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Abstract 

The main purpose of this qualitative study A study in crime: about sexuality, ethnicity and mental 

illness has been to reveal the relation between how the evening newspaper Aftonbladet and the 

Internet forum Flashback forum represent two men who has been convicted for the murder of two 

underaged girls. Hence more than one sixth of the swedish population has a lot of confidence in 

this newspaper it has been important to see how mental illness, sexuality, masculinity and ethnicity 

is produced and therefore reproduced through its descriptions of these men. 

 

The central theories which have been used to visualize the representation of masculinity, sexuality, 

ethnicity and mental illness is R.W. Conell´s theory of hegemonic masculinity, Judith Butler´s 

hetereosexual matrix, semiotics, media commodification and framing. In addition, previous studies 

in the media reporting of the convicted rapist ”Hagamannen” and the terrorist Anders Behring 

Breivik as well as theory of the ideal vicitim and therefore the ideal perpretator has been relevant. 

 

The material consists of a number of articles about the resolution of the homicide of Lisa Holm in 

2015 and Helén Nilsson in 2004 in which Nerijus Bilevicus and Ulf Olsson were condemned. 

Furthermore, comments on Flashback forum where the abovementioned cases have been discussed 

were analyzed. Denotation and connotation, the heterosexual matrix and the pressethical rules 

applied as methodological tools. 

 

In the current media landscape of 2016 newpapers´ foremost competitors of the readers’ attention 

are the complimentary websites and Internet forums.  The comparison indicated that the users of 

Flashback forum discussed similar subjects as Aftonbladet regarding the previous mentioned 

attributes. Also, we identified that the journal more frequentely violated the pressethical rules in 

the describtions of the perpetrator who suffered from mental illness and was both bisexual, 

transsexual and also a pedofile. However, the ethnicity of the second perpetrator appeared early in 

the reporting of the homicide. 

 

The results of the study have shown that the mechanisms of the commodification of media were 

more substantial in 2004/2005, concerning the descriptions of the perpetrator. The journal in 

2015/2016 does not seem to have delievered such information to satisfy the crowd in comparison to 

the comments on Flashback forum. This is in contrary to the admitted opinion by media scholars. 

Key words: masculinity, sexuality, ethnicity, mental illness, media commodifaction, semiotics, 

perpretator, framing. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 

Mitt i den västsvenska idyllen försvinner 17-åriga Lisa Holm från cafét i Blomberg på Kinnekulle där 

hon sommarjobbar. Hon sms:ar sin pappa precis när hon slutar vid 18-tiden för att säga att hon strax 

ska ta mopeden till hemmet i Skövde knappt en timme bort. Efter det hör han aldrig något mer från 

sin dotter. 

 

Aldrig tidigare har det nyhetsuppdaterats så flitigt på våra telefoner. Aldrig förr har vi så tydliga 

minnen av när ett dödsbesked om en okänd människa till slut kommer, i ett push-meddelande från 

Aftonbladet: man har funnit Lisa Holms kropp i en bod på gården Martorp, ett par kilometer från 

cafét. Så småningom döms 35-årige Nerijus Bilevicius till livstids fängelse för mordet som har haft 

sexuella motiv. Han har kunnat iaktta Lisa Holm på cafét eftersom han har jobbat på den närliggande 

gården. 

 

Vi som har gjort den här studien är två tjejer som är 23 respektive 25 år. Sommaren 2015 jobbade vi 

båda under en kortare period inom café- och restaurangbranschen för att tjäna lite extra pengar 

bredvid studiemedlet. Det hade lika gärna kunnat vara vi. Vi har alltså dykt in i den här studien med 

avstamp i ett personligt intresse. En annan ingång till uppsatsen är av rent yrkesmässigt intresse. 

Frågan om hur vi själva skulle reagera och agera i yrkesrollen som journalist om vi hamnar mitt i 

liknande fall som Lisa Holm gäckar oss. Hur skulle vi förhålla oss till pressetiska dilemman som 

uppstår i den här typen av rapportering?  

 

Påsken 1989 är det mordet på en annan flicka som förskräcker svenskarna. 10-åriga Helén Nilsson 

från Hörby försvinner och hittas några dagar senare mördad och grovt sexuellt utnyttjad i ett stenröse 

utanför det skånska samhället. I 15 år lever offrets familj i ovetskap om vem som bragt deras dotter 

om livet när plötsligt ny DNA-teknik gör att polisen lyckas binda 52-årige Ulf Olsson till mordet. Han 

döms slutligen till rättspsykiatrisk vård i hovrätten 2005, men tar livet av sig inne på 

rättspsykiatriska kliniken i Sundsvall 2010. 

 

Medierapporteringen när Lisa Holm och Helén Nilsson mördas går på högvarv och vi ställer oss 

frågan: varför blir media och vi själva så personligt engagerade när en ung flicka faller offer för en 

mördare? Vad är det för element i nyhetsrapporteringen om brottet som gör att vi plötsligt börjar 

prata med vår umgängeskrets om vad som har hänt med Lisa Holm, som om hon vore någon som vi 

kände? 
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Journalistiken verkar faktiskt bli så pass engagerade i flickmord att yrkeskåren börjar överträda 

pressetiska regler. I fallet Lisa Holm fick polisen vidta åtgärder för att avhysa journalister som hade 

tagit sig in på familjens tomt (Dagens Media, 2016-06-15). Sommaren 1989 publiceras en fabricerad 

artikel med ett foto av Helén Nilssons far som journalisten i fråga har hämtat från körkortsregistret. 

Heléns syster får i sin tur i det närmaste fly från en grupp journalister som vill ha en kommentar (P3 

Dokumentär, Helénmordet, 2011-04-17). 

 

Vi har tagit avstamp i tron om att det är något särskilt när en ung, söt flicka utsätts för ett grovt brott. 

Men när vi började samla material till studien upptäckte vi någonting annat. Engagemanget i den 

vackra och unga, som vi trodde fanns, handlar också om någon annan. 

 

“Hunden har varit hans enda vän” (Aftonbladet, 2004-06-25). 

 

“Olsson hotade döda mig 

– Pingstvän fylldes med sprit och våldtogs” (Aftonbladet, 2004-12-14). 

 

Klockan 20:10 betalade 35-åringen för två flaskor läsk, fem paket cigaretter, ett paket mjölk och sex 

mikropizzor (Aftonbladet, 2015-10-24). 

 

Men Bilevicius visade inga känslor. Han tittade mest ner i bordet och lyssnade på simultantolkningen till 

litauiska i sina hörlurar (Aftonbladet, 2016-01-12). 

 

Efter att vi översiktligt hade studerat materialet upptäckte vi att det inte fanns särskilt många artiklar 

som innehöll beskrivningar av de mördade flickorna. Att, som tänkt, studera hur flickorna 

representerades ur ett genusperspektiv visade sig därför vara både svårt och inte heller så 

nödvändigt, med tanke på bristen på material. Istället lade vi märke till hur det rapporterades flitigt 

om gärningsmännen bakom morden. Vår tredje ingång, och som ligger till grund för 

problemformuleringen, blev att ur ett vetenskapligt perspektiv synliggöra hur representationerna av 

dessa båda män har sett ut. 

1.2 Problemformulering 
 

Att döda ett barn och samtidigt ha ett sexuellt motiv bakom mordet är ofta ansett som det värsta 

brottet en person kan begå (jmf Svensson, 2012). Vår studie berör två flickmord som har varit mycket 

uppmärksammade av svensk media och har engagerat många människor. Därför har vi varit 

intresserade av att studera hur Aftonbladet representerar dessa hatade män och vilka konsekvenser 

det kan få att bryta mot de pressetiska reglerna i samband med beskrivningarna av männen. Detta 
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samtidigt som det finns ett sådant uppenbart intresse hos befolkningen att engagera sig i de mördade 

flickorna.  

 

I en översiktlig genomgång av materialet fann vi att tidningarna lägger vikt vid den ene 

gärningsmannens sexualitet och psykiska sjukdom och den andres etnicitet. Oavsett hur vi har vridit 

och vänt på det - och hur tragiska morden än är - har vi därför landat i problemformuleringen att det 

som skrivs i Aftonbladet kan få konsekvens att andra människor som besitter någon/några av dessa 

egenskaper framstår som farliga, avvikande eller rent ut av som potentiella barnamördare. Inte minst 

eftersom Aftonbladet är en tidning som åtminstone drygt en sjättedel av svenska folket har stort eller 

mycket stort förtroende för (Medieakademins förtroendebarometer, 2015). Det innebär alltså att en 

hel del skulle kunna ta till sig sådana representationer och göra dem till sanning.  

 

Eftersom tidningar idag i huvudsak inte längre konkurrerar med varandra, utan snarare med 

gratissajter som sociala medier (Wadbring & Weibull, 2014:147) har vi valt att jämföra hur en klassisk 

kvällstidning som Aftonbladet representerar gärningsmännen, med hur ett socialt forum som 

Flashback forum agerar. Det har således varit viktigt att undersöka om tidningen, i konkurrens med 

Flashback forum där det inte råder några pressetiska överväganden, reproducerar etnicitet, 

sexualitet och psykisk sjukdom, och till och med är beredd att kliva över pressetikens gränser för att 

göra det. I det sammanhanget har journalistiken ett viktigt ställningstagande att förhålla sig till. Å 

ena sidan kan man ta hänsyn och inte publicera sådant som kan skada den enskilde, men framför allt 

andra personer med liknande egenskaper. Å andra sidan kan det anses vara viktigare att informera 

allmänheten om sanningen, snarare än att undvika att skada den enskilde (Yngvesson, Wigorts, 

2006). 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet för denna uppsats är att undersöka representationer av etnicitet och sexualitet ur ett 

maskulinitetsperspektiv samt psykisk sjukdom hos två män som har mördat minderåriga flickor i 

Aftonbladet och på Flashback forum 2004/2005 och 2015/2016, och betydelsen av att i det 

sammanhanget bryta mot de pressetiska reglerna. 

1.4 Frågeställningar 
 

Syftet besvaras med hjälp av följande frågeställningar: 

1. Vilka ämnen är de mest förekommande i artiklarna respektive inläggen efter att 

gärningsmannen har gripits och vilken betydelse finns i det? 
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2. Bryter Aftonbladet mot de pressetiska reglerna i beskrivningarna av gärningsmännen och 

vilken betydelse får det? 

3. Hur beskriver Aftonbladets artiklar respektive inläggen på Flashback forum 

gärningsmännens maskulinitet, etnicitet, sexualitet och psykiska tillstånd och vilken 

betydelse får sådana representationer? 

4. Finns det mönster i gestaltningen av gärningsmännen som är tecken på mediernas 

kommersialisering? 
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2. Tidigare forskning och teoretiskt 
ramverk 
 

I kapitlet redogörs först för den tidigare forskning som har varit relevant för studien och därefter för 

det teoretiska ramverket.  

2.1 Tidigare forskning 
 

Vi tar stöd i Mona Livholts och Joel Rasmussens forskning i tolkningen av representationer av 

gärningsmännens manlighet, sexualitet och psykisk sjukdom. Nils Christies teori om det ideala offret 

och därmed den ideala gärningsmannen har betydelse i vår tolkning av hur gärningsmannen 

framställs i förhållande till offret. 

 

I Mona Livholts, universitetslektor i socialt arbete vid Mittuniversitetet i Östersund och verksam vid 

Forum för Genusvetenskap, studie “Vanlig som vatten” - manlighet och normer i mediernas 

berättelse om våldtäkt analyseras de berättelser om Hagamannen som har figurerat i media. Hennes 

fokus ligger på det mönster av idéer om manlighet, sexualitet, svenskhet och klass som finns i 

medierna. En slutsats som vi har tagit stöd i är hur heterosexuellt familjeliv, barn, arbete och socialt 

umgänge gör att medierna kan framställa Hagamannen som en normal man, eller “vanlig som 

vatten”. Medierna frågar sig uttryckligen hur denna vanliga, svenska man som uppför sig bra på 

jobbet samtidigt kan vara ett monster (Livholt, 2007:149ff). 

 

Joel Rasmussen, filosofie doktor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet, 

konstaterar i sin studie om hur medierapporteringen om Anders Behring Breivik och dennes 

psykiska sjukdom har sett ut, att artiklarna på nyhetsplats gör en tydlig koppling mellan psykisk 

ohälsa och våldsbrott (Rasmussen, 2013). Det menar han stärker stereotypen om människor med 

psykisk ohälsa som oberäkneliga och farliga för omgivningen. Han jämför det med en annan typ av 

diskrimineringsgrund, etnicitet, där han snarare ser att pressen undviker att nämna den faktiska eller 

misstänkta gärningsmannens etnicitet för att undvika fördomar. 

 

Vidare anser Rasmussen att det förekommer hierarkier på nyhetsplats, där den med psykisk ohälsa 

gestaltas som farligare, svagare och sämre än andra och dessutom med en försämrad intellektuell 

förmåga. Han drar slutsatsen att det skapas ett “vi” i nyhetsartiklarna, där de normala inkluderas och 

där de psykiskt sjuka exkluderas, ofta under benämningen “galningar” (Rasmussen, 2013). 
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Frågan varför gärningsmannen har varit så intressant för Aftonbladet och Flashback forums 

användare har varit av vikt för den egna studien. Även om studien inte har gått in närmare på 

tidningarnas och forumets representationer av de två offren är dessa av vikt för hur gärningsmännen 

framställs, eftersom offer och förövare står i så stark relation till varandra. Därför har vi tagit stöd i 

den norske kriminologen Nils Christies teori från 2001 om det ideala offret, som han menar 

kännetecknas av följande sex egenskaper: 

1. Offret är svagt. 

2. Offret är involverad i en respektabel aktivitet. 

3. Offret är på väg till en plats som hon eller han inte kan förebrås för. 

4. Gärningspersonen är i förhållande till offret i överläge och kan beskrivas i negativa termer. 

5. Gärningspersonen är okänd för offret och har ingen relation till offret. 

6. Offret ska ha tillräckligt med inflytande för att kunna hävda sin “offerstatus”. 

(Brottsoffermyndigheten, 2016). 

 

Teorin utgår också från perspektivet att för att det ska finnas ett idealt offer måste det också finnas 

en ideal gärningsman. Desto mer idealiskt offret är, ju mer idealisk är även gärningsmannen och 

tvärtom, enligt Christie (Christie, 2001:47ff). 

2.2 Tidningen och pengarna 
 

De teoretiska perspektiv vi funnit relevanta för att undersöka hur Aftonbladets rapportering ser ut 

och har förändrats är medielogik, gestaltningsteori och kommersialisering. 

2.2.1 Medielogikens styrfält 
 

Teorier om medielogik handlar i grunden om att mediers innehåll beror på vilket innehåll som passar 

dess format, organisation, yrkesmässiga normer och behov av uppmärksamhet (Altheide & Snow, 

1979; Esser, 2013). Medielogiken syftar till att ge en förståelse för varför ett nyhetsmedium gör vissa 

händelser till en nyhet och vissa inte. 

 

Nyhetsmediers främsta uppgift är att tillhandahålla publiken information som de dels behöver och 

dels är angivet på ett sådant sätt att de fritt och självständigt kan ta ställning i viktiga samhällsfrågor. 

Det innebär konkret att nyhetsmediers legitimitet bygger på att de nyheter de publicerar eller sänder 

ut är korrekta, trovärdiga och ger en rättvis bild av hur verkligheten ser ut. (Kovach & Rosentiel, 

2014). Samtidigt finns konflikten att nästan alla nyhetsmedier är kommersiella företag med intresse 

för att göra vinst. Nyhetsmedierna konkurrerar därför både med varandra, men framförallt med 
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andra typer av medier (jmf Wadbring & Weibull, 2014:147), om publikens uppmärksamhet i 

vinstsyfte (Allern 2012; Baker, 2002; McManus, 1994). 

 

Konflikten mellan marknaden och journalistikens uppgift att upprätthålla demokratisk legitimitet 

skapar i sin tur olika styrfält för nyhetsmedierna att bedriva sin journalistik på och som mer eller 

mindre drar åt två helt olika håll: betydelse och intresse (Gans, 1980; Johansson, 2004). Betydelse 

som styrfält handlar om föreställningar om vad publiken behöver veta, sådant nyhetsmedier anser 

är viktig information som publiken bör känna till. Intresse som styrfält handlar å andra sidan om 

föreställningar om vad publiken vill veta, som snarare handlar om vad nyhetsmedier tror att publiken 

är intresserad av. För att nyhetsmedierna ska nå en balans mellan båda styrfälten, att upprätthålla 

sin demokratiska legitimitet men samtidigt vara vinstdrivande, behöver de forma ett nyhetsurval 

som ger både och, även om det ena ofta tenderar att vara mer dominerande än det andra (Karlsson 

& Strömbäck, 2015:160f). 

 

Forskare har länge kunnat se att nyhetsurvalet influerats av betydelse som styrfält, dels för att 

konkurrensen om att nå publikens uppmärksamhet inte varit lika stor och dels för att 

nyhetsmedierna har haft bristande kunskaper om publikens efterfrågan. Däremot finns det mycket 

som pekar på att nyhetsurvalet numera präglas allt starkare av intresse som styrfält, (Allern, 2001, 

2002, 2012; Esser, 1999; Hamilton, 2004; Jönsson och Strömbäck, 2007; McManus, 1994) vilket vi 

önskade att se huruvida det stämde in på Aftonbladet. Med tanke på att tidningarna på 2010-talet 

kämpar allt mer med fallande upplagor har det varit intressant att undersöka huruvida tidningen 

anpassar sig mer efter läsarna och marknaden än efter att upprätthålla demokratisk legitimitet 

(Wadbring & Weibull, 2014:53f). 

 

Nära sammankopplat till hur medielogiken fungerar och vad som väljs som nyheter är också hur de 

presenteras och gestaltas. Därför har vi även tagit stöd i det teoretiska ramverket om gestaltning. 

2.2.2 Gestaltningsteorin 
 

Teorierna om gestaltning, eller framing som är det engelska begreppet, har fungerat som ett verktyg 

för att analysera hur Aftonbladet gestaltar de två gärningsmännen i relation till hur användarna på 

Flashback forum talar om männen. Gestaltningsteorin har varit ett viktigt verktyg för uppsatsen 

eftersom den handlar om hur en fråga eller händelse presenteras, ramas in och ges en särskild 

innebörd (jmf Nord & Strömbäck, 2012:327f). 

 

Teorin kan också beskrivas enligt Robert Entmans formulering: frame innebär att man väljer ut 

vissa aspekter av en uppfattad verklighet och gör dem mer framträdande i en kommunicerande 



 

8 

 

text, för att på så sätt främja en viss problemdefinition, orsakstolkning, moralisk bedömning 

och/eller föreslagen lösning på det beskrivna problemet (Nord & Strömbäck, 2012:327f). 

 

Den inriktning som har varit mest relevant för den egna uppsatsen är Shanto Iyengars åtskillnad 

mellan episodiska och tematiska gestaltningar (Iyengar & Reeves, 1997:250f). De episodiskt 

gestaltade nyheterna kännetecknas av att ett specifikt fall befinner sig i blickfånget i den 

journalistiska berättelsen, till exempel att en enskild persons öde är huvudtemat i nyhetsinslaget. 

Med andra ord är den händelseorienterad, och ofta personifierad (Strömbäck, 2000:220). I de 

tematiskt gestaltade nyheterna å sin sida sätts den enskilda personen eller händelsen in i ett vidare 

historiskt och/eller socialt sammanhang. Man kan säga att de är mer abstrakt gestaltade, och sker på 

samhällsnivå (ibid). Samhällsperspektivet är alltså grunden för tematiska gestaltningar medan 

individperspektivet är stommen för de episodiska (Iyengar & Reeves, 1997:250f). 

 

Vi har använt teorin som analytisk utgångspunkt för att analysera och diskutera vilken typ av 

inramning och presentation som tidningen använder sig av, samt vilka attribut som man väljer att 

framhäva i beskrivningen av gärningsmännen. Vi har däremot inte talat om framingeffekter eftersom 

det är omöjligt att säga om Flashbackanvändarna har tagit del av Aftonbladets material, även om vi 

har reflekterat kring vissa mönster som kan ge sådana indikationer.    

 

Både gestaltningsteorin och ovan nämnda medielogik har knutpunkter till marknaden och de 

kommersiella mekanismer som gör att vissa nyheter är populärare än andra för medierna att berätta 

om. 

2.2.3 Kommersialisering 
 

Kommersiella motiv har alltid haft betydelse för utvecklingen av medierna, i vårt exempel tidning. 

Medierna påverkas av såväl ekonomi, teknologi och politik, men i mer modern tid har 

reklamfinansieringen fått en allt större betydelse för pressen (Berglez & Olausson, 2009:54ff). Makt- 

och demokratifrågor ligger till grund för teorin om ett politiskt ekonomiskt perspektiv på 

mediemarknaden, bland annat frågan om vilka röster och intressen som får höras i 

medierapporteringen och vem eller vad som har inflytande över det. Även vilken betydelse jakten på 

annonsintäkter och vinstintressen har för mediets innehåll och form är av intresse (ibid). 

 

Kommersialisering innebär därmed att medierna anpassar sig mer till de publiker som är intressanta 

för annonsörerna för att skapa ekonomiska vinster (Strömbäck & Jönsson, 2005:14). Strömbäck och 

Jönsson skriver att de flesta borde vara eniga om att konkurrensen på publikmarknaden har ökat 

dramatiskt. Såväl internet, tv, radio och tidningar konkurrerar med varandra (ibid:7). Med tanke på 
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att publiken är så pass viktig för mediernas annonsörer kommer också medieinnehållet att påverkas 

av publikens intressen, smak och självupplevda behov. (Strömbäck & Jönsson, 2005:14). 

 

Inom Frankfurtskolan betonas att kommersialiseringen av medierna bidrar till likriktning och 

ytlighet, istället för ett mångsidigt utbud där det finns ett kvalitativt djup. Det här anser 

Frankfurtskolan vara ett hot mot demokratin. (Berglez & Olausson, 2009:54ff.) Ju mer 

kommersialiserade medierna, desto mer kommer innehållet att handla om bland annat brott (Djerf 

& Weibull 2001, McManus 1994, Hamilton 2004, Croteo & Hoynes 2001). Innehållet kommer också 

att präglas av detaljer som är avskyvärda, fascinerande och absurda och väcker människors 

nyfikenhet (Strömbäck & Jönsson, 2005:17). 

 

Dessa slutsatser har varit intressanta för vår studie, eftersom vi har undersökt en tid som i hög grad 

kännetecknas av just denna jakt på annonsintäkter och en kamp för att tidningen ska gå med vinst 

(jmf Karlsson & Strömbäck, 2015:160f). 

2.3 Tecken, manlighet och att ha en begriplig sexualitet 
 

I vår studie av Aftonbladet och Flashback forums representationer av gärningsmännen har vi utgått 

från semiotik för att kunna tolka tecknens betydelse i inläggen på Flashback forum och artiklarna i 

Aftonbladet. Teori om hegemonisk maskulinitet och obligatorisk heterosexualitet fyller syftet att se 

hur etnicitet, manlighet och sexualitet hos gärningsmännen har framställts. 

2.3.1 Semiotik 
 

Ett tecken kan vara ett enstaka ord, men även en mer komplex följd av ord som tillsammans skapar 

ett sammanhang (Danesi, 2002:23). Med bakgrund i det har vi ofta studerat hela meningar i vårt 

material. Tecknet är grunden i semiotiken. Det är konstruerat av människan och ska därför förstås i 

termer av hur de står i relation till de människor som använder tecknet. (Fiske, 1997:61). Tecknet 

organiseras inom olika koder och system som finns för att möta ett samhälles krav eller möta de 

kommunikationskanaler som finns. Kulturen där koderna och tecknen existerar är därför också av 

vikt för den semiotiska läran (ibid). 

 

Inom semiotiken menar man att läsaren spelar en aktiv roll eftersom denne hjälper till att skapa 

textens mening genom att låta attityder, känslor och erfarenhet spela in (Fiske, 1997:62). Den egna 

studien stöder sig främst i filosofen och logikern C.S. Peirces teori, men har använt Roland Barthes 

modell över denotation och konnotation som presenteras vidare i metodavsnittet. Peirce har å sin 

sida beskrivit ett triangulärt samband mellan tecknet, användaren och den externa verkligheten för 
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att kunna studera betydelse (Fiske, 1997:63). Triangeln består av tre komponenter: tecken, objekt 

och interpretant. Ett tecken symboliserar någonting annat än sig själv, alltså ett objekt. Objektet i 

sin tur förstås av en läsare, vilket leder till en effekt i denne läsares medvetande. Interpretanten kallas 

den mentala föreställningen som uppstår hos tecknets läsare (ibid:64). 

 

Interpretanten är inte tecknets användare, utan är den egentliga betecknade effekten. Den egentliga 

betecknade effekten är en mental föreställning som har blivit till genom tecknet och användarens 

erfarenhet av objektet (Fiske, 1997:64). Med andra ord kan läsarens föreställning av tecknet och 

erfarenhet av objektet skilja sig åt beroende på vem läsaren är. Sociala och psykologiska faktorer hos 

läsaren spelar därför in för vilken betydelse som skapas av tecknet. Viktigt att tänka på är att även 

vår roll som avkodare beror på våra mentala föreställningar (ibid).  

2.3.2 Hegemonisk maskulinitet 
 

De två gärningsmännen är båda män, men deras egenskaper skiljer sig åt i flera avseenden. 

Maskulinitetsteori kan användas som teoretiskt perspektiv för att förklara vilken plats i samhället 

gärningsmännen får på grund den maskulinitet som de tillskrivs i Aftonbladet och på Flashback 

forum, och vidare vad denna representation får för någon betydelse. 

 

Definitionen av maskulinitet som har använts kommer från historikern Yvonne Hirdmans 

resonemang om maskulinums första lag (Hirdman, 2001:48). Det primära i att vara en man är att 

inte vara en kvinna. Hon menar att mannen, som hon benämner som A, är bland annat hård, torr, 

kontroll, styrka och aktivitet (ibid). Det som karaktäriserar A är vidare att styrka och förstånd 

kommer från den manliga kroppens inre och ger potens i både fysisk och psykisk mening, och som 

inte en kvinna kan ha (ibid:50). Enligt R.W. Conell finns det däremot inte bara en maskulinitet utan 

flera, vilka bygger på olika kombinationer mellan exempelvis klass, sexualitet och ras (Conell, 

2008:114). För att studera olika typer av maskuliniteter måste man undersöka deras inbördes 

relationer sinsemellan ur ett makt- och dominansperspektiv (ibid).  

 

Begreppet hegemoni härstammar från Antonio Gramcis analys av klassrelationerna och hänvisar till 

att en viss grupp kan upprätthålla en ledande position i samhällslivet utifrån en kulturell dynamik. 

Kulturellt sett höjer sig en viss form av maskulinitet över andra former vid en given tidpunkt, vilket 

sker kollektivt där hegemonisk maskulinitet blir den dominanta som både dominerar kvinnor men 

även andra manliga grupper. Det skapar således en över- och underordning där följden blir att 

kvinnor och andra grupper av män betraktas som undergivna (ibid:115f).  
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Även om många män har svårt att fullt leva upp till de egenskaper som kännetecknar hegemonisk 

maskulinitet, kan majoriteten av alla män ändå sägas vara delaktiga i den eftersom de åtnjuter 

fördelar som kommer från de patriarkala utdelningen, det vill säga att vara överordnade kvinnor 

(Conell, 2008:115f). Ett exempel på en typisk hegemonisk maskulinitet kan enligt Conell vara den 

kollektiva bilden av militären (ibid). 

 

Enligt Conell handlar det i vår tids europeisk-amerikanska samhälle i första hand om heterosexuella 

mäns dominans och homosexuella mäns underordning där den homosexuella mannens identitet 

stigmatiseras kulturellt. Det skapar i sin tur ett förtryck, vilket placerar den homosexuella mannen i 

botten av mäns genushierarki. Trots att homosexuella män ligger i botten av hierarkin finns fler 

underordnade grupper av män, även om de inte placeras lika långt ner. Män med feminina 

betingelser är en sådan underordnad grupp (Conell: 2008:115f).  

 

Rasrelationer spelar också en roll i den kulturella dynamiken där exempelvis svarta maskuliniteter 

får spela symboliska roller i sammanhang där vita står i överordning. De svarta kan därför beskrivas 

som en marginaliserad maskulinitet. En sådan marginaliserad maskulinitet kan sägas legitimera 

hegemonisk maskulinitet utan att hota hierarkin (ibid:118).  

2.3.3 Judith Butlers begriplighetsmatris 
 

Som konstaterat har alltså den sexuella läggningen en viktig roll ur ett makt- och 

dominansperspektiv på maskuliniteter. Studiens gärningsmän är två personer med olika sexualitet 

och genus, vilket leder oss in på queerteoretikern Judith Butlers begriplighetsmatris, eller matris 

över den obligatoriska heterosexualiteten. Matrisen bygger på att “begripliga” genus är de som 

upprättar och upprätthåller en viss koherens och samband mellan kön, genus och begär och sexuellt 

beteende. Till det följer att de rådande normerna för koherensen och kontinuiteten mellan det 

biologiska könet och det kulturellt betingade genuset till följd också får begär och sexuellt beteende 

enligt samma normer (Butler, 2011:68f). En man till det biologiska könet är enligt matrisen också en 

man till det kulturellt betingade genuset och bör således därför ha sexuella begär och sexuellt 

beteende inför det motsatta könet.  

 

Eftersom identiteten säkras genom dessa stabiliserande begrepp - kön, genus och sexualitet – blir 

personbegreppet hos någon som inte har samma koherens och kontinuitet mellan begreppen 

ifrågasatt (ibid). Det eftersom denne inte följer de genuspräglade normer för kulturell begriplighet, 

varigenom personer definieras. Denna kulturella matris som gör genusidentitet begriplig medför 

därmed att vissa identiteter helt enkelt inte kan finnas; när genus inte följer av kön eller där begärets 

handlingar inte följer av vare sig kön eller genus. När sådana genusidentiteter upptäcks framstår de, 
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med Butlers ord, som utvecklingsfel eller logiska omöjligheter, utifrån perspektivet att de inte 

stämmer överens med rådande normer för kulturell begriplighet (Butler, 2011:68f). 

 

En gängse uppfattning inom genusforskningen är att det bara finns ett kön, det kvinnliga (ibid:70). 

Det manliga könet anses i samma stund universellt eftersom det kvinnliga könet blir det manligas 

negation (ibid). Den här binära uppdelningen tjänar reproduktionens, fortplantningens, syfte i ett 

tvingande heterosexuellt system. Eftersom annan sexualitet än den heterosexuella stör 

reproduktionen blir sådan sexualitet undertryckt (ibid:71).  

 

För att förtydliga: en person med annan sexualitet än den normativa heterosexuella anses därför vara 

en genusstörning (jmf ibid:69). Det har varit intressant för studien att identifiera om någon av 

gärningsmännen kan anses ha en sådan, och vilken betydelse det skulle kunna medföra för hur de 

representeras. 
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3. Metod och material 
 

I den här delen av studien presenteras tillvägagångssättet och de metodologiska angreppssätt som 

använts till analysen som både rör insamlingen, avgränsningen och bearbetning av material och urval 

samt vilka analysmetoder som använts. Slutligen redogör vi i en metoddiskussion för för- och 

nackdelar med analysmetoderna, etiska överväganden, forskningsreflexioner samt studiens 

reliabilitet och representativitet. 

3.1 Material och avgränsning 

3.1.1 Fall 
 

Fall nummer ett är mordet på 17-åriga Lisa Holm. Hon försvinner den 7 juni 2015 efter ett arbetspass 

på Cafét på klostret i Blomberg på Kinnekulle. Hon hittas sedan mördad i ett skåp ett par kilometer 

ifrån sin arbetsplats. För mordet döms Nerijus Bilevicius till livstids fängelse i hovrätten den 8 

februari 2016. Det andra fallet är mordet på 10-åriga Helén Nilsson. Den 20 mars 1989 försvinner 

hon när hon är på väg för att träffa några kompisar i Hörby. Hon hittas mördad sex dagar senare. 

Mordet förblir länge ouppklarat, men 2005 döms Ulf Olsson till rättspsykiatrisk vård i Hovrätten.  

 

Urvalet av fallen bygger på två orsaker. Dels handlar det om att fallen är lika varandra: det rör sig i 

båda fall om män som mördar minderåriga flickor, det finns sexuella motiv bakom morden, de båda 

männen är för offren och deras anhöriga okända, morden sker i mindre svenska samhället och båda 

flickorna var försvunna innan de hittades mördade. Den andra orsaken grundar sig i tidsperioden, 

vilket motiveras ur två perspektiv.  

3.1.2 Tidningar och chattforum 
 

Att vi har valt att jämföra chattforum med kvällstidning beror på syftet att se vilka likheter och 

samband det finns mellan hur de två plattformarna beskriver gärningsmännen utifrån ett etnicitet-, 

sexualitet- och maskulinitetsperspektiv, men även hur de skriver om deras psykiska tillstånd. Det är 

intressant eftersom kvällstidningen har pressetiska regler att förhålla sig till, medan forumet inte har 

det. I konkurrens med sociala medier har vi frågat oss om tidningen kommer att kliva över 

pressetiska gränser för att kunna åstadkomma tillräckligt intressanta beskrivningar med målet att 

sälja lösnummer. Vårt val av tidning föll på den klassiska kvällstidningen Aftonbladet medan 

Flashback forum blev vårt chattforum.  
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Aftonbladet: 

Aftonbladet är en socialdemokratisk kvällstidning som grundades 1830 av Lars Johan Hierta. År 

1996 övertog den norska mediekoncernen Schibsted den ekonomiska kontrollen över tidningen, 

medan Landstingsorganisationen, LO, fortsatte ha kontrollen över tidningens politiska inriktning 

(Nationalencyklopedin, 2016). 2009 köpte Schibsted upp ytterligare 41 procent av tidningens aktier 

och äger idag 91 procent. Resterande nio procent ägs av LO (Aftonbladet, 2009-06-15). Den tryckta, 

sålda tidningen uppgick i december 2014 till 132 100 exemplar. Webbsajten www.aftonbladet.se 

nådde under samma år mer än 1,6 miljoner användare per dag och mobilsajten runt 1,5 miljoner. 

(Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Valet att studera en kvällstidning beror på att en sådan ägnar sig åt det som brukar benämnas som 

sensationsjournalistik (Wadbring & Weibull, 2014:263), vilken handlar om brott, olyckor och sex 

med mera (Ghersetti, 2004:251). Vårt val av fall handlar om just brott och sex som övergrepp vilka 

också således intresserar en kvällstidning. Valet av att studera pappersformat grundar sig i att den 

tryckta formen symboliserar tiden för hur medielandskapet såg ut innan nya format som Flashback 

forum trädde in i samhället.  

 

Att valet av kvällstidning föll på Aftonbladet baseras på förtroende hos läsarna. Enligt en mätning 

gjord av Sifo hade 16 % av befolkningen år 2015 antingen mycket eller ganska stort förtroende för 

Aftonbladet, jämfört med Expressens 11 % (Medieakademiens förtroendebarometer, 2015). Vår 

ambition var att den av de största kvällstidningarna som även hade störst förtroende var bäst lämpad 

att undersöka eftersom vi anser att det är viktigt att analysera en, i en högre grad, 

förtroendeingivande tidning där läsarna tar till sig informationen i förtroende. 

 

Flashback forum: 

Flashback utgavs först som en tidning 1993, vilken hade som syfte att främja yttrandefriheten för de 

grupper i samhället som vanligtvis inte kommer till tals. 1995 bildades en webbplats och 2000 

startade det forum som vi har undersökt i den här studien. Idag drivs Flashback från USA eftersom 

det efter en dom inte längre får ha sin verksamhet i Sverige (Nationalencyklopedin, 2016). 

Nationalencyklopedin skriver att: 

 

Forumet modereras efter ett regelverk men tillåter diskussion om nästan vad som helst i vilken ton som 

helst. 

 

 

Flashback forums modersajt Flashback.se strävar efter att “försvara det fria ordet och att bevaka 

avvikande åsikter i samhället” (Flashback, 2016). Dess forums syfte och strävan är vidare att verka 

http://www.aftonbladet.se/
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för samma yttrande- och åsiktsfrihet som modersajten, det genom svenska folket (Flashback, 2016). 

Eftersom att Flashback forum inte är ett nyhetsmedium råder heller inga pressetiska regler. Det 

innebär emellertid inte att det inte finns några regler på forumet alls. Användaren får visserligen vara 

anonym, vilket öppnar upp för att diskutera i stort sett vad som helst utan vidare begränsningar, men 

det finns en del regler som denne däremot måste förhålla sig till.  

 

Några exempel är förbud mot hatbrott, uppvigling till brott, grova personangrepp, trakasserier, hot 

och narkotikahandel. Det krävs också att användaren fyllt 18 år för att få verka på forumet. Bryts 

reglerna stängs användaren av under en tid mellan 3-6 månader, beroende på hur grovt 

moderatorerna, som ser över och reglerar att diskussionstrådarnas skribenter följer reglerna, anser 

regelbrottet vara (ibid). 

 

På Flashback forum på sajten Flashback.se, får vem som helst registrera sig som användare för att 

kunna skapa så kallade diskussionstrådar eller lämna kommenterar i andra användares trådar. Vid 

tiden för studien hade forumet 1 018 225 medlemmar och 53 226 939 inlägg totalt (ibid), vilket ger 

en tydlig indikation på att det är ett välbesökt forum. 

 

Användarna på Flashback forum ägnar sig ofta åt att spekulera i mordfall, och det finns trådar på 

flera hundra sidor som behandlar till exempel Anders Eklunds mord på Engla Höglund i Stjärnsund, 

2008 (712 sidor) eller morden i Knutby i Knutby-tråden (2004) (2891 sidor). Det är således även 

motiveringen till varför valet föll på just Flashback forum i kombination med att samtalstonen på 

forumet är så pass fri, vilket gör en jämförelse med en mer reglerad tidning intressant.  

3.1.3 Tidsperiod för materialet 
 

Valet av fall, tidning och chattforum var även baserat på valet av tidsperiod. När Ulf Olsson 

uppdagades som Helén Nilssons mördare hade Flashback forum funnits i fyra år och var ett relativt 

nytt fenomen.  Aftonbladet befann sig inte heller ännu i ett läge där man på samma sätt som idag 

2016 konkurrerade med sociala medier (jmf Wadbring & Weibull, 2014:263). När Nerijus Bilevicius 

döms för mordet på Lisa Holm är forumet drygt 15 år gammalt och kan beskrivas som en etablerad 

plattform. Tidsspannet däremellan är alltså en intressant period som har kännetecknats av stora 

förändringar i det svenska medielandskapet, där sociala medier och webbjournalistik har fått en allt 

större roll och där tidningarna brottas med sjunkande upplagor (jmf ibid:53f).  

 

För att få en övergripande förståelse för materialet valde vi att först undersöka samtliga artiklar som 

vi hittade om respektive mordfall efter att de aktuella gärningsmännen Ulf Olsson och Nerijus 

Bilevicius hade gripits. För att få fram artiklar användes sökorden “Helén Nilsson” och “Lisa Holm” 
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i databasen Mediearkivet. Sökorden motiveras av att vi endast ville få utfall på artiklar om 

gärningsmännen som var kopplade till morden på respektive flicka. Dessutom förekommer inte 

gärningsmännens namn i alla artiklar om dem. 

 

I fallet mordet på Helén Nilsson skriver Aftonbladet sina fyra första artiklar om Ulf Olsson den 25 

juni 2004, dagen efter att han grips. Det blev därmed vårt startdatum för artikelurvalet i det fallet 

och där stoppdatumet blev den 21 oktober 2005, vilket också är den sista artikeln om honom det året. 

I fallet mordet på Lisa Holm skrev Aftonbladet sin första artikel om den gripne gärningsmannen 

Nerijus Bilevicius den 13 juni 2015. Stoppdatumet i det fallet blev den 15 februari 2016, en vecka efter 

hans dom i hovrätten. Motiveringen till stoppdatumen grundar sig i att vi önskade undersöka alla 

artiklar för året då respektive gärningsman dömdes för morden i hovrätten. Med tanke på tidsramen 

för studien blev stoppdatumet för det senare fallet oundvikligt.  

 

I studien av de inlägg som har publicerats på Flashback-tråden “Mordet på Helén Nilsson i Hörby 

1989”, som tagits fram med sökordet “mordet på Helén Nilsson” på sökmotorn google.se, har vi 

undersökt samma tidsperiod som vi har studerat i Aftonbladet. Sista kommentaren år 2005 i den 

tråden är emellertid den 7 oktober. Perioden blev således 2004-06-25 till 2005-10-07. 

Flashbacktråden “17-åriga Lisa Holm försvann i Blomberg på Kinnekulle 2015-06-07 och hittades 

mördad”, som tagits fram med sökorden “mordet på Lisa Holm” på föregående nämnda 

sökmotor, har undersökt perioden 2015-06-13 till 2016-02-15. 

 

Eftersom antalet inlägg på Flashback skiljde sig så pass avsevärt trådarna om mordet på Helén 

Nilsson och mordet på Lisa Holm emellan utgick vi från tråden om Helén Nilsson. Vid tiden för 

studien hittade vi totalt 71 sidor med hundratals inlägg i tråden om mordet på Helén Nilsson. De 

inlägg som blev intressanta för studien ur aspekten tidsperiod var 51 sidor. Det blev därmed även 

antalet sidor till urvalet i tråden om mordet på Lisa Holm, för att få ett ungefär lika stort material. 

Här finns nämligen drygt 10 000 sidor med hundratusentals inlägg. Det blev därför omöjligt att få 

en spridning på inläggen utan ett slumpmässigt urval av sidor. Vi slumpade därför ut 51 sidor genom 

den elektroniska slumpgeneratorn slump.nu. Sidorna preciserades så baserat på den samma valda 

tidsperiod som för artiklarna, 2015-06-13 till 2015-02-15.  

 

Inlägg vars innehåll inte gick att tolka eller där skribenterna förde ett samtal med varandra som inte 

rörde mordet togs bort från urvalet. 
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3.2 Analysmetoder 
 

Studien är dels en kvantitativ undersökning och dels en kvalitativ textanalys av Aftonbladet och 

Flashback forum, där syftet är att synliggöra vad som händer i texten och hur den skapar sina 

betydelser (jmf Ekström & Larsson, 2010:155). Då vi är intresserade av den semiotiska traditionen 

kring hur mening skapas i texterna, är vår utgångspunkt att texterna skapar en betydelse i mötet med 

en läsare i en viss kontext (jmf ibid). 

 

Att upprätta en särskild modell för textanalys är meningslöst, då en viktig aspekt av textanalysen är 

att närma sig textens förutsättningslöst (ibid:160). Vi själva har valt att göra en närläsning av 

strategiskt utvalda delar av Aftonbladets och Flashback forums texter vilka har tagits fram med hjälp 

av den kvantitativa studien. Därefter vi har applicerat semiotiska verktyg och en modell från 

genusforskningen om en obligatorisk sexualitet.  

3.2.1 Tematisk analys 
 

Med kvantitativa drag, som att kategorisera och identifiera teman (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000:122), har den tematiska analysen använts som metod för att identifiera vilket fokus som 

Aftonbladet respektive Flashback forum har på mordfallen när den aktuella gärningsmannen har 

gripits. Artiklarnas tematiska innehåll är också en del av representationen av gärningsmännen. 

 

Eftersom uppsatsen är baserad på en fallstudie av endast två mordfall avsåg vi att göra den så 

täckande som möjligt. Tematisk analys gjorde det därmed möjligt att undersöka alla befintliga 

tryckta artiklar i Aftonbladet, som vi hittade med våra sökord, om respektive utvalda fall under den 

angivna tidsperioden. På samma sätt gjorde den det möjligt att undersöka alla inlägg i en utvald tråd 

om respektive mordfall på Flashback forum under samma angivna tidsperiod. Där gavs varje artikel 

och inlägg ett tema som bäst representerade dess innehåll och gav oss således en övergripande bild 

om vilket fokus som tar sig uttryck i rapporteringen av de båda flickmorden i Aftonbladet, samt i 

inläggen av privatpersoner på Flashback forum. 

 

Naturligtvis har vi ibland hittat flera teman i en artikel eller ett inlägg som är mer eller mindre 

närliggande varandra, men i de fallen har vi fått göra ett övervägande kring vilket tema som tycks 

vara mest framträdande. För att förenkla det övervägandet har varje tema fått kriterier, som skiftar 

en aning beroende på om de berör Aftonbladets artiklar eller inläggen på Flashback forum. 

Kriterierna har dels gjort det enklare för oss själva att sortera ut artiklarna/inläggen i dem, och finns 

dels för att skapa transparens ur ett forskningsperspektiv. 
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3.2.2 Pressetiska yrkesregler 
 

De artiklar i Aftonbladet som handlar om mordfallens gärningsmän har analyserats med hjälp av de 

listade pressetiska reglerna som gällde tiden för uppsatsen. Dessa finns att läsa i bilaga 2. Det gjordes 

för att synliggöra hur tidningarna, utifrån artiklarna, förhåller sig till de pressetiska reglerna i 

avseendet att se vilken betydelse det får för framställningen och reproduktionen av gärningsmannen 

och hans attribut.  

 

Vi ansåg även det endast relevant att undersöka vilka regler som inte följdes. Därmed avsåg vi inte 

att titta på vilka som faktiskt följdes. Orsaken till det var att vi ville synliggöra sådant som tidningarna 

faktiskt bryter emot, eftersom vi ser följa reglerna som norm och inte följa dem som avvikande. 

 

De pressetiska reglerna är inte lagstadgade i den mening att nyhetsmedier inte begår något lagbrott 

vid överträdelser av de pressetiska reglerna, men ska betraktas som såväl yrkesregler som 

publicitetsregler med principer och riktlinjer som journalistkåren bör agera utifrån (jmf Yngvesson, 

Wigorts, 2006:55f). Nationalencyklopedins definition av pressetik lyder:  

 

sammanfattningen av de centrala värden som massmedierna anses bör sträva efter att skydda i 

nyhetsförmedling och opinionsbildning, t.ex. korrekt och allsidig nyhetsförmedling samt enskilda 

människors integritet. 

 

Vid överträdelse av någon av de pressetiska reglerna som resulterar i anmälning och därefter fällning 

måste nyhetsmedier publicera det fällande beslutet och böta till Pressombudsmannen 

(Pressombudsmannen, 2016). 

3.2.3 Semiotiska analysredskap 
 

Denotation och konnotation har rötter i semiotiken, teckenläran, och grundar sig i Roland Barthes 

teori om att det finns två ordningar av beteckning i en text (Fiske, 1997:117). Den första ordningen, 

denotation, är ett teckens förnuftiga, uppenbara betydelse. Konnotation är den andra ordningen och 

beskriver det samspel som äger rum när tecknet möter, i vårt fall läsarens/skribentens, känslor, 

uppfattningar samt de värderingar som är rådande i kulturen. (ibid:118). I denna andra ordning förs 

den första ordningens teckensystem in i kulturens värderingssystem. Eftersom konnotationen sker 

på den subjektiva nivån är vi oftast inte medvetna om den. Därför är det lätt att tolka konnotativa 

fakta som denotativa fakta, vilket helt enkelt är en misstolkning som den här typen av teckenanalys 

kan hjälpa till att synliggöra (ibid:120). Denotationen av en kjol är exempelvis att det är ett 
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klädesplagg som bärs på underkroppen och som saknar ben. Konnotationen av en kjol är att det är 

ett feminint plagg som bärs av kvinnor. 

 

I studien har vi undersökt ordens uppenbara betydelse i Aftonbladets artiklar och på Flashback 

forum, och vilka uppfattningar och kulturella föreställningar som ordet konnoterar. Vilka 

konnotationer Flashbackanvändarna själva verkar ha gjort i sina beskrivningar har också 

analyserats. För att undersöka sådana mentala föreställningar har vi tagit stöd i C.S. Peirces teori om 

interpretanten och de sociala och psykologiska faktorer som spelar in för betydelseskapandet (jmf 

Fiske, 1997:63f). 

 

3.2.4 Butlers begriplighetsmatris 
 

Vi har omtolkat den teoretiska aspekten av Judith Butlers begriplighetsmatris till ett analytiskt 

verktyg. Med stöd i den har vi studerat vad som har skrivits i inläggen och i artiklarna om 

gärningsmännens biologiska kön eller kropp, det kulturellt betingade genuset och det sexuella 

begäret och beteendet (jmf Butler, 2011:68f). Finns det, enligt de genuspräglade normerna, ett linjärt 

samband mellan kroppen, genuset och det sexuella begäret blir gärningsmannen begriplig. Där genus 

inte följer av kön eller där begärets handlingar inte följer av vare sig kön eller genus innebär det att 

en sådan identitet inte kan finnas, enligt Butlers matris (ibid). 

 

Utifrån vad som i artiklarna och inläggen framgår och beskrivs om gärningsmännen har vi därför 

placerat in dem i en av de nedanstående trianglarna, som får illustreras av Butlers modell. Finns inte 

ett linjärt samband mellan gärningsmännens kön, genus och begär blir personen obegriplig och en 

logisk omöjlighet (ibid). Med logisk omöjlighet menar vi här att personen blir svår att förstå för 

omgivningen, vilket kan leda till felaktiga slutsatser och således fördomar. Personer som har ett 

linjärt samband mellan kön, genus och begär blir lättare att förstå eftersom denne liknar majoriteten 

av befolkningen, och möts troligen med mer respekt. 

 

Modell över Butlers begriplighetsmatris där sambandet är linjärt: 

       Kropp: t.ex. man. 

 

Genus: man.      Sexuellt begär efter: kvinnor.                   
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 Modell över Butlers begriplighetsmatris där sambandet är icke-linjärt: 

                Kropp: t.ex. man. 

      

Genus: kvinna.                 Sexuellt begär efter: män. 

3.3 Metoddiskussion 
 

Vår studie är en jämförande fallstudie och gör därför inte anspråk på att vara representativ i 

förhållande till alla existerande beskrivningar om gärningsmännen bakom flickmord åren 

2004/2005 respektive 2015/2016. Den kunskap som studien kan bidra med är istället generell 

kunskap om grundläggande strukturer och egenskaper i en sådan representation. Framför allt 

handlar det om teoretiska generaliseringar (Ekström & Larsson, 2010:18). 

 

I den här uppsatsen kan vi aldrig säga att vår position är oberoende och neutral (Börjesson & 

Palmblad, 2007:19). Inte heller går det att säga att det finns någon upphöjd platå varifrån vi kan se 

världen från på ett neutralt sätt (ibid:10). När vi har utfört studien är det därför omöjligt att säga att 

vi kan komma från vår egen förförståelse - de uppfattningar vi har om omvärlden (jmf Thurén, 

2007:62). Eftersom metoden är av kvalitativ art spelar också självklart den egna rollen som tolkare 

av materialet en viktig och oundviklig roll. Tolkandet är en aktiv process och vi kommer alltid vara 

subjekt i processen (Ekström & Larsson, 2010:16). 

 

För att mäta det vetenskapliga värdet (jmf ibid:17) och på så sätt undvika att vår förförståelse ger 

upphov till missförstånd (Thurén, 2007:60), finns sex kriterier som har varit viktiga för studien. 

Koherensen, samstämmighet, innebär att tolkningen hänger ihop i sina olika delar och är konsistent. 

Det här har vi försökt uppnå genom att tillsammans diskutera materialet för att båda ska vara eniga 

om att tolkningen är rimlig. Att studien ska ha en omfattning har varit viktigt och en anledning till 

valet att tematisera materialet. Därigenom har vi fått en tydlig uppfattning om materialet och på så 

sätt kunnat välja ett urval som är representativt för det. Intersubjektiviteten, det vill säga att flera av 

varandra oberoende forskare gör samma tolkning av samma material, är nära kopplat till öppenhet. 

(Ekström & Larsson, 2010:16). Här har vi arbetat med att förklara tydligt hur vi har tolkat teorierna 

och materialet och varit öppna i analysen när en tolkning som har gjorts möjligen bygger på den egna 

förståelsen. I slutdiskussionen har vi strävat efter att uppnå ett djup genom att vara kritiska i rollen 

som forskare och med stöd i teorierna identifiera tendenser i samhället som går att koppla till 
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resultatet. Vi har också försökt vara tydliga i att det undersökta materialet ska förstås i sitt 

sammanhang, att sättet man talar på Flashback forum och i Aftonbladet är specifikt för just dem och 

omständigheterna som är rådande där, för att förstå kontextualiteten (Ekström & Larsson, 2010:16). 

 

För att uppnå öppenhet, eller transparens, vill vi här ta upp de delar av studiens resultat vars 

tillförlitlighet är värda att reflektera kring. Med tillförlitlighet, eller reliabilitet som är det 

vetenskapliga begreppet, menas att uppgifterna som ges är riktiga (ibid:14f). I det avseendet kan det 

vara problematiskt att vi har fler artiklar långt efter att Ulf Olsson har dömts i hovrätten, än vi har 

om Nerijus Bilevicius. Det går att tänka sig att ytterligare information om Bilevicius kommer att 

publiceras om exempelvis ett halvår, och som vi därför missar. I teorin skulle sådan information 

kunna förändra det resultat som den här studien har fått. Ett annat reliabilitetsproblem är risken att 

vi har räknat fel, något som gäller främst i genomgången av inläggen på Flashback forum som 

innefattar runt 500 inlägg i vart och ett av fallen. 

3.4 Etiska reflektioner 
 

Eftersom studien berör två mycket tragiska händelser där två oskyldiga barn har bragts om livet har 

det funnits etiska ställningstaganden i hur vi ska skriva om offren och gärningsmännen för att visa 

hänsyn till deras familj och andra anhöriga. Samtidigt är det viktigt i ett forskningsprojekt att kunna 

redogöra för grunden för analys och tolkning, vilket gör att vissa delar kan upplevas som känsliga för 

de inblandade. Att skriva om det som Aftonbladet och användarna på Flashback forum har skrivit 

gör att vi har reproducerat deras tal, vilket självklart är problematiskt i de fall där texterna präglas av 

värderingar som är kränkande, odemokratiska eller oetiska. I kombination med att vi har använt 

namn på såväl offer som gärningsman är det ytterligare en aspekt som kan upplevas som diskutabel. 

 

Ett annat etiskt dilemma är att vårt fokus ligger på betydelsen av att beskriva gärningsmännen på ett 

problematiskt sätt som reproducerar vissa egenskaper. Det går att hävda att det hade varit viktigare 

att undersöka representationer av den mördade flickan med tanke på att hennes anhöriga redan har 

utsatts för ett övergrepp, och därför inte borde utsättas för ytterligare ett eventuellt övergrepp i form 

av medias beskrivningar av henne. 
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4. Analys och resultat 
 

I det här avsnittet har vi analyserat vårt material med hjälp av de presenterade analysmetoderna och 

verktygen. I analysen har vi fört fram resonemang i vad vi ser och hämtat stöd och reflektioner ur 

våra valda teorier samt vår tidigare forskning. 

4.1 Tematisk analys 

 

Vi har tematiskt analyserat alla de artiklar vi valt ut från de angivna tidsperioderna i Aftonbladet 

samt inläggen på Flashback forum under samma tidsperiod. I våra artiklar och inlägg fann vi totalt 

sju teman. Varje tema har fått ingående beskrivningar av kriterier för att uppnå transparens, 

tydlighet och trovärdighet (se bilaga 2). 

 

Sammanfattningsvis har vi funnit att båda fallen i Aftonbladet respektive Flashbacktrådarna har 

särskilt två dominerande teman. Misstänkta gärningsmän och Spekulationer och sidospår. Vi har 

också kunnat se att av de artiklar och inlägg med det senare temat handlar majoriteten av dem om 

misstänkta gärningsmän. Av analysresultatet att döma finns därmed likheter mellan Flashback 

forum och tidningen i avseendet vilket fokus som har lagts i rapporteringen och beskrivningen av 

mordfallen. Men det finns en skillnad. Inlägg som handlar om misstänkta gärningsmän i Flashback-

tråden om mordet på Lisa Holm är färre jämfört med i tråden om mordet på Helén Nilsson. Tråden 

om mordet på Helén Nilsson samt artiklarna om både mordet på Helén Nilsson och mordet på Lisa 

Holm ligger däremot närmare varandra sett till artiklar och inlägg om misstänkta gärningsmän. 
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Antal inlägg på Flashback forum i respektive fall: 

 

Antal artiklar i Aftonbladet i respektive fall: 
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4.2 Beskrivningarna av gärningsmannen Ulf Olsson i 
Aftonbladet 

4.2.1 Den unge Ulf  
 

– Han hade skräckinjagande målningar på väggarna som han själv gjort efter mardrömmarna och visade 

en bettskena som han var tvungen att sova med för att inte bita sönder käkarna (Aftonbladet, 2004-06-

30). 

 

– Han blev misshandlad av föräldrarna. Mobbad i skolan. Vår uppväxt var en mardröm. Det fanns inga 

lyckliga stunder, ingen familjegemenskap. Vi kunde få tio rapp av mamma med mattpiska, fler om vi skrek 

[...]. Tidigt i tonåren började Ulf rymma hemifrån. Han levde i skogen och åt bär (Aftonbladet, 2004-11-

28). 

 

Vi har hittat fåtalet men tydliga indikationer i texterna på att Ulf Olsson har haft en hemsk barndom.  

Vi har genom texterna bildat oss uppfattningen att han i skolan var utanför, oförstådd och illa 

behandlad. Kanske hade han inga vänner. Det framkommer också att han inte fick någon kärlek eller 

trygghet hemma, varit med om saker som barn inte ska vara med om och blivit traumatiserad. Att 

han rymde till skogen och levde på bär kan tyda på att situationen blev ohållbar för honom, där han 

till slut blev så desperat att han hellre levde ensam i vildmarken än hemma hos sina föräldrar. 

Arbetskamratens kommentar ger oss tydliga bilder av hur Olsson haft en fruktansvärd barndom och 

att han ständigt hade mardrömmar. Han verkar vara traumatiserad av sin uppväxt och hanterar det 

han varit med om genom att måla skräckinjagande bilder, som ett tecken på att han har haft ett behov 

att bearbeta händelserna. Vi gör kopplingen att han är så pass traumatiserad att skräcken från 

barndomen antar fysiska former och att han mår mycket dåligt.  

 

I Aftonbladets artiklar blir det berättat, väldigt kortfattat, att han i sin ungdom blev inlagd på psyket 

i Lund. Uppgifterna tyder på att han hade psykiska problem och var i behov av vård. Eftersom 

Aftonbladet nämner det i flera artiklar pekar det på att de anser att det är viktigt att berätta om.  I 

enlighet med gestaltningsteorin har tidningen alltså ramat in och framhävt dessa egenskaper. 

4.2.2 Enstöringen 
 

– Vi var ute på vår första träff. En mus sprang över vägen. Ulf styrde mot den och lyckades köra över den 

(Aftonbladet, 2004-11-28). 

 

– Han var en enstöring utanför jobbet. Och de gånger han var med på fester var han knappast 

medelpunkten (Aftonbladet, 2004-06-30). 
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– Ulf är udda och aggressiv på ett konstigt sätt. Grov i munnen. Han var så egendomlig (Aftonbladet, 11-

28). 

 

Bilderna som ges av Olssons person, och främst återges av personer som på något sätt har känt eller 

känner till honom, är att han är en udda person och olik alla andra. Han exkluderas med andra ord 

från de normala, för att använda fil. Dr. Joel Rasmussens ord. Vi får veta att han är en välkänd person 

på stan, som har gjort sig känd genom att vara konstig. Flera artiklar tar upp den händelse när Olsson 

ska ha placerat ut skruvar på gatorna, och över 200 bildäck fått punktering. I samband med det ska 

han även ha dömts för att ha snattat batterier på Konsum. Här kan man få intrycket av Olsson liknar 

en liten pojke – en busunge – till sitt beteende, men eftersom han är i medelåldern tyder det snarare 

på att han har psykiska problem. Det berättas om skruvarna som punkterat fordons däck i totalt fem 

artiklar. Det tyder på att Aftonbladet har ramat in det som viktigt.  

 

Vi tolkar det som att intresse varit styrfältet eftersom vi egentligen inte ser händelsen som relevant 

att berätta om fem gånger. En sådan frekvent och för sammanhanget – ett mord – irrelevant 

beskrivning verkar istället ha som syfte att ge en löjeväckande bild av honom. Aftonbladet verkar inte 

vilja riskera att läsaren missar hans avvikande, märkliga men oskyldiga beteende, vilket tyder på att 

man tror att det är vad läsarna vill läsa om. 

 

I Aftonbladets artiklar framkommer i samband med Hovrättsförhandlingar mot honom att Olsson 

är allvarligt psykiskt störd och har en grav personlighetsstörning. I det sammanhanget får plötsligt 

Olssons udda beteenden en förklaring, men trots att det dröjer innan den förklaringen kommer kan 

vi som läsare redan ha dragit den slutsatsen. På samma gång blir även den allvarliga psykiska 

störningen en slags förklaring till varför han har mördat Helén Nilsson, inte minst med tanke på att 

informationen tas upp i samband med mordrättegången.  

 

Det finns återkommande beskrivningar i Aftonbladets rapportering om diverse djur som Olsson har 

dödat. Kopplingen som vi gör är att han inte tycker om djur, är galen och har en stark lust att döda 

för att bedöva någonting. Citatet ovan, liksom i många andra liknade citat, återges från en av Olssons 

före detta fruar. Trovärdigheten hos källan kan bedömas som låg. Trots det har man valt att lyfta 

fram det i sin gestaltning, vilket troligen beror på att Aftonbladet vill locka till läsning och sälja 

lösnummer. 

4.2.3 Casanovan Ulf 
 

– Ulf drog mig i örat på BB som straff för att han hittat en chokladkartong i en byrålåda. Han tyckte att 

jag var för tjock [...]. Ulf Olsson misshandlade henne psykiskt under flera år (Aftonbladet, 2004-11-28). 
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Olsson hotade döda mig - Pingstvän fylldes med sprit och våldtogs (rubrik i Aftonbladet, 2004-12-14). 

 

– Han var trevlig och ganska snygg (Aftonbladet, 2004-11-25). 

 

Flera av Olssons före detta älskarinnor, flickvänner och fruar förmedlar bilder av honom. De flesta 

har något negativt att berätta om honom. Samtidigt som vi får uppfattningen att Olsson är en 

tilltalande man som hade lätt att få kvinnor på fall, framstår han också som en person med ett stort 

behov av kontroll och makt. Tack vare att han är fysiskt överlägsen kan han misshandla och våldta 

sina kvinnor och styra dem i deras vardag. Typiskt maskulina attribut, så som kontroll, styrka och att 

vara hård, passar här väl in på kvinnornas beskrivningar av Olsson (jmf Hirdman).   

 

Rubriken Pingstvän fylldes med sprit och våldtogs ser vi som en konsekvens av 

kommersialiseringen. Att älskarinnan benämns som pingstvän blir en ytlig beskrivning som endast 

verkar ha funktionen att tidningen ska gå med vinst, eftersom det kan ses som en sensationell rubrik. 

Att benämna henne som ”Pingstvän” är också ett tecken på att Aftonbladet använt sig av intresse som 

styrfält av samma orsak. 

 

I de här beskrivningarna skapar vi oss bilden av att Olsson har haft många förhållanden med kvinnor, 

vilket indikerar att han är heterosexuell. Här går det därför att påstå att han är delaktig i den 

hegemoniska maskuliniteten, enligt Conells perspektiv. 

4.2.4 Något är fel med Ulf 
 

Han skröt om barnsex (rubrik i Aftonbladet, 2004-11-22). 

 

Ulf Olsson har fått diagnosen transsexuell men har flickvän i häktet. Uppgifterna [om att Ulf Olsson har 

en flickvän, reds anm.] är minst sagt anmärkningsvärda eftersom Ulf Olsson under den rättspsykiatriska 

utredningen fick diagnosen att han är transsexuell (Aftonbladet, 2005-09-09). 

 

Detaljerat berättar Ulf Olsson att han hämtats av en kamrat som han hade haft ett homosexuellt 

förhållande med, och kördes till en bondgård i trakten av Höör och där de senare ska festat med “fint folk”, 

druckit champagne och där Olsson sedan ska ha förts till en naken flicka. Sedan minns han inte mer 

(Aftonbladet, 2004-11-25). 

 

Beskrivningarna om Ulf Olsson tyder på att det finns flera möjliga tolkningar av hans sexuella 

identitet. Som beskrivit i föregående avsnitt verkar han ha ett begär efter kvinnor. Det finns också 

beskrivningar av honom som visar på att han är intresserad av det manliga könet. Vidare återberättas 
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att han har ett begär efter barn, vilket också våldtäkten på Helén Nilsson tyder på. Utöver det visar 

rättens personutredning av honom att han är transsexuell och alltså identifierar sig som en kvinna. 

 

Det finns brister i sättet som Aftonbladet beskriver Olssons sexuella identitet. Aftonbladet gör den 

felaktiga tolkningen att det är anmärkningsvärt att han är transsexuell men samtidigt har en flickvän 

i häktet. Vi ser att det kan handla om att tidningen inte kan placera in honom i Judith Butlers 

begriplighetsmatris. Det kulturellt betingade genuset följer inte av det biologiska könet. Han blir 

därmed en logisk omöjlighet. Det kan vara anledningen till att Aftonbladet, felaktigt, drar slutsatsen 

att han, i så fall, även måste ha begär efter män om hans genus är kvinnligt. 

 

Även läsaren får svårt att få ihop begriplighetsmatrisen med tanke på alla de olika uppgifter om 

Olssons sexuella läggning som förmedlas. Han är en man till det biologiska könet, en man men senare 

i rapporteringen en kvinna till det kulturellt betingade genuset, men har sexuellt begär efter både 

män, kvinnor och barn. Han blir därför en logisk omöjlighet eller ett utvecklingsfel enligt 

begriplighetsmatrisen. 

 

Av beskrivningarna att döma ser Ulf Olsson ut så här i modellen för begriplighetsmatrisen: 

                    Kropp: man.                           

 

Genus: kvinna.                                  Sexuellt begär efter: män, kvinnor, barn.                                              

4.3 Beskrivningar av Ulf Olsson på Flashback forum 

 

4.3.1 En märklig man 
 

Mycket märkligt det där med att fixa punktering på 200 fordon? Det är mycket skit som dras fram nu, inte 

bara flickvännens morsa; nu har det slaktats jyckar i trapphuset också (Inlägg nr. 75, 2004-06-26). 

 

Annars låter han mest som en massmördare i mina öron, inte en seriemördare - han är sprängfull av hat 

mot samhället, som gjort honom illa, och han sysslar med småattentat och arga insändare, vilket är en 

vanligt innan “urladdningen” för sådana typer. En märklig man (Inlägg 302, 2004-07-09). 
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I inläggen om Ulf Olsson anser flera skribenter att han är en märklig man som länge varit på gränsen 

till ett sammanbrott. Någon verkar se en orsak till hans beteende, att samhället har gjort honom illa, 

och vi gör tolkningen att användarna på grund av Olssons märkliga beteende kan förklara varför han 

har begått brottet. I inläggen finns tecken på att användarna har tolkat honom som psykiskt sjuk och 

därigenom kan se honom som en mördare.  ”Mycket skit som dras fram nu” uttrycker en användare, 

vilket tyder på att denne har tagit del av informationen från nyhetsmedier där journalisten har grävt 

fram sådan information om Olsson. Inlägget stämmer också väl överens med tidpunkten då 

Aftonbladet delgav läsarna uppgifterna om bland annat att Olsson skrivit arga insändare.  

 

Sammanfattningsvis verkar det alltså som att flera gör en koppling mellan psykisk ohälsa och våld, 

som Rasmussen menar kan bli en stereotyp om medierna på detta vis väljer att framhäva att en 

gärningsman lider av en psykisk sjukdom. 

4.3.2 Böghatet 
 

Ja barnamördare, pedofil, djurplågare OCH, sist men inte minst, BÖG !!! Ni vet väl att bögar är kraftigt 

överrepresenterade bland pedofiler och kannibaler. Dessa är fakta som de PK ej kan förneka, därför tystas 

de ned istället (Inlägg nr. 538, 2005-03-24). 

 

Man kan inte kalla Ulf för homosexuell eftersom han verkar ha en väldigt störd sexuell identitet. Han har 

ju haft samlag med barn, kvinnor samt män, skulle inte förvåna mig om han har andra sexuella beteenden 

(Inlägg nr. 543 2005-03-25). 

 

En tendens som går att se i många inlägg är ett förakt och äckel mot homosexualitet. Skribenterna 

drar slutsatser att det skulle vara vanligt att en homosexuell person även är pedofil. I inlägget där 

Olsson egenskaper räknas upp väljer skribenten att framhäva att han vid sidan av att vara bland 

annat barnamördare, även är homosexuell. Personen verkar ha, som C. S. Pierce skulle beskriva det, 

den mentala föreställningen att homosexualitet är värre än åtminstone något av de uppräknade 

karaktärsdragen. Man placerar med andra ord Olsson långt ner i genushierarkin och han blir därmed 

en undergiven maskulinitet. 

 

Vår tolkning är att personerna på Flashback forum har hakat upp sig på informationen, som bland 

har gestaltats i media, att Olsson har en sexuell läggning och sexuell identitet som inte är förenlig 

med Butlers begriplighetsmatris. Ett exempel är skribenten som uttrycker att det inte skulle förvåna 

hen om han har andra sexuella beteenden, vilket tyder på att hen anser att Olsson är så pass logiskt 

omöjlig att hans sexuella beteenden skulle kunna utmynna i mer eller mindre vad som helst. 



 

29 

 

4.3.3 En karaktär från en skräckfilm 
 

Har ni tänkt på att Uffe börjar bli grymt lik Norman Bates i Psycho? Han hade ju minst sagt ett 

problematiskt förhållande till sin lilla mor, och klädde sig i kvinnokläder (Inlägg nr. 564, 2005-03-21). 

 

Han kanske förnekade sin sexuella identitet eller så är han en homosexuell kvinna. U.O. påminner en hel 

del om seriemördaren i “När lammen tystnar”, han som hatade sin manliga identitet pga. övergrepp i 

barndomen att han ville bli en kvinna (Inlägg 592, 2005-06-15). 

 

Resonemangen som användarna för om att Olsson påminner om både Norman Bates i Psycho och 

seriemördaren i När lammen tystnar kan vara tecken på att man kopplar transsexualitet till att begå 

våldsbrott. Vi tolkar det som att användarna har svårt att placera in Olssons sexuella identitet och 

därför söker sig till likheter med fiktiva karaktärer: Olsson är knappt mänsklig. Återigen blir 

begriplighetsmatrisen relevant för att synliggöra hur Olsson blir en logisk omöjlighet på grund av 

icke-koherens vad gäller det biologiska könet, genuset och det sexuella begäret. 

 

Liknelsen som görs med karaktärer från skräckfilmer tyder också på att man hyser en viss rädsla 

inför honom. Med förförståelsen att såväl Norman Bates som seriemördaren i När lammen tystnar 

har allvarliga psykiska problem antyds att även Olsson har det. Betydelsen som skapas kan vara att 

han blir den stereotypa psykiskt sjuka mannen som är en fara för samhället (jmf Rasmussen). 

 

Av representationerna på Flashback forum att döma placeras Ulf Olsson in i begriplighetsmatrisen 

så här: 

                          Kropp: man. 

      

Genus: kvinna.                         Sexuellt begär efter: män, kvinnor, barn.                                               
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4.4 Beskrivningarna av gärningsmannen Nerijus 
Bilevicius i Aftonbladet 

4.4.1 Den manlige litauern 
 

Då dök en man som talade “knagglig engelska” upp. Han påstod att området redan genomsökts av militär 

(Aftonbladet, 2015-10-24). 

 

I ett av husen runt knuten från kaféet bor de litauiska gästarbetarna som lagt om taket på ladan 

(Aftonbladet, 2015-06-19). 

 

De båda männen belades med handfängsel innan de fördes ut ur villan (Aftonbladet, 2015-06-14). 

 

I studien har vi sett att tidningen lägger vikt vid att beskriva Bilevicius att vara från Litauen eller som 

en litauisk medborgare. Det blir därför ett attribut som spelar roll för Aftonbladets gestaltning och 

presentation av gärningsmannen. Den ”knaggliga engelskan” som han i artiklarna flera gånger 

beskrivs tala förstärker läsarens bild av främlingskap. Den här mannen är ifrån Sverige och talar 

heller inte språket. Snart får vi veta att åklagaren menar att det finns ett sexuellt motiv bakom mordet 

och att det har krävts våld och styrka för att få in offrets kropp i skåpet, där hon hittas. Plötsligt 

förvandlas mannen till en brutal man som besitter en stor kroppslig styrka och en alldeles för stark 

sexualdrift. I relation till de maskulina attribut som Yvonne Hirdman beskriver är likheterna tydliga: 

kontroll och en styrka som kommer från mannens inre (kropp/sexualitet) och ger potens i både fysisk 

och psykisk mening.  

 

När Aftonbladet skriver att männen, däribland Nerijus Bilevicius, förs ut ur villan i handfängsel 

upplever vi som läsare att de är våldsamma och potentiellt farliga. I kombination med att vi får veta 

att de är från Litauen skapas en betydelse att litauiska män är aggressiva. 

4.4.2 En kompetent arbetare 
 

Sedan ett par år tillbaka har de jobbat för Arne Jönsson. Sex dagar i veckan, tio timmar om dagen, säger 

grannarna. De är duktiga snickare, enligt de som vet, och jobbar hårt (Aftonbladet, 2015-06-19). 

 

- En skötsam och vänlig man som var duktig på sitt jobb. 

Tidigare har jag aldrig varit misstänksam (Aftonbladet, 2015-10-31). 

 

Han är tidigare ostraffad. Under sina tre år i Sverige har han levt under ordnade förhållanden, tillsammans 

med sin fru och yngre bror. I Kriminalvårdens personutredning står att 35-åringen har haft goda 

uppväxtvillkor utan inslag av våld eller missbruk (Aftonbladet, 2015-11-18). 
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Professor: Den genomsnittlige mördaren är en person med stora sociala problem (Aftonbladet, 2015-08-

29). 

 

Läsaren får snabbt veta att Bilevicius är gift med en kvinna och kan bilda sig uppfattningen att han 

troligen är heterosexuell eftersom han lever i en relation med en kvinna. Giftermålet tyder på att han 

är en trygg och välordnad man som älskar sin fru. Det går alltså att se att Bilevicius passar väl in i 

Butlers begriplighetsmatris i och med han av allt att döma både är man till sitt kön och sitt genus, 

och även har ett begär efter kvinnor. 

 

 

                 Kropp: man. 

 

Genus: man.                      Sexuellt begär efter: kvinnor. 

                              

Vi bildar oss vidare uppfattningen att han är en aktiv man som jobbar hårt, hårdare än många. I 

kombination med heterosexualiteten hamnar han högt upp i genushierarkin, så pass högt upp att 

han kan påstås vara delaktig i hegemonin. 

 

Att artiklarna upprepade gånger nämner att han är skötsam, duktig, kompetent och vänlig både i sin 

yrkesroll och privat är en inramning som går att relatera till den vanlighet som Mona Livholts menar 

karaktäriserade Hagamannen, och gjorde att medierna frågade sig hur denne vanlige man samtidigt 

kunde vara ett monster. På flera sätt går det att dra paralleller mellan Bilevicius och Hagamannen. 

Båda har praktiska yrken där de uppförde sig väl. Båda har ett heterosexuellt äktenskap. Båda har 

barn. Vanligheten framställs återigen i kriminalvårdens personutredning där vi får veta att hans 

uppväxtvillkor har varit goda och utan inslag av våld och missbruk.  

 

Inte heller där finns alltså element som kan erbjuda en förklaring till varför han har begått detta 

brott. Totalt får experter, främst Leif GW Persson, uttala sig i tolv stycken artiklar ofta om huruvida 

det är möjligt att den misstänkta gärningsmannen är skyldig eller inte.  
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4.4.3 Pizza och cigaretter 
 

Klockan 20:10 betalade 35-åringen för två flaskor läsk, fem paket cigaretter, ett paket mjölk och sex 

mikropizzor... 

 

Ett kassabiträde har berättat att hon kände igen 35-åringen väl, att han var stamkund, och att hon denna 

gång reagerade på att han inte köpte öl, vilket han brukade (Aftonbladet, 2015-10-24). 

 

De var klädda i likadana mörkblå mjukiskläder och badtofflor. Ögonen var trötta. I de samlade 

ansiktsdragen syntes inte många känslor (Aftonbladet, 2015-06-17). 

 

“Omständigheterna är försvårande. Lisa Holm var endast 17 år gammal och fysiskt underlägsen Nerijus 

Bilevicius. Han har visat stor hänsynslöshet mot Lisa Holm som har haft svårt att värja sig […] Lisa Holm 

måste ha känt sig maktlös och kämpat för sitt liv.“ (Aftonbladet, 2015-11-18). 

 

Beskrivningarna av Nerijus Bilevicius klädsel har flera betydelser för hur han representeras. Å ena 

sidan ger badtofflorna och mjukiskläderna bilden av att han är likgiltig inför rättegången mot honom. 

Å andra sidan kan klädseln betyda det motsatta: att han mår dåligt. Det finns emellertid en tredje, 

övergripande mental föreställning av hans klädsel som skapas genom att tidningen i samma artikel 

hänvisar till att Bilevicius är från Litauen. Betydelsen är att klädseln är typisk för en litauisk 

medborgare. 

 

Att, som Bilevicius, handla mat 90 minuter efter att han har mördat någon befäster bilden att den 

här personen är känslokall.  Det blir en detalj som ger en känsla av mannens personlighet: hur han 

obrytt åker och handlar skräpmat efter att en och en halv timme tidigare ha mördat en oskyldig flicka. 

Det går att tänka sig att rubriken ”Köpte pizza – efter mordet” är en rubrik som lockar till sig läsare, 

ett resultat av den kommersialisering som har skett. Det går i enlighet med Frankfurtskolan att se 

artikelns innehåll som ytligt och med avsaknad av kvalitativt djup. Att vidare nämna att han 

vanligtvis brukade köpa öl på den lokala butiken är en indikation på ett intresse som styrfält. 

 

Han ser enligt journalisten trött och sliten ut, men samtidigt samlad. Sliten och trött gör att läsaren 

upplever att rättegången är en jobbig upplevelse för honom, medan samlad är ett ord som ger 

intrycket av att han har sina nerver under kontroll. Åklagaren klargör sin bild av brottet och menar 

att gärningsmannen har fått njutning och tillfredsställelse av sättet han har dödat offret på. Bilden 

av Bilevicius starka heterosexuella drift blir därför här förklaringen till brottet. Att avsikten har varit 

att döda kan vidare associeras till den kontroll som Hirdman pekar på fungerar som ideal om 

maskuliniteter. 
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I domen påpekar man att offret endast var 17 år och fysiskt underlägsen honom. Nils Christies teori 

om det ideala offret blir viktig ur ett sådant perspektiv då Holms underlägsenhet konstruerar en ideal 

gärningsman. Offret är helt legitimt vilket gör gärningsmannen helt skyldig till sitt brott, utan 

förmildrande egenskaper. 

4.5 Analys av Nerijus Bilevicius på Flashback forum 

4.5.1 Önskan om en annan gärningsman 
 

“Det är bara MGM [misstänkta gärningsmannen, reds anm.] som inte får [sic!] att passa in i bilden. Han 

är ostraffad, 35-årig, väl ansedd gästarbetare som jobbat för samma arbetsgivare i sex år. Han kände i BO. 

Det har inte heller framkommit att han skulle ha några problem med sprit eller narkotika…” (Citat ur 

inlägg nr. 49417, 2015-07-17). 

 

“Jag har ifrågasatt restiderna tidigare. Det tog pappan en timme att köra hemifrån till Blomberg. Då borde 

det rimligen ta längre tid att köra moppe på samma sträcka. Jag är en normal förälder men håller ändå 

med ovan skribent. Det är nåt som inte stämmer med fam. Holms beteenden.” (Citat ur inlägg nr. 67309, 

2015-09-06). 

 

Något som går att se i inläggen på Flashback forum som behandlar vem som är Lisa Holms möjliga 

gärningsmän är att det spekuleras flitigt om alternativa gärningsmän, vid sidan av Nerijus Bilevicius. 

Det verkar finnas en önskan om att någon mer spännande än den tystlåtne och lågmälde mannen 

som inte hade någon relation till offret ska vara skyldig. Vi har tolkat det, i kombination med att 

tråden är över 10 000 sidor lång, som att en del inte är nöjda med den information som media har 

presenterat och att man därför skapar egna teorier. Media verkar inte ha publicerat tillräckligt med 

intressant information, i sådana fall går det att tänka sig behovet av att leta efter alternativa 

gärningsmän inte vara så stort.  

 

Vi har kunnat se att Flashbackanvändarna dessutom är snabbare med att publicera information än 

tidningen, till exempel går det dagen innan det publiceras i tidningen att läsa på forumet att 

personerna är från Litauen.  

 

En annan användare menar att den misstänkta gärningsmannen inte passar in i bilden. I likhet med 

Mona Livholts slutsatser om Hagamannen tyder det på att man har svårt att förstå hur en ”väl ansedd 

(gäst)arbetare” som inte har några problem med alkohol eller narkotika kan ligga bakom brottet. 

Användaren har därmed inte, med semiotikens ord, den mentala föreställningen att en sådan man 

kan vara en mördare.  
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4.5.2 Identifikation 
 

… Sen drog han ner hennes byxor och drog upp hennes tröja, så att bröst och kön blottades. Då kunde han 

se allt han behövde - och känna sin makt, dominans och kontroll - och så onanerade äcklet när han 

beskådade sitt verk […] (Inlägg nr. 103931, 2015-11-20). 

 

Han tejpade henne när han hängt upp henne för att ha total kontroll överkroppen. En sexuell fantasi mao 

[sic!]. Att betrakta sitt verk och runka av sig under tiden… (Inlägg nr. 103932, 2015-11-20). 

 

Teoretiskt skulle han kunnat ha sett Lisa vid något tillfälle och drabbats av väldigt stark attraktion, det vi 

normalt förknippar med “kärlek vid första ögonkastet” (Inlägg nr. 67815, 2015-09-07). 

 

Ett annat mönster är att flera inlägg innehåller ingående beskrivningar kring hur man tror att offret 

mördades. Vi har tolkat den här typen av utsagor som att det finns en förståelse eller insikt för vad 

som har rört sig i Bilevicius huvud vid tiden för gärningen och även varför offret valdes. Även om 

offret inte explicit nämns i dessa inlägg förstår vi att det är just Holm som åsyftas. Vi tolkar det som 

att man har en mental föreställning av henne som ett sexuellt objekt och att hon väcker åtrå. Med 

detta är det viktigt att påpeka att vi därmed inte gör analysen att användarna själva skulle kunna 

begå samma brott eller att de berättigar mordet, bara att gärningsmannens sexualitet är begriplig för 

dem. Det här ligger nära Butlers begriplighetsmatris i och med att Bilevicius på grund av sin 

heterosexualitet blir logisk för omgivningen. 

 

                 Kropp: man. 

 

Genus: man.                      Sexuellt begär efter: kvinnor. 

4.5.3 Litauer är inte att lita på 
 

Man skall inte anlita litauer eller polacker för arbeten i Sverige då flera samarbetar med organiserade ligor. 

Läs detta noga och få en blick om vad detta troligen handlar om. Dessa personer är fattiga och är bara ute 

efter pengar. Pengar,klockor..vadsomhelst är mycket värt i Litauen. Vakna upp och se vad som händer i 

vårat samhälle! (Inlägg nr. 19653, 2015-06-14). 
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Det verkar inte helt osannolikt att Lisa beställt alkohol av litauerna. Var sista dagen hon jobbade innan 

skolavslutningen, och hon tog moppen för att ej visa sina inköp för andra. På något vis kan sedan affären 

spårat ur! (Inlägg nr. 23544, 2015-06-15). 

 

Om det är litauerna så tror jag att det handlar om sex. När hon stretade emot kunde inte männen hantera 

det utan blev ursinniga […] (Inlägg nr. 27177, 2015-06-16). 

 

“Det var säkert bara några dumma rasister i missing people som tyckte att balterna betedde sig konstigt, 

därför att de ville att det skulle vara så, därför att de vill få första bästa utlänningar dömda, bara för att de 

är dumma” (Citat ur inlägg nr. 72457, 2015-09-26). 

 

 

Bland inläggen har vi hittat ett flertal där skribenterna använder sig av resonemang så som att litauer 

inte är att lita på, att de är fattiga och bara ute efter pengar. En annan användare tror att det handlar 

om sex om det är litauerna som är skyldiga. Dessa antaganden bygger på, vilket fil. Dr. Joel 

Rasmussen pekar på, stereotypa föreställningar baserade på etnicitet eller ursprung.  

 

Spekulationen att offret hade avtalat möte med männen för att köpa alkohol är ett annat exempel. 

En bild bygger på att man har en mental föreställning att en litauisk man säljer alkohol. Vidare har 

vi ansett att offret har en betydelse i sammanhanget, med tanke på att det finns flera inlägg som 

spekulerar kring om offret var en så väluppfostrad och god flicka som de menar att hon har 

framställts som i media. Att anta att offret skulle köpa sprit inför skolavslutningen blir en komponent 

i att göra upp en sådan bild över att offret var mer upprorisk än medias gestaltning. Det verkar helt 

enkelt som många finner ett intresse i att skapa en spricka i bilden av det ideala offret, för att använda 

Nils Christies term. Det är möjligt att man gör på det viset eftersom det vore mer spännande om så 

vore fallet. 

 

Beskrivningarna som görs av gärningsmannen på forumet och slutsatserna som dras är emellertid 

inte entydiga. Även om det förekommer generaliserande beskrivningar av gärningsmannen på grund 

av hans nationalitet gör vi analysen att representationerna skulle vara än mer stereotypa och rent ut 

av hatiska om han hade varit en svart man. Det här stödjs av R.W. Conell, som beskriver hur svarta 

män är en marginaliserad maskulinitet. På grund av sin vithet, heterosexualitet och andra maskulina 

karaktärsdrag går det att tolka Bilevicius som delaktig i den hegemoniska maskuliniteten. 

4.6 Bryter Aftonbladet mot de pressetiska reglerna? 
 

Eftersom studiens syfte är att undersöka representationer och beskrivningar av mordfallens 

gärningsmän blir det därför också endast relevant att titta på artiklar som handlar om just dem. Det 
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presenteras exempel på pressetiska överträdelser som får betydelse för etnicitet, sexualitet och/eller 

psykisk sjukdom. 

4.6.1 Ulf Olsson i Aftonbladet: 
 

Vi har funnit att Aftonbladet bryter mot totalt åtta pressetiska regler i artiklarna som vi har bedömt 

handlar om den misstänkta gärningsmannen. Av dem hittade vi att 19 artiklar av 40, 48 %, innehåller 

pressetiska överträdelser. Vissa artiklar har dessutom fler överträdelser än en där vi totalt kunde 

hitta 32 överträdelser. Ibland förekom även överträdelserna mer än en gång i samma artikel. Vi har 

kunnat se att innehållet som framkommer som resultat av att tidningen inte har följt de pressetiska 

reglerna spelar roll för hur Ulf Olsson representeras utifrån hans sexualitet och psykiska tillstånd. 

Utöver det har man valt att publicera namn på honom före fällande dom samt i direkt samband med 

hans gripande gå ut med uppgifter om adress. Vår tolkning av Aftonbladets agerande är att 

överträdelserna beror på att intresse fungerar som styrfält. De uppgifter som framkommer är ytliga, 

osäkra och ibland helt felaktiga. 

 

Pressetisk regel § 1 (Pressombudsmannen, 2016): 

 

Ulf Olsson har fått diagnosen transsexuell men har flickvän i häktet. 

Uppgifterna är minst sagt anmärkningsvärda eftersom Ulf Olsson under den rättspsykiatriska 

utredningen fick diagnosen att han är transsexuell (Aftonbladet, 2005-09-09). 

 

 

Sista rättegångsdagen uppdagas det ingen kunde ana ens i sin vildaste fantasi. Ulf Olsson, den bleke 

mannen i det gråa håret, är inte bara en mördare han är också transsexuell (Aftonbladet, 2005-03-31). 

 

En av Aftonbladets skribenter bryter mot den första pressetiska regeln i den mån att hen gör 

transsexualitet synonymt med den sexuella läggningen homosexualitet, vilket är felaktigt. 

Transsexualitet är inte en sexuell läggning utan en känsla av att ha en annan könstillhörighet än den 

biologiska. En transsexuell person behöver därmed inte vara homosexuell.  

 

Utifrån en artikel verkar skribenten chockad över den nya uppgifter att Olsson är transsexuell. I den 

kontexten får läsaren uppfattningen att Aftonbladet menar att det finns någonting som är värre än 

eller lika illa som att vara mördare: att vara transsexuell. 

 

Pressetisk regel § 2 (Pressombudsmannen, 2016): 

Vittne: Olsson fick besök i häktet och det gick häftigt till (Aftonbladet, 2005-09-09). 
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Vi har sett att sammanlagt 28 källor av karaktären icke-expertis får uttala sig om gärningsmannen, 

och som inte är återgivna från en rättegång. Där har Aftonbladet med andra ord aktivt tagit kontakt 

med källorna eller vice versa. Det rör sig om allt ifrån ex-flickvänner, till bekanta, arbetskamrater 

grannar och till och med folk på stan.  

 

En av återgivelserna som får betydelse för hur Olsson representeras är uppgiften om att han har en 

ny flickvän i häktet, samtidigt som journalisten frågar sig hur han samtidigt kan vara transsexuell. 

Förutom att källan återges som ”vittne” refererar tidningen enligt följande: “... säger en källa till 

Aftonbladet”. “... enligt vad Aftonbladet erfar”. “... säger en av Aftonbladets källor”.   

 

Läsaren får inte veta särskilt mycket om vem källan är och trovärdigheten i artikeln blir därmed lägre 

eftersom att vi inte kan ställning till källan. Vet läsaren vem det är kan denne åtminstone göra en 

egen bild av hur trovärdiga uppgifterna är.  

 

Pressetisk regel § 10 (Pressombudsmannen, 2016): 

 

Då var han kortsnaggad och kantig. Nu har han låtit det gråsprängda håret växa ner till axlarna och hans 

rörelser är mer feminina. När han förhörs i hovrätten om flickmordet för 16 år sedan och mordet på 

Malmökvinnan Jannica Ekblad ett halvår senare leker han hela tiden med sitt hår. Han tvinnar en lock 

vid vänster öra mellan sina fingrar. Under den rättspsykiatriska utredningen i vintras fick Ulf Olsson veta 

att han är transsexuell (Aftonbladet, 2005-06-02). 

 

   

Det finns även obekräftade uppgifter om att 52-åringen själv ska ha agerat i porrfilmer. En person med 

god kännedom om Helénutredningen reagerade när han såg bilden på 52-åringens sommarstuga. – Jag 

är övertygad om att jag har sett det huset i porrfilmen som har spelats in här i Skåne, säger mannen till 

Aftonbladet (Aftonbladet, 2004-06-30). 

 

 

Det finns mönster i Aftonbladets rapportering där Olssons sexualitet framhävs utan grund eller 

motivering varför det skulle vara relevant i sammanhanget. Ett illustrerande sådant exempel rör hans 

transsexualitet. Att Olsson är transsexuell kan vara relevant att veta i de sammanhang och artiklar 

där det förklaras varför det är intressant att veta. Det kan handla om att psykiatriker, återgivna från 

rättegången mot honom, menar att den förtryckta transsexuella läggningen skulle kunna förklara en 

del av hans beteenden i gärningarna mot Helén Nilsson. I exemplet som citeras framgår ingen 

motivering någonstans i samma artikel. Beskrivningarna av honom förstärker snarare bilden av 

honom som transsexuell och det går att ifrågasätta hur ”mer feminina rörelser” ser ut.  
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Kopplingen mellan det som den citerade källan säger, att han ska ha sett Olssons hus i en porrfilm, 

är inte synonymt med att Olsson själv har agerat i en porrfilm. Aftonbladet har själva gjort en sådan 

koppling, vilket tyder på att man vill rama in hans sexualitet som avvikande. Återigen går det att 

ifrågasätta källans trovärdighet. 

4.6.2 Nerijus Bilevicius i Aftonbladet: 
 

När representationerna i Aftonbladet av Nerijus Bilevicius jämfördes med de pressetiska reglerna 

fann vi att tidningen har överträtt två av de pressetiska reglerna återkommande gånger. Allvarligast 

har vi bedömt vara det faktum att tidningen omotiverat, alldeles för tidigt och i vissa artiklar fler än 

en gång berättar att den misstänkta mannen kommer från Litauen. Det här sker alltså i snitt 67 % av 

artiklarna. 

 

Ett tydligt exempel som tvärtom får illustrera att tidningen i stort sett har agerat i enlighet med de 

pressetiska reglerna är att man först väljer att publicera namn på gärningsmannen efter att denne 

har blivit dömd i tingsrätten. Det bör dock nämnas att Bilevicius namn skrivs ut hela tio gånger i en 

och samma artikel den dag, 18 november 2015, som tidningen rapporterar att det finns en dom. 

 

 

Pressetisk regel § 10: 

Litauisk polis bekräftar för Aftonbladet att de anhållna männen är litauiska medborgare (Aftonbladet, 

2015-06-14). 

 

Aftonbladet går den 14 juni, en dag efter att man rapporterar att tre personer har gripits, ut med att 

de anhållna männen är litauiska medborgare. Eftersom man inte har angett deras namn borde man 

inte heller ange deras nationalitet, enligt pressetiken. Betydelsen i sammanhanget av att ange deras 

nationalitet har vi också bedömt som tvivelaktig, inte minst med tanke på att de båda männen vid 

tiden för publiceringen endast var skäligen misstänkta, det vill säga den lägre graden av misstanke. 

 

Med tanke på att männens litauiska nationalitet inte går att motivera ha en särskild betydelse i 

sammanhanget har vi räknat antalet gånger som orden “litauisk” eller “Litauen” nämns i 

Aftonbladets artiklar under den undersökta perioden. Totalt visade det sig att dessa ord förekommer 

50 gånger i artiklarna. Det innebär att deras nationalitet framkommer i snitt 67 % av artiklarna. I 

vissa artiklar skriver man ut “litauisk” eller “Litauen” en eller flera gånger, i andra artiklar inte 

överhuvudtaget. Att fler än en gång nämna deras ursprung i en och samma artikel har vi ansett vara 

lika med att framhäva deras nationalitet och därmed vara missaktande. 
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Pressetisk regel § 16: 

 

De två männen är litauiska medborgare, som Aftonbladet tidigare berättat (Aftonbladet, 2015-06-15). 

 

Eftersom det går att tänka sig att antalet litauiska medborgare som är bosatta, vilket tidigare berättats 

i en annan artikel, i det lilla samhället Blomberg är ganska få går det att påstå att det i samma stund 

blir relativt lätt att identifiera de båda männen med denna uppgift.  
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5. Slutdiskussion 
 

5.1 Vad man talar mest om och varför 
 

I den här slutdiskussionen börjar vi med att konstatera att gärningsmännen som har jämförts är 

olika, därför skiljer sig också beskrivningarna dem emellan åt. Inte desto mindre går det att urskilja 

mönster i sättet som de representeras på olika sätt.  

 

De mest omskrivna temana, både i Aftonbladet och på Flashback forum, är Misstänkta gärningsmän 

och Spekulationer och sidospår, ofta om de misstänkta gärningsmännen eller alternativa sådana. 

Det här innebär att både tidningen och forumet är intresserade av dessa män. Det kan betyda att 

gärningsmannens idealitet (jmf Christie) gör diskussioner om honom legitima och spännande. 

 

Om vi ser Flashback-användarna som en del av Aftonbladets publik går likheterna i intresset för 

gärningsmännen att tolka som ett resultat av kommersialiseringen. Tidningen ger läsarna det som 

de vill ha. Vi säger det med reservationen för skillnaden att Flashback-tråden om mordet på Lisa 

Holm innehåller något färre beskrivningar av gärningsmannen. 

5.2 Gärningsmännen, maskuliniteten och sexualiteten 
 

Olsson ligger långt ned i genushierarkin medan Bilevicius uppfyller maskulinitetens krav. Om vi 

föreställer oss att Olsson möter en grupp vita, heterosexuella män är det väldigt troligt att han blir 

undergiven. Placerar vi in Bilevicius i samma kontext är det rimligt att tro att han skulle vara delaktig 

i gruppen.  

 

Judith Butlers modell över den obligatoriska sexualiteten ger möjliga förklaringar till varför Nerijus 

Bilevicius framstår som en mer förståelig och sammanhängande man för Flashback-användarna 

jämfört med Ulf Olsson. Användarna verkar till och med kunna sätta sig in i varför Bilevicius har 

begått brottet mot Holm. I den jämförelse som har gjorts är känslan av förakt som genomsyrar 

inläggen som handlar om Ulf Olsson inte något som i lika hög grad återkommer i inläggen om Nerijus 

Bilevicius. Det är möjligt att det är anledningen till att skribenterna i Flashback-tråden om mordet 

på Lisa Holm inte ägnar riktigt lika mycket plats åt att tala om den misstänkta gärningsmannen - han 

är helt enkelt inte lika intressant.  
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Bilevicius är Olssons kontrast. Olsson är enligt den obligatoriska matrisen en logisk omöjlighet, 

medan Bilevicius passar väl in i den och således blir linjär. Sättet som Olsson har blivit beskriven i 

Aftonbladet ger en felaktig bild av sexualitet i allmänhet. Till följd av Aftonbladets felaktiga slutsatser 

att Olsson inte kan vara transsexuell och homosexuell på samma gång reproduceras en osanning om 

vilken sexualitet som är möjlig att ha som människa. Att Aftonbladet väljer att framhäva hans 

sexualitet kan också få som konsekvens att personer, som liksom Olsson inte ingår i 

begriplighetsmatrisen, misstänkliggörs. 

5.3 Att vara psykisk sjuk och inte svensk  
 

Vi har identifierat likheter mellan hur Flashbackanvändarna har fixerat sig vid vissa attribut och 

egenskaper i de båda fallen. Olssons sexualitet, som berördes ovan, och psykiska ohälsa är fokus 

medan användarna i den andra tråden har Bilevicius nationalitet i blickfånget. Man drar slutsatser 

om att dessa lättfixerade egenskaper är orsaken till brottet som har begåtts. 

 

Även om Aftonbladet talar om Bilevicius nationalitet i viss mån är det Olsson som främst råkar ut för 

en reproducerande gestaltning, där tidningen tydligt lyfter upp vissa egenskaper, i hans fall sexualitet 

och psykiska ohälsa. Att, som Aftonbladet, flertalet gånger implicit och explicit gestalta att Olsson 

inte mår psykiskt bra och samtidigt är våldsam och aggressiv är att göra honom och andra psykiskt 

sjuka till en stereotyp, i likhet med fil. Dr. Joel Rasmussens resonemang.  

 

Konsekvenserna av att Aftonbladet har framhävt Bilevicius nationalitet är vidare att vi som läsare 

kan koppla samman andra attribut som tilldelas honom med just hans härkomst. När tidningen 

skriver att han bär badtofflor under rättegången associerar vi det till att han är fattig eftersom Litauen 

i svenska ögon inte har samma ekonomiska standard. Således blir bilden av den litauiska mannen en 

stereotyp som tidningen reproducerar. När Aftonbladet säger att han är från Litauen säger de i 

samma andetag att han inte är svensk. I längden kan en sådan reproduktion bidra till 

främlingsfientliga åsikter, vilket vi också har kunnat identifiera på Flashback forum. 

5.4 Mediernas kommersialisering 
 

Det verkar som om Aftonbladet anar att det är roligare för läsaren att få veta om alla “udda” och 

“sjuka” saker som Ulf Olsson gjort än att få veta att han haft ett mycket tragiskt livsöde, något som 

betydelse som styrfält skulle ha ramat in. Mycket pekar på att Aftonbladet snarare vill berätta 

sanningen om Olsson, trots att det kan skada den enskilde. Problemet ligger i att beskrivningarna av 

Olsson inte bara skadar honom eller hans anhöriga, utan även andra personer som i likhet med 
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Olsson är till exempel transsexuella eller psykiskt sjuka. Tidningen tycks inte heller berätta hela 

sanningen, utan bara delar av den som passar in dess medielogik och inte det om samhällets ansvar.  

 

Även om tidningen har försökt gestalta det som är uppseendeväckande med Bilevicius - att han köpte 

pizza och cigaretter 90 minuter efter mordet - verkar Flashback-användarna inte helt nöjda med 

förklaringen att Bilevicius är gärningsmannen och spekulerar därför kring alternativa sådana. Det 

finns alltså indikationer på att intresse som styrfält således kan ha varit svårt för Aftonbladet att 

uppnå.   

 

Att intresse som styrfält dominerar i Aftonbladets beskrivningar av Olsson är däremot tydligt. 

Likheterna är slående mellan Flashback forums representationer och Aftonbladets då man verkar 

fästa uppmärksamhet vid samma saker - sexualitet och psykisk sjukdom. Den här typen av inramning 

som Aftonbladet har gjort har vi tolkat som en konsekvens av medias kommersialisering eftersom 

att målet att sälja lösnummer verkar styra. 

5.5 Flashback forum vs. Aftonbladet 
 

I fallet Ulf Olsson ser vi tecken på att Flashback-användarna har fått informationen de diskuterar 

kring från nyhetsmedier. Man refererar till att man har läst i tidningar och datumen stämmer i många 

fall väl överens med tidpunkten då samma uppgifter publicerades i bland annat Aftonbladet. I fallet 

Nerijus Bilevicius finns det exempel på när Flashback-användarna istället diskuterar uppgifter som 

ännu inte publicerats av media. Att de gripna männen är från Litauen är en sådan sak.  

 

Vi har här tolkat det som att Aftonbladet idag 2016 kan ha svårt att konkurrera med detta sociala 

forum både när det gäller att vara först på nyheten eller att väcka tillräckligt starkt intresse och rama 

in rätt saker (jmf intresse som styrfält och gestaltningsteorin). En alternativ tolkning är att 

Aftonbladet ville vänta med att ge ut den informationen eftersom man inte önskade framhäva deras 

nationalitet, vilket vi har kopplat till Rasmussens tankegång att nyhetsmedier brukar vara restriktiva 

med uppgifter om ursprung eller etnicitet. Samtidigt har vi ju sett att tidningen framhäver Bilevicius 

etnicitet med tanke på hur frekvent man väljer att beskriva att han är från Litauen. 

5.6 Episodisk eller tematisk gestaltning 
 

En skillnad mellan beskrivningarna av Bilevicius och Olsson är just att gestaltningen skiljer sig åt. 

Medan Aftonbladet mer eller mindre berättar om Olssons hela livshistoria får vi i jämförelse inte alls 

veta lika mycket om Bilevicius. Personifieringen av honom är heller inte lika uppenbar som i fallet 

Olsson.  
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Trots att läsaren inte får veta lika mycket om Bilevicius person finns indikationer på försök till en 

tematisk gestaltning. Vissa av de expertröster som förekommer om Bilevicius tolkar vi som ett försök 

av Aftonbladet att lyfta upp hans personlighet ur ett större, samhälleligt perspektiv för att förklara 

hur en typisk gärningsmannaprofil för den här sortens brott ser ut. Den informationen som läsaren 

får om honom är framför allt tagen från rättegången, en samhällelig praxis. Hans brott sätts på dessa 

sätt alltså in ett socialt sammanhang, vilket tyder på det som Shanto Iyengar benämner som en 

tematisk gestaltning. Det här sättet att beskriva honom på, med hjälp av experter och med citat från 

rättegången, kan dessutom ses som tecken på att Aftonbladets styrfält i just det avseendet har varit 

betydelse. 

 

Slutsatserna som har gjorts utifrån analysen är att inramningen av Olsson däremot är episodisk, 

enligt Iyengars resonemang. Personen Olsson står i centrum och hans öde är huvudtemat i artiklarna 

i Aftonbladet. Istället för att ifrågasätta att varken myndigheter eller samhället har gått in för att 

hjälpa denna tydligt psykiskt sjuka man har man valt att fokusera på något annat. Det finns två citat, 

insprängda och fristående i totalt två artiklar av de 40 som vi bedömt beskriver Ulf Olsson, som 

handlar om hans barndom. Av beskrivningarna att döma är han traumatiserad vilket också skulle 

kunna vara anledningen till hans psykiska problem, hans beteende och handlingar. Det har 

Aftonbladet inte problematiserat, utan informationen får obemärkt gå förbi i dessa två citat. Istället 

väljer Aftonbladet att rama in hans udda beteende, våldsamma handlingar och psykiska sjukdom 

som rimlig förklaring. Vi ställer oss frågande till varför Aftonbladet gör så många beskrivningar av 

hans sjuka beteenden, utan att ställa sig kritisk till att samhället reagerar först när han våldtar och 

mördar en liten flicka. 

5.7 Aftonbladet och pressetiken 
 

I studien av de pressetiska reglerna har vi fått ett resultat som visar att Aftonbladet bryter mot fler 

pressetiska regler och i större utsträckning i fallet Ulf Olsson, än de gör i fallet Nerijus Bilevicius. En 

tydlig skillnad är att tidningen tidigt går ut med adressuppgifter till Olsson och även publicerar hans 

namn innan rättegångsdom, vilket man inte gör med Bilevicius.  

 

För att kunna gestalta Olssons sexualitet och psykiska sjukdom som tidningen i vissa fall har gjort 

krävs att man på samma gång träder över pressetiska regler. Man verkar ha lagt yrkesetiken åt sidan 

för att kunna sälja lösnummer, eller för att man anser att Olssons grova brott gör det legitimt för dem 

att i strid med pressetiken gestalta honom på ett sådant sätt. Med tanke på att offret kan beskrivas 

som idealt, enligt Christie, är också Olsson en ideal gärningsman vilket tidningen skulle kunna hävda 

vara orsak till den tvivelaktiga beskrivningen av honom. Utan att här gå in på detalj har vi kunnat 

konstatera att de båda offren, Helén Nilsson och Lisa Holm, passar in på samtliga kriterier. Att de 
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dessutom är minderåriga stärker än mer deras position som fullständigt oskyldiga till det brott som 

de utsätts för. 

 

Vi har funnit att de som fick komma till tals i beskrivningarna om de båda misstänkta 

gärningsmännen skilde sig åt. I Ulf Olssons fall har Aftonbladet hittat totalt 28 stycken källor som 

har något att berätta om honom. Källorna är icke-expertis, och är inte återgivna från polisförhör eller 

rättegångar. Det är med andra ord källor som Aftonbladet aktivt har sökt sig till eller vice versa. Att 

ge personer vars trovärdighet måste betraktas som tveksam tolkningsföreträde att beskriva Olsson 

är problematiskt eftersom de ger en negativ – och möjligen osann – bild av Olssons sexualitet och 

psykiska tillstånd som riskerar att reproduceras.  

 

Att Aftonbladet tidigt, men inte lika tidigt som Flashback forum, berättar om Bilevicius nationalitet 

kan också grunda sig att man vill berätta sanningen om honom även om det strider mot pressetiska 

regler (jmf Yngvesson, Wigorts). Med tanke på att samma information redan florerar på internet 

skulle det gå att påstå att det skadar tidningens trovärdighet om man inte berättar vad man vet om 

den misstänkta gärningsmannen. 
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6. Slutsatser 
Teoretikerna beskriver hur intresse som styrfält och kommersialiseringen får en allt större betydelse. 

Vårt resultat tyder på det motsatta. Betydelse som styrfält och att inte anpassa sig i lika hög grad till 

vad den tänkta publiken kan vara intresserade av verkar vara mer förekommande i Aftonbladets 

rapportering 2015/2016 än den är 2004/2005. 

 

I studien har vi kunnat konstatera att Flashback forum och Aftonbladet 2004/2005 - utifrån mordet 

på Helén Nilsson - ligger nära varandra i sina beskrivningar av gärningsmannen. År 2015/2016 är 

skillnaderna mellan Aftonbladets och samma forums beskrivningar av mordet på Lisa Holm större. 

Vi har inte här kunnat fastställa vad det beror på, men vi har sett några möjliga förklaringar. Antingen 

kan inte Aftonbladet erbjuda samma spektakulära information om Nerijus Bilevicius som den om 

Ulf Olsson för att det helt enkelt inte finns någon, eller för att man inte har resurserna till att gräva 

fram den. 

 

Ett annat alternativ skulle kunna vara att tidningen inte vill närma sig Flashback forums 

beskrivningar. Det är möjligt att man snarare känner ett behov av att ta avstånd från sådana 

representationer. Vi har ställt oss frågan om det kan vara så att Aftonbladet vid tiden för Flashback 

forums ungdom inte visste hur man skulle förhålla sig till det. De senaste årens debatt om näthat kan 

ha resulterat i att Aftonbladet inte önskar bidra med den sortens gestaltningar som blir startskott för 

stereotypa bilder och hatfyllda diskussioner i sociala forum. Trots allt är det ju drygt en sjättedel av 

svenskarna som har stort eller mycket stort förtroende för tidningen. Kanske fanns inte samma 

tankesätt år 2004/2005 eftersom sociala forum då inte var lika vanliga som idag, och därför inte 

heller i lika hög grad fungerade som en plats att uttrycka sina åsikter på. 

 

Vi har precis presenterat hypotetiska frågor som den egna studien inte har lyckats besvara, utan 

kräver fler studier för att kunna fastställas. Det blir därmed vårt förslag till vidare forskning.  
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Bilagor: 

Bilaga 1. Pressetiska regler: 
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Var generös med bemötanden 
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de ursprungliga uppgifterna. Observera att ett genmäle inte alltid kräver en redaktionell kommentar. 

6. Publicera utan dröjsmål Pressens Opinionsnämnds klandrande uttalanden i fall som rör den egna 

tidningen. 

Respektera den personliga integriteten 

7. Överväg noga publicitet som kan kränka privatlivets helgd. Avstå från sådan publicitet om inte ett 

uppenbart allmänintresse kräver offentlig belysning. 

8. Iaktta stor försiktighet vid publicering av självmord och självmordsförsök särskilt av hänsyn till 

anhöriga och vad ovan sagts om privatlivets helgd. 

9. Visa alltid brotts- och olycksoffer och deras anhöriga största möjliga hänsyn. 

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

10. Framhäv inte berörda personers etniska ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, 

religiös åskådning eller sexuell läggning om det saknar betydelse i sammanhanget och är 

missaktande. 

Var varsam med bilder 

11. Vad som i dessa regler sägs gäller i tillämpliga delar även om bildmaterial. 

12. Bildmontage, retuschering på elektronisk väg eller bildtext får ej utformas så att det vilseleder 

eller lurar läsaren. Ange alltid i direkt anslutning till bilden om den är förändrad genom montage 

eller retusch. Detta gäller även vid arkivering. 
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Hör båda sidor 

13. Sträva efter att ge personer, som kritiseras i faktaredovisande material tillfälle att bemöta kritiken 

samtidigt. Sträva också efter att återge alla parters ståndpunkter. Var uppmärksam på att 

anmälningar av olika slag kan ha till enda syfte att skada den som blivit anmäld. 

14. Tänk på att en person, misstänkt för brott, i lagens mening alltid betraktas som oskyldig om 

fällande dom inte föreligger. Den slutliga utgången av en skildrad rättssak bör redovisas. 

Var försiktig med namn 

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

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

16. Om inte namn anges undvik att publicera bild eller uppgift om yrke, titel, ålder, nationalitet, kön 

eller annat, som gör en identifiering möjlig. 

17. Observera att hela ansvaret för namn- och bildpublicering faller på den som återger materialet. 

PO, Allmänhetens pressombudsman. 2016-02-18 
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Bilaga 2. Kriterier för teman i den tematiska analysen. 
 

 Misstänkta gärningsmän 

Kriterier för artiklarna: 

 Innehåller beskrivningar om den misstänkte gärningsmannen som sedan döms för mordet. 

 Beskrivningarna kan vara journalistens egna beskrivningar av gärningsmannen. 

 Handlar om den misstänkta gärningsmannens familj och anhöriga. 

Kriterier för inläggen: 

 Beskrivningar av gärningsmannen som sedan döms för mordet. 

 Känslor för gärningsmannen, såsom hat.. 

 Spekulationer om alternativa gärningsmän ingår i tråden om mordet på Lisa Holm, eftersom 

det var nödvändigt att skilja ut sådana spekulationer från andra, för att göra resultatet mer 

överskådligt. 

 Spår/fynd 

Kriterier för artiklarna: 

 Fokus på de spår och fynd som polisen/rättegången arbetar med för att styrka vem 

gärningsmannen är. Det kan handla om DNA, ett klädesplagg, en bil och så vidare. 

Kriterier för inläggen: 

 Samma som ovan. 

 Sökinsatsen efter flickan 

Kriterier för artiklarna: 

 Den sökinsats efter offret som görs av polis, Missing People/andra frivilliga eller anhöriga. 

Kriterier för inläggen: 

 Samma som ovan. 

Sidospår och/eller spekulationer 

Kriterier för artiklarna: 

 Här dras paralleller till andra brott som har begåtts som någon - exempelvis en professor - 

felaktigt spekulerar kring kan ha samma förövare som de aktuella morden. 

 Handlar om något som har bedömts inte ha någon direkt koppling till mordet, till exempel 

rättegångskostnader, att gärningsmannen ska skriva en bok, eller har fått skyddad identitet. 

 “Kan vara”, “en källa uppger” och “är möjligt” används i rubriker och ingresser när det handlar 

om exempelvis spår, vilket indikerar att det handlar om antaganden. 

Kriterier för inläggen: 

 Användarens egen åsikt eller antagande om vad som har skett i de aktuella fallen. 

 Spekulationer kring spår/fynd, sökinsatsen, brottet mot kroppen eller brottsdetaljer. 
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 Spekulationer om gärningsmannens förehavanden som inte är styrkta av officiella källor. 

 I tråden om mordet på Helén Nilsson ingår spekulationer om alternativa gärningsmän, men 

inte i tråden om mordet på Lisa Holm (se förklaring ovan). Vissa spekulationer har emellertid 

varit svåra att skilja från beskrivningar av gärningsmannen, vilket har gjort att de två 

kategorierna ibland överlappar varandra. 

 Brottsdetaljer 

Kriterier för artiklarna: 

 Fokus ligger på vad som har hänt timmarna innan offrena försvinner. 

 Hur gärningsmannen har agerat och offrets öde. 

 Iakttagelser som har gjort av vittnen. 

 Inte uttryckligen vad som har hänt med offrets kropp. 

Kriterier för inläggen: 

 Samma som ovan. 

 Obduktionen 

Kriterier för inläggen: 

 Hur dog offret och vad kroppen har utsatts för. 

Kriterier för inläggen: 

 Samma som ovan. 

 Känslor efter flickan 

Kriterier för artiklarna: 

 Berättar om människor som talar om offret och uttrycker känslor för dem. Kan både vara 

positiva och negativa. 

 Här ingår också beskrivningar om ”ett samhälle i sorg” och liknande. 

Kriterier för inläggen: 

 Samma som ovan. 

 

 

 

 

 


