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Abstract 

Murder like murder? 
This study aims to investigate how female and male murder victims are represented in two 

swedish newspapers Aftonbladet and Svenska Dagbladet. By analyzing articles about the 

murders of Lisa Holm, Ida Johnsson, Ahmed Obaid and Rami Amin this study seeks to 

understand how they differ depending on the gender of the victim. To answer this, three 

research questions have been included; 1) How is the murder victim represented depending 

on if it’s a man or a woman? 2) Which other aspects than the murder victim is given a focus 

in the articles and what realities is formed from it? 3) Are there any differences between the 

morning newspaper and the evening newspaper, if so, which? The theoretical framework 

that was used to answer these three questions are social constructivism, Stuart Halls 

encoding/decoding and representation, gender theory, agenda theory and attribute agenda, 

priming and framing. The material consists of articles from the two newspapers, and the 

chosen methods are both a quantitative and qualitative textual analysis. The results shows 

that the male murder victims are described by their future plans and careers in a way that the 

female victims were not. There were two other aspects which were given a focus in the 

articles, the location and the murderer. The location of the murders of Ahmed Obaid and 

Rami Amin, which in both cases were Malmö, was described as a dangerous place with a lot 

of criminal acts. Since none of the victims were involved in any criminal activity they were 

represented as innocent, who fell victims to the city. In the case of Ida Johansson, the exact 

location of the murder, a jogging track, was given focus. Since a jogging track normally is 

not seen as a dangerous place the murder of Ida was represented as an unfortunate case of 

being in the wrong place at the wrong time. The murderer was only known in the two cases 

with the female victims, and were given almost as much focus in the articles as the victims. 

The main differences between the two newspapers were that Aftonbladet wrote more articles 

about the cases and also had a tendency to use more media dramaturgy than Svenska 

Dagbladet. 
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1 Inledning 

I juni år 2015 anmäls den 17-åriga Lisa Holm försvunnen. Några dagar senare hittas hon               

mördad i närheten av kaféet hon arbetade på i Kinnekulle. I augusti samma sommar blev               

21-åriga Ida Johansson överfallen och mördad i ett motionsspår i Upplands Väsby. Ett år              

senare blev den 24-årige Rami Amin ihjälskjuten utanför sin port i Malmö och år 2017 blev                

den 16-årige Ahmed Obaid ihjälskjuten vid en busshållsplats i samma stad. Den mediala             

uppmärksamheten kring de fyra mordfallen varierade kraftigt, vilket tydligt framkommer          

efter en sökning i sökmotorn Retriever som gav 287 artiklar från Aftonbladet och Svenska              

Dagbladet tillsammans om mordet på Lisa Holm. En sökning på Rami Amins namn i samma               

program och med samma tidningar resulterade i tre artiklar. 

 

Det var just rapporteringar av mordfall i medier som väckte vårt intresse att göra denna               

undersökning och detta var för att allmänheten under de senaste åren kunnat ta del av flera                

uppmärksammade mordfall i Sverige. Några mer uppmärksammade än andra.         

Genusperspektivet är ett perspektiv som alltid tar fram fascinerande aspekter och tankar            

inom olika områden, och blev därför en teori som har en stor roll i denna uppsats. I vardagen                  

delas människor in i olika grupper och däribland kön (Hirdman, 2003:66-67). Oavsett om             

uppdelningen mellan manligt och kvinnligt sker avsiktligt eller omedvetet är detta något som             

syns även när det kommer till TV, tidningar och andra kanaler där media rapporterar kring               

olika brott världen över. Det var just genusfrågan som ledde till att två mordfall med manliga                

offer och två fall med kvinnliga offer ligger till grund för detta arbete. 

 

Med tanke på internet kan nyheter få en enorm spridning och snabbt nå ut till den stora                 

massan. Genom detta blir det även enkelt för allmänheten att följa och ta del av               

uppmärksammade nyheter. Som människor har vi mer eller mindre ett behov av orientering,             

och söker därför ledtrådar från omgivningen om vad som har hänt, vad som är viktigt och                

vad det är som kräver åsikter och handlingar. Detta sker framförallt genom det vi              

konsumerar från olika nyhetsmedier (Strömbäck, 2014:99-100). Alla händelser och fenomen          

kan skildras på olika sätt med olika fokus eller en annan vinkling (Börjesson, 2003:22).              

Beroende på hur skribenten väljer att beskriva en händelse sätts fenomenet in i olika              
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perspektiv, vilka är meningsskapande och kan ses som ett sätt att tala om och förstå världen,                

där språket är strukturerat i olika mönster som vi följer utifrån olika sociala områden              

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7). 

 

Pappersformen och dess betydelse minskar hos medierna men de digitaliserade medierna           

ökar mer och mer då medierna har gått från att endast finnas i pappersform till överallt på                 

internet, radio och TV. Alltså sker vår inlärning från medier och nyheterna i större              

utsträckning än innan och vi kan påverkas av vad nyheterna rapporterar genom fler kanaler. I               

denna uppsats undersöks två rikstäckande tidningar som sedan kommer jämföras. Skillnaden           

mellan morgontidningar som Svenska Dagbladet och kvällstidningar som Aftonbladet är att           

morgontidningar är så kallade redovisningstidningar och kvällstidningar urvalstidningar.        

Vilket innebär att morgontidningar försöker spegla aktuella händelser så fullständigt som           

möjligt medan kvällstidningar väljer ut och presenterar ett mindre antal händelser som de             

skriver om (Petersson & Pettersson, 2012:127). Med detta i åtanke kan det alltså skilja sig åt                

vad Svenska Dagbladet och Aftonbladet, som är tidningarna som kommer undersökas i            

denna uppsats, rapporterar om samt i vilken utsträckning rapporteringen sker. Det är deras             

skildringar och val av nyheter som motiverat valet av en morgon- och kvällstidning, för att               

se hur de uppmärksammar och skriver om mordfall och dess offer och hur det kan skilja sig                 

åt beroende på vilken tidning som rapporterat. 

1.1 Syfte & frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att analysera Aftonbladets och Svenska Dagbladets          

rapportering av mordfall med fokus på genusmönster och gestaltningar av offer. 

 

Följande är de frågeställningar som ska besvaras i uppsatsen: 

1. Hur representeras mordoffret beroende på om det är en man eller kvinna? 

2. Vilka andra aspekter än mordoffret läggs det fokus på i artiklarna och vilka             

verkligheter gestaltas  utifrån det? 1

3. Finns det skillnader mellan morgontidningen och kvällstidningen i deras         

sätt att rapportera om mord, i sådant fall vilka? 

1 Gestaltas utifrån gestaltningsteorin (framing) där medierna rekonstruerar och gestaltar verkligheten 
för läsarna. 
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2 Teori & tidigare forskning 

2.1 Teorier 

Denna undersökning utgår från teorier som rör språket och dess betydelse samt hur genus,              

attribut och gestaltningar kan komma att konstruera en typ av verklighet. Teorierna ska även              

fungera som stöd för att kunna förklara de budskap och tolkningar som kan urskiljas i               

materialet. 

2.1.1 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen används som ett förhållningssätt genomgående i studien för att          

studera sociala konstruktioner, vilket innebär att reflektera över det som sägs, hur det sägs              

och hur det annars skulle kunna sägas (Börjesson, 2003:21). Språket i texterna säger något              

om verkligheten, det är både konstruerat och konstruerande. Texterna finns i verkligheten            

samtidigt som dess innehåll föreställer verklighet (Börjesson, 2003:16). Språkets betydelse          

är av stor vikt i studien, framförallt i den kvalitativa innehållsanalysen där tidningsartiklarna             

undersökts närmare, hur texterna är konstruerade, vad det läggs fokus på och vilken             

verklighet det är som konstrueras. Alla händelser och fenomen kan skildras på olika sätt med               

olika fokus eller en annan vinkling (Börjesson 2003:22). Beroende på hur skribenten väljer             

att beskriva en händelse sätts fenomenet in i olika perspektiv som är meningsskapande och              

kan ses som ett sätt att tala om och att förstå världen. Där språket är strukturerat i olika                  

mönster som vi följer utifrån olika sociala områden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000:7).             

Enligt det socialkonstruktivistiska förhållningssättet beskriver inte dessa en yttre värld utan           

skapar en värld som är verklig eller sann för talaren (Winther Jørgensen & Phillips,              

2000:104). För denna studie innebär detta inte nödvändigtvis att rapportering av mordfall            

skulle vara vinklad eller osann utan snarare att rapporteringen präglas av rutinartade mönster             

för nyhetsvärdering och inramning av den typen av nyhetshändelse. 
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2.1.2 Encoding / Decoding 

Stuart Halls teori encoding/decoding bygger på att mediernas språk är kodat (encoded),            

vilket innebär att språket bär på ett budskap. Samt att det är konstruerat för att betyda något                 

och blir sedan avkodat (decoded) av mottagarna. Han använder sig av semiotik som innebär              

att studera tecken och försöker genom det i sin encoding/decoding-modell förstå hur det             

skapas betydelse i de meddelanden som media skickar till publiken (Laughey, 2007:61). Till             

skillnad från många andra semiotiska teorier antas det inte i encoding/decoding att det             

menade budskapet tas emot av mottagaren som menat. Hall skriver att mediernas budskap             

påverkas av rådande sociala, ekonomiska och politiska strukturer (ibid). Medierna agerar           

vidare inom sina professionella koder och regler som påverkas av dessa strukturer, som blir              

en del av vad han kallar för den gynnade tolkningen (Laughey, 2007:62-63). Den gynnande              

tolkningen är sedan en del av encoding och är den tolkning som medierna vill att mottagaren                

ska uppfatta (Laughey, 2007:63). Genom encoding/decoding-teorin går det att tänka ett steg            

längre i vad medierna egentligen säger med sina texter och vilka tolkningar som gynnas av               

nyhetstexternas utformning. Det som beskrivs här är en viktig del av hur nyheterna tas emot               

av mottagaren och som tidigare nämnt avkodar mottagaren meddelanden och gör sin egen             

tolkning och betydelse av det. Det är endast encoding-delen av Halls modell som är av               

intresse, detta eftersom det inte kommer studeras hur mediernas budskap tas emot eller             

uppfattas av mottagarna. Mediernas språk vid nyhetsrapportering om mordfall påverkar          

alltså vilken tolkning mottagaren gör av det och är därför en del av encoding, om medier                

skriver med någon sorts vinkling eller har ett speciellt fokus i sin rapportering kommer det               

påverka uppfattningen av nyheten i sig. Det finns en risk för att tidningarna väljer mer               

slagkraftiga rubriker eller ordval än ”nödvändigt” för att skapa någon sorts           

nyhetsdramaturgi. Tidningarna kan alltså göra medvetna val att göra rapporteringen mer           

“dramatiserad” än nödvändigt för att få fler läsare. Detta är något som kommer tas i               

beaktande när materialet analyseras. 

2.1.3 Representation 

Stuart Hall har även skrivit om representation som handlar om mening och språk där han               

kopplar samman detta med kultur. Hall skriver om ett konstruktionistiskt förhållningssätt           

som är av intresse för denna studie då representation enligt det konstruktionistiska            

6 



 
 
 

förhållningssättet innebär att språk används för att säga något meningsfullt eller representera            

världen på ett meningsfullt sätt (Hall, 2013:2). Dock menar Hall att det inte är den materiella                

världen där saker och människor existerar som används för att förmedla mening, utan det är               

språksystemet som används för att representera olika koncept (Hall, 2013:11). För studien            

innebär detta att det är själva språket i materialet som representerar något och det är inte en                 

avspegling av den materiella världen, artiklarna ges mening genom språket och dess system             

kopplat till kultur. Vi använder symboler som är organiserade i språket för att kunna              

kommunicera på ett meningsfullt sätt med varandra. Dessa koder är en viktig del av vår               

kultur där ord och saker fungerar som tecken, vilket är en stor del i vårt sociala liv. Koder                  

och tecken skapar olika koncept i språket som ger oss betydelse, denna betydelse är en viktig                

del i representationen av olika fenomen (Hall, 2013:14). Representationen av morden och            

offret sker genom olika tecken och koder, som skapar en betydelse som framställer             

händelsen på ett visst sätt.  

2.1.4 Genuskontrakt 

Genus baseras på en kulturell tolkning av de biologiska skillnaderna mellan män och             

kvinnor. Förenklat kan man säga att begreppet genus betecknar det sociala könet, dvs.             

föreställningen att könskategorierna man respektive kvinna är sociala konstruktioner medan          

begreppet kön betyder biologiskt kön (Jarlbro, 2013:11). I genusforskaren och historikern           

Yvonne Hirdmans teori ingår begreppet genuskontrakt, vilket kortfattat kan beskrivas som           

ett stereotypiskt kontrakt där Han har ansvaret, beskyddar och försörjer och Hon har             

födandet, uppförande och beroende (Hirdman, 2008:88). Hon skriver att mannen är normen,            

det som kvinnor jämförs mot. Mannen som norm representerar även något mer, en             

jämförelse mellan kvinna och en människa (Hirdman, 2008:59). Begreppet genuskontrakt          

kan även koncist beskrivas som bakgrunden till de ständiga tvisterna inom mäns och             

kvinnors relationer enligt historikern, som även vidare menar att genuskontraktet inte skrivs            

mellan jämbördiga parter (Hammarlin & Jarlbro, 2014:13). Då denna studie involverar fyra            

stycken fall, med två kvinnor som offer och två manliga vill vi se vilka skillnader som finns,                 

däribland uppdelningen av manligt och kvinnligt. Då båda männen och båda kvinnorna blivit             

offer för mord är det av intresse att se hur stor plats eller hur mycket uppmärksamhet just                 

genus får i rapporteringen. 
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Under tidigt 1990-tal var ett intresseområde när det gäller medier och genus; mediernas             

representationer av genus. Kvinnliga forskare problematiserar förhållandet mellan könen och          

ställer sig den stora frågan: hur kan det komma sig att kvinnor generellt, geografiskt och               

historiskt, har ett lägre socialt värde än män? (Hirdman 1988). De accepterar inte de gränser               

som fanns/finns för kvinnor som naturgivna och accepterar inte med andra ord den sociala              

kvinnliga underordningen som naturgiven (ibid). De nästkommande 20 åren gjordes dock           

inte många forskningsresultat som visar exempelvis hur mottagarna uppfattar         

medierepresentationer, dvs. det faktum att ett genus, nämligen kvinnor, är kraftigt           

underrepresenterade i medierna och att kvinnor även framställs på ett annorlunda sätt i             

medierna än vad som är fallet för männens del (Jarlbro, 2006:17). Trots detta blir              

genusforskningen alltmer vanligt förekommande och det är bland annat tack vare historikern            

Yvonne Hirdman, som lanserade ordet genus i Sverige, med fler som genusaspekten blivit             

viktigare och tagit större plats i samhället. 

 

Under 2000-talet växte sig begreppet intersektionalitet allt mer populärt inom svensk           

feministisk forskning. Intersektionalitet grundar sig i att det finns fler maktordningar än den             

som baseras på kön och är en teori som försöker förstå hur olika maktordningar samverkar               

(Freidenvall & Jansson 2017: 43-44). Begreppet handlar således om att analysera hur olika             

typer av samhörigheter såsom kön, klass, etnicitet och ålder samverkar med varandra            

(Freidenvall & Jansson 2017: 118). 

2.1.5 Dagordningsteorin & attributdagordning 

Dagordningsteorin var en av de teorier som starkt bidrog till att föreställningen om de              

maktlösa medierna ersattes av föreställningen om de mäktiga medierna (Strömbäck,          

2014:99). Alltså att gemene man började förstå den stora påverkan och inverkan medierna             

hade, den makt de besatt för att kommunicera ut vad som händer i världen. När medierna                

uppmärksammar vissa frågor mer och andra mindre, och vissa inte alls, tillhandahåller            

medierna dessa ledtrådar. Då vissa aspekter eller frågor hamnar i skymundan, inte får lika              

mycket fokus eller helt och hållet utesluts är det så kallade ledtrådar som saknas i relation till                 

dessa händelser. Ledtrådar som inte når allmänheten (Strömbäck, 2014:101). Ju mindre           

uppmärksamhet en fråga får i medierna, desto mindre är sannolikheten att människor tycker             

det är en viktig fråga (Strömbäck, 2014:102). Utesluts nyheter eller vissa nyheter får mycket              
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mer uppmärksamhet kan det komma att påverka hur samhället ställer sig till ämnet nyheterna              

behandlar. Vi vill se om det går att urskilja en märkbar skillnad i rapporteringen om olika                

mordfall, utrymmet för nyheterna och den uppmärksamhet fallen får av tidningarna. 

 

Dagordningsteorin har även en andra nivå, kallad attributdagordningen. Förutom att studera           

mediernas makt över vilka frågor som människor tycker är viktigast inkluderar den andra             

nivån även att studera hur medierna rapporterade kring frågan och hur medborgarna            

uppfattar den (Strömbäck, 2014:106-107). I denna teori flyttas fokus från olika objekts            

placeringar till hur framträdande olika attribut är inom de olika dagordningarna. Med objekt             

menas allt som vår uppmärksamhet riktas mot eller som vi har åsikter om eller attityder till.                

Medan attribut handlar om egenskaper och kännetecken som är sammankopplade med olika            

objekt, som vi sedan har åsikter om. Exempel på attribut är duktig, osäker och kraftfull som                

skulle kunna kopplas samman med personer i vår omgivning, men samtidigt med exempelvis             

politiska ledare (Strömbäck, 2014:107). Med hjälp av denna teori kan vi se om det finns               

några mer eller mindre framträdande attribut som är intressanta att ta i beaktande. Om det               

finns beskrivande ord som används mer i en del mordfall än andra. Samt om det då går att                  

dra en koppling till mordfallens enskilda uppmärksamhet i medierna. När medierna ger vissa             

objekt och attribut mer uppmärksamhet, tolkar vi det som tecken på att vissa objekt och               

attribut är viktigare än andra (Strömbäck, 2014:108). Resultatet blir att medierna många            

gånger inte bara har inflytande över vad vi har åsikter om, men även över hur vi tänker kring                  

och uppfattar händelser i vår omvärld, detta inkluderar sakfrågor, personer och           

organisationer (ibid). Här är det intressant att se om rapporteringen kring mordfallen skiljer             

sig åt från person till person och från kön till kön. Om det går att urskilja mönster och                  

samband mellan rapporteringarna och om det finns attribut som kan påverka människors            

tolkning av nyheten. 

2.1.6 Priming & framing 

Två andra teorier som har en anknytning till attributdagordningen är framing,           

gestaltningsteorin på svenska, och priming. Vad dessa tre har gemensamt är att de handlar              

om samspelet mellan medieinnehåll och människors kognitiva scheman samt om mediernas           

inflytande över dessa kognitiva scheman (Strömbäck, 2014:109). Inom teorin priming pratas           

det om noder och länkar som kopplas samman med varandra och på så sätt skapar en                
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koppling mellan ord. Exempelvis är ett ord som ”Björklund” en nod som många             

sammankopplar med noder såsom ”folkpartist”, ”tidigare betyg i skolan” och ”man” (ibid).            

Noder kan ha en positiv laddning eller en negativ, och det skiljer sig mellan individer.               

Genom detta kan ord som används om ett mordoffer i en rapportering uppfattas på olika sätt                

av olika människor, men oavsett kan de tillsammans skapa olika laddningar. En viktig del av               

priming är varför människor associerar vissa noder till varandra men inte till andra och              

varför vissa åsiktsdimensioner är mer framträdande än andra (Strömbäck, 2014:110).          

Priming kan förklara varför vi anser att vissa attribut är viktigare: ju oftare vissa attribut lyfts                

fram av medierna, desto oftare aktiveras dessa i våra minnen, och desto större är              

sannolikheten att vi kommer tänka på dessa nästa gång vi exponeras för dem. Detta gäller               

även objekt och åsiktsdimensioner (Strömbäck, 2014:111). Används en del noder och länkar            

ofta när det kommer till rapportering om mordfall med manliga offer exempelvis, är det inte               

konstigt om det påverkar hur vi människor ser på liknande fall framöver. 

 

Gestaltningsteorin är en mångfacetterad teori som finns i olika skepnader. I all enkelhet             

handlar teorin om att samma verklighet kan beskrivas på olika sätt, vilket i sin tur leder                

tankarna hos den enskilde mediekonsumenten i olika riktningar (Jarlbro, 2013:30). Att           

nyhetsmedierna endast skulle spegla verkligheten finns det inget stöd för i forskningen.            

Endast det faktum att verkligheten är obegränsad medan mediernas format är begränsade gör             

att all nyhetsförmedling präglas av de val som görs av medierna i allmänhet. Det handlar om                

val av ämne, berättarperspektiv, attribut, källor och vad som ska betraktas som fakta samt              

om val av ord (Strömbäck, 2014:113-114). Alla beskrivningar av verkligheten måste på ett             

eller annat sätt begränsas och i en beskrivning väljs fakta bort medan andra framhålls              

(Jarlbro, 2013:31). Medierna beskriver inte verkligheten; medierna (re)konstruerar och         

gestaltar verkligheten. Robert Entmans definition av gestaltning är en av de vanligaste            

förekommande i litteraturen: 

 

“To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more 

salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular 

problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment 

recommendation for the item described” - Robert Entman 
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Enligt Entman handlar framing om att gestalta någonting och att varje gestaltning är en              

tolkning av en händelse, vilket i sin tur öppnar för subjektivitet och styrning. Alltså kan valet                

av gestaltningar ha en påverkan på hur människor uppfattar ämnet eller händelsen. Vidare             

menar han att gestaltningar har fyra egenskaper. För det första definieras problemen med             

hjälp av gestaltningar, för det andra ges det vägledning om problemets orsak. Tredje och              

fjärde egenskaperna är att gestaltningar uttrycker moraliska omdömen och att det ges en bild              

av möjliga lösningar (Jarlbro, 2013:31). Verkligheterna som kan komma att rekonstrueras i            

medierna är något vi kommer att titta på i denna studie. Framkommer det gestaltningar av               

olika aspekter kring mordfallen som kan leda till tolkningar eller en typ av verklighet för               

läsaren, som egentligen inte är av vikt för själva fallet, kan det bero på vart fokuset är lagt.                  

Genom framing-teorin kan vi försöka utläsa vilka olika gestaltningar av verkligheterna som            

görs och vidare spekulera kring vilka konsekvenser eller tolkningar dessa kan leda till. 

2.2 Tidigare forskning 

Nedan presenteras den tidigare forskningen som kommer ligga till grund för delar av             

uppsatsen. Alla tre är inom ämnesområden som berör brott, medier och offer och de tar alla                

upp olika viktiga aspekter som är av relevans för studien. 

 

En studie i medier och brott. Ester Pollack (2001) 

I sin avhandling “En studie i medier och brott” undersökte Ester Pollack relationen mellan              

medier och brottslighet. Ungdomsbrottsligheten i medierna och frågan om påföljder för unga            

är centrala i hennes andra del av studien medan den första behandlar bakgrund och en stor                

del annan forskning som går utanför boxen till hennes egen studie. Pollack belyser många              

områden i sin avhandling och har mer än ett syfte. Men delar av hennes syfte är att                 

undersöka representationen av brott i svenska medier. Hon ställer bland annat frågan ‘hur             

har denna representation, detta samspel, tett sig - speciellt med avseende på            

ungdomsbrottsligheten?’ Dock är hennes mål inte att fullständigt kunna besvara på frågan            

om representation i svenska medier utan att genom en prismatisk belysning av ett mycket              

komplext, och till stora delar outforskat, område rikta uppmärksamheten mot detta           

forskningsområde genom en rad olika teorier, metoder och angreppssätt. Bland annat skriver            

Pollack om socialkonstruktivismen där hon pratar om språkets betydelse, och även om            
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dagordningsfunktionen (dagordningsteorin) där hon tar upp medias betydelse för hur          

opinioner kring olika frågor skapas och förändras. Denna avhandling hjälper oss att få en              

djupare förståelse för på vilket sätt socialkonstruktivism och dagordningsteorin kan          

användas i relation till just brottsrapportering. 

 

News Media, Victims and Crime. Chris Greer (2007) 

Chris Greer skriver i “News Media, Victims and Crime” om begreppet ‘ideal victim’ som              

innebär att det ideala brottsoffret finns. Hans beskrivning av det ideala brottsoffret är att              

offret upplevs som sårbart, oskyldigt och försvarslöst samt värdig av sympati och            

medlidande. Exempel på ideal victim är äldre kvinnor och unga barn medan exempelvis             

unga män, hemlösa, människor med drogproblem eller som på andra sätt befinner sig i              

utkanten av samhället har svårare att uppnå samma legitima offerstatus (Greer, 2007:22).            

Greer skriver att det finns en hierarki som sorterar statusen på olika typer och kategorier av                

brottsoffer i media och offentliga diskurser. I denna hierarki finns, som Greer benämner det,              

det ideala brottsoffret där han tar upp barn som mordoffer som exempel. De offer i hierarkin                

som anses vara icke värdiga offer skulle exempelvis kunna vara unga som hamnat i krogbråk               

(Greer, 2007:23). Han jämför i sin studie två olika fall från Storbritannien. Ett från 2002 där                

två 10-åriga flickor försvann från sina hem och ett liknande fall från 1996 där två pojkar i                 

samma ålder försvann från sina hem. Fallet med de 10-åriga flickorna fick internationell             

uppmärksamhet i media och den största sökinsatsen i landets historia. Fallet med pojkarna             

fick knappt någon uppmärksamhet utanför den lokala pressen. De 10-åriga flickorna är enligt             

Greer typiska exempel på vad han beskriver som ideal victim. De var unga, ljusa flickor från                

en stabil medelklassfamilj med en felfri bakgrund medan pojkarna var från arbetarklass,            

tidigare skapat problem i skolan och den ena av dem hade åkt fast för snatteri (Greer,                

2007:23). Hans jämförelse av de två fallen visar bland annat att faktorer som kön och klass                

påverkar offrets status (Greer, 2007:24). För vår uppsats är begreppet ‘ideal victim’ både             

relevant och intressant för att se hur de kvinnliga respektive manliga mordoffrens offerstatus             

ser ut. Hur kön, ålder och klass påverkar deras status som offer och därmed hur de framställs                 

i medier. 
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Mördade kvinnor och mordmisstänkta män: En studie om hur svensk press           

porträtterar kvinnliga mordoffer.  Matilda Lund och Kajsa Malmborg (2017) 

Matilda Lund och Kajsa Malmborg undersöker i sin kandidatuppsats “Mördade kvinnor och            

mordmisstänkta män: En studie om hur svensk press porträtterar kvinnliga mordoffer” hur            

mordoffren Kim Wall och Tova Moberg framställs i media. De använder sig av begreppet              

ideal victim och även Chris Greers studie som jämförelse med deras resultat av morden på               

kvinnorna. Författarna kom fram till att Kim och Tova båda var ideal victim för att de var                 

unga, vita kvinnor från medelklassen och båda fallen fick stor medial uppmärksamhet. De             

kom även fram till att kvällstidningarna skrev på ett mer dramatiskt sätt för att väcka intresse                

och uppmärksamhet. Dagstidningarna skrev mer objektivt och neutralt. Dessa skillnader          

mellan kvälls- och dagstidningar är intressant för vår studie då en av frågeställningarna är              

jämförelse av kvällstidningen Aftonbladets och morgontidningen Svenska Dagbladets        

rapportering av mordfall. 

3 Material & metod 

3.1 Material 

Det material vi har analyserat består av tidningsartiklar från Svenska Dagbladet och            

Aftonbladet, publicerade på webben. Detta för att få in underlag från en morgontidning och              

en kvällstidning som båda är rikstäckande och alltså når ut till många människor. Materialet              

bestod av nyhetsartiklar om två olika uppmärksammade svenska mordfall där offret är en             

kvinna samt två olika uppmärksammade mordfall där offret är en man. 

 

Fallen med kvinnliga offer som analyserats är mordet på Lisa Holm och mordet på Ida               

Johansson. I sökningen av svenska mordfall där män fallit offer kunde det snabbt konstateras              

att antalet träffar var många. Dock var det svårigheter att finna enskilda mordfall som var               

lika uppmärksammade som fallen med kvinnliga offer. Efter en del eftersökningar hittades            

två mordfall med manliga offer som var uppmärksammade till den grad att offrets namn              

publicerats och det framkom att offret inte är ett barn men heller inte vuxen man. 
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Materialet samlades in med hjälp av sökmotorn Retriever och sökorden är mordoffrets för-             

och efternamn, detta för att hitta artiklar som handlar om just offret och inte exempelvis               

endast gärningsmannen och rättegången. Urvalskriterierna var att artiklarna skulle ha med           

mordoffrets namn, tidsperioden ett år från det att första artikeln publicerats, de skall vara              

webb-publicerade vilket vi fick klicka i innan genomförandet av sökningen och i de fall där               

det fanns flera av samma artikel var det den senast uppdaterade som gällde. Att endast               

använda offrens namn som sökord fungerade i tre av fyra fall, när det kom till Ida Johansson                 

var några till sökord nödvändiga. Detta dels för att namnet är vanligt, det finns kända               

personer med samma namn och mordet benämndes även som ‘joggingmordet’ utan några            

utskrivna namn en period. Så för att söka fram relevanta artiklar till det fallet lades orden                

‘Upplands Väsby’, ‘mordet’, ‘jogga’ och ‘21-åriga’ till så att något av dessa ord kunde vara               

med i artikeln tillsammans med hennes namn. Samtliga artiklar som samlades in utifrån             

kriterierna ingick i den kvantitativa analysen, därefter valdes ett fåtal ut från varje mordfall              

som blev underlaget för den kvalitativa innehållsanalysen.  

 

Antalet artiklar som utifrån urvalskriterierna blev av relevans för denna uppsats var 287             

stycken sammanlagt i mordfallet på Lisa Holm, 193 från Aftonbladet och 94 från Svenska              

Dagbladet. För mordfallet på Ida Johansson var det 23 artiklar varav 22 var från Aftonbladet               

och en från Svenska Dagbladet. I mordfallet på Ahmed Obaid var det 45 stycken totalt, 27                

från Aftonbladet och 18 från Svenska Dagbladet och endast tre artiklar om mordfallet på              

Rami Amin, två från Aftonbladet och en från Svenska Dagbladet. Till den kvalitativa             

innehållsanalysen valdes åtta artiklar ut från Lisa Holms och Ahmed Obaids fall. I fallet med               

Rami Amin analyserades de tre artiklar som fanns. Fyra artiklar från Aftonbladet            

analyserades i fallet med Ida Johansson samt den artikeln som fanns från Svenska             

Dagbladet. För att artiklarna för den kvalitativa innehållsanalysen på något sätt skulle            

representera den totala nyhetsrapporteringen av fallen valdes de två första och två sista             

artiklarna ut från båda tidningarna. Detta för att se om det fanns några skillnader i               

nyhetsrapporteringen beroende på tidpunkten, men även för att inte avgränsa den kvalitativa            

undersökningen endast till när mordfallet först uppmärksammades eller efter ett helt år gått             

sedan mordet. 
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3.2 Metod 

De vetenskapliga metoder som har använts för att besvara forskningsfrågorna och syftet med             

studien var en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ innehållsanalys. Den kvantitativa           

metoden användes för att besvara frågeställningen om vilka beskrivningar som är vanligast            

förekommande av kvinnliga respektive manliga mordoffer. Den kvalitativa textanalysen tar          

avstamp från resultatet i den kvantitativa innehållsanalysen och ska ge en djupare och mer              

ingående förståelse i texterna. Genom den går undersökningen mer in på språket, betydelsen             

och själva gestaltningen av mordoffren. 

 

Kvantitativa metoder fungerar bäst för att kunna sätta siffror på undersökningsmaterialet,           

vilket i denna undersökning blir siffror på hur ofta de vanligast förekommande orden             

förekommer och vilka dessa ord är (Eliasson, 2013:29). I den kvantitativa analysen gjordes             

en kodning av artiklarna för att undersöka vilka ord i textmaterialet som är vanligast              

förekommande, detta för att ta reda på vilka attribut som används mest och vilka samband               

och mönster som vi kan urskilja utifrån det. Vid kodningen användes textanalys-verktyget            

Voyant-tools för att ta reda på vilka beskrivande ord som används frekvent i texten. Texterna               

lades in i Voyant-tools som sedan listar de ord som förekommer i texterna samt hur många                

gånger varje ord nämns. Ord som exempelvis; och, att, i, har och så vidare har bortsetts från                 

eftersom de inte anses att vara av intresse och endast är utfyllnadsord. Programmet Voyant              

fungerar på så sätt att texterna läggs in i programmet och det beräknar vilka som är det mest                  

frekventa orden i texten. Genomförandet gick till på så sätt att vi lade in texterna från                

samtliga artiklar från ett fall och en tidning i taget. Detta för att få fram skillnader som kan                  

finnas mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Det finns funktioner som gör att det går              

att få orden i en lista efter vilka som förekom mest frekvent där det även står hur många                  

gånger i texten ordet förekom. Utifrån denna lista valdes de fem vanligaste orden ut (som               

inte var utfyllnadsord). I denna lista framkommer det även hur vanligt förekommande orden             

han eller hon är i de olika fallen och tidningarna. Det går att se i vilka sammanhang orden                  

förekommer i programmet, det går även att få olika ”word clouds” som visar orden på olika                

sätt, dessa funktioner har dock inte använts. 
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Det finns fyra begrepp som är grundläggande för den kvantitativa innehållsanalysen. Det            

första är objektivitet som innebär att analysen ska vara oberoende av den forskare som utför               

den, en annan forskare ska alltså kunna genomföra analysen och få ut samma resultat. Det               

andra begreppet är systematik, tillvägagångssättet ska vara tydligt och klart definierat och är             

en förutsättning för objektiviteten. Det tredje begreppet är kvantitet som innebär att            

analys-schemats variabler ska kunna bestämmas i termer av frekvens eller omfång på ett sätt              

som gör det möjligt att fastställa samband. Det sista begreppet är manifest innehåll som              

innebär att analysen ska begränsas till det som med tydlighet går att urskilja ur texten, det                

som är tillgängligt för varje iakttagare (Ekström & Larsson, 2010:121-122). Den kvantitativa            

innehållsanalysen kommer på så sätt stå för en objektiv iakttagelse av materialet där             

resultatet av de mönster och samband som går att utläsa ligger till grund för vad som                

studeras i den kvalitativa analysen. 

 

Kvalitativa metoder passar när det kommer till att komma åt sammanhang som kräver             

förståelse för det som inte uppenbarar sig på en gång. Därför lämpar sig den kvalitativa               

metoden för att undersöka de företeelser som den kvantitativa metoden inte kommer åt             

(Eliasson, 2013:27). Den kvalitativa innehållsanalysen blir en närmare och djupare analys av            

en utvald del av materialet för att få en bättre förståelse av resultatet från den kvantitativa                

analysen. De ord som framkom som vanligast förekommande i den kvantitativa analysen            

undersöks närmare för att se hur orden används och betydelsen som kontexten genererar.             

Textanalysen undersöker textens olika teman och det som påstås om dessa teman, alltså             

vilken värld som texten konstruerar genom sitt språk (Ekström & Larsson, 2010:176). Det             

som eftersöks i den kvalitativa analysen är beskrivningar av mordoffer, hur de benämns,             

vilka attribut som det läggs mest fokus på och vilka noder enligt priming-teorin som går att                

urskilja. 

  

Den kvalitativa metod som har använts är med det konstruktivistiska perspektivet, vilket            

bygger på antagandet att vår kunskap om världen är i en eller annan mening konstruktioner               

av verkligheten (Justesen & Mik-Meyer, 2011:21). I konstruktivistiska analyser ligger oftast           

fokus på språket och hur det skapar verkligheten, det som man vill visa med att verkligheten                

är konstruktioner är att den alltid hade kunnat se annorlunda ut. Det som beskrivs i artiklarna                

kan uppfattas som naturligt eller självklart men morden och offren hade alltid kunnat             
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beskrivas eller förklaras på ett annat sätt. Det vi tittar djupare på är hur offret beskrivs och                 

varför offret beskrivs på detta sätt. Enligt det konstruktivistiska perspektivet är världen            

kollektivt konstruerad, vilket innebär att språket och objektiverade institutionella strukturer          

påverkar hur vi refererar till och beskriver vår omvärld (Justesen & Mik-Meyer, 2011:23).             

Det som undersöks i den kvalitativa analysen och som är ett vanligt fokus i              

konstruktivistiska analyser är klassifikationsprocessen, den process som gör att vi          

exempelvis förknippar vissa yrken eller roller med typiska manliga egenskaper (Justesen &            

Mik-Meyer, 2011:25). För att fånga upp klassifikationsprocessen tittar vi på beskrivningarna           

av offren ur klassifikationen av män och kvinnor, hur de framställs och med vilka              

egenskaper. Även vilka andra klassificeringar det går att urskilja och hur dessa korsas och              

samverkar, med stöd från teorierna. 

 

3.2.1 Metoddiskussion 

Kritik som riktats mot kvantitativa innehållsanalysen är att man kan gå miste om helheten              

och att metoden inte har förutsättning för att forska på djupet och förstå innehållets betydelse               

(Ekström & Larsson, 2010:121). Den kvantitativa metodens brister kan till viss del            

kompletteras av den kvalitativa metoden som är mer djupgående och fångar upp djupare             

betydelser och kontexter. Till skillnad från den kvantitativa analysen som är objektiv blir den              

kvalitativa mer subjektiv och om samma studie skulle göras av en annan forskare med en               

kvalitativ innehållsanalys finns det en risk för att resultatet av den studien inte skulle bli               

detsamma. I val av metod för denna studie ansåg vi att en kombination av dessa två metoder                 

skulle besvara syftet och frågeställningarna på bästa sätt. Eftersom den kvantitativa metoden            

genomförs med hjälp av textanalysverktyget Voyant-tools påverkar inte forskarna av studien           

själva kodningen. Programmet listar de mest förekommande orden, vilket gör att alla artiklar             

kodas på samma sätt även om det är två personer som gör studien tillsammans och då delar                 

upp kodningen av materialet. Styrkan med att kombinera en kvantitativ och kvalitativ metod             

är att de mönster som går att se i den kvantitativa analysen analyseras djupare i den                

kvalitativa. Alltså ger textverktyget oss ett tydligt resultatet i den kvantitativa analysen och             

hjälper oss att få en tydligare bild av vad som bör studeras i den kvalitativa analysen. 
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Redan innan vi letat fram materialet till mordet på Lisa Holm och Ida Johansson hade vi                

bestämt att vi skulle använda dessa två fall i vår undersökning. Detta för att vi redan innan                 

visste att de uppmärksammats mycket i medierna och att material skulle gå att få fram. När                

vi skulle söka fram mordfall med manliga offer som skulle kunna användas till             

undersökningen gick det efter en google-sökning att konstatera att antalet träffar på mördade             

män var många. Vi började leta runt efter återkommande artiklar om specifika fall för att se                

om fallet blivit uppmärksammat i större utsträckning än genom någon enstaka artikel. Detta             

arbete tog tid då det var väldigt svårt att hitta mordfall med ett manligt offer som kommit                 

upp i flertalet artiklar. Vi gick tillbaka flera år men material var ändå svårt att hitta. Till sist                  

valdes fallen med Ahmed och Rami ut då vi genom en sökning på deras namn i Retriever                 

kunde urskilja ett antal artiklar från Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Det är något vi              

tyckte var värt att uppmärksamma, eftersom bristen på mord med manliga offer inte existerar              

men att finna uppmärksammade mord med manliga offer var väldigt svårt. 

 

Från slutet av 1900-talet till nutid har det gått att se en lite ökning av dödligt våld med                  

skjutvapen, det är främst fall med manliga offer som blivit fler. Samtidigt som det finns en                

tendens till att det för männen har ökat, går det att se en nedåtgående trend för kvinnorna                 

(Bra 2015). Vad som kunde ses som förklaring till detta var att det rimligen är vanligare att                 

män faller offer för dödligt våld inom kriminella konflikter (ibid). Det är även fler män än                

kvinnor som mördas generellt i Sverige men ändå sker den mediala uppmärksamheten i             

mycket större utsträckning på enskilda mordfall med kvinnliga offer. Exempelvis          

konstaterades 113 fall av dödligt våld år 2017, varav hela 86 av fallen var mot män och 27                  

mot kvinnor (Bra 210218). 

4 Resultat & analys 

Här nedan kommer resultatet av de vanligaste förekommande orden från den kvantitativa            

innehållsanalysen att presenteras i form av tabeller. I tabellerna är det även uppdelat efter de               

olika mordfallen och tidningarna, efter varje ord står det hur många gånger ordet förekom.              

Resultat och analys kommer sedan att vävas ihop för att presenteras tillsammans, men             

uppdelat utifrån frågeställningarna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. Resultatet av          

den kvantitativa innehållsanalysen, som presenteras i tabellerna nedan, visar att i           
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rapporteringen av morden på Lisa Holm och Ida Johansson var ordet han ett av de vanligaste                

orden. Något som kunde indikera att det fanns ett annat fokus än bara på offret. Något annat                 

som blev framträdande var att mordplatsen fanns med bland vanligast förekommande orden            

på alla fallen utom det med Lisa Holm. Vilket kan tolkas som att platsen i de tre övriga fallen                   

var av stor betydelse till varför morden skedde där de gjorde, eller att platsen kan kopplas till                 

andra aspekter som är av vikt för brotten. Resultaten som framkom användes som avstamp              

till den kvalitativa analysen och presenteras mer ingående under tabellerna. 

 
Lisa Holm 

Aftonbladet 

Ord: 
Antal: 

Lisa 
1125 

Holm 
807 

han 
691 

hon 
567 

polisen 
529 

 

Svenska Dagbladet 

Ord: 
Antal: 

Lisa 
626 

Holm 
503 

polisen 
307 

han 
306 

juni 
301 

 

Ida Johansson 

Aftonbladet 

Ord: 
Antal: 

han 
324 

19 
187 

åringen 
139 

Ida 
127 

mordet 
67 

 

Svenska Dagbladet 

Ord: 
Antal: 

polisen 
9 

DNA 
3 

motionsspåret 
3 

Upplands 
3 

Väsby 
3 

 

Ahmed Obaid 

Aftonbladet 

Ord: 
Antal: 

Ahmed 
79 

han 
78 

Malmö 
78 

16 
65 

polisen 
59 

 

Svenska Dagbladet 

Ord: 
Antal: 

Malmö 
76 

16 
51 

Ahmed 
50 

mordet 
46 

Obaid 
45 

19 



 
 
 

 

Rami Amin 

Aftonbladet 

Ord: 
Antal: 

Malmö 
13 

polisen 
12 

Rami 
11 

son 
7 

hem 
6 

 

Svenska Dagbladet 

Ord: 
Antal: 

Malmö 
11 

våldet 
6 

riksdagen 
5 

Ahmed 
4 

anhöriga 
4 

 

 
Frågeställning 1. 

 

Hur representeras mordoffret beroende på om det är en 

man eller kvinna? 

 

I samtliga artiklar om Lisa Holm och Ida Johansson som valdes ut för den kvalitativa               

innehållsanalysen benämndes de kvinnliga offren med sin ålder och refererades till som            

17-åringen och 21-åriga, ibland i samband med sina namn och ibland utan namnet helt. En               

skillnad mellan dessa två fall är att Lisa Holm benämns även väldigt frekvent som flickan,               

medan Ida Johansson benämns som kvinnan. Det är ingen stor åldersskillnad på dem, ändå              

skiljer denna benämning av det kvinnliga könet dem åt genomgående i rapporteringen kring             

deras mord. Mediernas val att använda ordet flicka gör att det inkodade budskapet blir att               

Lisa var ung och oskyldig. Det gör att den gynnade tolkningen som Greer skriver om blir att                 

det är en oskyldig ung flicka som mördats brutalt (Greer 2007). Detta kan ha varit en                

bidragande orsak till att brottet fick så mycket uppmärksamhet och att Ida Johansson som              

benämns med kvinna, alltså inte lika ungt och oskyldigt klingande, fick mindre            

uppmärksamhet. 

 

I tidningsartiklarna om mordet på Ahmed Obaid benämndes han genomgående som           

16-åringen eller pojken. Att Ahmed och Lisa benämns som pojken och flickan i             

rapporteringarna om deras mord har troligtvis att göra med deras unga åldrar. Det var även               

dessa två fall som fick mest uppmärksamhet i medierna av de fyra fallen, vilket stämmer               
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överens med vad Greer (2007) skriver om ideal victim. Att unga får mer uppmärksamhet för               

att de anses vara mer oskyldiga och hjälplösa. Ida Johansson och Rami Amin var äldre än                

Lisa och Ahmed och benämns inte som flicka och pojke. Det gör dessutom att de inte fyller                 

kriterierna för det ideala offret på samma sätt som Ahmed och framförallt Lisa gör. Lisa               

Holm som ung, ljus flicka blir det ideala offret för medial uppmärksamhet på samma sätt               

som de två 10-åriga flickorna i Chris Greers studie. Något som kan ha bidragit till att det                 

skrevs 287 artiklar om Lisa Holm och 45 om Ahmed Obaid. 

 

I artiklarna om Rami Amin stod det om hans karriär och att han var utbildad till tandläkare.                 

Både i Aftonbladet och Svenska Dagbladet benämndes han bland annat som “tandläkaren            

Rami Amin”. Aftonbladet skrev i en av sina artiklar om Rami: 

 

Rami Amin visste tidigt i livet vad han ville bli: tandläkare eller läkare. Han pluggade 

och satsade hårt på att uppnå sitt mål (Aftonbladet 09/12-16) 

 

Det läggs stor vikt på att han var utbildad till tandläkare och utdraget från artikeln visar att                 

Rami representeras som duktig och ambitiös. Aftonbladet skrev i ingressen till samma            

artikel: 

 

Drömmen om att bli tandläkare gick i uppfyllelse för två veckor sedan. Rami Amin, 24, 

fick jobb direkt – och var överlycklig (Aftonbladet 09/12-16) 

 

I artiklarna om Ahmed Obaid stod meningen ”Han var bara 16 år när livet tog slut” i både                  

Aftonbladet och Svenska Dagbladet. I Svenska Dagbladet stod även följande: 

 

..16-årige Ahmed Obaid, var en vanlig tonåring med läkardrömmar och utan 

kriminella kopplingar.. (Svenska Dagbladet 28/01-17) 

 

Beskrivningarna av Rami och Ahmed har ett fokus på karriär och framtid på ett sätt som inte                 

går att återfinna i artiklarna med Ida Johansson och Lisa Holm. Att männens framtidsplaner              

och yrke anses vara av intresse men inte kvinnornas visar att delar av representationen av               

offrena skiljer sig åt mellan könen. Något annat som kunde utläsas i en av artiklarna från                
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Svenska Dagbladet om Ahmed Obaid handlade om hur mordet på honom väckte mycket             

reaktioner: 

 

...när en vanlig tonårspojke skjuts i huvudet på en busshållplats blir våldet 

verkligt. Om Ahmed Obaid kunde mördas strax innan klockan sju en torsdagskväll - 

vem är säker då? (Svenska Dagbladet 28/01-17) 

 

Uttrycket att ‘våldet blir verkligt’ när en vanlig tonårspojke skjuts i huvudet väcker frågan              

om hur normaliserat det är med denna typ av mordfall. Där män fallit offer för skjutningar                

med dödlig utgång. Som tidigare nämnt i materialkapitlet var det svårt att finna mordfall              

med manliga offer som fått samma mediala uppmärksamhet som fall med kvinnliga            

mordoffer. Trots att det fanns betydligt fler mordfall med manliga offer än med kvinnliga var               

det svårt att få fram artiklar där dessa män ens benämndes med namn. Vilket återigen gör att                 

begreppet ideal victim kan vara en bidragande faktor. Män som blir mördade och inte har en                

helt problemfri bakgrund framställs inte lika oskyldiga till sitt öde som en ung kvinna som               

blir mördad. Att vissa mordfall får mer medial uppmärksamhet än andra påverkar vad det är               

vi ska tycka och tänka något om. De morden som får mest uppmärksamhet blir de mord som                 

vi ska prata om och det blir, enligt dagordningsteorin, medierna som sätter dagordningen. I              

de fyra mordfallen var det som tidigare nämnt mordet på Lisa Holm som fick mest medial                

uppmärksamhet. Mordet på Rami Amin var det som det skrevs minst antal artiklar om i               

Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Vilket kan ge en bild av att mordet på Lisa Holm var                

viktigare att rapportera om än mordet på Rami Amin. 

 

Enligt encoding/decoding-teorin påverkas mediernas budskap av bland annat rådande sociala          

och politiska strukturer (Laughey, 2007:61). Något som kan vara en bidragande faktor till att              

offer som har en kriminell eller inte helt problemfri bakgrund blir mindre uppmärksammade             

i medierna än exempelvis unga kvinnor från medelklassen som blivit mördade. I det             

avseende att mord på människor med en “bråkig” bakgrund inte blir lika uppmärksammade             

som morden på människor som passar in som ideal victim. Människor som är involverade i               

kriminella aktiviteter skulle utifrån ett samhällsperspektiv kunna ses som ett självvalt beslut            

och att mord och våld inte hör till ovanligheterna i dessa kretsar. Detta kan vara en                

bidragande faktor till att tidningarna vill betona att Ahmed och Rami inte var kriminella för               
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att allmänheten skulle uppmärksamma morden mer. De mordfall där offret inte ens benämns             

med namn utan endast får en enstaka artikel eller notis sänder ut budskapet att det inte är                 

något som är viktigt att uppmärksamma. Detta talar för att det som inte är mord som mord,                 

utan att det rapporteras på olika sätt och i olika utsträckning beroende på vem offret är. Som                 

begreppet intersektionalitet skulle förklara detta är det mer än endast könsmaktsordningen           

som kan förklara sådana fenomen. I detta fall kan det exempelvis även handla om etnicitet               

och klass, som samverkar (Freidenvall & Jansson 2017). 

 

Frågeställning 2. 
 

Vilka fler aspekter än mordoffret läggs det fokus på i 

artiklarna och vilka verkligheter gestaltas utifrån det? 

 

De aspekter som framkom i den kvantitativa analysen och sedan gjordes en djupare analys              

på i den kvalitativa innehållsanalysen var plats och gärningsman. Platsen för mordfallen stod             

i fokus för fallen med Ahmed Obaid och Rami Amin som båda blev mördade i Malmö. I                 

rapporteringen om mordet på Ida Johansson låg fokuset på att hon blev mördad i ett               

motionsspår i Upplands Väsby. Att platsen för morden har fokus i rapporteringen av dessa              

mordfall gynnar en tolkning om att platsen är av betydelse. Hur gärningsmannen beskrivs             

och presenteras i artiklarna blir relevant ur ett genusperspektiv, där kvinnligt ställs i relation              

till manligt. Plats och gärningsman är alltså de två aspekter som besvarar denna             

frågeställning och vilka verkligheter som gestaltas utifrån dessa presenteras nedan. 

 

Plats 

I mordfallen med manliga offer går det att se utifrån resultatet i den kvantitativa analysen att                

det i artiklarna är ett stort fokus på platsen för händelsen. Det vanligaste ordet i               

rapporteringen av mordfallen på Rami och Ahmed i Svenska Dagbladet var ordet Malmö.             

Även i Aftonbladets rapportering om Rami var det vanligast, och det tredje vanligaste ordet i               

Aftonbladets artiklar om Ahmed. I den kvalitativa undersökningen var det möjligt att se hur              

Malmö representeras i medierna som oroligt och kopplat till kriminalitet. I en artikel om              

Rami har Aftonbladet med citatet: 
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”Min son är en ordentlig kille, han var inte inblandad i något”, säger pappan 

(Aftonbladet 09/12-16) 

 

Citatet bekräftas även längre ner i artikeln med ett till citat från polisen. Aftonbladet              

understryker även i artiklarna om Ahmed Obaid att han inte hade någon koppling till              

kriminalitet vilket bland annat syntes i raden nedan: 

 

“Varken han eller hans familj ska ha någon koppling till kriminella kretsar” 

(Aftonbladet 14/01-17) 
 

Att tidningarna väljer att lägga fokus på hur mordoffer inte var inblandade i något kriminellt               

går att koppla Stuart Halls representationsteori, där han skriver om hur språkets symboler             

och koder kopplas ihop med det kulturella (Hall, 2013:14). Här representeras Malmö som en              

symbol för orolighet och kriminalitet och den gynnade tolkningen blir att Ahmed och Rami              

presenteras som oskyldiga offer på grund av att de inte var inblandade i kriminalitet. Det går                

att läsa i de äldsta artiklarna om Ahmed från Svenska Dagbladet och Aftonbladet om hur han                

inte var inblandad i något kriminellt. Det var alltså något som var relevant för medierna att                

skriva om i den första rapporteringen av mordfallet. 

 

Inom gestaltningsteorin menar man vidare att då mediernas format är begränsat när det             

kommer till val av berättarperspektiv, av attribut, av ord och av fakta med mer så väljer de                 

vad som ska porträtteras och hur det ska porträtteras ut till mottagarna. Skriver medierna att               

Malmö är en plats där det förekommer mycket kriminalitet så blir det en plats människor ska                

vara rädda för eller se som otryggt. Detta kan även kopplas till priming som förklarar att ju                 

oftare vissa attribut lyfts fram av medierna, desto oftare aktiveras dessa i våra minnen, och               

desto större är sannolikheten att vi kommer tänka på dessa nästa gång vi exponeras för dem.                

Alltså blir det att de attribut som lyfts fram om Malmö är att det är otryggt, farligt och att det                    

finns mycket kriminalitet. Enligt primingens begrepp noder, blir det vi tänker på när vi hör               

noden Malmö kopplat till noderna kriminalitet, otrygghet och våld. 
 

Utifrån Stuart Halls teori encoding/decoding om hur medierna har ett budskap i det dem              

skriver och är skapade för att betyda någonting som sedan avkodas av läsarna går det att anta                 
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en gynnad tolkning utifrån analysen. Tidningarnas budskap blir att platsen av morden som i              

detta fall är Malmö, är en viktig del i rapporteringen av mordfallen. Att det överhuvudtaget               

läggs fokus i artiklarna på att mordoffren inte var inblandade i något kriminellt, gör att               

Malmö uppfattas som en farlig plats i den gynnade tolkningen. En plats där det är vanligt att                 

människor är inblandade i kriminell aktivitet. Detta kan kopplas till att problemen definieras             

med hjälp av gestaltningar från gestaltningsteorin. I detta fall blir problemet otryggheten i             

Malmö som råder istället för att fokus ligger på att ett mord har skett. Det blir som att de har                    

fallit offer för våldet i Malmö till skillnad från Lisa Holm där personen som mördat henne är                 

problemet och den skyldige. När tidningarna representerar platsen på detta sätt kan det bidra              

till att offren representeras som oskyldiga till sitt eget öde. Skulden läggs mer på våldet i                

Malmö än på mördaren och det framställs som att platsen är problemet. Inte att människor               

går runt och mördar. 

 

Bland de vanligast förekommande orden i artiklarna om Rami Amin fanns ordet riksdagen             

med. Något som i den kvalitativa analysen gick att se var kopplat till platsen för mordet,                

Malmö. Ordet riksdag fanns med i den kontext att anhöriga till Rami Amin och Ahmed               

Obaid pratade i en manifestation mot våldet i Malmö. De kräver ett slut på våldet och                

otryggheten som finns och talade till riksdagen om bland annat en ny vapenlag. Detta              

fokuserar mer på själva problemet, skjutningen och mordet, än att just Malmö ska vara              

orsaken till dödsfallen.  

 

I resultatet från den kvantitativa delen framkom det att även i rapporteringen av mordet på               

Ida Johansson var platsen med bland de vanligast förekommande orden. Utöver Upplands            

Väsby var ordet motionsspåret vanligt. Det var alltså inte bara staden som det lades fokus på                

utan exakt var mordet skedde, i ett motionsspår. I artiklarna från den kvalitativa analysen går               

det att se meningar i båda tidningarna såsom: 

  

”mördade kvinnan i motionsspåret” (Aftonbladet) 

  

"...21-åriga kvinna som mördades i ett joggingspår” (Svenska Dagbladet) 

  

”Ida Johansson, 21, mördades i joggingspåret” (Aftonbladet) 
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Utdragen visar på att tidningarna ansåg att det var av vikt att skriva med att det var i just ett                    

motionsspår som Ida blev mördad. Likt rapporteringen av mordfallen med Ahmed och Rami             

säger det något om vad för budskap medierna har med i rapporteringen av mordet på Ida.                

Om en tittar på sättet meningarna är formulerade i dessa utdrag visar det att även om                

motionsspåret (även kallat joggingspåret i rapporteringarna) inte beskrivs med liknande ord           

som i representationen av Malmö är det en viktig aspekt i representationen av mordet.              

Utifrån teorin encoding/decoding blir motionsspåret en del av mediernas encoding och att            

Ida blev mördad i ett motionsspår är något som mottagaren ska reagera på. Vilken reaktion               

medierna vill att mottagaren skall få är svårt att få ett konkret svar på. Men utifrån sättet                 

texten är formulerad kan det antas att det kan finnas en underliggande mening i att ett mord                 

till och med kan ske i ett vanligt motionsspår. Enligt Stuart Halls representationsteori blir              

motionsspåret något som kulturellt sett i vanliga fall inte symboliserar någon farlig eller             

osäker plats. Något som gör att platsen representeras som oväntad och att det är en aspekt                

som ska uppröra mottagaren till att känna att ingen plats är säker. Att Ida som är en ung                  

kvinna är ute och joggar i ett motionsspår och blir överfallen och mördad mitt på ljusa dagen                 

gör att budskapet blir att ingen kvinna går säker. 

 

Gärningsman 

Utifrån de mest förekommande orden går det att urskilja att i artiklarna från Aftonbladet var               

ordet han ett av de fem vanligaste orden i fallen med kvinnliga offer. Detta kan bero på att                  

det läggs mycket fokus på förövaren som i båda fallen var män. Något som stärker det är att i                   

artiklarna om mordfallet på Ida Johansson var bland de fem vanligaste orden även             

19-åringen, vilket är åldern på mannen som mördade Ida. Detta kan också kopplas till              

Hirdmans genusteori där hon skriver om genuskontraktet. När fokus ligger på ‘han’ och             

‘man’ bidrar det till föreställningen om att ett genus återigen blir mer framträdande. Detta              

kan ses som en direkt koppling till föreställningen om ‘manligt’ och ‘kvinnligt’ i samhället              

och relationen sinsemellan, där uppdelningen av genusen ofta är påtaglig. Män är generellt             

mer framträdande i chefspositioner, har genomsnittligt högre löner för samma arbete som en             

kvinna med samma position och i många fall uppfattas mannen som det starkare könet.              

Denna kamp för jämställdhet är ett faktum och det går åt rätt håll när det kommer till fler                  

26 



 
 
 

jämställda aspekter i samhället men ännu är Sverige långt ifrån ett rättvist samhälle. Vad som               

bör understrykas i denna analys är som tidigare nämnt, att uppdelningen gärningsman och             

kvinnligt offer är rätt jämn - alltså ligger allt fokus inte på offret och hennes liv, omgivning                 

etcetera. Läggs det mest fokus på männen, även i fallen där en kvinna blivit mördad, så blir                 

föreställningar av genus i detta fall att kvinnan underrepresenteras i medierapporteringen. Att            

orden man och han är så pass vanligt förekommande i artiklarna om de kvinnliga mordoffren               

visar på att mannen nämns mer oavsett om han är offret eller gärningsman i Aftonbladets               

rapportering av mord med kvinnliga offer. Varför gärningsmännen inte nämns i artiklarna            

om Ahmed och Rami är troligtvis för att namnet på dessa inte var känt, och därför inte kunde                  

skrivas ut i samband med rapporteringarna. 

 

I många av artiklarna gick det att läsa om mannen som mördade Lisa och mycket kring hans                 

rättegång, medan det i Idas fall stod mycket om den 19-årige mördaren och hans psykiska               

hälsa, hemmiljö etc. Nedan är utdrag från Aftonbladets rapportering om mordet på Ida: 

 

Men sedan blev han arg efter att en person i hans närhet skällt på honom. 

- Så jag tänkte ta en promenad runt Runbyspåret, det brukar lugna mig, sa han i 

polisförhören (Aftonbladet 27/02-16) 

  

Enligt den rättspsykiatriska utredning som genomfördes under utredningen led 

19-åringen inte av en allvarlig psykisk störning, och skulle därför kunna dömas till 

fängelse (Aftonbladet 10/12-16) 

  

Enligt dessa utdrag skulle gärningsmannen ta en promenad i motionsspåret där han senare             

kom att mörda Ida, för att han blivit arg på en person i hans närhet och behövde lugna ner                   

sig. Dessa beskrivningar kan bidra till att mordet på Ida skildras mer som en konsekvens av                

slump och otur, då hon råkade vara där när 19-åringen mådde dåligt och tog en promenad.                

Genom att läsa rader som dessa i artiklarna om hennes mord, är det snarare dit tankarna går                 

än att det skildras som en del av ett genuspräglat samhälle och kultur, där unga killar inte lärt                  

sig hantera svåra känslor utan vänder dem utåt i aggression mot andra. Som då också bidrar                

till föreställningen att det är individer med psykiska problem som begår sådana handlingar,             

inte att det är en del av ett socialt och kulturell mönster. Ida föll offer för gärningsmannens                 
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handlingar på grund av att hon råkade befinna sig på ett motionsspår där joggare befinner sig                

kontinuerligt, just när han gick dit för att lugna ner sig. Hur det sedan ledde till att han bara                   

kunde tänka “döda” när han såg henne är inget som framkommit i rapporteringen: 

 

Den 19-årige mannen sprang ikapp 21-åriga Ida Johansson i joggingspåret i 

Upplands Väsby. I huvudet hade han, berättar i förhör, en enda tanke: Döda. 

I dag dömdes han till sluten rättspsykiatrisk vård för mordet (Aftonbladet 27/02-16) 

 

Enligt Aftonbladet visade utredningarna först att 19-åringen inte led av psykiska störningar            

och kunde därmed dömas till fängelse, men efter en till undersökning drog rätten slutsatsen              

att han visst gjorde det under tiden för mordet och bör därför dömas till vård. Med dessa                 

påståenden och slutsatser så påvisar det att Ida blev ett oskyldigt offer för en man med en                 

enda tanke: att döda. Hon råkade bara vara den som sprang förbi när dessa tankar kom upp                 

för gärningsmannen. Vilket gör henne ännu mer till ett ideal victim, en oskyldig ung tjej som                

bara skulle ta en ofarlig löprunda mitt på dagen. Hennes tankebanor låg säkert inte i att hon                 

var rädd att bli påhoppad, då denna plats och tid borde vara trygg och oskyldig - inte en plats                   

och tidpunkt för ett mord. 

 

Det handlar nästan lika mycket om de två männen som mördat som kvinnorna som blev               

mördade i dessa artiklar. Begreppet genuskontrakt som ingår i Hirdmans teori om genus             

beskrivs som bakgrunden till de ständiga tvisterna inom mäns och kvinnors relationer. Då             

detta inte skrivs mellan jämbördiga parter är det ena könet, det manliga, mer framträdande.              

Detta även i rapporteringarna om mordoffren och gärningsmännen, då mannen får så mycket             

plats i artiklarna som handlar om att en tjej blivit mördad. Genusen ställs emot varandra i                

denna aspekt och fokus läggs på mördarnas liv och handlingar. Nedan är utdrag från Svenska               

Dagbladet där de skrivit om Lisa Holms mördare: 

 

Den nu 36-årige gärningsmannen bytte advokat efter hovrättsdomen i februari, 

men i och med HD:s beslut står livstidsdomen mot honom fast. 

- Min klient är bedrövad så klart, det är ett jobbigt besked för honom. Men nu vet han i alla fall                     

vad som gäller (Svenska Dagbladet 03/05-16) 
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Eftersom det finns ett manligt och ett kvinnligt genus skapas dessa alltid i relation till               

varandra (Nationella sekretariatet för genusforskning 310316). Det är intressant att se vad            

gestaltningen av förövarna gör med gestaltningen av mordoffren. Då Lisas mördare benämns            

som den 36-årige gärningsmannen i ett av dessa utdrag från Svenska Dagbladet, blir hans              

ålder ett attribut som det läggs fokus på och det relateras till att även Lisa benämns med sin                  

ålder i rapporteringarna. Åldersskillnaden mellan Lisa och hennes mördare var 19 år, vilket             

är ganska mycket. Genom att de båda benämns med sin ålder så porträtteras Lisa som så                

mycket yngre än gärningsmannen, vilket gör att hon i relation till honom gestaltas som              

yngre, kanske mer hjälplös och även som det svagare könet i detta fall. Att de sedan även tar                  

med advokatens uttryck om sin klient, att han är bedrövad och att det är ett jobbigt besked                 

för honom, gynnas tolkningar som att han bara är mänsklig och situationen han befinner sig i                

kanske inte är välförtjänt. Vilket den självklart är, men att hans känslor ska få plats i                

rapporteringarna visar att en man som mördat en oskyldig flicka, ändå tillåts utrymme att              

uttrycka hur jobbigt åtalet är för honom. Genom detta hamnar Lisas familjs känslor i              

skymundan och som dagordningsteorin nämner blir det så kallade ledtrådar som saknas i             

relation till dessa händelser, och ledtrådar som inte når allmänheten. Artikeln visar bara en              

vinkel, eller tar upp en persons känslor och därmed utesluts den “andra partens” syn, tankar               

och ord i relation till gärningsmannens känslor. 

 

Frågeställning 3. 

 

Finns det skillnader mellan morgontidningen och 

kvällstidningen i deras sätt att rapportera om mord, 

i sådant fall vilka? 

 

I Aftonbladet finns en del rubriker som är en aning dramatiserade, exempelvis “Ida             

Johanssons familj tvingas betala mördarens rättegångskostnader” och “familjen förlorande         

part” - båda stämmer och är fakta men då de är fetmarkerade rubriker dras ögonen till dem.                 

Detta kan leda till tolkningar såsom att rättsväsendet inte tar i beaktning hur de anhöriga               

påverkas av rapporteringarna eller att fokus hamnar på aspekter som svävar iväg från själva              

mordet och brottet. Tolkningar som kan gynnas av denna typ av rubriksättning är att mordet               

i sig förminskas och den allvarliga handlingen mördaren utfört skiftas till att han blir              
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vinnande parten i viss utsträckning. Aftonbladet har även en del dramatiserade rubriker samt             

ingresser om Lisa Holms fall, exempelvis rubriken “Betett sig konstigt” vilken handlar om             

en misstänkt kund på kafét Lisa arbetade på men det vet man inte förrän man läser vidare i                  

texten. Även i en av ingresserna från Aftonbladet står det “hon gick ut från där hon jobbade                 

och sen har hon bara gått runt husknuten och försvunnit…” vilket låter väldigt mystiskt och               

lämnar läsaren i ovisshet och nyfiken. Vid det här laget visste man inte att Lisa blivit                

mördad, men textraden gör ändå att försvinnandet av en ung tjej inte tenderar att låta så                

viktigt som det bör. En försvunnen flicka är inget som inte bör tas på allvar och som                 

socialkonstruktivismen hjälper oss med är att reflektera över det som sägs, hur det sägs och               

hur det annars skulle kunna sägas. Att utesluta ordet ‘bara’ och ‘gått’ från meningen och               

istället skriva “hon gick ut från där hon jobbade och har sedan försvunnit” så låter det inte                 

som att Lisa självmant bara gått ut och försvunnit ut i tomma intet. Detta påstående skildrar                

en bild av att Lisa inte kan ha gått långt, men ändå tar det flera dagar innan hon hittades.                   

Alltså är det inte så enkelt som att hon ‘bara’ gått runt husknuten och försvunnit, utan något                 

annat måste ha hänt. 

 

En annan rubrik med nyhetsdramaturgi är “Pappans utbrott under rättegången” vilket är            

intressant för de som följde fallet, då det visar en ny vinkel. Men rubriken som nämner ordet                 

utbrott stämmer inte riktigt överens med resten av texten där pappan endast utbrister att              

gärningsmannen ljuger och sedan direkt ber om ursäkt till domaren. En rubrik i Svenska              

Dagbladet som kan väcka känslor var “Lisa Holms mördare nekas prövning i HD” - denna               

rubrik är också egentligen endast fakta och inte så dramatiserad men leder säkerligen till              

lättnad för Lisas omgivning och övriga som följer fallet, alltså kan den bli ganska              

känsloladdad. Utifrån dessa rubriker och ingresser i den kvalitativa innehållsanalysen gick           

det att utläsa att Aftonbladet har en tendens att använda sig av dramatiserade markörer för att                

dra intresse till sina artiklar medan det inte är lika synligt i Svenska Dagbladet. Samt att                

kvällstidningen rapporterar mycket mer om denna typen av brott än vad dagstidningen gör. 

 

Skillnaden mellan Aftonbladet och Svenska Dagbladet är även antalet artiklar som           

producerades i samband med morden, då fallet med Lisa Holm har hela 287 artiklar              

gentemot Ida Johanssons fall som har 23 stycken. Lisa Holms mord fick mest medial              

uppmärksamhet av alla fyra fall och det var intressant att se vilka aspekter som kan ha lett                 
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till detta. När det kommer till Svenska Dagbladet och Aftonbladets rapportering om Ida             

Johansson så fanns endast en artikel i Svenska Dagbladet och resten i Aftonbladet. I Lisa               

Holms fall var det nästan 100 artiklar mindre i Svenska Dagbladet jämfört med Aftonbladet.              

Alltså är det kvällstidningen Aftonbladet som rapporterat mer om båda mordfallen men det             

skiljer sig ändå stort i antalet när en jämförelse görs mellan Idas och Lisas fall. 

 

Enligt dagordningsteorin påverkar mediernas rapportering vad vi uppfattar som viktiga          

ämnen att läsa om och ha en åsikt om. När Svenska Dagbladet inte ger mordfallen lika                

mycket uppmärksamhet som Aftonbladet gör kan det bidra till att viss fakta inte når              

allmänheten. De gör ett aktivt val att inte rapportera i samma utsträckning om morden -               

vilket gör att deras rapportering inte nödvändigtvis påverkar vår dagordning. Men           

Aftonbladets rapportering gör det, eftersom de valt att producera väldigt många artiklar om             

specifika fall. Problemet är dock att då Lisas fall får mer uppmärksamhet än exempelvis              

Idas, så blir det ena mordet viktigare än det andra. Detta eftersom att ju mindre               

uppmärksamhet en fråga får i medierna, desto mindre är sannolikheten att människor tycker             

det är en viktig fråga (Strömbäck, 2014:101). Dock handlar detta även om nyhetsvärdering             

och inte bara om tidningen väljer att skriva om mordfall eller inte. Då morgontidningen och               

kvällstidningen inte gör samma nyhetsvärdering, som troligtvis beror på deras enskilda mål            

och målgrupper så skiljer sig deras material åt. De här skillnaderna i nyhetsvärdering kan              

dock alltså bidra till att läsarnas dagordning kommer att präglas mer av            

kvällstidnings-rapporteringen om morden och de detaljer som förekommer i den. 

 

Varken Aftonbladet eller Svenska Dagbladet producerade särskilt stora mängder artiklar om           

morden på Ahmed och Rami, vilket i förhållande till Lisas fall gör att även de kan uppfattas                 

som mindre viktiga. En anledning kan vara att gärningsmännen var kända i Lisa och Idas               

fall, Lisa var försvunnen några dagar innan hennes kropp hittades och man visste inte vilka               

som var gärningsmännen i Ahmed och Ramis fall. Dock är det ändå en markant skillnad som                

hade kunnat vara mindre. Att ge fallen med de manliga offren mer uppmärksamhet i              

tidningarna kanske hade kunnat hjälpa polisen att hitta gärningsmännen, som det troligtvis            

gjorde i Lisas fall - då en drös av tips ramlade in när hennes fall blev uppmärksammat. 
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4.1 Sammanfattning 

Här presenteras en sammanfattning av vad som framkommit i analysen för de olika             

frågeställningarna. Samt hur detta i sin helhet besvarar studiens syfte. 

 

I första frågeställningen om hur mordoffret representeras beroende på om det är en man eller               

kvinna framkom det att Lisa Holm representerades som ung och oskyldig. Hon benämndes             

som flickan i rapporteringen och Ida Johansson som benämndes som kvinna representerades            

inte lika hjälplös och oskyldig som Lisa, vilket hon var. Platsen för Idas mord bidrog till                

framställningen att hon hade en väldig otur och var offer för ett genuspräglat samhälle, där i                

princip alla platser kan vara farliga för kvinnor, särskilt unga. Det är representationen av              

gärningsmannen som bidrar till föreställningen att det är sjuka och störda män som begår              

denna typ av brott, vilket drar uppmärksamheten bort från manligt våld som            

samhällsproblem. 

 

I jämförelse med Ahmed Obaid och Rami Amin presenterades de mer som oskyldiga i den               

aspekten att de inte var inblandade i något kriminellt. Något annat som skiljde sig i               

beskrivningen av de kvinnliga och manliga mordoffren var att det var ett fokus på framtid               

och karriär för killarna. I artiklarna om Rami Amin stod det mycket om att han var utbildad                 

tandläkare. Om Ahmed stod det flera gånger att han var bara 16 år när livet tog slut samt att                   

det nämns att han drömde om att bli läkare. 

 

I den andra frågeställningen om vilka fler aspekter än mordoffret det läggs fokus på i               

artiklarna och vilka verkligheter som gestaltas utifrån det, framkom det två andra aspekter;             

plats och gärningsman. Platsen fick ett stort fokus i rapporteringen av mordfallen på Ahmed              

och Rami, som i båda fallen var Malmö. Den verklighet som gestaltades var att Malmö var                

en otrygg och farlig plats. I rapporteringen av mordet på Ida Johansson var den specifika               

platsen för mordet i fokus, som var i ett motionsspår. Den verklighet som gestaltades var att                

om en ung kvinna kan bli mördad i ett motionsspår kan det ske vem som helst, var som helst.                   

Gärningsmannen fick fokus i morden på Lisa Holm och Ida Johansson, i de andra två fallen                

var gärningsmannen okänd. Hur gärningsmannen gestaltas påverkar även gestaltningen av          
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offret. I fallet med Lisa Holm var hennes mördare 19 år äldre än henne och eftersom bådas                 

ålder benämndes i rapporteringen blir gestaltningen att han var en vuxen man. Och när Lisa               

porträtteras i relation till gärningsmannen gör det att hon framställs som så mycket yngre och               

hjälplös och gestaltas utifrån det som det svagare könet. I fallet med Ida Johansson skrevs               

det om att gärningsmannen hade blivit arg efter att en person i hans omgivning hade skällt på                 

honom och han tog en promenad för att lugna ner sig. Att han sedan fått för sig att mörda Ida                    

för att han var arg och hon var där framställer det som att Ida befann sig på fel plats vid fel                     

tillfälle. Ida representerades på sättet att hon föll offer som en konsekvens av en slump och                

otur. 

 

I den tredje frågeställningen som jämför om det finns några skillnader mellan Aftonbladet             

och Svenska Dagbladet framkom det att Aftonbladet använder sig mer av ordet han och              

dramatiserar nyheterna mer. Användningen av ordet han visade på att det läggs mer fokus på               

gärningsmannen och att kvinnorna som är offer är underrepresenterat i medierna.           

Aftonbladet publicerade även fler artiklar än Svenska Dagbladet om samtliga mordfall.           

Gemensamt för de båda tidningarna var att ingen av dem publicerade särskilt stora mängder              

artiklar om morden på Ida Johansson och Rami Amin. 

 

Syftet med undersökningen som var att analysera Aftonbladets och Svenska Dagbladets           

rapportering av mordfall med fokus på genusmönster och gestaltningar av offer, har i och              

med svaren på frågeställningarna uppfyllts och besvarats. Genusmönster gick att urskilja i            

analysen för både första och tredje frågeställningen. Det framkom även i analysen hur             

tidningarna gestaltade mordoffer.  

5 Slutdiskussion 

Denna studie bidrar till kunskaper om hur språk, attribut, gestaltningar med mera kan             

påverka hur rapporteringen av mordfall i två rikstäckande tidningar ser ut. Trots att det              

endast är fyra fall som undersöks har det hittats skillnader mellan morgontidning och             

kvällstidning, skillnader som baseras på om det är ett manligt eller kvinnligt offer samt vart               

fokus utöver det på offret, hamnat i dessa rapporteringar. 
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Ämnet om rapporteringar av mordfall i media väckte vårt intresse då vi kunnat ta del av flera                 

uppmärksammade fall de senaste åren. Lisa Holms mord och den uppmärksamhet det fick             

från flera håll i medierna gjorde att vi kom in på spåret att jämföra olika mordfall med                 

varandra och se hur gestaltningarna av dessa såg ut. Genusperspektivet är något som alltid är               

intressant att undersöka enligt oss, dels sett utifrån ett historiskt perspektiv och även för att               

det idag är ett väldigt omdiskuterat ämne. Därför ledde det till att två fall med kvinnliga                

mordoffer och två manliga skulle undersökas, för att kunna göra en jämförelse mellan könen.              

De teoretiska ramverk och den tidigare forskningen som legat till grund för denna uppsats              

har tillsammans gjort att vi kunnat finna stöd i olika teorier, förhållningssätt och slutsatser.              

Vi hittade intressanta resultat som vi kunde koppla till delar av teorierna och resultaten              

författarna i den tidigare forskningen kommit fram till. 

 

Det är fler män än kvinnor som mördas generellt i Sverige (Bra 2018) men ändå sker den                 

mediala uppmärksamheten i mycket större utsträckning på enskilda mordfall med kvinnliga           

offer. Statistiken visar att fler män råkar ut för dödligt våld än kvinnor men i våra fyra fall är                   

det Lisas och Ahmeds fall som fått mest medial uppmärksamhet. Detta tror vi, som skrivet i                

analysen, har att göra med deras unga ålder. Men att Lisas fall får så många fler artiklar än                  

Ahmed, Rami och Ida beror mest troligt på att hon av alla fyra är den som passar bäst in på                    

begreppet ideal victim. 

 

Enligt Brå (2015) är det fler män än kvinnor som faller offer för dödligt våld med                

skjutvapen. En av orsakerna till detta var att män mer rimligtvis är involverade i kriminella               

konflikter är kvinnor. Detta kopplar vi till att tidningarna valde att betona att Rami och               

Ahmed inte rörde sig inom kriminella kretsar. Att deras mord inte hör till statistiken eller               

normer och det är viktigt att nämna att det inte rörde sig om en kriminell konflikt. Eftersom                 

mord på män är så pass mer vanligt än kvinnor som blir mördade går våra tankar alltså till att                   

män som dör som konsekvens av dödligt våld har blivit normaliserat och därför inte heller               

får lika mycket medial uppmärksamhet. Nästan dagligen går det att läsa om en man som               

blivit skjuten eller misshandlad till döds. Det blir en notis, en artikel och i många fall inte                 

mer än det. Det har resulterat i att det hör till vår vardag att läsa om ytterligare ett nytt                   

mordfall flera gånger i vecka. Då medierna kan uppmärksamma kvinnliga mordoffer mer i             

vissa fall gör det att dessa mer troligt hamnar på vår dagordning och därför kan bli ett fall vi                   
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reagerar mer på, och därmed tycker och tänker mer om än de notiser vi får om en ny                  

skjutning på ett manligt offer. I de mordfall som blir mer uppmärksammade publiceras oftast              

ett namn och i vissa fall även en bild på offret, vilket kan bidra till att vi reagerar mer på de                     

fallen. Det blir lättare att lägga dessa på minnet och att känna något för ett mordoffer som vi                  

får namn och ett ansikte på. 

 

Morden på Ahmed Obaid och Rami Amin blev uppmärksammade i medierna i viss             

utsträckning och blev därför underlag för denna studie. Frågan vi ställde oss är om de blev                

mer uppmärksammade än de fall där män endast blir nämnda med kön och ålder eftersom               

det framkom att de inte var kriminella, utan “vanliga, snälla killar”. Ahmed som ville bli               

läkare och Rami var tandläkare. Mycket fokus låg på att Ahmed hade hela livet framför sig                

och ville bli läkare, det var även mycket fokus på att Rami var tandläkare och benämns till                 

och med som tandläkaren i vissa av artiklarna. Deras yrke eller yrkesmål hamnade alltså i               

fokus, samtidigt som Malmö och kriminaliteten där var ett annat fokus. Hade Ahmed och              

Rami varit involverade i kriminella kretsar kanske inte den mediala uppmärksamheten kring            

deras mord hade varit lika stor. I de första artiklarna om Ahmed står det att han inte var                  

involverad i något kriminellt medan det i de senaste artiklarna inte längre handlar om det               

utan där beskrivs han istället som 16-årige Ahmed, pojken eller “Han var bara 16 år när livet                 

tog slut”. Det är som att man i början ville nämna att detta inte var gängrelaterat eller ett                  

brott kopplat till kriminalitet så människor kunde känna mer empati med Ahmed som blev              

ett oskyldigt offer. Raden “Han var bara 16 år när livet tog slut” borde inte ha något med                  

kriminalitet-aspekten att göra, då en 16-åring oavsett anledning eller bakgrund inte ska            

mördas vid endast 16 års ålder. Detta lyfter dock frågan om ifall det hade ansetts vara lika                 

“hemskt” om en 16-åring med kriminella kopplingar hade blivit mördad. 

 

Eftersom rapporteringen kring morden på Rami och Ahmed har ett stort fokus på deras              

karriär och framtid, vilket inte skrivs något om i morden på Lisa och Ida blir det en märkbar                  

skillnad. Detta är något, som tidigare nämnt, går att utläsa av samhällets struktur idag och               

hur det präglas av genus-skillnader mellan mannen och kvinnan. Är detta en faktor som              

bidragit till att karriär och framtid inte nämns i fallen med kvinnliga offer? Självklart är               

denna fråga svår att ge ett konkret och sanningsenligt svar på, men att spekulera kring den                

kan leda till svaret att det skulle kunna vara så. Speciellt när både Ahmed och Rami arbetade                 

35 



 
 
 

som eller hade drömmar om att arbeta som tandläkare och läkare, vilket socialt sett är två                

respekterade yrken. Män besitter till större del dessa yrken och därför kanske tidningarna             

valde att nämna dem i artiklarna om Ahmed och Rami, för att trycka på att det var två                  

framtida välutbildade män som blivit mördade. Det är svårt att veta om Rami och Ahmed               

arbetat som eller drömt om att bli hantverkare eller brevbärare exempelvis, ifall deras yrken              

hade hamnat i lika mycket fokus som de gjorde nu. Vi vet inte heller varför yrken eller                 

framtida yrken inte kom med i Lisa och Idas fall, men det kan handla om att yrkesdrömmar                 

hos Lisa och Ida inte var kända och att det var därför de inte nämndes. Dock påverkar yrket                  

oavsett inte mordet i sig och är inte orsaken till att de blev mördade eller av relevans till                  

varför de blev mördade. Inte heller i Rami och Ahmeds fall, så fokuset på yrket kommer bort                 

från själva mordet - men av någon anledning valde tidningarna att skriva mycket om det               

ändå. Vilket kan kopplas till socialkonstruktivismens förhållningssätt, att alla fenomen och           

händelser kan skildras på olika sätt med olika fokus eller annan vinkling, beroende på hur               

skribenten väljer att beskriva en händelse. I mordfallen med manliga offer var yrket viktigt i               

både Aftonbladet och Svenska Dagbladet, men i mordfallen med kvinnliga offer var det inte              

av vikt i någon av tidningarna. 

5.1 Framtida forskning 

Eftersom det i dagsläget inte finns mycket forskning kring hur mediernas representationer av             

mordoffer tolkas av allmänheten kan detta vara intressant att undersöka. Att undersöka hur             

mediernas skildringar av offer bidrar till hur olika verkligheter konstrueras för läsaren - och i               

sin tur hur det påverkar hur människor ser på offer och brottslighet. Metoder för en sådan typ                 

av undersökning hade kunnat vara en kvantitativ undersökning i form av enkäter och/eller             

intervjuer. Att göra undersökningar som dessa sett ut ett genusperspektiv kan också bidra till              

att intressanta slutsatser och resultat kommer fram. Just mordoffer hade varit intressant för             

oss att ta del av utifrån resultatet av denna studie, men att undersöka fall där människor fallit                 

offer för våldtäkt, misshandel etcetera är också ett viktigt forskningsområde. 
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