

En liknande tolkning kan göras av en av Expressens förstasidor, där rubriken lyder; 

”FAMILJENS FRÅGA TILL LISAS misstänkte MÖRDARE” (5 november 2015). Frågorna 

som uppstår är vad familjen vill fråga honom och varför de skulle vilja fråga honom 

någonting om de inte trodde att han var skyldig. Denna rubrik kan tolkas peka på att han är 

skyldig. 

 

Utöver mannen som senare dömdes för mordet på Lisa Holm var ytterligare tre personer 

misstänkta initialt. De två personer som senare friades från misstankarna var anhöriga till den 

gärningsman som senare dömdes för mordet. De två var gärningsmannens bror samt fru. På 

Aftonbladets förstasidor nämndes de andra misstänkta i två sammanhang; ”En person hittad 
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död POLISEN: VI TROR ATT DET ÄR LISA En kvinna och två män anhölls sent i natt” (13 

juni 2015) och ”POLISENS intensiva JAKT PÅ BEVIS Teknikernas fokus: en kärra Lada 

finkammas Nya uppgifter: Misstänkta mördarna är bröder” (15 juni 2015).  

 

På Expressens förstasidor fick gärningsmannen och hans misstänkta bror utrymme på ett 

flertal förstasidor där rubrikerna löd; ”BYGGARE misstänks för MORDET PÅ LISA, 17” (13 

juni 2015), ”Misstänkta byggar-BRÖDERNAS MAMMA OM LISA-MORDET” (16 juni 

2015), ”Åklagarens 3 BEVIS MOT BRÖDERNA för mordet på Lisa” (17 juni 2015), 

”POLISEN MISSTÄNKER: BRÖDERNA DOLDE SIN HEMLIGHET FÖR BYN” (20 juni 

2015), ”Nya uppgifter: BRÖDERNA KÖPTE PIZZA – timmar efter LISA HOLM 

FÖRSVANN” (19 juli 2015).  

 

Brodern förekom på Expressens förstasidor även efter det att han släppts och misstankegraden 

mot honom sänkts. Rubrikerna löd; ”BRODERN PRESSAD I NYA FÖRHÖR OM LISA 

HOLM ”Han var upprörd”” (24 september 2015), ”Misstänkte Lisa Holm-mördaren 

NERIJUS, 35, SKYLLER PÅ SIN BROR” (29 oktober 2015), ”SPRICKAN MELLAN 

BRÖDERNA” (2 november 2015) och ”ÅKLAGAREN: DÄRFÖR MÖRDADE HAN LISA 

HOLM Försvaret: Pekar ut brodern” (4 november 2015). Samtliga av dessa rubriker kan 

tolkas som att brodern fortfarande skulle kunna vara medhjälpare eller ensam skyldig till 

mordet på Lisa Holm. Han pressas av polisen och blir anklagad av sin bror vilket framgår på 

fler än en av förstasidorna. Hans ansikte, dock maskerat, förekommer på flertalet av 

förstasidorna. Det kan tolkas som att Expressen fortfarande hävdar att det finns skäl att tro att 

brodern gjort sig skyldig till ett väldigt grovt brott, trots att åtalet mot honom lagts ner. På 

Aftonbladets förstasidor nämndes brodern inte efter att han släppts. 

 

6.2.4	  Experternas	  uttalanden	  
 

Båda kvällstidningarna lägger stort fokus på utomstående experters kommentarer om mordet 

på Lisa Holm. Aftonbladet lyfter på sju förstasidor fram advokaten Leif Silbersky och 

kriminalprofessorn Leif GW Persson, som båda även är kända författare och ofta förekommer 

i medierna på olika sätt. 	  

	  

Deras roll blir att utvärdera rättens, advokatens och polisens arbete, men de fungerar framför 
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allt som mediernas egna domare som bestämt sig för vem som är skyldig innan rätten gjort 

det. Leif  Silbersky kritiserar försvaret på två förstasidor: ”ADVOKATEN GRIPER EFTER 

SISTA HALMSTRÅET ”Ville föra in ett osäkerhetsmoment”” (31 oktober 2015) och 

”SILBERSKY om misstänkte 35-åringen: ’HAN BLIR DÖMD TILL LIVSTID’ Nya 

beskedet: Åtalade mannen hålls kvar i häktet Stjärnadvokaten: Fullkomligt förödande för 

honom” (5 november 2015). När experten säger att gärningsmannen är skyldig framställs 

detta som en sanning av Aftonbladet. Den andra sidan, det vill säga något slag försvar mot 

mannen, förekommer inte på någon av tidningens förstasidor. 	  

	  

Leif GW Persson förekommer med namn och bild på fem av Aftonbladets förstasidor. Han 

uttalar sig om polisens utredning och de bevis som hittats. Främst förekommer citat från 

professorn, men det han egentligen talar om blir inte tydligt genom rubrikerna. Citaten lyder 

(om bevisen); ”Jag känner fortfarande samma oro”, ”Jävligt knepigt”, ”Fyra skäl till varför jag 

ändrat mig” och ”Det visar på ett konstigt tänkande”. Han får även uttala sig om 

gärningsmannen efter att domen fallit under rubriken; ”Leif GW om mötet med mördaren” 

(12 januari 2016). Till skillnad från de förstasidor där Silbersky förekommer kan de där 

Persson förekommer tolkas som kritiska, åtminstone mot polisen och bevisen. Men eftersom 

citaten är så pass otydliga är de svårare att tolka och tyngden verkar snarare ligga på att Leif 

GW Persson uttalar sig om mordet snarare än vad det är han säger.  

	  

Leif GW Persson förekommer även på Expressens förstasidor totalt åtta gånger. Där blir det 

tydligare vad det är som kriminalprofessorn faktiskt uttalar sig om, vilket främst är kritik mot 

eller tips till polisen. Exempelvis lyder två rubriker; ”GW: DÄR SKA POLISEN LETA 

EFTER LISAS MÖRDARE” (18 juni 2015), ”GW: HÄR DOG LISA HOLM Därför pekar 

han ut ”mjölkrummet” som trolig brottsplats” (22 september 2015). 	  

	  

Likt analysen av Leif Silberskys medverkan i Aftonbladet kan även Leif GW Perssons 

uttalanden i Expressen ibland tolkas som att han redan har bestämt sig för vem som är 

skyldig, exempelvis genom denna rubrik; ”LEIF GW: Misstänkte Lisa Holm-MÖRDARENS 

ONDSKA I BYN” (1 november 2015). 	  

	  

Att experterna får utrymme att uttala sig på tidningarnas förstasidor om ett fall som de inte 

delaktiga i, varken i utredningen eller rättsprocessen, kan kopplas samman med Ester Pollacks 
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(2001) teori om att brott dramatiseras genom fiktionens medel på det sätt att rapporteringen 

pågår under en längre tid, då samma historia återanvänds och byggs på genom nya berättelser 

som kan knyta an till de tidigare skrivna (Pollack 2001, s. 17). Mordet på Lisa Holm blir en 

följetong där rapporteringen förväntas väcka intresse bara genom att det handlar om mordet 

och att Leif GW Persson uttalar sig, oavsett vad informationen handlar om. Och genom Leif 

GW Perssons expertis blir medierna domare. 

	  

6.3	  Sommarstugemorden	  i	  Arboga	  
	  

Det finns en viktig skillnad mellan morden i Arboga och Ikea-mordet och mordet på Lisa 

Holm i både Aftonbladet och Expressen, vilket är att det dröjde längre innan någon 

information om dessa mord publicerades på förstasidorna. Mordet på den 68-årige mannen 

begicks den 3 augusti 2016, men den första gången den syntes på respektive tidnings 

förstasida var den 11 augusti i Aftonbladet och den 17 augusti i Expressen.  

 
Fig 9: Diagram över antalet publicerade förstasidor gällande sommarstugemorden i Arboga  

i Aftonbladet och Expressen. Den gula färgen representerar hur många av dessa som var 

toppnyheter. 

I det material som insamlats under urvalsperioden publicerade Aftonbladet information om 

mordet på sina förstasidor 19 gånger. Av dessa 19 förekom informationen som toppnyhet sju 

gånger. Nio olika bilder publicerades. I Expressen publicerades motsvarande 24 förstasidor 
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varav tolv förmedlande informationen som toppnyhet och 26 olika bilder publicerades.  

 

6.3.1	  Vilken	  hänsyn	  visades	  offren?	  
 

Expressen och Aftonbladet har gjort olika val vad gäller namn- och bildpublicering. Expressen 

valde att publicera förnamn och bild på bägge offren på sina förstasidor medan Aftonbladet 

benämner dem som ”maken” och ”pappan” genom hela rapporteringen. 

 

Aftonbladet lägger mindre fokus på offret och fokuserar mer på gärningsmannen på 

förstasidorna. Offret blir inte en egen person utan någon som beskrivs utifrån förhållandet till 

den misstänkte. Detta syns genom rubriken ”Dottern gripen för mord på sin pappa” (17 

augusti 2016). Information om den andra mördade mannen, den misstänkta kvinnans make, 

förekom under följande rubriker; ”DOTTERN skulle få ut MILJONER PÅ MAKENS DÖD” 

(18 augusti 2016), ”Släkting till döde maken: HAN VAR OROLIG FÖR SITT LIV” (19 

augusti 2016) och ”Misstänkta 41-åriga kvinnan FÖRSÖKTE MÖRDA MAKEN MED 

GIFTSPRUTA” (14 september 2016).  

 

Expressen har däremot mer fokus på brottsoffren, främst den mördade maken. Den 68-årige 

mannen förekom två gånger. En gång under följande rubrik; ”POLISEN MISSTÄNKER: 

MOHAMMAD HÖGG IHJÄL 42-ÅRINGENS PAPPA i sommarstugan” (17 februari 2017), 

och en gång genom en bild på honom med bildtexten; ”PAPPA GÖRAN – MÖRDAD” (29 

april 2017). Den andra mannen, maken, förekom genom följande; ”GW: ÖPPNA GRAVEN 

med misstänkta 41-åringens EXMAKE” (30 augusti 2016), ”POLISEN MISSTÄNKER: AKI, 

42, MÖRDAD AV ARBOGA-KVINNAN & hennes släkt” (16 februari 2017). På den 

sistnämnda förstasidan medföljde även en bild på mannen som även publicerades på 

förstasidan den 29 april 2017 med bildtexten; ”MAKEN AKI – MÖRDAD”. Bägge bilderna 

på offren ser ut att vara tagna i privata sammanhang i och med bildernas kvalitet, grönskan i 

bakgrunden och personernas positioner på bilderna. De är inte tagna rakt framifrån som på en 

passbild eller liknande. De bägge männen har ett leende uttryck vilket ger ett intryck av 

vänlighet (se fig 11).  

 

Expressen är också mer explicit med att detaljerat beskriva brottet, vilket framgår av en av 

deras bildpubliceringar. Den 29 april publicerades en bild på en svarthårig man iklädd blå 

skjorta, gröna byxor och blå skoskydd på fötterna. Han sitter på knä i en säng ovanpå vad som 
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ser ut att vara en människoliknande docka. Bredvid dockan ser det ut att ligga ytterligare en 

docka. På väggen ovanför sängen hänger en lampa och en tavla. Inredningen i rummet är 

omodern och väcker konnotationer om en sommarstuga. Den svarthårige mannen håller upp 

ett föremål som ser ut att vara en kniv som han precis ska hugga dockan med. I och med att 

det tydligt syns att det är en docka och inte en människa som ligger i sängen går det att tolka 

att denna bild är en rekonstruktion som i sammanhanget har syftet att visa hur mordet på den 

68-årige mannen gick till. Det framgår inte om det är polisen eller Expressen som skapat 

denna rekonstruktion (se fig 11). 

 

6.3.2	  Vilken	  hänsyn	  visades	  de	  anhöriga?	  
 

Eftersom anhöriga till offren också själva var drabbade förekommer uppgifter om familjen 

flera gånger. Aftonbladet nämner de anhöriga med koppling till morden en gång, genom en 

mindre puff med rubriken ”Nu dras hennes barn in i härvan” (16 februari 2017). I Expressen 

nämns den mördade 68-årige mannens hustru samt den misstänkta kvinnans barn. Den 

förstnämnda förekommer i följande rubriker; ”MAMMAN VILLE HA KONTAKTFÖRBUD 

MOT 41-ÅRIGA KVINNAN” (6 september 2016) och ”ARBOGA-ÄNKANS FÖRSTA 

ORD” (19 oktober 2017). Genom uttrycken ”mamman” och ”Arboga-änkan” beskrivs hon i 

egenskap av den misstänkte kvinnans mamma samt som änka till den mördade 68-årige 

mannen.  

 

Den misstänkta kvinnans barn, som benämns som ”sonen” och ”döttrarna”, nämns på 

Expressens förstasidor genom rubrikerna; ”Arboga-kvinnan BAD SINA DÖTTRAR 

MÖRDA – så avslöjade de mamman” (29 april 2017) och ”BARNEN SLÅR TILLBAKA 

MOT ARBOGA-KVINNAN SONEN: Det var hon som mördade” (30 april 2017). I det 

sistnämnda exemplet uttalar sig den misstänkta kvinnans son explicit och det tolkas som att 

Expressen talat direkt med honom. Det framgår tydligt att barnen tror att deras mamma är 

skyldig till brottet. I det förstnämnda exemplet blir det inte lika tydligt, i och med att det inte 

framgår huruvida informationen kommer direkt från barnen eller ej.  

 

6.3.3	  Vilken	  hänsyn	  visades	  de	  misstänkta?	  
 

Det tog en respektive två veckor innan kvällstidningarna uppmärksammade morden i Arboga. 
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Det var först då den 41-åriga kvinnan blev misstänkt som intresset väcktes. Det går att se att 

både Aftonbladet och Expressen lagt fokus på främst henne i sin rapportering kring morden på 

förstasidorna genom antalet som handlar om henne. I Aftonbladet handlade det om 17 av de 

19 förstasidorna och i Expressen om samtliga av förstasidorna. Hon förekom i bägge tidningar 

som ”41-åringen”, ”42-åringen”, ”Arboga-kvinnan” eller genom maskerade bilder på henne.  

 

Ingen av tidningarna publicerade vid den här tidpunkten den misstänkta kvinnans namn eller 

bild. Men formuleringarna kan ändå ge intryck av att hon är skyldig, och redan dömd.  

”DOTTERN skulle få ut MILJONER PÅ MAKENS DÖD” (18 augusti 2016), ”Släkting till 

döde maken: HAN VAR OROLIG FÖR SITT LIV Misstänkta kvinnans vän: Hon hade frågat 

flera om de kunde döda maken för pengar” (19 augusti 2016), ”UPPGIFTER TILL 

AFTONBLADET: Misstänkte 41-åriga kvinnan FÖRSÖKTE MÖRDA MAKEN MED 

GIFTSPRUTA” (14 september 2016) och ”POLISEN MISSTÄNKER: ARBOGA-

KVINNAN BESTÄLLDE FLER MORD” (4 mars 2017). Samtliga rubriker ger påståenden 

som pekar på att kvinnan skulle vara skyldig till olika brott och ingenting av det publicerade 

materialet visar någon annan verklighet. 

 

Även Expressen ger en bild av att den misstänkta kvinnan är skyldig genom att detaljerat 

redogöra för hur polisen misstänker att brottet gått till (se fig 10): ”41-ÅRINGENS 

SKRÄCKVÄLDE” (8 september 2016), ”POLISEN MISSTÄNKER: AKI, 42, MÖRDAD 

AV ARBOGA-KVINNAN & hennes släkt” (16 februari 2017), ”POLISEN MISSTÄNKER: 

42-ÅRINGENS MAKT: STYRDE männen till 2 MORD” (19 februari 2017), ”Arboga-

kvinnan LOVADE GIFTA SIG – OM HAN MÖRDADE” (17 mars 2017) och 

”Arbogakvinnan BAD SINA DÖTTRAR MÖRDA – så avslöjade de mamman” (29 april 

2017).  

 

Den andra misstänkte personen, den 18-årige man som den 7 februari 2017 erkände mordet på 

den 68-årige mannen, förekommer även han som misstänkt gärningsman flera gånger på 

kvällstidningarnas förstasidor. I Aftonbladet genom följande rubriker; ”SÅ GREPS 41-

ÅRIGA KVINNAN och hennes SAMBO” (1 september 2016), ”POLISEN OM BEVISEN 

MOT PARET 41-åriga kvinnan och 18-åriga sambon häktade för mord” (3 september 2016), 

”Häktade paret misstänks för ännu fler brott” (8 september 2016). På flera av förstasidorna 

förekommer han även på bild tillsammans med den misstänkta kvinnan, men deras ansikten är 

maskerade. 
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Fig 10: Aftonbladets förstasida den 4 mars 2017. 

 

Expressen och Aftonbladet agerade mycket olika gällande publicera namn och bild på den 

misstänkta 18-åringen. Expressen valde att publicera hans fullständiga namn samt bild den 17 

februari 2017, tio dagar efter att mannen erkänt mordet. I skrivande stund har Aftonbladet inte 

publicerat namn eller bild, trots att åtal väckts och mannen har erkänt ett av morden. Efter 

Expressens initiala namnpublicering publicerades bild på honom ytterligare fyra gånger på 

förstasidorna. På en bild publicerad i Expressen den 29 april, som kan tolkas som en 

rekonstruktion av mordet på 68-åringen, ger tidningen en tydlig bild av att den misstänkte 

mannen har begått mordet och exakt hur det gått till när det skedde. Under bilden på den 

svarthårige mannen som håller upp kniven mot dockan som ligger i sängen läses bildtexten 

”POJKVÄNNEN MOHAMMAD – HÖGG IHJÄL”.  

 

De båda misstänkta förekommer även som par, både på bild och i text. Exempelvis 

publicerade Expressen följande rubrik den 27 april 2017; ”EXPRESSEN AVSLÖJAR: 

ARBOGA-KVINNAN och pojkvännen HAR GJORT SLUT”. Denna toppnyhet om de 

misstänktas privatliv publicerades tillsammans med bilder på paret, där mannens ansikte 

syntes tydligt medan kvinnans var maskerat. 
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Både Aftonbladet och Expressen gav en bild av att den misstänkta kvinnan är skyldig till 

morden, men Expressen lade större fokus på att kvinnan ska ha försökt styra andra, främst den 

18-årige mannen, till att mörda åt henne.  

 

Fig 11: Expressens förstasida den 29 april 2017. 
 

6.3.5	  Leif	  GW	  Persson	  
 

Även i det här mordfallet uttalar sig experter om att de misstänkta är skyldiga, långt innan 

rättegång har börjat eller dom har fallit. Men i det här fallet gäller det enbart Expressen. 

Kriminalprofessorn Leif GW Persson kommenterar utredningen kring morden i Arboga ett 

flertal gånger på förstasidorna. Han citeras bland annat genom att han vet vilka ”bevisen som 

krävs för att 41-åringen ska fällas”. En rubrik lyder även; ”LEIF GW: 41-ÅRINGENS 

VERSION STÄMMER INTE” (8 oktober 2016).  

 

Leif GW Persson representerar expertis i och med att han är just professor i kriminologi. Han 

får ytterligare kredibilitet genom att han är välkänd för många läsare, ingenstans skriver heller 

Expressen ut hans titel, läsaren förväntas veta vem han är. Det står heller ingenstans huruvida 

det handlar om spekulationer från hans sida, eller vad de grundar sig i, läsaren förväntas tro 

honom ändå för att han är just Leif GW Persson.  



	   44	  

7.	  Slutsats	  och	  diskussion 
	  

Studiens syfte har varit att jämföra Aftonbladet och Expressens förhållningssätt till de 

publicistiska reglerna, då de rapporterar om mordfall på deras förstasidor. För att få svar på 

min övergripande frågeställning, ”Finns det skillnader i hur Aftonbladet och Expressen 

skildrar mordfall på sina förstasidor i förhållande till de publicistiska reglerna?” har jag valt 

att gå närmre in på hur brottsoffer och deras anhöriga visats hänsyn samt hur misstänkta 

gärningsmän visats hänsyn. Mina slutsatser utgår främst från social ansvarsteori, det vill säga 

att tidningarna bör ta ansvar för de konsekvenser som kan skapas av en publicering 

(Hammarlin & Wigorts Yngvesson, s. 103). Den kan även delvis tolkas genom 

konsekvensneutralitet, då denna teori lägger vikt inte bara vid att nyheten ska vara sann, utan 

även relevant, för en etisk försvarbar publicering (ibid., s. 98).  

 

7.1	  Vilken	  hänsyn	  visar	  Aftonbladet	  respektive	  Expressen	  brottsoffren	  och	  deras	  anhöriga	  på	  
förstasidorna?	  
 

Min slutsats är Aftonbladet visar brottsoffer och deras anhöriga mer hänsyn än Expressen då 

Expressen publicerat fler förstasidor som kan anses problematiska utifrån pressens etiska 

riktlinjer. Jag har även sett att hänsynen till brottsoffren och deras anhöriga står i relation till 

hur mycket utrymme mordet får på tidningarnas förstasidor. Ju längre rapporteringen pågår 

och ju mer information som publiceras, desto mer begås vad som kan tolkas som etiska 

övertramp. Denna slutsats kan ställas i relation till Ester Pollacks (2001) teori om att 

rapportering om allvarligare brott är en början på en process som kan pågå under en längre 

tid, då samma historia kan återanvändas och byggas på genom nya berättelser som kan knyta 

an till de tidigare skrivna (Pollack 2001, s. 17). Ju längre denna process blir, desto mindre 

hänsyn ges de inblandade.  

 

Denna tolkning är baserad på min analys där jag kunde se att Lisa Holm och hennes anhörigas 

var de som visats minst hänsyn i rapporteringen på både Aftonbladets och Expressens 

förstasidor. Det var också det mordfall som förekom flest gånger på förstasidorna i båda 

tidningar. Därefter kom sommarstugemordet i Arboga, där min tolkning är att Expressen 

publicerade mer material som väcker etiska frågetecken. I fallet gällande Ikea-mordet är min 

tolkning att både Aftonbladet och Expressen visat brottsoffren och anhöriga hänsyn då de 
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knappt publicerat någon information om dem överhuvudtaget, och väldigt lite information om 

själva brottet överlag i jämförelse med de andra fallen. 

 

I relation till nyhetsvärdering går det att se att Expressen i samtliga fall har värderat 

mordfallen högre, i och med att de publicerat mer material på sina förstasidor än Aftonbladet i 

alla tre fall. I förhållande till Galtung och Ruges sex olika faktorer för nyhetsvärdering 

uppfyller samtliga mord tre av faktorerna. Dessa är att det är händelser och processer som 

tidsmässigt, geografiskt och kulturellt ligger nära den egna publiken, att det gäller händelser 

som är avvikande och att händelserna redan är etablerade på mediernas dagordningar från och 

med att brotten begåtts. Det intressanta är dock att ytterligare en faktor uppnås i fallen Lisa 

Holm och morden i Arboga, nämligen att det gäller personer som redan är etablerade och 

kända för publiken. Min tolkning är det är tidningarna själva som har gjort att denna faktor 

uppnås i dessa två fall i och med att det är de som gjort de inblandade så pass etablerade och 

kända för publiken, framförallt brottsoffret Lisa Holm och den misstänkta kvinnan i 

Arbogafallet. 

 

Jag hävdar att både Aftonbladet och Expressen publicerat material gällande mordet på Lisa 

Holm som kan tolkas som ett agerande i strid med regel nummer sju i de publicistiska 

reglerna, ”Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan 

publicering om inte ett uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning” samt regel 

nummer nio, ”Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. 

Pröva noga publicering av namn och bild med hänsyn tagen till offren och deras anhöriga”. 

Expressen har gjort detta vid fler tillfällen än Aftonbladet.  

 

Lisa Holm fick, i både Aftonbladet och Expressen, en närmast kändisliknande status. Hon 

exponerades med både namn och bild i flera månaders tid, främst i Expressen. Hennes familj 

valde att gå ut med hennes namn och bild innan hon mördades, då hon försvunnit och de ville 

ha hjälp att hitta henne. Lisa Holm och hennes anhöriga har därför inte valt den exponeringen 

av flickan som ett brottsoffer, vilket väcker frågor om tidningarnas agerande är etiskt 

försvarbart. Både Aftonbladet och Expressen väljer också att lyfta fram de anhörigas sorg på 

framsidorna, exempelvis genom att närvara på Lisa Holms minnesstund. Expressen tillägnar 

fler förstasidor åt de anhörigas sorg än Aftonbladet. Jag tolkar detta som ett etiskt 

problematiskt agerande från båda tidningarna, om än mer frekvent från Expressen. Att 

tidningen dessutom publicerar en förstasida som lyfter fram sorgen hos kaféägaren på det kafé 
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där Lisa Holm arbetade fem månader efter att hon dött, tycker jag är häpnadsväckande och ett 

tydligt bevis på hur Expressen tar varje chans de får att publicera ny information kring 

mordet.  

 

I Expressen publicerades vid flera tillfällen information om hur Lisa Holm mördats, hur 

hennes döda kropp hanterats och var den fanns. Det är svårt att försvara en sådan publicering 

utifrån ett allmänintresse eller samhälleligt informationsbehov (Häger 2014, s. 348). Att 

flickan dessutom var minderårig gör Expressens publiceringar än mer problematiska. 

Aftonbladet publicerade inte lika ingående detaljer om mordet som Expressen på sina 

förstasidor, men information om att Lisa Holm hittades i en bod och en rubrik som löd ”SÅ 

DOG LISA HOLM”, vilket också kan diskuteras ur en etisk synvinkel. 

 

Någon slutsats om huruvida Nils Christies (2001) faktorer kring det ideala offret har någon 

påverkan på tidningarnas etiska agerande är svår att dra. Att brottsoffret Lisa Holm fått mer 

exponering och därmed visats mindre hänsyn kan bero på att hon uppfyller alla fem kriterier 

för det ideala offret och att tidningarna därför har större tendens att rapportera om hennes 

offerskap än de andra offrens. Däremot uppfyller offren på Ikea fler faktorer, fyra av fem, än 

offren i Arboga, som bara uppfyller två av dem. Ändå har offren på Ikea visats mer hänsyn än 

offren i Arboga. Det kan möjligtvis bero på tidningarnas fokus på misstänkta gärningsmän 

och det faktum att offren även var anhöriga till de misstänkta i Arboga-fallet.   

 

Skillnaderna mellan Aftonbladets och Expressens förhållningssätt till offren blir tydlig då 

Expressen valde att publicera namn och bild på sommarstugemordens offer och Aftonbladet 

inte gjorde det. Om detta handlar om beslut i förhållande till etik eller andra faktorer är oklart, 

det kan till exempel vara så att offrens anhöriga givit bilderna till just Expressen och inte till 

Aftonbladet. Men Aftonbladet har heller inte publicerat deras namn på förstasidorna och som 

nämnt i analysen har Expressen lagt ett större fokus på brottsoffren gällande dessa mordfall än 

Aftonbladet.  

 

Min tolkning är att Expressen även i detta fall har publicerat material som skulle kunna tolkas 

som ett agerande mot nummer sju samt nio i de publicistiska reglerna. Expressen publicerade 

en bild föreställande hur det ena mordet skulle ha gått till på samma förstasida där offrets bild 

förekom. Jag tolkar denna bild som någonting som skulle kunna vara en kränkning av 
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privatlivets helgd för den mördade mannen. Likt Lisa Holm har inte heller han har valt att 

hans död skulle exponeras på detta sätt. Inte heller hans fru, som själv befann sig där när 

hennes make mördades och själv var nära att dö. Denna publicering skulle därför kunna 

orsaka lidande för de anhöriga och är inte av allmänintresse, vilket gör att publicering ej är 

relevant.  

 

I Arboga-fallet är brottsoffrens anhöriga även anhöriga till kvinnan som misstänks för brottet. 

Den mördade 68-åriga mannens fru förekommer därför som anhörig till båda. Den misstänkta 

kvinnans barn förekommer dock enbart som hennes barn och inte som den mördade mannens 

barnbarn. Deras exponering på förstasidorna kan därför tolkas som oetisk i förhållande till 

regel nummer nio, då även barnen är sörjande anhöriga och kan antas befinna sig i en 

fruktansvärd situation eftersom en nära familjemedlem misstänks ha mördat en annan nära 

familjemedlem.  

 
7.2	  Vilken	  hänsyn	  visar	  Aftonbladet	  respektive	  Expressen	  en	  person	  som	  är	  misstänkt	  för	  ett	  
brott	  men	  ännu	  inte	  är	  dömd	  på	  förstasidorna?	  
 

Även när det gäller misstänkta gärningsmän går det att se att desto mer information som 

publiceras om brotten, desto mindre hänsyn visas de misstänkta och det faktum att de skulle 

kunna vara oskyldiga eftersom de ännu inte dömts. Båda tidningarna lade ett tydligt fokus på 

misstänkta gärningsmän i alla tre mordfall då stor del av rapporteringen handlade om de 

misstänkta. Expressen gjorde detta i större grad än Aftonbladet, vilket blir tydligt i och med att 

Expressen var snabbare med att publicera namn och bild på de misstänkta än Aftonbladet.   

 

Återigen går det att tolka att båda tidningarna agerat på ett sätt som kan ha agerat i strid med 

de publicistiska reglerna, men att Expressen gjort det i större utsträckning. Detta genom att 

tidningarna kan tolkas ha agerat i strid med nummer 14 i de publicistiska reglerna, ”Tänk på 

att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om fällande 

dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas”. Gällande 

morden på Ikea publicerades namn och bild på den misstänkta gärningsmannen samma dag på 

både Aftonbladets och Expressens förstasida. Detta skedde dagen efter att mannen åtalades för 

morden. Det skulle kunna argumenteras för att bevisen som framgick av åtalet var tillräckligt 

starka för att mannen utan rimlig tvivel var skyldig till brottet och att det därför inte var ett 

etiskt felaktigt beslut av kvällstidningarna. Men det går också att hävda att ett åtal inte är 
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samma sak som en fällande dom och att tidningarna agerar domstol genom detta. Expressen 

agerade likvärdig gällande mannen som mördade Lisa Holm och publicerade hans namn och 

bild vid åtal. Aftonbladet valde att vänta till efter fällande dom. I fallet med morden i Arboga 

valde Expressen att publicera namn och bild på gärningsmannen efter att denne erkänt ett av 

morden medan Aftonbladet avstod. Även i detta fall vill jag understryka att ett erkännande 

inte är samma sak som en fällande dom. Trots att min tolkning är att Expressen kan ha gjort 

etiskt problematiska publiceringar i och med detta är de konsekventa i deras handlade. En 

fråga som uppstår är varför Aftonbladet i ett fall valde att publicera namn och bild på en 

misstänkt efter åtal och i inte de andra fallen.  

 

Det går att hävda att de misstänkta gärningsmännen i fallet Lisa Holm och Arboga-fallet även 

pekas ut indirekt på flera olika sätt på tidningarnas förstasidor, återigen i större utsträckning i 

Expressen. Detta genom att ordet ”misstänkt” vid upprepade tillfällen får mindre visuellt 

utrymme på förstasidorna än övrig information, att personer i de misstänktas närhet ofta 

medverkar samt att offrens anhöriga samt olika andra experter får uttala sig till de misstänktas 

nackdel, utan att någon information till den misstänkas försvar förekommer. 

 

Tidningarna kan även tolkas ha agerat i strid med regel 14 i de publicistiska reglerna gällande 

personer som misstänktes för de olika morden initialt men sedan avskrevs misstankar, då den 

slutliga utgången av den skildrade rättssaken inte redovisades på förstasidorna. Eftersom 

analysen inte riktat in sig på artiklar har den inte tagit hänsyn till vilken information som 

redovisats där. Men det som står klart är att det lagts mer fokus vid att de skulle kunna vara 

skyldiga till brott än att det bevisats att de är oskyldiga.  

 

Tidningarnas agerande skulle kunna bringa stor skada för en person som pekas ut för ett brott 

denne är oskyldig till. Utöver att det kan tolkas vara oetiskt finns det en stor fara med ett 

samhälle där medierna agerar domare.  

	  

7.3	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
	  

Det saknas forskning kring tidningars förstasidor i förhållande till kriminaljournalistik och 

vilken bild av verkligheten de representerar. Förstasidorna är en stor del av människors 

vardagliga liv, som vi till exempel ser när vi står i kassan för att köpa mjölk efter jobbet, och, 
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trots den lilla information de ger, en så stor del av mediekonsumtionen – kanske till och med 

den enda del av nyheterna som vissa delar i befolkningen tar del av. Därför hoppas jag att fler 

kommer att intressera sig för förstasidorna inom forskningen i framtiden.  

 

Gällande forskning kring kriminaljournalistik skulle det även vara intressant att studera 

mediernas korrelation till brottsutredningar. Forskningen skulle kunna lägga fokus på hur 

journalister respektive poliser upplever att den andra parten förenklar eller försvarar den 

andres arbete samt hur, och vilka konsekvenser det ger. 

 

Namnpublicering av misstänkta brottslingar i medierna är en viktig samhällsfråga. Därför 

skulle vidare forskning också kunna titta på hur man på redaktionerna resonerar kring detta, 

varför man väljer att publicera innan dom har fallit i vissa fall och andra inte. Det skulle vara 

intressant att vända på min frågeställning och studera hur redaktionerna själva upplever att de 

ställer sig till de publicistiska reglerna när de gör dessa val.  
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