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Titel:    Billy Fagerström och 20-åringen 

     En tidnings gestaltning av två mördare 

Författare:   Sara Gustafsson 

Ämne:    Medie – och kommunikationsvetenskap  

Handledare:   Karin Lövgren 

 

Inom loppet av sex månader mördades tre personer i Hudiksvalls kommun. Morden blev 

uppmärksammade i media och beskrevs som brutala i sitt tillvägagångssätt. En 20-årig 

man dömdes för mordet på Vanja Nilsson och Kjell List och en 22-årig man dömdes för 

mordet på Tova Moberg. 

 Ambitionen med uppsatsen var att undersöka hur Hudiksvalls tidning med hjälp av 

gestaltning och dramaturgi formar en mediebild av en individ. I det här fallet en bild av 

två män, från att dessa häktats fram tills dess att påföljd meddelats av tingsrätten. Ännu 

en ambition var att undersöka hur samma tidning förhållit sig enligt det pressetiska 

ramverket i sin rapportering kring gärningsmännen och dess offer.  

 Teoretiska utgångspunkter aktuella för uppsatsen har varit gestaltningsteori och 

dramaturgi. Dessa visar hur och med vilka hjälpmedel man framställer händelser och 

individer i media. Utgångspunkten medier och brott blev en stor tillgång då den fokuserar 

helt på medierna och dess omättliga aptit för brott och avvikelser. Pressetiken och de 

pressetiska rekommendationerna var nödvändiga för att se hur Hudiksvalls tidning 

förhållit sig enligt dessa.  

 Uppsatsen är huvudsakligen kvalitativ men har stärkts med kvantitativ metod.  

 Analysen visade att Hudiksvalls tidning gestaltat gärningsmännen utifrån avvikelser i 

vederbörandes personlighet och bakgrund. Hos 20-åringen var gestaltningen nyanserad 

av mannens psykiska ohälsa medan gestaltningen av 22-åringen var influerad av mannens 

bakgrund med droger och kriminalitet. Pressetiskt visade sig ett ställningstagande från 

tidningens sida där man gick ut med den ena gärningsmannens identitet i form av både 

bild och namn, medan den andra gärningsmannen förblev anonym.  

 I analysen med fokus på gärningsmännens offer, var resultatet att namn och bild 

publicerades på alla tre offren. I fallet Tova Moberg fann jag att det till viss del fanns ett 

allmänintresse då hon från början var anmäld som försvunnen. I fallet Vanja Nilsson och 

Kjell List fann jag däremot inget uppenbart allmänintresse i identifierandet av offer, att 

Hudiksvalls tidning är en lokaltidning visade sig däremot vara av betydelse.  

 

Nyckelord: Gestaltningsteorin, Dramaturgi, Medier och brott, Mördare, Kriminalitet,  

Journalistik 
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Title:    Billy Fagerström and the 20-year-old 

     A newspaper’s portrayal of two killers 

Author:   Sara Gustafsson 

Subject:    Media- and communication studies 

Supervisor:   Karin Lövgren 

 

In less than six months three people are murdered in the county of Hudiksvall, Sweden. The 

homicides were described as brutal and received a lot of media attention.  

A 20-year-old man was later convicted for the murder of Vanja Nilsson and Kjell List and a 

22-year-old man are later convicted for the murder of Tova Moberg. 

 The ambition with this paper has been to examine how Hudiksvalls newspaper, with the 

help of framing and dramaturgy creates a media image of a person. In this case, an image of 

two men, from the moment they were arrested, until penalty was given by the district court. 

Another ambition was to investigate how the same newspaper handled the media coverage in 

relation with the [Swedish] press ethical framework, both in its reporting about the 

perpetrators and its victims. 

 Theoretical framework relevant to this essay has been framing theory and dramaturgy. 

These show how and with which means you make and portray events and individuals in the 

media. Media and crime were also a big theoretical asset since its main focus is on the relation 

between media and crimes. The [Swedish] press ethical framework was necessary as a 

theoretical approach since one of the essays main issues were to see how Hudiksvalls 

newspaper handled the media coverage in relation to the press ethical guidelines. 

 The essay is mainly qualitative but has been strengthened by quantitative method. 

 The analysis showed that Hudiksvalls newspaper portrayed the perpetrators based on 

abnormalities in their personality and backgrounds. The image of the 20-year-old man was 

shaded by the his psychological problems, while the image of the 22-year-old was influenced 

by his background with drugs and crimes. The analysis also showed that the newspaper 

revealed the identity of one of the perpetrators’,  while the other offender remained 

anonymous.  

 In the analysis focusing on the perpetrators' victims, the result showed that names and 

images were published off all three victims. In the case of Tova Moberg, I found that to some 

extent there was a public interest since she initially was reported as a missing person. 

However, in the case of Vanja Nilsson and Kjell List I found no obvious public interest in 

revealing their identity, all though the fact that Hudiksvalls newspaper is a local newspaper, 

proved to be of importance in the matter. 

 
Keywords: Framing theory, Dramturgy, Media and crime, Murderer, Criminality, Journalism 
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1.0 Inledning, syfte och frågeställning 
 

1.1 Inledning 
 

Den 22 december 2016 mördas två personer i Råbo, Hudiksvall. Den 14 maj 2017 mördas en 

ung kvinna i Forsa, Hudiksvall. Brotten får stor medial uppmärksamhet.  

 En 20-årig man döms för mordet på Kjell List och Vanja Nilsson och en 22-årig man döms 

för mordet på Tova Moberg.  

 Hur en journalist gestaltar en händelse eller person i en tidning beror på ett antal faktorer. Det 

handlar bland annat om vad man väljer att framhäva i sin rapportering, vissa detaljer får större 

uppmärksamhet än andra. Gestaltningen grundar sig även i den enskilde journalistens sätt att 

tolka och beskriva, baserat på dennes erfarenheter.1  

Samtidigt som det journalistiska arbetet handlar om att återge information på ett 

verklighetstroget, men ofta tolkat sätt, behöver denne ändå följa vissa rekommendationer. 

Annars riskerar journalisten att anmälas till Allmänhetens pressombudsman och Pressens 

opinionsnämnd, PO-PON.2 

 När två tragedier drabbar en mindre stad inom en kort tidsspann, kan det mycket väl tänkas 

att lokaltidningen hamnar under press. Rapportering blir troligen mer intim och kanske blir 

saker och ting extra känsligt. Detta då lokaltidningar ofta blir en del utav det lokala och därmed 

en del utav det som tidningen rapporterar om.3 

 Det finns som ovan nämnt, ett flertal bidragande faktorer i hur en individ gestaltas av en 

journalist. Det kan även tänkas vara självklart att ingen gestaltning av någon eller något, är den 

andra lik. Det är därmed angeläget att som medie – och kommunikations student undersöka vad 

det är som avgör hur någon gestaltas och därmed vad som framhävs i skildringen av en 

mördare, samt om de pressetiska rekommendationerna följs eller inte.  

 Uppsatsen har haft som uppdrag att undersöka hur Hudiksvalls tidning har gestaltat två män 

åtalade och dömda för mord. Denna uppsats avser även att undersöka hur tidningen förhållit sig 

enligt pressetiken i sin rapportering, med fokus på gärningsmän och offer. 

 Ämnet kriminaljournalistik är intressant då det berör ett område som ges uppmärksamhet på 

grund av dess avvikande natur och ett läsarintresse för brott och våld.4 Det finns även ett 

personligt intresse bakom val av ämne då jag finner kriminologi och kriminaljournalistik väldigt 

intressant. Jag har dessutom personlig anknytning till Hudiksvalls kommun då jag både varit 

bosatt och studerat där. Jag känner dock ingen av personerna som nämns i denna uppsats. 

  

                                                 
1 Strömbäck, Makt och medier, s. 216. 
2 PO-PON, Etiska regler för press, TV och radio 
3 Hyvönen, Lokalpressens självbilder, s. 231 
4 Pollack, En studie i medier och brott, s. 27. 
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 1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att jämföra hur två gärningsmän gestaltats i Hudiksvalls tidning.  

Utöver detta kommer jag även granska hur tidningsplattformen förhållit sig enligt det 

pressetiska ramverket i rapporteringen kring de båda gärningsmännen/brotten samt offer.  

Jag vill undersöka olika faktorer som kan påverka att journalister kliver utanför ramverket, samt 

hur de med hjälp av gestaltning och dramaturgi formar en mediebild av en individ. 

 1.2.1 Frågeställningar 

 

Uppsatsens frågeställningar har arbetats fram ur syftet och lyder som följande: 

 

• Hur gestaltas gärningsmännen i Hudiksvalls tidning? 

o Vilka likheter och/eller skillnader finns i gestaltningen? 

 

• Hur förhåller sig Hudiksvalls tidning enligt pressetiken gällande rapporteringen kring 

gärningsmän och offer? 
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2.0 Bakgrund 

 

I detta kapitel presenteras kortfattat Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls tidning. Detta för att 

ge en inblick över både kommunen som är relativt liten, samt kommunens lokaltidning. Det ges 

även en kortfattad beskrivning av de två gärningsmännen och brotten som dessa åtalats och 

blivit fällda för. Detta för att skapa en förkunskap av brotten och vidare ge en helhetsbild av vad 

uppsatsen kommer att beröra.  

Slutligen presenteras en kortfattad beskrivning av hur man inom journalistiken vanligen går till 

väga när en nyhet värderas.  

 

 2.1 Hudiksvalls kommun och Hudiksvalls tidning 

 

Längst kusten i Hälsingland ligger Hudiksvalls kommun med sina 37000 invånare.   

Kommunen marknadsför sig själva som en mötesplats för havet, landet och människan.5  

Antalet anmälda6 fullbordade mord och/eller dråp utan/med skjutvapen var under perioden 

2007-2017 i Hudiksvalls kommun totalt 10 stycken. 7 

 Hudiksvalls tidning har inte någon egen webbsida där det går att ta del av nyheter utan är en 

del av helahalsingland.se, som är en gemensam webbplats för lokaltidningarna i Hälsingland. 

Tidningen samt helahalsingland.se ägs av mediekoncernen Mittmedia AB8 som innehar 

ytterligare 28 stycken dagstidningstitlar i Sverige.9  

 

 2.2 20-åringen och dubbelmordet i Råbo 

 

Kvällen den 22 december 2016 tar en ung man bussen från Hudiksvall till Ilsbo. Därefter tar han 

en taxi och hoppar av vid busshållplatsen Råbo. 

Samma kväll knackar det på dörren hemma hos Vanja Nilsson i Råbo, Hudiksvall. Vanjas 

granne Kjell List är på besök och i samtalet med SOS uppger List att en förvirrad ung man som 

uppger sig lida av minnesförlust, är den som knackat på hemma hos Vanja. Sekunder senare 

hugger den unge mannen ihjäl Kjell List och Vanja Nilsson för att sedan ta sig ifrån platsen 

innan polis hunnit dit.   

                                                 
5 Hudiksvall, Kommunfakta.  
6*Rubriceringen kan dock ändras under utredningens gång om det visat sig vara en olycka eller liknande.  
7 Brottsförebygganderådet, Statistik, http://statistik.bra.se/solwebb/action/index 
8 Mittmedia AB, Våra varumärken. 
9 Mittmedia AB, Om mittmedia 
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På morgonen den 23 december anländer den 20-åriga mannen till kirurgakuten i Hudiksvall då 

han har en omfattande skärskada i handen. Personal på sjukhuset finner det misstänkt med tanke 

på tragedin som inträffat under natten och kontaktar därför polis.  

20-årigen anhålls samma dag, misstänkt för att ha berövat Kjell List och Vanja Nilsson livet.  

 Den 3 maj 2017 tog Hudiksvalls tingsrätt ställning till skuldfrågan och fann 20-åringen 

skyldig till mordet på Vanja Nilsson och Kjell List den 22 december 2016. Den rättspsykiatriska 

undersökningen visade att mannen har en psykisk störning och att han varit sjuk under tiden för 

dubbelmordet.  

Den 30 juni 2017 meddelade tingsrätten i Hudiksvall påföljd, rättspsykiatrisk vård med särskild 

utskriftsprövning.  

20-åringen har varken kunnat erkänna eller förneka brott då han uppger sig sakna minnesbilder 

både från den aktuella kvällen då morden begicks, samt en viss tid innan och efter händelsen.10 

 

 2.3 Billy Fagerström och mordet på Tova Moberg 

 

 

Söndag eftermiddag den 14 maj 2017 anmäls 19-åriga Tova Moberg som försvunnen av sin 

mamma då hon inte kommit hem efter en fest kvällen innan. Föräldrarna får heller inte tag på 

sin dotter via telefon och vänner till Tova har inte hört något från henne. 

 Natten mot den 15 maj grips Tova Mobergs ex-pojkvän 22-åriga Billy Fagerström på grund 

av misstanke om brott. Efter en omfattande genomsökning av Fagerströms adress och 

närliggande område, hittas Tova Moberg samma kväll avliden i en skottkärra på botten av en sjö 

intill Fagerströms hem. I sjön hittar man även Tovas mobiltelefon samt en hammare.  

Man kan senare konstatera att hammaren matchar hennes skador och mycket troligt är det vapen 

som använts för att döda henne. 

 Den 21 december 2017 tog Hudiksvalls tingsrätt ställning i skuldfrågan och fann Fagerström 

skyldig till mordet på Tova Moberg, natten till den 14 maj 2017.  

Fagerström genomgick en rättspsykiatrisk undersökning som inte visade några tecken på 

psykisk sjukdom hos vederbörande. Fagerström dömdes för mord och fem punkter av 

misshandel, olaga hot och olaga tvång. Påföljden blev enligt domslut 2018-02-15, livstids 

fängelse.  

Fagerström nekade till mord men erkände vissa av de mildare åtalspunkterna.11 

 

 

                                                 
10 Hudiksvalls tingsrätt, B 2486-16, 2017-06-30. 
11 Hudiksvalls tingsrätt, B 1071-17, 2018-02-15. 
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2.4 Vad blir en nyhet? 

 

Vad som blir en nyhet är olika från tidning till tidning. I grunden handlar det dock om att 

publicera nyheter som intresserar den enskilda tidningens läsare.12  

I boken Reporter listar författaren Björn Häger sju kriterier som författaren menar att många 

nyhetsmedier använder sig av när de värderar en nyhet, den så kallade vinkeln:13 

 Vikt – och viktighet - Ju fler av läsarna som berörs av en nyhet, desto större är chansen att 

nyheten värderas högt och i sin tur publiceras.14 

 Icke-normalt – Nyheter som grundar sig i en udda händelse har en stor chans att nå 

publicering. Detta då ovanliga händelser ofta lockar till läsning.15 

 Närhet - Denna punkt visar hur en nyhet ökar i värde ju närmare (geografisk) läsaren den 

kommer. Även kulturella aspekter är avgörande då läsaren ofta uppmärksammar nyheter där den 

drabbade eller situationen påminner läsaren om den kulturella kontext i vilken denne själv 

finns.16 

 Konflikt - Krocken mellan moral och praktik, som Häger beskriver det, handlar om 

läsarens intresse för drama. Denna punkt är journalistiskt tacksam eftersom det inte krävs 

särskilt mycket för att generera läsare.17 

 Elitpersoner - När elitpersoner så som kändisar och politiker begår ett misstag, värderas 

nyheten högt. Detta gäller även nyheter som berör brottslingar som är kända av allmänheten.  

 Lättbegripligt - Nyheten ska vara lätt att förstå och läsa. En nyhet som är allt för 

komplicerad hamnar inte sällan i skymundan då den är svår att göra lättbegriplig.18  

 Nytt - Att som journalist vara först och ensam om en nyhet är alltid det mest ultimata 

scenariot.19 Något som inte tidigare har publicerats utgör en nyhet i sig självt.20 

 Häger menar att journalisten i sitt arbete, och medierna överlag, gör sitt jobb bäst när de 

skapar en balans där man både publicerar sådant läsaren vill läsa om men också borde vilja läsa 

om.21  

 

  

                                                 
12 Häger, Reporter, s. 97. 
13 Ibid, s. 109. 
14 Ibid, s. 95. 
15 Ibid, s. 98. 
16 Ibid, ss. 101 – 102. 
17 Ibid, s.  103. 
18 Ibid, s. 106. 
19 Ibid, s. 108. 
20 Ibid, s. 92. 
21 Ibid, s. 93. 
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3.0 Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är närliggande min uppsats syfte. Forskningen 

berör gestaltning av kriminalitet i media, relationen mellan medier och brott, framställandet av 

psykisk ohälsa i media, samt forskning rörande lokalpressen och dess självbild, med fokus på 

tidningar i Gävleborg.  

I uppsatsen förekommer även hänvisning till annan forskning av relevans till uppsatsen syfte. 

 3.1 Att gestalta kriminalitet 
 

I boken Crime talk beskriver författaren och kriminologen Theodore Sasson den amerikanska 

brottsligheten som konstruerad, både i den massmediala återgivelsen och i kommunikationen 

människor emellan.22 

 Syftet med boken är att undersöka vilken betydelse intresset för brott har bland människor, 

samt för att öka förståelsen för hur människor skapar mening ur sociala problem, så som brott.23 

Sasson skriver att det i gestaltningen av dessa problem ofta sker en form av en diagnostisering 

där man till att börja med identifierar en avvikelse eller ett problem, samt vad anledningen 

bakom problemet kan tänkas vara. Därefter kommer en lösning, eller ett förslag på en lösning. 

Sasson menar att denna typ av gestaltning inte bara sker i massmedierna utan även i interaktion, 

människor emellan.24  

 I boken identifierar och utgår Sasson från fem typer av gestaltningar som författaren menar 

är vanligt förekommande i medierna, i politiken och inte minst i kommunikationen människor 

emellan.25 Enligt Sasson kommer gestaltningarna i förklädnad som förklaringar och orsaker till 

brott.26 Gestaltningarna har författaren kategoriserat som följande: 

Faulty system (bristfällande system), 27 blocked opportunities (blockerade möjligheter), 28 social 

breakdown (social upplösning),29media violence (våld i media),30 racist system (rasistiska 

system).31 

                                                 
22 Sasson, Crime talk, s. 2. 
23 Ibid,. 
24 Ibid, s. 10. 
25 Ibid, s. 13. 
26 Ibid,. 
27 Ibid, s. 14. 
28 Ibid,. 
29 Ibid, s. 15. 
30 Ibid, s. 16. 
31 Ibid,. 
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 Sasson undersöker vidare hur de presenterade gestaltningarna framställs och uppfattas, dels 

genom att studera amerikanska tidningar och dess rapportering, men även genom att ordna 

gruppdiskussioner för att se om och hur uppfattningen skiljer sig bland människor.32 

Resultatet från gruppdiskussionerna visade att social breakdown i form av myndigheter och dess 

misslyckande i att göra sitt jobb, sågs som en stor bidragande förklaring till själva 

brottsligheten.33 Blocked opportunities i form av fattigdom, arbetslöshet och bristande 

utbildning ansågs av många av deltagarna vara orsaken till kriminalitet.34  

 I analysen av dagstidningarna fann Sasson däremot att gestaltningen faulty system, i form av 

ett anklagande av rättssystemet, där eventuellt straff inte varit tillräckligt avskräckande, var den 

mest framträdande gestaltningen.35 

 

 3.2 Den omättliga aptiten  
 

Länge har förhållandet och sambandet mellan rätts- och mediesystem, kriminalitet och 

journalistik undersökts och diskuterat bland både kriminologer, sociologer och forskare inom 

medie- och kommunikation.36 I sin doktorsavhandling En studie i medier och brott, publicerad 

2001, ger Ester Pollack, docent i journalistik vid Stockholms universitet, en inblick i detta 

förhållande. Pollack skriver om genren brottsjournalistik (alternativt kriminaljournalistik) och 

menar att man dels talar om genren som en inspiration till brott och därmed ett hot mot lag och 

moral, dels som en kraft som genererar en överdriven rädsla för brott, och dels som en 

journalistik där allt i grund och botten handlar om att kritiskt granska makten.37 Författaren 

menar att man även kan tala om brottsjournalistiken som en ”arena för kulturella konflikter med 

varierande funktioner.”38  

 I avhandlingen ger Pollack bland annat en historisk sammanfattning av 

kriminaljournalistiken i Sverige39 där författaren resonerar och diskuterar kring kvalitativa 

tvärsnittsstudier och vidare presenterar hur ungdomsbrottsligheten skildrats och hanterats av ett 

antal olika tidningar åren 1955, 1975 och 1995.40 

 Ett viktigt syfte med studien är enligt Pollack att öka insikten för de typiska drag och 

fenomen som författaren menar är en del av det västerländska mediesamhället. Här åsyftas den 

                                                 
32 Sasson, Crime talk s. 2. 
33 Ibid, ss. 58 – 60. 
34 Ibid, ss. 84 – 93. 
35 Ibid, s. 161. 
36 Pollack, En studie i medier och brott, s 9. 
37 Ibid, s. 11. 
38 Ibid, s. 11. 
39 Ibid, s. 101. 
40 Ibid, ss. 101, 305. 
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omättliga aptiten för kriminalitet och annat avvikande, så som våld, sex och droger41 och det 

komplicerade förhållandet mellan medierna och sådant som uppmärksammas på grund av 

avvikelser.42 

 Pollacks avhandling har jag funnit vara ytterst användbar och inspirerande för mitt arbete 

med uppsatsen. Därför kom avhandlingen att bli en viktig del i teoriavsnittet 4.1 Medier och 

brott. 

 

  3.3 Psykiskt sjuk och farlig 
 

Det finns ett medialt intresse för våldsbrott eftersom det är tydligt normbrytande och väcker en 

nyfikenhet hos de flesta människor. När ett våldsbrott sker, där gärningsmannen dessutom är 

psykisk sjuk, ses händelsen som än mer normbrytande och det väcks frågor som vad och varför. 

Det finns alltså ett intresse hos både media och medborgare att veta vad som ligger bakom 

våldsbrottet och således varför det har skett.43  

 2005 publicerade RSMH, riksförbundet för social och mental hälsa, studien Mediebilden av 

psykisk sjukdom och psykiatrin i samband med våldsbrott. Författarna Joel Rasmussen och 

Birgitta Höijer undersökte DN, Aftonbladet och Rapports rapportering kring våldsbrott där 

psykisk sjukdom fanns inblandat, detta genom diskursanalytisk metod.44  

Tidigare forskning hävdar att det finns ett mönster i hur psykisk sjukdom och psykiskt sjuka 

framställs i media. Man menar att gärningsmannens psykiska ohälsa får uppmärksamhet och att 

en stereotypisk bild av den sjuke som farlig och irrationell formas.45  

 Rasmussen och Höijer kom i studien fram till att det hos gärningsmän med psykisk ohälsa 

ofta blev ohälsan som framställdes som anledningen till dådet. Gärningsmännen ansågs även 

ofta ha inspirerats av andra brott och det stereotypiska draget av den sjuke som oberäknelighet 

återfanns också i det undersökta materialet. Resultatet visade även att det förekom anklagelser 

mot psykiatrin och andra institutioner.46  

 I studien “He Acted Like a Crazy Person”: Exploring the Influence of College Students’ 

skriver författarna att man beräknar att närmare hälften av alla amerikaner någon gång i sitt liv 

har lidit av psykisk ohälsa, alternativt kommer att lida av psykisk ohälsa. Att det skapas en 

stereotypisk bild av psykiskt sjuka och psykisk sjukdom i media, kan därmed ses som 

oroväckande.47  

                                                 
41 Pollack, En studie i medier och brott, s. 27. 
42 Ibid,. 
43 Ramussen och Höijer, Mediebilden av psykisk sjukdom och psykiatrin i samband med våldsbrott, s. 3. 
44 Ibid, s. 4. 
45 Ibid, s. 3, 8 
46 Ibid, s. 14. 
47 Quintero Johnson och Riles, “He acted like a crazy person”, s. 146. 
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 Genom att låta 359 stycken amerikanska universitetsstudenter mellan 18 och 28 år delta i en 

undersökning ville författarna Jessie Quintero Johnson och Julius Riles undersöka om 

massmedias bild formar publikens uppfattning om psykisk sjukdom och psykiskt sjuka.48  

Författarna anser att det är ytterst nödvändigt att till och börja med förstå medias bild av psykisk 

sjukdom för att vidare kunna se hur denna bild påverkar och formar individers tankar om 

psykisk sjukdom.49  

 Studien visade att de vanligaste förutfattade meningarna studenterna hade om olika 

beteenden hos psykiskt sjuka bland annat var ilska och utbrott, lathet, sociala svårigheter och 

galenhet. I sin helhet visade resultatet att 32% av studenterna beskrev psykisk sjuka och psykisk 

sjukdom i enlighet med stereotypiska drag tillhörande den mediala bilden av psykiskt sjuka och 

psykisk sjukdom.50 

 

 3.4 Lokalpressens självbild  
 

I syfte av att studera lokaltidningarnas självbilder, i ett medielandskap som kräver ständig 

anpassning,51 skrev Mats Hyvönen sin doktorsavhandling Lokalpressens självbilder. 

Studien bygger på en jämförande analys av texter publicerade i fyra olika lokaltidningar i 

Gävleborg där Hyvönen undersökt hur förhållandet mellan de tematiskt likartade texterna står i 

relation till varandra idémässigt.52  

 Hyvönen utgick huvudsakligen från texter ur Arbetarbladet, Gefle dagblad, Söderhamns-

Kuriren och Ljusnan, men även texter från Hudiksvalls tidning och Norrlands-posten ingick i 

undersökningen.53  

 I studien presenterar Hyvönen fyra olika tidsperioder som han menar generellt beskriver 

lokalpressen och dess förändring samt dess självbild över tid, med början år 1920.54  

Under tidsperioden som författaren benämner som konstruktion (1990-2010) presenteras 

lokalpressen och dess kliv bort från den neutrala mittpunkten, till läsarna. Författaren skriver om 

den lokala tidning som ”en del av läsekretsen och den lokala gemenskapen”55 och beskriver 

vidare hur man tagit ett kliv bort från positionen som icke-lokal politisk aktör, till att bli en lokal 

sådan.56 I samband med klivet mot det allt mer lokala, utvecklas det journalistiska berättandet 

och dess dramaturgi och texterna blir allt mer nyanserade. Detta då tidningen blir en del i det 

                                                 
48 Quintero Johnson och Riles, “He acted like a crazy person”, s 150. 
49 Ibid, s. 147. 
50 Ibid, ss. 146, 153 
51 Hyvönen, Lokalpressens självbilder, s. 13. 
52 Ibid, s. 37. 
53 Ibid, ss. 38, 41 
54 Ibid, s. 224 
55 Ibid, s. 231 
56 Ibid,. 
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den rapporterar om, en del utav det lokala.57 Det formas en gemenskap, där den lokala tidningen 

och läsarna blir till ett vi.58  

 Med avhandlingen konstaterar Hyvönen att den självbild lokalpressen inger, är en bild de 

givit sig själva och att dess förändring bottnar i ett samhälle och ett medielandskap i ständig 

utveckling och förändring. Med detta menar författaren att självbilden kan ses som en produkt 

av dess samtid då den förändras i takt med denna.59 Hyvönens studie visade även att 

lokalpressen anpassar sig och därmed är anpassningsbar. Detta är något författaren menar varit 

övergripande för alla tidningar i studien, då det i dess meningsproduktion finns flertalet 

likheter.60  

 Att reflektera över huruvida Hudiksvalls tidning och dess självbild fortfarande är kvar i 

tidsperioden där tidningen är en del av det den rapporterar om, är en intressant tanke att ta med 

sig i uppsatsarbetet. 

 

 3.5 Min uppsats 
 

Min ambition med uppsatsen är att presentera en bild av hur Hudiksvalls tidning hanterat 

rapporteringen kring två tragedier/händelser och tillhörande individer ur en gestaltande och 

pressetiskt perspektiv, samt om och hur man gör skillnad på inblandade individer. 

 Pollacks ”En studie i medier och brott” publicerades 2001, och författarens tvärsnittsstudier 

går att datera än längre bakåt än så. Även Sassons bok ”Crime talk” har några år på nacken då 

den publicerades 1995. Dessa studier är av äldre art och jag upplever att det uppstår 

kunskapsluckor vilket gör att min förhoppning är, att min uppsats ska kunna bidra till att fylla ut 

delar av dessa luckor.  

 Framför mig har jag ett flertal artiklar ur en lokaltidning som berör tre brutala mord som skett 

inom en halvårsperiod i en kommun med knappt 37000 invånare. Gärningsmännen är två män i 

20-årsåldern, båda hemmahörande i närområdet och de är varken elitpersoner eller tidigare 

dömda för grova brott. Min förhoppning är att därmed även att bidra med kunskap till en 

kunskapslucka här, då jag upplever att tidigare forskning tenderar att undersöka större medier, 

så som stora tidningar, nationella tv-program och för allmänheten kända profiler. 

  

                                                 
57 Hyvönen, Lokalpressens självbilder, s. 231 
58 Ibid, ss. 231 – 232 
59 Ibid, s. 233. 
60 Ibid,.  
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4.0 Teoretiska utgångspunkter 
 

4.1 Medier och brott 

 
Pollack beskriver i sin avhandling En studie i medier och brott begreppen, eller snarare 

relationen medier och brott som ett oskiljaktigt par.61 Relationen, som är av den mer 

komplicerade slaget är omdiskuterad, inte minst inom medie- och kommunikationsvetenskapen 

där våldets representation och effekter på individer varit av störst intresse.62 Inom journalistiken 

har relationen erhållit namnet kriminal- eller brottsjournalistik, en avgränsning inom 

journalistiken som för med sig egna traditioner och därmed konsekvenser då den etiskt utmanar 

annan journalistik.63   

 Pollack menar att ett flertal studier visar på det starka inflytandet medierna och 

kriminaljournalistiken har i samhället. Både när det kommer till att ge liv åt nya typer av brott, 

men också i kategoriserandet av vad som anses vara av avvikande eller kriminellt slag. Detta 

samtidigt som medierna kan förändra människors uppfattning och mottaglighet för olika 

beteenden.64 Pollack menar även att studier visat på mediernas benägenhet att rapportera mer 

intensivt om vissa brott än andra. Detta är något man anser kan bidra till en ökning av just den 

typen av brott.65 Även professor i kriminologi Jerzy Sarnecki menar att just sambandet mellan 

mediernas rapportering och anmälda brott är mycket tydligt.66 Huruvida medierna även skolar 

och bidrar till brottsliga handlingar genom avbilder av till exempel våldsbrott är omdiskuterat 

och studerat, speciellt inom psykologin. Man menar att ett ständigt bevittnande av brott i 

medierna i vissa fall riskerar att göra så att den enskilda människans impulskontroller försvagas, 

hämningar släpps, och ett brott inspirerat av det medialt avbildade brottet, begås. Medierna blir 

alltså till en form av guide för den enskilda människan, i hur denne på olika sätt kan agera 

kriminellt.67 Sarnecki drar paralleller där han menar att medierna i sin rapportering kring brott 

kan ses som inspiration och reklam, där allt från tillvägagångssätt och byte finns i tryckt format 

för den intresserade.68 Pollack hänvisar vidare till Surette som mer specifikt tar upp fenomenet 

copycat crimes.69 Surette skriver att medierna och de socialt rekonstruerade brotten är en stor 

                                                 
61 Pollack, En studie i medier och brott, s. 9. 
62 Ibid, s. 57. 
63 Ibid, s. 10. 
64 Ibid, s. 35. 
65 Ibid,. 
66 Sarnecki, ”Brott, journalistik och verkligheten. Kriminaljournalistikens betydelse för samhället”, s. 55. 
67 Pollack, En studie i medier och brott, s. 37. 
68 Sarnecki, ”Brott, journalistik och verkligheten. Kriminaljournalistikens betydelse för samhället”, s. 61. 
69 Pollack, En studie i medier och brott, s. 38.  
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tillgång för copycats och därmed en källa för inspiration.70 Detta samtidigt som medierna och 

kriminaljournalistikens skildringar av brott blir en form av tidsfördriv eller underhållning för 

allmänheten att ta del av. Gärningsmän, brottsoffer och anhöriga profiteras på i försäljning av 

lösnummer, rättegångar bevakas av medier i liknande syfte och på tv rekonstrueras brott på de 

mest dramatiska sätt för att locka tittare.71  

 Pollack menar att gränsen mellan vad som kan klassas som underhållning och vad som är ren 

och skär information blir allt otydligare.72 Detta är något även Sarnecki finner oroväckande och 

han menar att detta leder till att det människor tror om brott och straff och den faktiska 

verkligheten inte alls behöver överensstämma med varandra.73 Sarnecki menar att 

kriminaljournalistiken och dess återgivelse av verkligheten ständigt söker efter dramatiken och 

säregenheten i sitt val av vinkling, och att detta kan bidra till en felaktig bild  

av den verkliga brottsligheten.74  

 

 4.2 Gestaltningsteorin 
 

Då min uppsats avser att undersöka hur två mördare gestaltats i en tidning, kommer jag att 

använda mig av gestaltningsteorin.  

 Gestaltningsteorins styrka ligger i att kunna se hur medierna gestaltar olika problem och/eller 

skildringar av verkligheten, samt hur dessa gestaltningar påverkar mottagaren.75  

 I varje beskrivning av något väljer man vilka delar ur en händelse som anses vara av vikt och 

därmed betonas, och därefter blir till något mer minnesvärt, samt vad som anses vara av mindre 

vikt och således sållas bort ur den skildrade händelsen.76 Detta är något som professorn inom 

medie- och kommunikationsvetenskap Robert Entman förklarar genom att tala om två 

nödvändiga komponenter när det kommer till hur något gestaltas i kommunikationen; salience 

(framträdande) och selectio (urval).77   

 

 To frame is to select some aspect of a perceived reality and make them more salient 

in a communicating text, in such way as to promote a particular problem definition, causal 

interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation for the item described.78 

 

                                                 
70 Surette. Media, crime, and criminal justice, s. 82. 
71 Pollack. En studie i medier och brott, ss. 318, 319. 
72 Ibid, s. 318. 
73 Sarnecki. ”Brott, journalistik och verkligheten. Kriminaljournalistikens betydelse för samhället”,, s. 48. 
74 Ibid, s. 51. 
75 Strömbäck. Makt och medier, s. 216. 
76 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 53. 
77 Ibid, s. 53. 
78 Ibid, s. 52. 
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Entman fortsätter genom att beskriva egenskaper hos gestaltningen som sker inom den 

medierade kommunikationen. Gestaltningen definierar problem, en definition som ofta grundar 

sig i gemensamma kulturella värderingar. Därefter ges en orsak till det definierade problemet. 

Gestaltningens tredje egenskap är enligt Entman, dess förmåga att uttrycka sig moraliskt 

dömande, varav dess fjärde egenskap är föreslå möjliga lösningar på det ursprungliga 

definierade problemet.79 

 Gestaltningens funktioner landar alltså i ett samarbete där det som väljs ut och betonas i en 

händelse får egenskaper att identifiera problem och därmed även förslag på lösningar på 

problemet.80 

 Teorin behandlar därmed även problematiken huruvida mediers val av gestaltning är trogen 

verkligheten eller inte, det handlar om vad de representerar och hur.81 Det är dock viktigt att 

komma ihåg att i varje gestaltning finns det ett stort utrymme för skildring och tolkning baserat 

på personliga erfarenheter.82  

 Att använda sig av gestaltningen inom journalistiken är dessutom ett verktyg för att hantera 

det ständiga flödet av information.83 De journalistiska gestaltningarna är därmed inte bestämda 

utan kan ändras beroende på vilken typ av händelse som ska skildras i rapporteringen.84 

 

 4.3 Dramaturgi 

4.3.1 Verkligheten – nyhetsjournalistens byggsten 

 

Vem, vad, när, hur och varför – sex centrala frågor en journalist i sin rapportering bör besvara så 

rakt, enkelt och konkret som möjligt.85  

 Lektor Marina Ghersetti menar att det är sällan en nyhetsjournalistik text svarar på alla dessa 

frågor och att man därmed kan se den verkliga händelsen som en byggsten eller ett råmaterial. 

Materialet kräver i sin tur en hel del bearbetning innan det är klart för publicering.86 I processen 

och bearbetningen utvecklas och formas materialet till en berättande text, detta för texten ska bli 

begriplig och i sin tur få mening för läsaren.87 Ghersetti menar vidare att berättelsen som formas 

bygger på olika berättartekniker som ser olika ut beroende på kultur och samhälle, men att dessa 

                                                 
79 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 52. 
80 Ibid, s. 53. 
81 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, s. 119. 
82 Strömbäck, Makt och medier, s. 216. 
83 Entman, Matthes och Pellicano, “Nature, sources, and effects of news framing”, s. 179. 
84 Ibid, s. 180. 
85 Häger, Reporter, ss. 38 – 39. 
86 Ghersetti, ”Journalistikens nyhetsvärdering”, s. 216. 
87 Ibid, s. 217. 
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alltid har som utgångspunkt att locka publiken, locka till läsning och förmedla information på 

ett meningsfullt sätt.88 

 4.3.2 Dramatikens berättartekniker 

 

Medieforskaren Gudmund Hernes listar i sin artikel om drama och vinkling i medier, sex olika 

berättartekniker.89 Dessa menar ett flertal forskare att journalister använder sig av för att locka 

till läsning och därmed fånga dennes uppmärksamhet.90 

 

Tillspetsning – Medieinnehåll och detaljer vässas för att kunna komprimeras och framställas på 

ett koncist och tydligt sätt. Detta allt eftersom nyhetsinslag har en begränsad sändningstid och 

journalisten vill väcka intresse till läsning, genom till exempel en tillspetsad formulering i en 

rubrik. 

 

Förenkling - Medietexten bör formuleras på ett lättsmält och förenklat sätt, även text som berör 

invecklade saker. Detta innebär vidare att argument och nyanseringar inte betonas på samma sätt 

som det annars skulle kunna göra.  

 

Polarisering – Utan konflikter, inget drama! Polarisering handlar om hur journalisten genom att 

rikta läsarens fokus uppmärksammar klyftor och konflikter och därmed fångar läsarens 

uppmärksamhet. Skaparen av medietexten vill beröra och väcka känslor och saker och ting ställs 

emot varandra. Detta betyder att förenkling gynnar polarisering eftersom lättförståeliga nyheter 

med en tydlig konflikt prioriteras framför de som är mer komplexa.  

 

Intensifiering – Dramatiska händelser, som till exempel brott eller en större strejk, har en 

tydligare intensitet som lättare lockar läsare. Nyheten blir levande på ett annat sätt än vardagliga 

och vanligt förekommande nyheter.  

En dramatisk händelse är lättare att intensifiera än en ickedramatisk händelse. 

 

Konkretisering – Det som är konkret är både lättare att rapportera om och lättare att ta till sig 

som publik eller läsare. Så, för att effektivt fånga publikens eller läsarens uppmärksamhet bör 

fokus ligga på det tydliga i nyhetshändelsen. Det som är allt för komplicerat och abstrakt bör 

bearbetas och göras mer konkret, i den mån det är möjligt.  

 

                                                 
88 Ghersetti, ”Journalistikens nyhetsvärdering”, s. 217. 
89 Hernes, ”Det mediavridde samfunn”, ss.  187 – 188. 
90 Hernes, ”Det mediavridde samfunn”, ss.  187 – 188. Häger, Reporter, ss. 95 – 109. Ghersetti, ”Journalistikens 
nyhetsvärdering”, s. 217. 
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Personifiering – Den sista tekniken handlar om vikten av att vinkla fokus i nyhetshändelse på 

eller mot en enskild människa, i vissa fall en mindre grupp människor.91 Att vinkla 

uppmärksamhet gör det lättare för kommande publik och/eller läsare att identifiera sig med 

nyheten, något som är kritiskt när det kommer till att på effektivast sätt väcka ett intresse.92  

Lektor Marina Ghersetti lyfter fram personifiering som en av de vanligaste teknikerna inom 

journalistiken då den ökar möjligheten att nå läsaren på ett personligt plan.93 

 

Hernes menar att dessa berättartekniker utvecklas ur mediernas unika miljö och målsättning. 

Därmed påverkas även vad man anser är viktigt i nyheten, det vill säga, vad man prioriterar i en 

händelse och hur man vinklar den aktuella nyheten.94 Även Pollack95 skriver om dramaturgin 

som ytterst aktuell inom just kriminaljournalistiken då kriminalitet och dess avvikelser uppfyller 

dess villkor.96 

 

 4.4 Pressetiken 
 

Pressetiken bottnar i den svenska yttrandefrihetsideologin och skyldigheten samt rättigheten att 

publicera.97 Därför anses det många gånger vara journalistens skyldighet att publicera något i 

syfte av att hålla kommunikationskanalerna öppna och informationen åtkomlig för 

medborgarna.98 

 Pressetiken ingår inte i det juridiska regelverket, något som kan anses vara problematiskt då 

den förlitar sig helt på den enskilda journalistens moral, värderingar och erfarenheter. Vad som 

är rätt och fel, hur något ska uppfattas och vidarebefordras är alltså upp till författaren av texten 

eller mottagaren av texten att avgöra.99  

 Hans-Gunnar Axberg, författaren till boken Pressetik – pressetiska konflikter, regler och 

synsätt, menar att pressetiken därmed inte kan läras in utan är något som föds och utvecklas ur 

den enskilde individens etiska reflektioner.100 Hade det aldrig uppstått konflikter och dilemman i 

medias rapportering, hade pressetiken inte varit nödvändig.101 Axberg skriver att konflikterna 

ofta blir till en övervägning där journalisten bör påminna sig om att dennes arbete cirkulerar 

                                                 
91 Ghersetti, ”Journalistikens nyhetsvärdering”, s. 217. 
92 Hernes. ”Media: Struktur vinkling och drama”, s. 45. 
93 Ghersetti, ”Journalistikens nyhetsvärdering”, s. 217. 
94 Hernes. ”Det mediavridde samfunn”, s. 188. 
95 Pollack, En studie i medier och brott, s. 13. 
96 Ibid,. 
97 Axberg, Pressetik, s. 9. 
98 Ibid, s. 8. 
99 Ibid, s. 7. 
100 Ibid,. 
101 Ibid, s. 14. 
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kring människor. Därmed finns en skyldighet att överväga och undersöka huruvida materialet 

och informationen faktiskt är trogen sanningen. Att något är sanningsenligt är dock inte alltid ett 

tillräckligt stark argument för att få publicera, ur ett etiskt perspektiv. Det är alltså viktigt att 

man vidare ställer sig frågan huruvida texten är respektabel gentemot inblandade människor. 

Journalistiken ska vara god och visa hänsyn.102  

 Utöver det journalistiska ansvaret och därmed hålla den svenska yttrandefrihetens revir öppet 

för medborgarna, finns ett antal så kallade publicitetsregler som en journalist bör förhålla sig 

till.103 

4.4.1 Spelreglerna 

 

För att skydda enskilda individer samt som ett hjälpmedel i den pressetiska djungeln finns 17 

stycken publicistregler. Reglerna har tagits fram av Pressens opinionsnämnd och Allmänhetens 

pressombudsman, PO-PON. Om någon anser att reglementet överskridits i papperstidning, 

alternativt vissa nättidningar, kan denne göra en anmälan. Fallet granskas då av PO och i vissa 

fall även av PON, som i sin granskning tar hjälp av det pressetiska ramverket.104  

 Förhållningsreglerna är etiska, inte juridiska och kan sammanfattas med sex 

huvudrubriker.105
 

 

▪ Ge korrekta nyheter 

▪ Var generös med bemötanden 

▪ Respektera den personliga integriteten 

▪ Var varsam med bilder 

▪ Hör båda sidor 

▪ Var försiktig med namn 
 

 

 

Utöver de pressetiska reglerna finna 13 punkter som går under titeln ”Yrkesetiken”. Dessa 

punkter är regler medlemmar i journalistförbundet måste följa. Punkterna kan sammanfattas 

med två rubriker, journalistens integritet och journalistens anskaffning av material. Det handlar 

alltså om hur journalisten har agerat i sitt arbete samt hur journalisten har gått till väga i 

insamling av material.106 Att bryta mot yrkesetiken gör att journalisten riskerar att anmälas till 

Yrkesetiska nämnden.107  

 

                                                 
102 Axberg, Pressetik, ss. 16 – 18. 
103 Ibid, s. 11. 
104 Axberg, Pressetik, s. 63. och PO-PON. Etiska regler för press, TV och radio 
105 PO-PON, Etiska regler för press, TV och radio 
106 Ibid,. 
107 Häger, Reporter, s. 357. 
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4.5 Motivering av teoretiska utgångspunkter 
 

Att läsa på om kriminologiska teorier och hur brott och brottslighet kommuniceras i media 

upplever jag vara av ytterst relevans, detta i och med att uppsatsens tema är kriminaljournalistik. 

 Dramaturgin och dess tekniker kan själva tolkas som gestaltningar, därmed är min avsikt att 

använda mig av dess tekniker som ett kompletterande element till gestaltningsteorin. Jag ska 

undersöka om det går att identifiera någon av teknikerna i artiklarna jag kommer att analysera, 

samtidigt som gestaltningsteorin breddar analysen av artiklarna. Teorierna kommer under 

arbetsprocessens gång hjälpa till att synliggöra hur ett nyhetsmedium, i det här fallet 

dagstidningen Hudiksvalls tidning, på olika sätt skildrar och beskriver gärningsmannen och det 

brott som denna begått och sedan dömts för. Fokus ligger på att undersöka hur konstruktionen 

av gestaltning sker och hur detta kan leda till att något framställs på ett specifikt sätt.  

 Pressetiken och de pressetiska publicitetsreglerna upplever jag som nödvändiga i besvarandet 

av frågeställning tre då den syftar på att ta reda på hur Hudiksvalls tidning förhållit sig till de 

pressetiska reglerna i sin rapportering. 

 Förhoppningen är att valen av utgångspunkter, som baserats på uppsatsen syfte och 

frågeställningar, ska hjälpa mig besvara just dessa. 
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5.0 Metod och material 
 

 5.1 Motivering av metod 
 

För att på ett rättvist sätt kunna analysera artiklarna och därmed svara på uppsatsens 

frågeställningar, togs beslutet att göra både en kvalitativ studie och kvantitativ studie. Detta då 

valet mellan dem aldrig var självklart.  

 Jag anser att båda metodinriktningarna bidrar till uppsatsen och ökar dess trovärdighet. 

Metoderna har olika styrkor och svagheter, att använda mig av båda för att utnyttja dess styrkor 

anser jag vara ett klokt beslut. 

 

5.1.1 Kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys 

 

Den kvalitativa forskningens styrkor ligger i att undersöka sådant som inte kan mätas med 

siffror. Man tar ett kliv bort från hur mycket, hur många, hur ofta och kliver in i sitt material för 

att söka efter svar på sådant som inte kan mätas och beskrivas med hjälp av siffror och 

tabeller.108 I en kvalitativ innehållsanalys undersöker man alltså textens helhet och dess centrala 

delar på ett annat sätt än i en kvantitativ innehållsanalys. Man är ute efter att förstå den 

bakomliggande innebörden hos medietexten, det vill säga dess latenta mening.109 I och med 

detta fick jag möjlighet att studera texterna på djupet då jag valde att till största del utgå från 10 

stycken artiklar. 

 Uppsatsen är till huvudsak bärande på den kvalitativa innehållsanalysen, där den kvantitativa 

innehållsanalysen finns för att förstärka och svara på frågor som den kvalitativa inte kan på 

samma sätt.110 Det vill säga frågor som kräver siffror i beskrivandet och besvarandet av hur 

mycket, hur många och hur ofta.111 Den kvantitativa innehållsanalysen är därmed användbar 

som redskap när det handlar om förekomster av specifika saker i ett material. Det kan till 

exempel handla om frekvensen av ett visst ord eller argument, alternativt huruvida en specifik 

händelse får eller inte får uppmärksamhet i media eller dylikt.112 Det blir därmed ett fokus på 

sådant som kan mätas och räknas, exempelvis med hjälp av ett redskap så som en tabell.113 Jag 

har därför använt mig av kvantitativ metod för att svara på hur mycket det skiljer i 

rapporteringen kring gärningsmännen, samt frågor rörande pressetiken.  

                                                 
108 Schrøder, “Discourses of fact”, ss. 100 – 102 och Rennström och Wästerfors. Från stoff till studie, s. 13. 
109 Østbye et al., Metodbok för medievetenskap, s. 64. 
110 Ibid,. 
111 Rennström och Wästerfors. Från stoff till studie, s. 13. 
112 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, Wängnerud. Metodpraktikan, s. 198. 
113 Schrøder, “Discourses of fact”, ss. 100 – 102. 



 

 25 

    Även om uppsatsen huvudsakligen är kvalitativ, upplever jag att den kvantitativa metoden har 

stärkt det kvalitativa i undersökandet av konstruktionerna i medietexten. Det handlade alltså inte 

om ett beslut mellan siffror och ord, utan snarare om ett beslut där jag såg en fördel i att använda 

mig av både och i uppsatsen.114  

 Jag utnyttjade verktygen från båda metoderna för att på bästa sätt granska de problem 

som skulle undersökas, för att vidare uppnå ett tillförlitligt resultat i undersökandet av 

uttryck och förhållningssätt i artiklarna ur Hudiksvalls tidning.115    

5.1.2 Validitet och reliabilitet 

 

Begreppet validitet refererar till en studies giltighet och trovärdighet.116 Det vill säga huruvida 

studien har undersökt det den från början avsett att undersöka. Det berör även huruvida val av 

forskningsfråga, metod för datainsamling och analysmetod är rimliga i förhållande till 

uppsatsen, samt om författaren svarat på uppsatsens frågeställning eller om denne svävat iväg 

från dessa.117 En annan viktig källa till validitet, eller giltighet, är att studien förankras i annan 

relevant forskning.118  

 Begreppet reliabilitet åsyftar till studiens tillförlitlighet, det vill säga kvalitén i hur författaren 

har gått till väga och om ett samband finns mellan empiri, analys och resultat, samt huruvida 

författaren erhållit en så neutral position som möjligt i sin studie.119  

Inom kvantitativ forskningen talar man ofta om mätfel där brister i insamlingsmetoder leder till 

låg validitet och brister i materialet leder till låg reliabilitet.120   

 Validitet och reliabilitet åsyftar sammanfattningsvis hur noggrann och konsekvent forskaren 

har varit i sitt arbete.121   

 Under arbetsprocessens har jag varit noga med att beskriva tillvägagångssätt och 

avgränsningar, vilket visar att jag har undersökt det jag från början avsett att undersöka. Detta är 

även något som ökar uppsatsens transparens.122 Jag har arbetat noggrant och systematiskt och 

kontrollerat uppgifter och siffror. Jag anser även att jag har behandlat och hanterat materialet på 

ett korrekt sätt och jag har förankrat min studie i annan relevant forskning.  

                                                 
114 Forskningens hantverk, s. 96. 
115 Ibid, ss. 96 – 97. 
116 Østbye et al., Medbok för medievetenskap, s. 40. 
117 Thornberg och Fejes, ”Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier”, ss. 257 – 258. 
118 Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap, s. 162. 
119 Østbye et al., Medbok för medievetenskap, s. 40 och Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap, s 159, 181 
120 Østbye et al., Medbok för medievetenskap, s. 40 
121 Thornberg och Fejes, ”Kvalitet och generaliserbarhet i kvalitativa studier”, s. 259. 
122 Tjora, Från nyfikenhet till systematisk kunskap, s. 170. 
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 Under arbetsprocessen har jag varit fullt medveten om min position som författare, och jag 

har varit objektiv genom hela processen. Därmed anser jag att uppsatsens validitet och 

reliabilitet är hög. 

 

 5.2 Material 
 

Nyhetsartiklarna som har undersökts är alla publicerade i Hudiksvalls tidning, HT.  

Artiklarna är publicerade under perioden 2016-12-27 – 2017-10-16 samt 2017-05-17 – 2018-04-

14.  

 Valet att enbart förhålla mig till Hudiksvalls tidning var möjligheten att jämföra artiklar kring 

två uppmärksammade brott i samma kommun, som dessutom ligger nära varandra i tid, från en 

och samma tidning.  

5.2.1 Materialinsamling och urval 

 

I insamlingen av materialet utgick jag från mediearkivet Retriever och dess söktjänst. Detta dels 

för att dess sökfunktioner är mer precisa och effektivare samt att jag fick möjlighet att avgränsa 

mig ytterligare.  

 Retriever gav förutom möjligheten att utföra mer detaljerade sökningar, även möjligheten att 

välja vilken eller vilka tidningar som sökningen skulle gälla. Detta gjorde att jag kunde förhålla 

mig enbart till artiklar publicerade av en och samma tidning. 

 För att hitta relevanta artiklar krävdes en mängd olika sökningar. Detta dels för att en av 

männen i vissa artiklar benämns som expojkvännen samt 22-åringen och ibland benämns vid sitt 

namn, Billy Fagerström. Tillsammans med sökningarna expojkvännen och 22-åringen lade jag 

även till namnet på offret, Tova Moberg. Det gjordes även en sökning på tre män och Tova 

Moberg tillsammans, detta då det från början satt tre män anhållna, däribland Fagerström.  

Under insamlingen av artiklar om 20-åringen sökte jag på 20-åringen, 20-åringen Råbo, 

Råbodådet, dubbelmord Råbo samt 20-åring Vanja Nilsson Kjell List. Jag sökte även på 

mannens riktiga namn, något jag valt att inte använda mig av i uppsatsen. Sökningen på namnet 

gjordes för att få ett säkrare resultat i analysen där en fråga rör hur tidningen hanterat 

namnpublicering. Under avsnitt 5.4 Etiska aspekter går det att läsa mer om valet att inte 

använda mig av mannens riktiga namn i uppsatsen.  

 Jag valde att endast ta del av nyhetsartiklar och uteslöt därmed debattartiklar, krönikor, 

insändare och löpsedlar.  

Materialet från databasen Retriever sparades sedan ned i två olika mappar i datorn. Där blev det 

tydligt att rapportering kring Billy Fagerström var fylligare än rapporteringen om 20-åringen. 
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Antalet artiklar om Fagerström var 36 stycken medan antalet artiklar om 20-åringen var 22 

stycken. 

 

 5.3 Avgränsningar 
 

Jag bestämde mig från start att hålla tyglarna hårt och därmed vara strikt när det kommer till vad 

som möjligt kan rymmas i en kandidatuppsats.  

 En avgränsning jag blev tvungen att göra i mån av tid, var att i analysen av artiklarna, med 

fokus på frågeställning ett och två, endast fokusera på den skrivna texten. I analys med 

utgångspunkt ur pressetiken och frågeställning tre valde jag däremot att i viss mån även granska 

bilder tillhörande artiklarna.  

 Även tidsbegränsningen i sökningen av artiklar blev en avgränsning som gjordes. Denna 

avgränsning anpassades efter fallet Tova Moberg och Billy Fagerström av den anledningen att 

fallet fortfarande (maj 2018) omskrivs i Hudiksvalls tidning. Sökningen behandlade artiklar 

publicerade från första rapporteringen om varje gärningsman, 11 månader framåt. 

 

 5.4 Etiska aspekter 
 

I uppsatsen kom jag att undersöka två känsliga fall som involverar ett flertal människor. Den 

största etiska frågan berör publicering av namn, mer specifikt namnen på de båda 

gärningsmännen vars medierade skildringar min uppsats till stor del bygger på.  

Inför uppsatsskrivandet har jag valt att benämna Billy Fagerström vid dennes riktiga namn, i 

vissa fall endast vid för- eller efternamn, medan den andra gärningsmannen kom att benämnas 

som 20-åringen.  

 Att ställas inför liknande etiska val som mitt är inte ovanligt, speciellt inte idag i och med 

internet och dess lättillgängliga information.123 Namnet på 20-åringen är offentlig information 

och jag skulle därmed utan risk för rättsliga problem eller konsekvenser kunna använda mig av 

namnet i uppsatsen. Men hur man än vrider och vänder på denna etiska fråga är det slutligen jag, 

författaren av uppsatsen som måste överväga om det är rätt att namnge en gärningsman som inte 

namngivits av Hudiksvalls tidning, vars artiklar jag har analyserat. 

 Då min uppsats kom att behandla två känsliga fall och därmed människor, har jag valt att 

hanterar namnpubliceringen på samma sätt som Hudiksvalls tidning valt att göra kring både 

gärningsmän och offer. Detta är enligt mig ett etiskt tryggt beslut. 

 

                                                 
123 Bruhn Jensen, “Contexts, cultures and computers: the cultural contexts of mediated communication “, ss. 183 – 
184. 
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 5.5 Materialkritik 
 

Denna uppsats är skriven under våren 2018 vilket betyder att fallet Tova Moberg och Billy 

Fagerström fortfarande är aktuellt och omskrivs i media. När jag skriver detta är fallet uppe i 

hovrätten. Den sista artikeln rörande Fagerström som varit en del i analysen är publicerad den 

14 april 2018, ungefär två månader efter att påföljd meddelats av tingsrätten. Tidsaspekten är en 

avgränsning, men eventuell kritik mot att begränsa sökningen på detta sätt kan vara att mängden 

rapportering skiljer sig i och med att tidsperioden mellan påföljd och sista analyserad artikel 

skiljer sig åt, gärningsmännen emellan. Detta var dock ett val jag gjorde för att i analysen kunna 

ta del av artiklar som berör när gärningsmännen anhållits, fram till artiklar publicerade efter 

rättegång, samt artiklar där i mellan.  

 I valet av att endast erhålla material från en och samma lokaltidning tillkommer även risken 

att ett flertal artiklar är skrivna av en och samma journalist. En nyhetsrapportering är sällan en 

helt genuin återgivelse av verkligheten och i det här fallet betyder det att rapporteringen i 

grunden är baserat på journalistens val och omdöme i vad som ska betonas i rapporteringen, 

samt journalistens berättartekniker.124 I uppsatsen har det inte lagts någon värdering på vem som 

skrivit artikeln. Det har inte heller lagts någon värdering på om artiklarna är skrivna av en och 

samma journalist.  

 

 

                                                 
124 Nord och Strömstedt, Medierna och demokratin, ss. 271 – 273. 
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6.0 Tillvägagångssätt och analysmodell 
 

 6.1 Strukturering och kodning 
 

Sökningarna i Retriever resulterade efter avgränsningarna i ett stort och rikt material. Det rörde  

sig om totalt 58 artiklar rörande 20-åringen och Billy Fagerström. Artiklarna sorterades i två 

olika högar. Den ena tillhörde Fagerström och den andra högen tillhörde 20-åringen.  

 Att sortera sitt material är i många fall oundvikligt och ett steg i analysen som Jens 

Rennström och David Wästerfors lägger stor vikt vid.125 Författarna skriver att sorteringen 

handlar om att hitta variation och innebörd. Med det sagt är det alltså inte mängden material i en 

kvalitativ studie som är utav betydelse, det handlar om kvalitet mer än kvantitet.126  

 Högarna med artiklar sorterades i kronologisk ordning enligt datum för publicering.  

 Efter sortering av materialet läste jag artiklar noggrant ett flertal gånger. Detta är ett 

nödvändigt steg i den kvalitativa analysen då man letar på djupet i materialet. Det handlar om att 

bli grundligt insatt i sitt material och finna dess innebörd.127  

 De 58 artiklarna upplevdes som en hanterbar mängd material, därmed sorterades artiklarna 

inte utefter innehåll, mer än vad som gjordes i insamlingen av det. Det vill säga att jag från 

början uteslöt debattartiklar, krönikor, insändare och löpsedlar. Det fanns dessutom redan ett 

tydligt tema i artiklar då all text handlade om två män som till en början var misstänkta och 

därefter åtalades för mord. 

 Rennström och Wästerfors skriver att det är i sorteringen och läsningen som man hittar vad i 

materialet som är relevant till studien.128 Detta urskildes med hjälp av kodning. 

Kodningen gjordes manuellt med överstrykningspennor i olika färger och skedde i omgångar. 

Jag kodade först och främst utifrån varje teori, som finns att läsa mer om under avsnitt 4.0 

Teoretiska utgångspunkter. Efter att jag hade läst och genomarbetat materialet utifrån teorierna 

kodade jag materialet igen för att leta efter specifika mönster, så som återkommande 

beskrivningar och teman. Även detta gentemot teorierna. 

 Att i uppsatsen ha med en analys av 58 nyhetsartiklar är inte hanterbart, vare sig för mig eller 

framtida läsare. Artiklarna valdes därmed ut efter ett antal teman/rubriker som baserats på min 

kännedom om materialet, något som kan ses som en vidare sortering av innehållet.129  

                                                 
125 Rennström och Wästerfors, ”Att analysera kvalitativt material”. 
126 Ibid, s. 196. 
127 Ibid, ss. 196 – 197. 
128 Rennström och Wästerfors, Från stoff till studie, s. 75. 
129 Ibid, s. 69. 



 

 30 

 Valet att utgå från en begränsad mängd artiklar är även baserat på den kvalitativa metoden 

och dess möjligheter att analysera på djupet, något som varit nödvändigt i denna uppsats. 

De teman som utgör rubrikerna för analysdel 1 är: personporträttet, åtal/rättegång, skuldfrågan, 

dom och efter dom. Rubrikerna beskrivs ingående under kapitel 7.1 Analysdel 1.  

 

 6.2 Gestaltningsanalys 
 

Att använda mig av gestaltningen och dess verktyg i analysen av materialet, var ett naturligt val. 

Detta hjälpte mig både i kodningen av materialet samt i sorterandet utifrån vad som är relevant i 

förhållande till forskningsfrågorna och uppsatsens syfte.  

 Entman menar att gestaltningar i media visar sig i form av metaforer, stereotyper, ord, yttryck 

och i meningsuppbyggnad.130 Därifrån kan man upptäcka gestaltningen genom urval och 

framställning, selectio och salience.131 Entman menar vidare att gestaltningar oftast återfinns i 

textens djup, det vill säga att man får ut mest av att använda sig av en kvalitativ studie för att 

identifiera gestaltningar,132 därmed valet att i analysdel ett studera 10 stycken artiklar på djupet. 

Jag tog även hjälp av Hernes dramaturgiska berättartekniker133 i kodningen av empirin. Detta då 

jag vid genomläsningen av texterna upptäckte att man i många fall använder sig av dess tekniker 

i samband med gestaltningen. 

 

 6.3 Den goda journalisten som analysverktyg 
 

För att öka möjligheten att besvara min sista forskningsfråga utgick jag från PO-PONS sex 

huvudrubriker som presenterats under kapitel 4.4.1 Spelreglerna.  

 Precis som i identifierandet av gestaltningar krävdes en kodning av materialet för att urskilja 

huruvida de pressetiska rekommendationerna har följts eller inte av journalist och tidning.  

Analysdel 2 behandlar alla 58 artiklar. Detta för att kvantitativt kunna besvara vissa frågor.  

Störst fokus har dock riktats mot de artiklar som efter kodning visat sig vara av intresse, av just 

pressetiska skäl. 

   

                                                 
130 Entman, Matthes och Pellicano, “Nature, sources, and effects of news framing”, s. 180. 
131 Entman, Matthes och Pellicano, “Nature, sources, and effects of news framing”, s. 180 och Entman, “Framing: 
Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 53. 
132 Entman, Matthes och Pellicano, “Nature, sources, and effects of news framing”, s. 180. 
133 Se avsnitt 4.3.2 i uppsatsen, Dramatikens berättartekniker  
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7.0 Analysen 
 

I detta kapitel presenteras analysen av artiklarna i kronologisk ordning enligt publiceringsdatum. 

Analysen har delats upp i två delar där del ett beskriver gestaltningen av gärningsmännen och 

del två den pressetiska problematiken kring gärningsmän och offer.  

 Alla artiklar som ligger i grunden för analysen behandlar gärningsmän och brott, samt till 

viss del gärningsmännens offer. 

 I analysen har jag utgått från nedanstående frågeställningar. 

 

• Hur gestaltas gärningsmännen i Hudiksvalls tidning? 

-  Vilka likheter och/eller skillnader finns i gestaltningen?  

 

• Hur förhåller sig Hudiksvalls tidning enligt pressetiken gällande rapporteringen kring 

gärningsmän och offer? 

 

 7.1 Analysdel 1 
 

I analysens första del presenteras fem undersökta artiklar rörande 20-åringen, därefter följer fem 

undersökta artiklar rörande Billy Fagerström. Som presenterat under kapitel 6.1 Strukturering 

och kodning, gjordes urvalet av artiklar utefter fem teman. Anledningen till att artiklarna valdes 

ut efter dessa är dels för att det skiljer sig i mängden artiklar kring gärningsmännen, och dels för 

att jag på ett grundligt sätt valt att närläsa ett urval av artiklarna, och därmed studera 

gestaltningarna i textens djup. Detta för att således på ett tydligt sätt visa framtida läsare hur 

männen har gestaltats i Hudiksvalls tidning. 

 Nedan följer en kort presentation av dessa teman. 

▪ Personporträttet behandlar varsin artikel som jag upplever kan liknas vid porträtt av 

männen. Artiklarna är starkt fokuserade på männen och deras liv innan brottet begicks samt 

gripandet. 

▪ Åtal/Rättegång. En artikel valdes ut baserat på tiden efter att åtal har väckts mot männen. 

▪ Skuldfrågan. Eftersom båda männen genomgick en rättspsykiatrisk undersökning 

betyder det att påföljd inte meddelades i samband med tingsrättens dom. Därför gjordes valet att 

analysera en artikel rörande rapporteringen kring tiden då tingsrätten meddelade att männen 

funnits skyldiga till brott. 

▪ Dom. En artikel valdes ut med fokus på när dom meddelats.  

▪ Efter dom. En artikel valdes ut efter att dom och påföljd meddelats.  
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 De utdrag ur artiklarna som finns att ta del av i varje analyserad artikel är ordagrant 

utskrivna. I vissa fall har det i en hak-parentes skrivits ut information i syfte av att förtydliga 

något. Utdragen är hämtade från en och samma artikel, det vill säga den artikel som presenteras 

i och med tema/rubrik.  

 

 7.2 20-åringen 

7.2.1 20-åringen – personporträttet 

 
Artikel: Den mordmisstänktes väg genom psykiatrin. 

Torbjörn Ingvarsson, Hudiksvalls tidning, 2017-04-05 

 

Artikeln presentar 20-åringen och hans bakgrund, mer ingående än i form av enstaka meningar. 

Ett genomgående tema i artikeln är mannens psykiska ohälsa och hans kontakt med psykiatrin 

tiden innan dubbelmordet i Råbo. 

 
 Övertalad av sin mamma sökte 20-åringen som nu misstänks för dubbelmordet 

 I Råbo, hjälp inom psykiatrin. 

 

Redan i första meningen i ingressen sker en tydlig dramaturgisk personifiering. Detta genom att 

nämna 20-åringens mamma i texten. Detta riktar ett fokus på 20-åringen samtidigt som det 

förmänskligar honom. Att hans mamma hjälpte honom söka vård för sina psykiska svårigheter 

illustrerar en vuxen man som trots sin ålder behövde sin mammas påtryckning för att söka hjälp 

för sin problematik. Detta samtidigt som ordet övertalad gestaltar en envishet hos mannen som 

kan bidra till att läsare tolkar det som att 20-åringen inte ansåg sig vara i behov av hjälp. 

I artikeln skriver man även att han från började sökte hjälp hos ungdomsmottagningen, något 

som påminner läsaren om hur ung den misstänkta mördaren faktiskt är. 

 

Sköterskan [på ungdomsmottagningen] får i förhör frågan om hon någonsin tidigare hjälpt någon så 

snabbt att söka vård. Hon svarar: ”Har aldrig gjort så förut”. 

 

I utdraget skildras en man i akut behov av hjälp, detta i och med sköterskans uttalande. Detta 

gestaltar mannen som skrämmande. Aldrig har sköterskan hjälpt någon söka vård så snabbt. 

Man fortsätter sedan sin rapportering: 

 

 Kvinnan på ungdomsmottagningen har nämligen avslutat med att fråga 20-åringen hur han 

 upplevt deras samtal. Han säger då att han under samtalet funderat på lättaste sättet att döda 

 henne där och då. 
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I ovanstående utdrag klär man av kvinnan hennes titel. Det vill säga, hon är inte längre en 

sköterska utan kvinnan bakom yrkesrollen. Detta kan vara av narrativa skäl, det vill säga att man 

vill undvika upprepning av order sköterskan, men det är även ett sätt att rikta fokus mot en 

enskild individ istället för en yrkesroll. Detta för att personifiera texten och läsaren kan därmed 

lättare identifiera sig med den specifika händelsen. Möjligheten till identifikation stärks även 

genom sköterskans återgivelse av mötet som skildrar en hotbild där hon blir ett offer för  

20-åringens skrämmande tankar. Det sker en form av polariseringen där kvinnan som försöker 

hjälpa mannen och mannens oetiska tankar ställs emot varandra, en polarisering som kan väcka 

känslor som medlidande, sympati men också obehag hos läsaren. 

 I artikeln har man med citat från fyra olika personer i olika positionen inom den psykiatriska 

vården som alla har träffat 20-åringen, vilket i sig stärker trovärdigheten i återgivelsen och 

beskrivningen av mannen. Detta stärker även personifieringen av honom då fyra skilda röster 

lyfter fram karaktärs- och personlighetsdrag hos honom.134 

 Följande utdrag behandlar en återgivelse av en kurators samtal med mannen. 

 

Han [20-åringen] förklarar att han funderade på att strypa henne. Kuratorn frågade om 

 han sa så för att skrämmas eller för att han faktiskt ville döda henne? Både och, blev svaret. 

 

Här sker inte bara en upprepning av hotbilden, utan även bilden av mannen som farlig och 

oberäknelig. Att det sätts ett likhetstecken mellan just psykiskt sjukdom och oberäknelighet 

samt farlighet i media är inte ovanligt.135 Nu har man dessutom grund att i sin rapportering 

tydliggöra 20-åringens psykiska problematik, som dessutom gör mannen farlig och oberäknelig. 

Detta tydliggör det faktum att textens selecito (urval) och salience (framhäva)136 är mannens 

psykiskt instabila sida, det vill säga den sida av honom som gör att mannen kan betraktas som 

en hotfull individ. Detta är en sida som man inte låter undgå läsaren genom att skildra möten 

vårdpersonal haft med honom, där han ett flertal gånger ska ha uttalat sig om viljan att döda 

dem. 

 I texten nämner man även mannens pappa, som i förhör berättat om vad sonens överläkare 

sagt. 

 
I polisförhör berättar 20-åringens pappa så här: När de hämtade hem sonen pratar de med en 

manlig överläkare som sa att det är vanligt med tvångstankar bland ungdomar. 

Så länge det inte kommer till handling var det ingen fara. 

                                                 
134 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, s. 170. 
135 Rasmussen och Höijer, Mediebilden av psykisk sjukdom och psykiatrin i samband med våldsbrott, s. 8. 
136 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 53. 
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Att ha med pappans korta uttalande är ytterligare ett sätt att personifiera 20-åringen. 20-åringen 

har inte bara en mamma, han har också en pappa. Dessutom sker en tydlig polarisering i texten i 

och med den sista meningen, eftersom 20-åringens tankar uppenbarligt övergick till handling.  

Samtidigt som det finns en underliggande konflikt i texten i och med skildringen av en sjuk son, 

oroliga föräldrar och vården, är beskrivning av honom som sonen och patienten även ett sätt att 

personifiera mannen. Detta då man låter två skilda röster, en professionell och en familjär, uttala 

sig om mannens psykiska problematik.  

 Att ha med utdrag från föräldrarna ökar även chansen att läsaren kan identifiera sig med 

texten då den skildrar en mamma och en pappa som förlitat sig på vårdens slutsatser i en 

situation där de försökt hjälpa sin son med dennes problematik.  

Vidare kommer slutsatsen, enligt pappans utsago, det vill säga att sonens problematik är vanlig 

bland tonåringar och därmed inget föräldrarna behöver oroa sig över. Samtidigt speglas en 

tydlig konflikt kring ämnet vanligt då vårdpersonalen inom den institution som troligen bidragit 

till slutsatsen vanligt, i förhör gestaltat mannen med ord som farlig, skrämmande, jätte jättesjuk 

[psykiskt sjuk] och obehaglig. Detta är beskrivningar som knappast återger en bild av 20-

åringen som en vanlig tonåring, utan snarare en man som varit oberäknelig och hotfull. 

 
Läkaren [psykiatrin]: ”Där och då. Jag tänkte ’ska jag ta ner namnskylten’ som satt vid dörren”. 

 

Man personifierar mannen och hans psykiska sjukdom från två skilda, konfliktartade vinklar 

vilket således leder till en polarisering i texten. Utdraget ovan skildrar en av läkarnas mer 

dramatiska tankar under ett möte med 20-åringen, ett möte som uppenbarligen lett till ett sådant 

obehag att läkaren inte vill att mannen ska veta vad han/hon heter.  

 Inget i Hudiksvalls tidnings rapportering om vårdpersonalens återgivelser av mannen får 

honom att framstå som vanlig eller normal, ändock upplevs det som att det är just den 

information som föräldrarna har fått av överläkaren. 

 I analysen fann jag att artikeln innehåller tre typer av personifiering. Journalisten berättar inte 

bara en historia om en 20-årig man med psykiska svårigheter utan ger honom även liv genom att 

i förbifarten nämna hans föräldrar. Man har dessutom med utdrag och citat ur förhör från fyra 

personer inom psykiatrin som alla har träffat mannen och som alla signalerar en hotbild och en 

oberäknelighet hos honom. Den sista personifieringen sker när man benämner åklagaren vid 

namn. 

 
[…] åklagaren Christer Sammens hävdar att bevisningen kommer att leda till en fällande dom. 
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Att namnge ombud från rättsväsendet gör att texten får en annan slagkraft, än om man endast 

hade refererat till själva titeln åklagare. Detta menar jag, är det tredje sättet journalisten 

personifierar samt intensifierar innehållet. Detta fortsätter genomgående i alla artiklar som 

presenteras i analysen, då de allra flesta innehåller kommentar från åklagaren, som alltid nämns 

vid namn. För att undvika upprepning i min analys kommer jag i fortsättningsvis inte att ta upp 

personifiering i form av att namnge åklagaren, varken i artiklarna om 20-åringen eller Billy 

Fagerström. 

 20-åringen och presentationen av honom är starkt fokuserad på hans psykiska ohälsa. I Media 

Depictions and the Priming of Mental Illness Stigma137 kan man läsa om hur psykiskt sjuka och 

psykisk sjukdom framställs i media. Man menar att det vanligt att psykisk sjukdom ofta 

framställs i samband med våld och därmed även kan bidra till förutfattade meningar. Detta leder 

till att psykisk sjuka människor ofta ses som farliga och benägna att begå våldsamma brott.138 

De förutfattade meningarna växter alltså fram ur mediernas val av vad man väljer att framhäva, 

det vill säga textens salience139 och bidrar till en skev bild om psykiskt sjukdom och psykiskt 

sjuka hos allmänheten.140 

 I sin helhet upplever jag att hela artikeln har en underliggande polarisering. Detta då det i 

brödtexten sker en form av velande fram och tillbaka, från beskedet föräldrarna fick där det 

upplevs som att de inte behövde vara orolig över sin sons mående, till psykiskt sjuk och hotfull 

enligt vårdpersonalen. Det blir en konflikt mellan sonen och patienten samtidigt som en konflikt 

kring vad som är vanligt beteende hos tonåringar och vad som inte är vanligt växer fram.  

Den sistnämnda konflikten är inte ovanlig när det kommer till brottslingar med en psykisk 

problematik. Speciellt vanligt är den när det som i 20-åringens fall finns en tidigare registrerad 

kontakt med psykvården, där det har signalerats om en psykisk problematik. Det blir en fråga 

om vem som bär skulden. I sin studie Media portrayal of mentally disordered offenders skriver 

Jodie Alder om att det i rättsliga fall, liknande 20-åringens, ofta riktas kritik mot psykvården och 

andra institutioner, utöver den sjuke.141 Samtidigt som den misstänkte 20-åringen framställs som 

psykisk sjuk i och med vårdpersonalens återgivelser, finns i grunden även en underliggande 

konflikt som riktar kritik mot de ansvariga inom vården. Alder menar att det i många fall där 

gärningsmannen har en historik av psykisk sjukdom samtidigt tydliggörs brister i samhället och 

dess institutioner där hanteringen av de sjuka är det stora problemet och inte patienten i sig.142  

                                                 
137 Chan och Yanos, Media Depictions and the Priming of Mental Illness Stigma. 
138 Ibid, s. 2. 
139 Ibid, s. 14 och Entman. “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 53. 
140 Ramussen och Höijer, Mediebilden av psykisk sjukdom och psykiatrin i samband med våldsbrott, s. 3. 
141 Alder, “Media portrayal of mentally disordered offenders”, s. 18. 
142 Ibid, ss. 18 – 19. 
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Vid återbesöket den 15 december sjukskrev läkaren 20-åringen till den 31 januari. Sju dagar 

senare, den 22 december mördas två personer i Råbo. 

 

Journalisten avrundar artikeln med en förenkling av rapporteringen som gestaltar ovannämnda 

konflikt. Att tillägga är att studier visat att psykiska sjuka har en större tendens att begå 

våldsbrott men att det ofta krävs andra faktorer innan ett brott sker. En sådan faktor kan vara att 

den sjuke blir eller är arbetslös.143 Förvisso framgår det inte om 20-åringen sjukskrevs från sitt 

jobb, men han arbetade alltså inte under perioden då morden begicks, av artikeln att döma.  

Avrundningen av artikeln blir ett förtydligande av psykvårdens inblandning och möjliga 

snedsteg i behandlingen av 20-åringen, där frågan om vem som bär skulden och vem som är 

problemet, brottslingen eller vården,144 lämnas öppen för tolkning av läsaren.  

 

  7.2.2 20-åringen – åtal/rättegång 
 
 
Artikel: Misstänkt hänvisar till sitt ”andra jag” 

Roxanne Nilsson, Hudiksvalls tidning, 2017-04-25 

 

Rubriken Misstänkt hänvisar till sitt ”andra jag” är delvis ett citat där man syftar till den 

misstänkte mördarens psykiska problematik. Det finns som jag nämnde ovan i kapitel 7.2.1 20-

åringen - personporträttet, studier som visar att psykisk sjukdom ofta framställs i samband med 

våld, och att psykisk sjuka människor därmed kan upplevas som farliga av andra människor i 

samhället.145  

 Den misstänkta gärningsmannen har, när artikeln publiceras, inte genomgått den stora 

rättspsykiatriska undersökningen än. Däremot har det genomförts en så kallad paragraf sju 

undersökning på mannen. En paragraf sju undersökning är en mindre undersökning av en 

persons psykiska välmående, där läkaren efter ett kortare möte med personen vidarebefordrar 

sina rekommendationer till domstolen.146 Undersökningen av 20-åringen visade på stark 

misstanke om psykisk störning. 

 I artikelns ingress förtydligar man vad ett andra jag är för något. 

  

                                                 
143 Kopel, David B. Cramer, Clayton E, “Reforming mental health law  to protect public safety and help the  
severely mentally ill”, s. 717. 
144 Alder, “Media portrayal of mentally disordered offenders”, s. 18. 
145 Chan och Yanos, Media Depictions and the Priming of Mental Illness Stigma, 2. 
146 Rättsmedicinalverket, Rättspsykiatrisk undersökning. 
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I förhör har den mordmisstänkte 20-åringen hänvisat till sitt ”andra jag” – en person som tar 

över och styr hans handlande. 
 

 

Det är tydligt att man inte vill riskera att läsaren missuppfattar vad citatet i artikelns rubrik 

betyder och en förklaring av vad ett andra jag är för något görs. Framställningen av mannen 

som farlig blir därmed än tydligare i och med förklaringen som gestaltar en man som inte kan 

kontrollera sig själv. Det kan även vara av dramaturgiska skäl som journalisten valt att tillspetsa 

artikelns rubrik, för att sedan vidareutveckla innebörden i ingressen. Hur än tänket bakom 

formuleringen har varit, förtydligar detta det onormala och avvikande hos mannen. Journalisten 

skildrar hans problematik inför de normala. Det uppstår alltså ett vi och dom tänkande, där vi 

normala är läsarna och dom icke normala är 20-åringen.147 Texten skildrar därmed en konflikt. 

Stereotypen av den misstänkta gärningsmannen som farlig på grund av sin möjliga sjukdom 

stärks vidare i artikel när man ett flertal gånger repeterar beskrivningen av hans möjliga 

psykiska problematik som anledningen till mannens oberäknelighet.  

 

 

 20-åringen hänvisar i förhör till att det finns en annan variant av honom själv i hans sinne. Det  

ska i sin tur kunna vara anledningen till att han inte minns utifall han var på plats i Råbo, menar 

han. Den ”andra personen” ska vara väldigt arg och har fått mannen att göra vissa saker 

omedvetet tidigare, enligt 20-åringen. 

 

Ordvalet variant i texten är intressant då det öppnar upp för ett flertal tolkningar. Det kan också 

upplevas som en relativt lättsam skildring av den del av 20-åringen som han själv, enligt texten, 

menar kan vara en bidragande orsak till en minneslucka som i sin tur gjort att han inte minns om 

han befunnit sig i Råbo.  

 Samtidigt som den andra varianten av honom uppenbarligen orsakar minnesförlust, bekräftar 

20-åringen även att den andra varianten får honom att göra saker omedvetet. Varianten är 

dessutom arg. Detta skildrar på ett mycket tydligt sätt det oberäkneliga och farliga hos mannen. 

20-åringen gör alltså saker när han är arg, saker som han sedan inte minns, och nu står han åtalad 

för dubbelmord. 

 
 20-åringen har sedan hösten 2016 medicinerats med antidepressiva medel. Han har beskrivit 

att han saknar empati, och att han känner ett förakt mot människor. 

 

Utdraget visar på en personifiering, riktat helt och hållet mot en individ, där individen själv står 

för beskrivningen av sig själv som empatilös. Gestaltningen av mannen som psykisk sjuk 

                                                 
147 Alder, “Media portrayal of mentally disordered offenders”, s. 18. 
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framställs alltså med en form av självklarhet då beskrivningen av honom kommer från honom 

själv.148  

 20-åringen hade enligt domen149 ingen personlig relation till sina offer. Därmed upplevs hans 

beskrivning av sig själv som en person som känner förakt mot människor logisk i förhållande till 

brotten han står åtalad inför. I tidningens återgivelse finns inget mer specificerat än så, mannen 

kände ett förakt mot människor i sin helhet, punkt. Det finns alltså inget tydligt urval i vilken typ 

av människor, det vill säga, inga personliga, rasistiska eller homofobiska preferenser i vilka 

människor han känt förakt gentemot. Att det heller inte verkar finnas ett tydligt motiv i fallet 

dubbelmordet i Råbo ökar det bisarra i händelsen, något Joel Rasmussen och Birgitta Höijer i 

studien Mediebilden av psykisk sjukdom och psykiatrin i samband med våldsbrott menar ökar 

benägenheten att nyheten blir väldigt uppmärksammad.150 Författarna menar även att det i sådana 

fall oftast läggs ett stor fokus i rapportering vid den psykiska ohälsan151, något jag upplever 

stämmer helt och hållet i fallet om 20-åringen. 

 

I mitten av december fördubblades dosen av läkemedel, enligt polisens förundersökning. Efter 

att dosen ökats ska 20-åringen ha mått bättre, men så småningom har det blivit sämre.  

20-åringen har berättat att den andra personen försvann — och kom tillbaka. 
 

Utdraget bidrar till en upprepning av 20-åringens oberäknelighet, något som författarna av 

studien ”He acted like a crazy person” menar är den vanligaste skildringen av psykisk sjuka i 

media jämte våldsam, barnslig och farlig.152 Även i Rasmusson och Höijers studie framkommer 

ett mönster i skildringen av den psykiskt sjuke brottslingen i media som irrationell och 

oberäknelig.153  

 Oberäkneligheten hos 20-åringen gestaltas tydligare i och med meningens uppbyggnad. Att 

använda sig av ett långt bindestreck på ett sådant sätt som tidningen gör i slutet av meningen, 

dramatiserar och intensifierar beskrivningen och gestaltar därmed 20-åringens nyckfulla sida än 

mer. 

 Att repetera information som det görs i detta fall, är ett sätt att förstärka det man vill 

framhäva i texten, det vill säga nyckeln till det Entman definierar som salience.154 Genom att 

                                                 
148 Strömbäck, Makt medier och samhälle, s. 116. 
149 Hudiksvalls tingsrätt, B 2486-16, 2017-06-30. 
150 Rasmussen och Höijer, Mediebilden av psykisk sjukdom och psykiatrin i samband med våldsbrott, ss. 3, 13. 
151 Ibid,. 
152 Quintero Johnson och Riles, “He acted like a crazy person”, s. 148. 
153 Rasmussen och Höijer, Mediebilden av psykisk sjukdom och psykiatrin i samband med våldsbrott, s. 14. 
154 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 53. 
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upprepa informationen på ett sådant sätt, är det troligare att mottagaren kommer att minnas 

den.155  

 Samtidigt som 20-åringens oberäkneliga och farliga sida skildras, påminns läsaren även om 

konflikten där psykiatrin faktiskt har haft kontakt med den misstänkte mördaren innan 

dubbelmordet, och således varit medveten om hans tankar om att mörda. Det blir en än en gång 

en polarisering som skildrar de möjliga bristerna inom psykiatrin och vården av mannen. 

 
 Att 20-åringen haft idéer om att mörda vittnar både bekanta och journaler från psykiatrin 

om […] 

 

Med källor som bekanta till 20-åringen samt medicinska journaler skildrar man alltså den 

misstänkte mördaren och det faktum att han redan innan dådet uttalat sig om sina idéer att döda 

människor. Detta förtydligar ytterligare polariseringen och därmed tankarna om huruvida vården 

agerade rätt eller fel i behandlingen av 20-åringen.  

 
 

7.2.3 20-åringen – skuldfrågan 
 
 
 
Artikel: Vägen till och från brottsplatsen – så flydde han. 

Roxanne Nilsson, Hudiksvalls tidning, 2017-05-04 

 

I anslutning till artikeln där man meddelar att tingsrätten finner 20-årigen skyldig till mordet på 

Vanja Nilsson och Kjell List i Råbo den 22 december, publicerar man en artikel där man i detalj 

beskriver den aktuella kvällen och natten för morden. 

 

Det som startade med några google-sökningar hemma på datorn slutade med ett blodigt 

knivdåd i Råbo – och en natt på flykt. 

 

Ingressen i artikeln är tillspetsad och förenklad, där man i en enda mening på ett koncist sätt 

gestaltar tiden innan mordet, tiden för själva mordet och tiden efter mordet, det vill säga fram 

till dess att 20-åringen grips. Ett blodigt knivdåd gestaltar brutaliteten och dramatiken i dådet 

och bidrar till en obehaglig bild som läsaren enkelt kan se framför sig. 

 Ingressen ger även en bild av 20-åringen som, återigen, oberäknelig. Man får en känsla av att 

dådet trots viss planering, ändå var ett snabbt taget beslut. 

 

                                                 
155 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 53. 
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Strax innan lunchtid görs flera Google-sökningar på mannens dator i hemmet. Han [20-

åringen] tittar på flera Rubriks kub-lösningar innan sökningar på Försäkringskassan görs. 

Sedan börjar 20-åringen utforska Råbo. […] sedan görs en detaljerade sökningar på Vanja 

Nilsson och hennes adress. Samma sökning görs på Facebook. Kjell List kollas även upp, 

både på hitta.se och Facebook. 

 

Att skriva om hur 20-åringen dagen för mordet varvar sina internetsökningarna på rubriks kub-

lösningar med sökningar på det som senare kom att bli hans mordoffer, gestaltar något som kan 

anses vara på gränsen till surrealistiskt. Det förtydligar även gärningsmannens unga ålder, då 

rubriks kub kan anses vara något för den yngre generationen. Samtidigt finns det studier som 

visar på att gärningsmän som planerat sina dåd är intelligentare än de som inte planerar sina dåd, 

detta menar författarna till den vetenskapliga artikeln Neuropsychological and Intellectual 

Differences Between Types of Murderers.156 20-åringen har enligt artikeln sökt online på sina 

offer, vilket visar att det fanns en form av planering bakom dåden. Mängden plattformar som 

använts för att kolla upp offren förtydligar denna planering och han kan därmed framstå som 

relativt noggrann. Därmed kan rubriks kuben även tolkas som ett tecken på intelligens hos 20-

åringen.  

 Samtidigt skriver författarna till ovannämnda artikel att gärningsmän med allvarlig 

psykopatologi vanligtvis är mer benägna att begå oplanerade och impulsiva brott än andra 

gärningsmän.157 I det här fallet är det en viktig aspekt att ha med i analysen då artikeln Vägen 

till och från brottsplatsen – så flydde han är en av få där 20-åringens psykiska besvär knappt 

omskrivs. Artikeln är alltså en av få i min analys, som gestaltar gärningsmannen utifrån honom 

som person och inte hans psykiska besvär. 

 Även ordvalet utforska gestaltar mannens planering av morden. Utforska skildrar någon som 

försökt ta reda på saker och därmed undersökt något. Det kan alltså tänkas skildra en person 

som vill att saker och ting ska gå som planerat. Ordvalet knyter därmed ann till artikelns rubrik. 

 
Strax efter klockan 15 på eftermiddagen anländer mannen till Hudiksvall. Han besöker 

försäkringskassan – där får han veta att han nekas sjukersättning. Den 15 december sjukskrevs 

20-åringen, efter ett återbesök på Hudiksvalls psykiatriska mottagning. I förhör har en bekant 

beskrivit hur arg han var efter besöket. 

 

Ungefär sju timmar innan 20-åringen knackar på hemma hos Vanja Nilsson I Råbo besöker han 

försäkringskassan där han får ett beslut som inte är till mannens fördel. Detta gestaltar än en 

                                                 
156 Hanlon et alt., “Neuropsychological and Intellectual Differences Between Types of Murderers”, s. 938. 
157 Ibid, s. 935. 
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gång ett bristfälligt system som verkade i nackdel för 20-åringen.158 En bekant till 20-åring ska 

vidare ha uttalat sig om hur arg 20-åringen varit efter sitt besök hos försäkringskassan. Detta ger 

en bild av en man som på grund av försäkringskassans beslut ska ha varit upprörd och således 

samma kväll tog livet av två oskyldiga människor. Precis som i artikeln Den mordmisstänktes 

väg genom psykiatrin159 skildrar detta en polarisering, där samhället inte stöttar den sjuka 

tillräckligt. Man gestaltar en situation och en person som lämnats ensam, trots intyg och 

problematik och således, som artikeln vidare beskriver, försökt lösa problemet själv. 

 

20-åringen försöker i en snapchat-konversation få med en bekant på att ”invadera hus och 

ta deras pengar.” ”Vet ett ställe med bara massa gammlingar [felstavat i artikel]”, skriver 20-

åringen och beskriver dem som ”izi target”, enkla mål. Snapchat-vännen svarar bara ”tok”. 

 

Trots att artikeln i sig är starkt personifierad då den till huvudsak behandlar 20-åringen och hans 

aktiviteter dagen för mordet, blir personifierandet i artikeln stärkt i och med utdraget ur 

Snapchat-konversationen som 20-åringen ska ha haft med en bekant. I sin återgivning har man 

valt att publicera konversationen ordagrant. Läsaren får därmed en bild av vem 20-åringen är i 

form av hans sätt att uttrycka sig, ordval och felstavningar.  

 Konversationen beskriver också konflikten mellan samhället och den sjuke eftersom det i 

artikeln framstår som att idén om att invadera hus och stjäla från gamlingar grundar sig i 

försäkringskassans beslut att inte ge mannen någon sjukersättning. Kanske var det så att 

försäkringskassans beslut var det som skulle få bestämma om Vanja Nilsson och Kjell List 

skulle dö eller inte, det är i alla fall så det framstår i texten. Tydligare blir det när man går 

tillbaka i artikeln och påminns vad mannens sökningar på internet involverat. 

 Utdraget ur artikeln gestaltar även den målmedvetenhet och faktiska planering som fanns 

bakom dubbelmordet, det vill säga mannens rovdjurliknande sida.160  

 
Innan 20-åringen lämnar bion säger han till två personer i personalen att han ska ”gå och göra 

något riktigt illa”. Han säger att ”antagligen kommer jag att dö eller så kommer ni att se något 

om mig i tidningen imorgon”.  

 

Artikeln är till stor del skriven i presens, något som bidrar till en intensifiering av innehållet då 

texten snarare kan liknas vid en levande berättelse än en vanlig nyhetstext. 

 Just i detta stycke blir denna intensifiering än mer stärkt då mannens uttalanden möjligen kan 

tolkas som surrealistiskt samtidigt som han, trots allt, var ärlig om vad han planerade att göra.  

                                                 
158 Alder, “Media portrayal of mentally disordered offenders”, ss. 18 – 19. 
159 Torbjörn Ingvarsson ”Den mordmisstänktes väg genom psykiatrin”  
160 Hanlon et alt., “Neuropsychological and Intellectual Differences Between Types of Murderers”, s. 944. 
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Tidigare rapportering161 visar att mannen uttalat sig om sina tankar om att döda och sin förakt 

gentemot människor till personal inom psykiatrin. Det framstår dock som att mannen ändå inte 

fick den hjälp han behövde. Han uttalar sig senare om något liknande till personalen på en 

biograf. Här gestaltas vidare den genomgående konflikten, som banar väg för en fråga jag nästan 

vågar påstå att de flesta av artikelns läsare ställt sig. Kunde mannens rop på hjälp varit 

tydligare? 

7.2.4 20-åringen – dom 
 
 
 
Artikel: Råbodådet: ”Hade för avsikt att döda”.  

Torbjörn Ingvarsson, Hudiksvalls tidning, 2017-07-04 

 

20-åringen, som tidigare funnits skyldig till dubbelmordet, har genomgått en rättspsykiatriska 

undersökning som visat att mannen har en allvarlig psykisk störning. Han döms av tingsrätten 

till rättspsykiatriskt vård med särskild utskriftsprövning.  

 

Bland annat har det från mobilen [tillhörande 20-åringen] gjorts sökningar på kartor i 

området [Råbo] under natten. 

 

I analysen av artiklarna gällande 20-åringen och dubbelmordet i Råbo upplever jag att en 

förändring sker allt eftersom tiden går i hur mannen gestaltas. Både i artikeln ”Vägen till och 

från brottsplatsen – så flydde han”162 och i Råbodådet: ”Hade för avsikt att döda” skiftar 

gestaltningarna från den oberäkneliga, psykiskt sjuka 20-åriga mannen till en beskrivning där 

mannen upplevs ha varit fullt medveten och mördat Vanja Nilsson och Kjell List utifrån en 

detaljerad plan. Detta med tanke på att både ”Vägen till och från brottsplatsen – så flydde han” 

och Råbodådet: ”Hade för avsikt att döda” framhäver hans planerande under dagen och natten 

för mordet på ett tydligare sätt än tidigare artiklar. Detta är även något som artikelns rubrik talar 

för, det vill säga medvetenheten hos mannen i och med planerandet av morden. Råbodådet: 

Hade för avsikt att döda gestaltar en person som varit fullt medveten och som med uppsåt och i 

syfte sökt upp två personer som han senare har dödat.  

 Jag upplever att förändring i vad man väljer att framhäva, sker i samband med att tingsrätten 

meddelar att de finner mannen skyldig till dubbelmordet. Att poängtera är att man i tidigare 

                                                 
161 Torbjörn Ingvarsson, ”Den mordmisstänktes väg genom psykiatrin” 
162 Nilsson, Roxanne, ”Vägen till och från brottsplatsen – så flydde han” 
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artiklar har skrivit om 20-åringens internetsökningar på offren, denna information har dock inte 

fått lika stort uppmärksamhet då.163 

 
Det finns ingen förklaring till vad 20-åringen kan ha haft för vinning och syfte med morden. Och 

det saknas ett mordvapen som binder 20-åringen till brottet. 

 

Här skildras tydligt det jag benämner som skiftningar i hur mannen gestaltas. Det finns ingen 

förklaring till varför Vanja Nilsson och Kjell List mördades, vilket skildrar det oberäkneliga och 

farliga hos mannen. Här gestaltas ett mord som skett på grund av vansinne och dålig 

impulskontroll, aspekter som ofta återfinns i våldsbrott där gärningsmannen är psykiskt sjuk.164 

Samtidigt har man enligt tidningens rapportering inte funnit något mordvapen, vilket ändock 

tyder på viss planering då man får anta att mordplatsen och närliggande område undersökts 

grundligt efter dådet. Man har dessutom kunnat spåra mannens flyktväg165 i form av blodspår då 

han blödde i och med skärskadan. Ändå har man inte återfunnit mordvapnet. I artikeln Misstänkt 

hänvisar till sitt andra jag166 skriver man om 20-åringen och skildrar hans beskrivning där han 

påstår att han ska ha två personer inom sig. I denna artikel är det nästan som att de två 

personerna mannen påstår sig ha inom sig, blir framträdande i texten. 

 
Det saknas alltså ett motiv till brottet, men tingsrätten bedömer att de tvångstankar som  

20-åringen sökt hjälp för är vad som får honom att döda två personer denna decemberkväll. 

 

För att minska antalet mord och för att minska de våldsattacker som sker mot främmande 

människor, är det ytterst nödvändigt att människor med allvarlig psykisk problematik får den 

vård de är i behov av.167 I 20-åringens fall påbörjades en undersökning över vilken slags 

personlighetsstörning han kunde tänkas ha. Undersökningen fullföljdes aldrig.168 Samtidigt visar 

statistiken att majoriteten av psykiskt sjuka gärningsmän som begår våldsbrott lider av en 

personlighetsstörning.169  

 I utdraget från artikel sker alltså en polarisering. Det gestaltas en konflikt som tydligt visar att 

20-åringen mördade Vanja Nilsson och Kjell List men att detta dels ska ha skett på grund av 

mannens psykiska problematik, en problematik som han dessutom sökte hjälp för en tid innan 

                                                 
163 Nilsson, Roxanne, ”Misstänkt hänvisar till sitt andra jag” 
164 Hanlon et alt., “Neuropsychological and Intellectual Differences Between Types of Murderers”, s. 938. 
165 Nilsson, Roxanne, ”Vägen till och från brottsplatsen – så flydde han” 
166 Nilsson, Roxanne, “Misstänkt hänvisar till sitt “andra jag”” 
167 Kopel, David B. Cramer, Clayton E. “Reforming mental health law  to protect public safety and help the  
severely mentally ill”, s. 715. 
168 Nilsson, Roxanne, “Misstänkt hänvisar till sitt “andra jag”” 
169 Kopel, David B. Cramer, Clayton E. “Reforming mental health law  to protect public safety and help the  
severely mentally ill”, s. 717. 
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morden begicks. Det blir återigen i enlighet med Alder170 en fråga om vem som bär skulden.171 

Samhället, institutionerna, 20-åringen, eller alla tre? 

 
Åklagaren har beskrivit brottet som bestialiskt, tingsrätten förklarar att ett stort antal hugg 

utdelades och att attacken skedde helt utan provokationer. 

 

Ordet bestialiskt med synonymer som rått och djuriskt gestaltar återigen 20-åringens 

rovdjursliknande sida.172 Det fanns en plan och ett mål, Vanja Nilsson och Kjell List skulle dö.  

Beskrivningen av mannens brott som bestialiskt gestaltar ett rovdjur som planerade och 

fullföljde sin plan, det vill säga, mördade två personer som han tidigare gjort sökningar på över 

internet. Att man dessutom återger attacken som en händelse utan provokation gör skildringen 

än mer rå, oberäknelig och obehaglig. Detta gestaltar återigen drag hos gärningsmän med 

psykisk ohälsa, samtidigt som det gestaltar drag som forskare menar återfinns hos den 

rovdjursliknande och planerande mördaren,173 det vill säga drag som vanligtvis kopplas ihop 

med gärningsmän som inte lider av psykisk ohälsa.174 Samtidigt strider gestaltningen av 20-

åringen mot andra atypiska drag hos denna kategori av mördare. Detta eftersom det enligt 

artikeln inte fanns något tydligt syfte med morden, vilket istället beskriver den impulsiva, 

psykiskt ostabila mördaren.175 

 7.2.5 20-åringen - efter dom. 
 
 
Artikel: Råbomördaren blir av med sitt körkort.  

Daniel Gustavsson, Hudiksvalls tidning, 2017-10-17 

 
Här erhåller 20-åringen för första gången ett alias utöver 20-åringen/den misstänkte mördaren. 

Artikeln är publicerade några månader efter dom och påföljd.  

 ”Råbomördaren” väcker uppmärksamhet och en läsare som har hängt med någorlunda i 

svängarna kan direkt koppla till vem artikeln handlar om. Den 20-åriga mördaren väcker inte 

samma igenkänningsfaktor då fallet vid tidpunkt för artikelns publicering är löst och därmed 

inte lika aktuellt för tidningen längre. 

                                                 
170 Alder. “Media portrayal of mentally disordered offenders” 
171 Ibid, ss. 18 – 21. 
172 Hanlon et alt., “Neuropsychological and Intellectual Differences Between Types of Murderers”, s. 944. 
173 Ibid, s. 945. 
174 Ibid, s. 940. 
175 Ibid, ss. 935, 938. 
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 Första delen i artikeln är en ren intensifiering. Nyheten är av intresse då den behandlar 20-

åringen som dömdes för dubbelmordet. Att en person, okänd för tidningens läsare förlorar sitt 

körkort, skulle knappast vara nyhet. 

 
  I julas knivdödade han Kjell List och Vanja Nilsson i Råbo. Nu blir den man som dömts  

  för dubbelmordet av med sitt körkort. 
 

 

Här är knivdödade ett intressant ordval. Det gestaltar i all sin enkelhet en brutalitet, jämfört med 

vad mördade eller dödade skulle ha gjort. Ordvalet bidrar till en stereotypisk bild av en hjärtlös 

mördare.176 I artikeln intensifieras brutaliteten än mer när man skriver ut tidpunkten för mordet. 

 

Det var sent på kvällen, två dagar innan julafton förra året som polisen larmades till byn Råbo, 

norr om Hudiksvall efter att man fått ett samtal från en skräckslagen Vanja Nilsson. När polisen 

kom till platsen hade hon och grannen Kjell List dött efter att ha utsatts för en brutal knivattack 

där en av dem bland annat fått motta 22 knivhugg. 

 

Det är brutalt att någon mördas, än mer brutalt och känslomässigt nära läsaren blir det när 

brottet sker två dagar innan något så högtidligt för de flesta av läsarna, som julafton. Endast det 

gör att det sker en polariseringen i texten, än mer intensifierad blir det i journalistens val av ord. 

Julafton och granne kontra skräckslagen, brutal, knivattack och knivhugg. Det blir en kontrast i 

och med laddningen och tyngden som finns i många av ordvalen. Detta understryker textens 

polarisering samtidigt som läsaren lättare kan känna empati och medlidande för de avlidna då 

man i gestaltningen av Vanja Nilsson och Kjell Lists sista minuterar i livet personifierar dem i 

valet av ord. Det blir tydligt för läsaren att Vanja Nilsson var skräckslagen, ett ord som gestaltar 

den oerhörda rädsla Vanja måste ha känt. Detta gestaltar även brutaliteten hos 20-åringen då han 

varit anledningen till känslan av skräckslagenhet och således anledningen till att en av dem 

mottagit 22 knivhugg. Genom att detaljerat beskriva händelseförloppet sker en dramaturgisk 

intensifiering, där själva dramatiken i händelsen blir oundviklig. Texten skildrar dramatiken från 

både gärningsmannens agerande och brottsoffrens perspektiv.177 En dramatik som lockar till 

läsning178 och i enlighet med Pollacks teorier blir en form av underhållning.179 

                                                 
176 Entman, Matthes och Pellicano, “Nature, sources, and effects of news framing”, s. 180. 
177 Pollack, En studie i medier och brott, 234. 
178 Hernes, “Det mediavridde samfunn, ss. 187 – 188. 
179 Pollack, En studie i medier och brott, 318 – 319. 
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 Gestaltningen i form av Entmans definition av salience och selectio180 blir därmed väldigt 

tydlig då journalisten valt av framhäva och skildra mordet i både rubrik, ingress och i större 

delen av brödtexten. Detta istället för att framhäva själva anledningen till att artikeln från första 

början skrevs, det vill säga, att 20-åringen blivit av med sitt körkort. Denna information är 

snarare en bonus, i förhållande till informationen kring mordet på Kjell List och Vanja Nilsson. 

 I artikeln kan det även dras paralleller till det Ray Surette benämner som inspiration åt 

eventuella copycats.181 Detta genom att ha med detaljerad information om gärningen, så som 

antalet mottagna knivhugg, information som inte nödvändigtvis anses som betydelsefull att ha 

med i rapportering, om än i annat än av dramaturgiska syften. Detaljerna om hur morden har 

gått till bidrar dessutom till en intensifierad och personifierad gestaltning av både mördaren och 

offer.  

 

 7.3 Billy Fagerström 

 7.3.1 Billy Fagerström – personporträttet 
 
 
Artikel: Expojkvän dömd för flera brott 

Roxanne Nilsson, Hudiksvalls tidning, 2017-05-19 

 

Två dagar efter att Hudiksvalls tidning gått ut med att Tova Mobergs expojkvän sitter anhållen 

misstänkt för mord, presenteras han i tidningen.  

 Att tillägga är också att två andra män vid tillfället satt anhållna för misstanke om mord. 

Dessa släpptes dock senare och är därmed inte av intresse för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. 

 
Förutom att mannen har anmälts för misshandel mot Tova har han även ett brottsligt 

förflutet. 

 

Rubriken Expojkvän dömd för flera brott och informationen om mannens bakgrund i ingressen 

gör det tydligt vad man väljer att framhäva hos honom [Fagerström]. Han har ett kriminellt 

förflutet, vilket direkt skildrar en oetiskt lagd person. Att han har ett brottsligt förflutet gestaltar 

även en historik av brott, det vill säga, något som inte varit en engångsföreteelse utan snarare 

något som varit mer av den kontinuerliga slaget. 

 Det mest iögonfallande i artikeln är det förstorade citatet. 

 

                                                 
180 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 53. 
181 Surette, Media, crime, and criminal justice, s. 82. 
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Den 22-åriga mannen har sedan flera år tillbaka haft ett förhållande med Tova. Relationen har 

av nära vänner beskrivits som turbulent och destruktiv. 

 

Genom att ha med vänner som källan till rapporteringen personifierar man Billy Fagerström och 

Tova Mobergs förhållande. Man gestaltar den ohälsosamma kärleken. Vänner kan tolkas som 

några som faktiskt vet hur det har varit och därmed trovärdiga vittnen med rätt att uttala sig. 

Citatet är även dramaturgiskt förenklat i den mening av det inte framgår vilka dessa vänner är, 

det vill säga, om de är vänner till Tova eller Billy, eller om det är gemensamma vänner till båda 

parter.  

Artikeln är en presentation av expojkvännen, med ett riktat fokus på hans brottsregister.  

 
Enligt källor till tidningen har droger och brottsligheten vuxit fram hand i hand för den  

brottsmisstänkte. 

 

Man har identifierat ett problem182 där Fagerströms möjliga drogproblematik och benägenhet att 

begå brott förtydligas. Man har därmed även identifierat två avvikelser hos den misstänkte, 

avvikelser som enligt Pollack är intressanta i den mån att medier ofta gestaltar 

drogproblematiken som en orsak till unga mäns brottsliga banor.183 Precis som Strömbäck 

skriver är kommunikationen i media aldrig helt neutral,184 utan det sker alltid ett urval (selectio) 

i vad man väljer att framhäva (salience), och vilken vinkling man ska använda sig av.185 I den 

här artikeln är valet av vinkel tydligt.  

 
Det började med att mannen i tonåren hamnade i fel kretsar, uppger flera anonyma 

uppgiftslämnare. Han hamnade i fel sällskap – och hakade på mycket. Narkotikaanvändandet ska ha 

varit värre i perioder. 

 

Vinkeln är kriminaliteten.  

 Vidare beskriver journalisten Fagerströms brottsregister, som grundar sig på olovlig körning 

av en Epatraktor 2012 samt en narkotikadom från 2014 då han testades positivt för cannabis. 

Pollack menar att man ofta i samband med att skildra missbrukare som farliga, även gör dem till 

ett offer. Detta är något jag upplever sker i ovanstående utdrag. Dock är gestaltningen av 

missbrukaren som skyldig samtidigt som denna är ett offer för sitt missbruk oftast en skildring 

som beskriver en kvinnlig missbrukare.186 Ändock tycker jag mig se mönstret i skildringen av 

Fagerström, något som möjligen kan bero på hans låga ålder. Mannen är misstänkt för mord 

                                                 
182 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 52. 
183 Pollack, En studie i medier och brott, s. 225. 
184 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, s. 9. 
185 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 53. 
186 Pollack, En studie i medier och brott, ss. 207 – 208. 
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men det finns även en drogproblematik som gör honom till ett offer för sig själv. Ordval som 

hamnade kan tolkas som en medierad gestaltning av en passivitet hos Fagerström. Man hamnar 

inte i fel kretsar, det handlar om val som individen gör och således kan leda till att man slutar 

upp i ett umgänge som kanske inte alltid anses vara ett optimalt sådant. Detta förstärker den 

mediala bilden av den unga personen som lättpåverkad, speciellt i kombination med  

informationen om hans narkotikamissbruk. Bilden av den passiva ungdomen i sig självt är en 

bild som ofta förknippas med just brottslighet, man hamnar i ett missbruk, man fastnar i ett 

missbruk och således leder detta till att man blir kriminell.187 

 Samtidigt är uttrycken fel kretsar och fel sällskap intressanta då vad en individs åsikter om fel 

kretsar är, likväl kan vara en annan individs definition av rätt kretsar. Precis som att en 

journalistisk gestaltning baseras på dennes personliga erfarenheter, tolkas även gestaltningen av 

läsaren utifrån dennes personliga erfarenheter.188  

Vidare i artikeln kommer en detaljerad presentation av Fagerströms sociala medier. 

 

I sociala medier syns ett tydligt fordonsintresse […] och att mycket handlar om motormeckande 

och festligheter. 

 

Att skriva om Fagerströms personliga intressen och liv, baserat på hans sociala medier från tiden 

innan han anhölls personifierar honom, och läsaren kan därmed lättare identifiera sig i 

rapporteringen, och expojkvännen görs mänsklig. Man vill visa att han varit en vanlig kille med 

intressen som kan liknas vid andra i hans ålder, något som absolut kan tänkas skapar en 

identifikation hos läsaren.  

 Skildringen av Fagerströms intressen kan tolkas som fördomsfulla eller stereotypiska för en 

22-årig småstadskille, och därmed som en del i gestaltningen av honom. Beskrivningen av 

honom utifrån intressen som syns på sociala medier drar tankarna till 70-talet och de så kallade 

stockholmsraggarna189 som involverade en grupp yngre, motorintresserade män som jämte sitt 

festande också väckte stor medial uppmärksamhet med allt från brottsrubriceringar som 

krossade fönster till dråpförsök.190  

 När man talar om så kallad moralpanik191 åsyftar man ofta till mediernas roll i skapande och 

förstärkning av till exempel fördomar och rasism.192 Det kan tolkas som att det sker en 

                                                 
187 Pollack, En studie i medier och brott, s.. 269. 
188 Strömbäck, Makt och medier, s. 216. 
189 Pollack, En studie i medier och brott, s. 223. 
190 Ibid, 224. 
191 Ibid, s. 81. 
192 Ibid,. 
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förstärkning i fördomarna kring en småstadsmentalitet i beskrivningen av Fagerströms sociala 

medier.  

 Beskrivningen av Fagerström intressen går hand i hand med det man tidigare skrivit i artikeln 

rörande narkotikaanvändandet, eftersom fest och droger ofta är två saker som förknippas med 

varandra.193  

 Informationen från hans sociala medier kan även ses som ett försök från tidningens sida att 

stärka sina anonyma uppgiftslämnare.  

Journalisten ger även läsaren en inblick i kommentarfältet på foton som finns av Fagerström. 

 
Bland kommentarerna dyker ibland Tova upp. ”Min snygging” står det på en av mannens 

profilbilder. 

 

Detta blir det som sätter punkt för artikeln, något som i dramaturgisk mening på ett konkret sätt 

både personifierar och intensifierat innehållet. Detta då man genom en mening sammanfattar 

den misstänkte gärningsmannen och offrets relation. Man skriver dessutom stycket i presens 

vilket också bidrar till en intensifiering då tempusformen gör skildringen mer levande och 

dramatisk. Läsaren hamnar i centrum för beskrivningen, som nästan kan liknas vid en berättelse.  

 Något som också är intressant att ta upp i analysen av denna artikel, just på grund av 

mängden anonyma källor och vänner som uppgiftslämnare, är det faktum att det förblir oklart 

vem som är ansvarig för det dominanta i gestaltningen samt hur gestaltningen i grunden har 

formats. Det vill säga, i artiklar där källorna är många och dessutom anonyma blir det svårt att 

avgöra vem som är skyldig till själva formandet av gestaltningen.194 Läsaren får i det här fallet 

aldrig reda på om det är journalisten eller ”vänner” som tagit kontakt med tidningen, därmed är 

det svårt att veta vem av aktörerna som är dominant.195 Däremot är det nog för de flesta av 

läsarna tydligt att Fagerströms sociala medier inte uppsökt tidningen, utan att det är tidningen 

som uppsökt dessa. Journalisten är därmed den dominanta aktören i gestaltningen utifrån hans 

sociala medier 

7.3.2 Billy Fagerström – åtal/rättegång 

 

 
Artikel: Åklagaren: Livstid är det enda tänkbara straffet  

Roxanne Nilsson, Torbjörn Ingvarsson, Hudiksvalls tidning, 2017-11-22 

 

Fagerström har vid tidpunkten för publicering åtalats för mordet på Tova Moberg. Det är sex 

dagar kvar till rättegångens första dag.  

                                                 
193 Pollack, En studie i medier och brott, ss. 268. 
194 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, s. 154. 
195 Ibid,. 
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Under slutpläderingarna på torsdagseftermiddagen sade åklagaren Christer Sammens att det är 

helt uppenbart att 22-åringen tappat besinningen och slagit ihjäl Tova Moberg. Hans 

[Fagerströms] stora problem är att klara sig undan straff, inte att Tova är borta. 

 

Utdraget är en del ur ingressen.  

 Här är formuleringen slagit ihjäl av intresse. Tidningen har inte citerat Sammens och kan 

därmed välja ett annat ordval om så önskas. Att skriva slagit ihjäl istället för att skriva dödat 

eller mördat gestaltar brutaliteten, både i själva gärningen och hos gärningsmannen själv.  

Ingressen skildrar en ostabil Fagerström med svårigheter att kontrollera sina aggressioner 

[tappat besinningen], [slagit ihjäl]. Han porträtteras som en kall man som bryr sig mer om sig 

själv än om döda Tova, drag som är vanliga i beskrivningen av en psykopat.196  

 
Åklagaren gick in på påföljd och jämförde med mordet på Lisa, 17 år gammal i Västergötland. 

Den mördaren fick livstids fängelse. 

 

Här påminns läsaren om mordet på Lisa Holm, en 17-årig flicka som i juni 2015 mördades av en 

35 årig man. Mordet fick enorm medial uppmärksamhet.  

 Det är intressant att uppmärksamma denna jämförelse då fallen är så pass olika varandra. 

Detta bland annat med tanke på att Lisa Holm inte hade (eller tidigare hade haft) en relation till 

den 35 åriga mördaren. Likheter som finns är dock ålder på offer, att både Tova Moberg och 

Lisa Holm var anmälda som försvunna innan de hittades mördade samt att morden skedde under 

sommarhalvåret.197 Men förutom detta finner jag inga större likheter mellan fallen. 

 Att ta med åklagarens jämförelse i artikeln är ett sätt för journalisten att intensifiera texten då 

det är troligt att många av läsarna minns sommaren 2015 och mordet på Lisa Holm. Därmed 

väcks troligen en del känslor hos läsaren då jämförelse mellan fallen mycket väl kan tolkas som 

en jämförelse mellan Tova Moberg och Lisa Holm, Billy Fagerström och Nerijus Bilevicius.198  

 

I Tova-fallet finns det en långvarig relation med kvinnofridskränkningar, ett brutalt mord, skador 

över hela kroppen, brutna revben, ett ohyggligt omfattande våld. 

 

Genom att vinkla fokus mot Tova Moberg påminns läsaren ständigt om verkligheten, det vill 

säga, att hon mördades. Att beskriva hennes utsatthet som en långvarig relation är ett sätt att 

förenkla historiken med misshandeln och mord. Man gestaltar hela relationen som ohälsosam 

och detta ger en tydligare bild av hur Fagerström varit mot Moberg, utöver mordet han står 

                                                 
196 Bucknall et al., ”Mirror mirror on the ward”, s. 1360.  
197 Skaraborgs tingsrätt, B 1902-15, 2015-11-17 
198 Ibid,.  
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åtalad för. Man framhäver relationen och brotten ur offrets perspektiv då Tova Mobergs utsatta 

situation är det som beskrivs.199 På så sätt personifieras Tova Moberg och det hon har varit med 

om, inte bara vid det enskilda tillfället då hon bragdes om livet, utan även tidigare. Ordval som 

brutal och ohyggligt är ord som förtydligar det ohälsosamma i relationen och Fagerströms 

besinningslösa karaktär, därmed personifieras även han. 

 
-…Det värsta som kan drabba en förälder är att förlora ett barn. Hela familjens liv har slagits 

i spillror. Först funderingarna på vad som hänt Tova, den andra efter hennes död och 

utredningen samt att gå igenom denna rättsprocess är ett psykiskt lidande för familjen, 

föräldrarna och brodern, förklarar biträdet. 

 

Det är målsägandebiträdet K-G Myhrberg som i artikeln fått uttala sig kring hur han resonerar 

kring påföljd.  

Kan ett liv slås i spillror? Att gestalta något så abstrakt som en familj vars liv har förändrats 

dramatiskt med något konkret som man kan se framför sig, det vill säga hur något slås i spillror, 

är en förenkling. Det är ett sätt att beskriva det som möjligen kan vara den största sorgen för en 

förälder och ett syskon, genom en gestaltning. Det sker en tydlig polarisering då Myhrberg i 

besvarandet och resonerandet om lämplig påföljd för Tova Mobergs mördare, skildrar den 

efterlämnade familjens verklighet. Detta är vanligt i porträtterandet av ett brott ur brottsoffrets 

och dess anhörigas perspektiv, det vill säga att de anhörigas lidande inte slutar vid beskedet att 

en dotter och syster hittats död, det banar även väg för en psykiskt påfrestande rättsprocess.200 

 Myhrbergs uttalande återspeglar därmed konflikten mellan gärningsman och offer genom de 

anhöriga till offret.  

 
Han [Billy Fagerström] uppmanade henne [en vän till Fagerström] att sprida hans historia 

om att Tova åkt iväg med en ”utlänning”, till en annan plats. Han ska ha sagt till kompisar 

att sprida ordet så att han inte skulle bli omtalad som ”Iggesunds mördare”  

 

Här sker en återkoppling till ingressen, där åklagaren Christer Sammens har uttalat sig om att 

Fagerström största problem varit att klara sig undan straff, och inte att Tova är borta. 

Rapporteringen ger en bild av Fagerström som stämmer överens med Sammens uttalande. 

Fagerström upplevs som mer brydd och rädd om sig själv och sitt rykte än något annat. 

Att det dessutom framstår som att Fagerström försökt lägga skulden på en ”utlänning” är något 

som absolut kan tolkas som ett främlingsfientligt uttalade av honom. Fagerström ljuger, 

Fagerström bryr sig mer om sitt rykte än döda Tova, Fagerström skyller ifrån sig på en 

                                                 
199 Pollack, En studie i medier och brott, s. 259 – 260. 
200 Surette, Media, crime, and criminal justice, s. 62. 
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”utlänning”. De påstådda uttalandena blir i sig en känslomässig konflikt som för många 

säkerligen upplevs provocerande. Varför erkänner han inte bara?  

 

Under onsdagen vittnade en av Tovas väninnor om hur de gick på stan i Hudiksvall vid ett tillfälle. 

Plötsligt rusade Tova iväg. Det ska ha varit för att hon såg 22-åringen, och att hon sprang och 

gömde sig i rädsla för att han skulle se henne. 

 

Väninnans vittnesmål skildrar en rädd Tova som springer och gömmer sig när hon ser Billy. 

Detta gestaltar den verkliga rädsla Moberg måste ha känt inför Fagerström, vilket skildrar den 

ohälsosamma relationen. 

 Att vittnet som återger händelsen benämns som väninna intensifierar den aktuella händelsen 

och bidrar till att det upplevs som trovärdigt. 

 
Hon [Tova] hade väl förmodligen lovat att inte umgås med kompisen, och sprang iväg för att inte jag 

skulle tappa förtroendet”, säger han [Billy] i rätten. 

 

Fagerström förklaring på händelsen gestaltar en bild av honom som kontrollerande. Fagerström 

medger att det är möjligt att Moberg sprang iväg för att hon inte fick umgås med sin kompis, för 

honom. Detta signalerar direkt om en relation i vilken Fagerström hade makten över Moberg.  

 För att förebygga brott i nära relation krävs det att man är villig att se varningssignalerna.201 

Några faktorer som är av relevans i bedömning av signalerna är just äganderätts- och 

kontrollbehov, jämte bland annat missbruk hos gärningsman, svartsjuka och tidigare våld.202 

Återgivelsen av händelsen, både ur väninnans perspektiv men även Fagerströms, indikerar om 

många av de ovannämnda varningssignaler, vilket gestaltar Billy Fagerströms förakt mot 

kvinnan Tova Moberg och hans kontrollbehov än tydligare.  

 

  7.3.3 Billy Fagerström – skuldfrågan 
 

 
Artikel: Åklagaren berättar om Tovas rädsla för mördaren  

Roxanne Nilsson, Hudiksvalls tidning, 2017-12-23 

 

Det står klart att Tingsrätten finner Fagerström skyldig till mordet på Tova Moberg. Innan 

påföljd meddelas ska Fagerström genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. 

 

                                                 
201 Strandell. Dödligt våld mot kvinnor,. s. 27. 
202 Ibid,. 
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I rädsla för den våldsamme 22-åringen hade Tova Moberg svårt att komma ifrån förhållandet. 

Det menar åklagare Christer Sammens, som berättar att nittonåringen planerade att fly landet 

efter studenten för att komma bort från allt. 

 

Samtidigt som man i ingressen gestaltar den ohyggliga rädsla Moberg måste ha känt inför 

Fagerström, så skildrar man även svårigheter som uppstår i många destruktiva förhållanden, 

nämligen oförmågan att som utsatt bryta upp på grund av faktorer som förlorad självkänsla och 

rädsla för partnern.203 I domen kan man läsa att förhållandet av utomstående ansetts vara 

ostabilt, och att Tova och Billy gjorde slut flera gånger. Att ett förhållande tar slut, är inte en 

varningssignal i sig, men forskning tyder på att män som brukar våld och dödar kvinnor ofta har 

svårt att acceptera separationen.204 Att rapportera om Tova Mobergs svårigheter att komma ifrån 

relationen med Billy Fagerström gestaltar det statistiken talar för, nämligen att det största 

motivet i fall liknande mordet på Tova Moberg är kvinnans beslut att lämna relationen, som 

sedan leder till att mannen mördar kvinnan.205   

 Att skildra den utsatta kvinnan och därmed våldet gör att gestaltningen i det här fallet 

definierar ett problem.206 Problemet i det här fallet är mäns [Fagerströms] våld mot kvinnor 

[Moberg], en problematik som under de senaste 30 åren i allmänhet gått från att betraktas som 

en privat angelägenhet till att idag anses vara ett offentligt problem.207  

 Det sker även en förenkling i och med yttrycket ”fly landet” där man som läsare förstår den 

allvarliga situationen och utsattheten hos Moberg. Ordvalet fly gestaltar faran, man flyr från 

något skrämmande, man flyr från någon som jagar en. Detta gestaltar även Tovas medvetenhet i 

vad som möjligen kunde hända om hon lämnade honom, det vill säga, att Billy dödar henne.  

Billy Fagerström framstår som en svartsjuk man med ett starkt äganderätts- och kontrollbehov, 

han gestaltas som en av männen som, enligt statistiken, mördar kvinnor.208 

 

Vid sista rättegångsdagen gällande mordet på 19-åriga Tova Moberg beslutade Hudiksvalls tingsrätt 

att 22-åriga Billy Fagerström, expojkvännen, är skyldig till mordet på Tova. 

 

Detta är första gången Hudiksvalls tidning skriver ut Billy Fagerströms namn. I samma artikel 

publiceras även en bild av honom, något som finns att läsa mer om under analysdel 2 där frågor 

rörande bildpublicering diskuteras. 

                                                 
203 Ekström, ”Inte bara kvinna”, s. 60. 
204 Strandell, Dödligt våld mot kvinnor, s. 27. 
205 Brottsförebyggande rådet, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, s. 23. 
206 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 52. 
207 Ekström, ”Inte bara kvinna”, s. 52. 
208 Brottsförebyggande rådet, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, s. 23 och Strandell, 
Dödligt våld mot kvinnor, s. 27. 
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Tidningen kan omöjligen personifiera Fagerström på ett mer uppenbart sätt än att gå ut med 

hans identitet. Han finns där i texten, offentliggjord. Detta gör texten mer intensifierad och 

personifierad jämfört med tidigare rapportering om honom. Att benämna Fagerström som en 

ålder säger inte vem han är, ett alias som expojkvännen är heller inte hans namn. Att i dagens 

medierade samhälle publicera namn och bild på honom gör att den som vill, på ett enkelt sätt 

kan ta reda på mer om honom.  

 Detta betyder att Billy Fagerström och Tova Moberg för första gången presenteras 

tillsammans vid namn i en och samma artikel och i en och samma mening, något som på ett 

dramatiskt sätt intensifierar artikeln. Det handlar inte längre om expojkvännen/22-åringen och 

Tova Moberg, att nämna Fagerström vid namn och publicera en bild väcker troligen starkare 

känslor hos läsaren än ett alias eller en ålder.  

 I presentationen av mördare och offret har man även med vederbörandes ålder. Här kan det 

tänkas att det blir av intresse att ha med detta i rapporteringen för att tydliggöra det övertag och 

den makt Billy Fagerström upplevs ha haft i relationen, förutom aspekter så som misshandel, 

kontrollbehovet och svartsjukan. 

 
Åklagare Christer Sammens framhåller det ovanliga i att samtidigt som åtalet för mord 

inkludera grov kvinnofridskränkning. Men han menar att den grova kvinnofridskränkningen 

är det som lett fram till mordet på Tova Moberg. 

 

Tidningen tar hjälp av åklagarens uttalande i sin beskrivning av relationen mellan gärningsman 

och offer. Man skriver även om hur ovanligt det är att inkludera åtal för kvinnofridskränkning i 

ett mordåtal. Detta gestaltar det mörka hos Fagerström, vars kränkningar har varit så pass grova 

att åtalet mord inte räcker för att beskriva det han utsatt Tova Moberg för, han ska även dömas 

för det han utsatte henne för innan mordet. 

 
Tova Moberg förutsåg sin död, menar åklagaren. 

 

Ordvalet förutsåg skildrar ett offer som visste att hon skulle dö. Ordvalet polariserar och det 

skapas en klyfta. Om Tova Moberg visste att hon skulle dö, hur kunde ingen annan veta? Det 

skapar frågor och väcker säkerligen starka känslor hos läsaren. I och med uttalandet kan läsaren 

lättare relatera till den hopplöshet Moberg måste ha känt. En person med obotlig cancer kan 

förutse sin död, något en fullt frisk 19-årig tjej även kunde, enligt åklagarens utsago och 

journalistens rapportering. 

 

Hon [Tova] har också utgjort en tung belastning och lidande för honom [Fagerström], som 

han inte har kunnat hantera. Nu behöver han aldrig oroa sig över att Tova skaffar sig en 

annan kille, eller att hon har för snäva jeans, säger åklagaren.  
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Fagerström gestaltas som svartsjuk och med ett starkt kontroll- och äganderättsbehov,209 där 

kommentaren om snäva jeans även gestaltar den stereotypiskt sexistiska brottslingen.210 Detta 

definierar211 problematiken ytterligare då man på ett detaljerat sätt pekar ut specifika saker inom 

själva problematiken, det vill säga att Moberg inte upplevs ha fått klä sig som hon ville, eller 

dejta andra killar, trots att förhållandet mellan Fagerström och henne var över.  

 

  7.3.4 Billy Fagerström – dom 
 
 
 
Artikel: Billy Fagerström får livstids fängelse 

Roxanne Nilsson och Emil Andersson, Hudiksvalls tidning, 2018-02-16 

 

Den rättspsykiatriska undersökningen som Billy Fagerström genomgått visar inga tecken på 

psykisk störning. Tingsrätten meddelar att påföljden för mordet på Tova Moberg blir livstids 

fängelse för Billy Fagerström. 

 
Billy Fagerström mördade 19-åriga Tova Moberg med ett tjugotal hammarslag och 

dumpade hennes kropp i en sjö. Nu döms han till livstids fängelse vid Hudiksvalls tingsrätt. 

 

Ingressen i artikeln gestaltar inte bara ett brutalt övervåld utan även ett respektlöst utövande 

efter själva mordet. Här blir ordvalet dumpande väldigt gestaltande. Dumpade skildrar en Tova 

Moberg som kastas likt sopor, vilket stärker det kyliga och brutala i porträtterandet av 

Fagerström och hans agerande den där kvällen i maj när han mördade Moberg. Att i texten 

specificera själva mordakten med hammarslag och dessutom skriva ut antalet slag, dramatiserar 

återgivelsen av händelsen mer än om man i sin rapportering endast hade skrivit ut att han 

mördade henne genom trubbigt våld, utan detaljerna.  

 
Trots att förhållandet brutits, efter att expojkvännen anmälts för misshandel mot Tova, 

fortsatte han att kontrollera hennes liv, enligt åklagaren. Tova har i sin dagbok i detalj 

beskrivit en vardag fylld av misshandel, hot och kränkningar. 

 

Att förhållandet brutits skildrar ett abrupt slut, en relation som gått av mitt i tu, på grund av 

Fagerström omskrivna oförmåga att inte kränka och misshandla Moberg. Fagerströms kontroll 

och äganderättsbehov212 blir tydligt för läsaren, samtidigt som det vidare gestaltar hans 

                                                 
209 Brottsförebyggande rådet, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, s. 23 och Strandell, 
Dödligt våld mot kvinnor, s. 27. 
210 Pollack, En studie i medier och brott, s. 32. 
211 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 52. 
212 Strandell. Dödligt våld mot kvinnor, s. 27. 
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våldsamma sida. Detta eftersom det framstår som att han, trots att relationen var över, ändå inte 

lät henne vara.  

 Hudiksvalls tidning väljer i sin återgivelse av informationen ur Tova Mobergs dagbok att 

beskriva Fagerströms våld, hot och kränkningar som en vardag för Moberg. Detta är en 

tillspetsad formulering, men den intensifierar något som faktiskt upplevts ha varit en vardag för 

henne. Att i sin rapportering förtydliga Fagerströms våldsamma sida med Tova Mobergs dagbok 

som källa, personifierar både Tova Moberg och Billy Fagerström. Det är alltså inte bara 

åklagaren och dennes ord eller föräldrarnas anmälan mot Fagerström som vittnar om en 

ohälsosam relation, på ett sätt är det som att Tova Mobergs egna ord ur dagboken tar form och 

blir ett vittne åt en henne. Nyhetskällan, som kan anses vara en av de mer tillförlitliga, är Tova 

Mobergs dagbok och man låter därmed hennes ord skildra Fagerström våldsamma och 

kontrollerande sida. 

 
Flickan misshandlades och dödades på gårdsplanen, i vad som beskrivs som ett utdraget 

mord. 

 

I större delen av Hudiksvalls tidnings rapportering om Tova Moberg, är man noga med att 

skriva ut hennes ålder. Ofta i samband med Billy Fagerströms ålder. Detta gör att läsaren 

ständigt påminns om det faktum att Fagerström var äldre än Moberg, vilket kan anses gestalta en 

form av övertag. När man dessutom benämner den 19-åriga Tova Moberg som flickan istället 

för till exempel kvinnan, förtydligas bilden av henne som väldigt ung. Att man i texten även 

beskriver att mordet var utdraget och att det därmed troligen förekom en längre tid med 

dödsångest för Moberg, intensifierar bilden av Fagerström som en brutal och ond person.  

 
 Ex-pojkvännen utsatte henne för stryptag och hammarslag, både mot kropp och huvud. 

 

Det blir härmed tydligt att artikelns selectio och salience213 är det våld Tova Moberg utsattes 

för, både innan mordet i sin relation med Fagerström och i samband med mordet.  

 Surette214 skriver att mordfall där det finns ett uppenbart irrationellt och våldsamt agerande, i 

kombination med ren och skär ondska hos gärningsmannen, så gott som alltid uppmärksammas i 

media. Fallet Tova Moberg och Billy Fagerström uppfyller alla dessa kriterier.  

 

  

                                                 
213 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 53. 
214 Surette, Media, crime, and criminal justice, s. 60. 
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7.3.5 Billy Fagerström – efter dom 
 
 
 
Artikel: Styvpappan: ”jag ser två Billy i det här” 

Torbjörn Ingvarsson, Hudiksvalls tidning, 2018-04-12 

 

Det är den 12 april 2018, Billy Fagerström har överklagat livstidsdomen och den 13 april ska 

fallet Tova Moberg tas upp i Hovrätten i Sundsvall.  

 Artikeln Styvpappan: ”Jag ser två Billy i det här” skiljer sig mot många andra i analysen och 

kan nästan ses som en uppföljning till artikeln jag valt att benämna som Hudiksvalls tidnings 

personporträtt215 av Fagerström, Expojkvän dömd för flera brott.  

 
I yngre skolåldern finns det uppgifter om att Billy Fagerström mobbades [Fagerström 

mobbade andra barn]. I tonåren beskrivs han som en kille som aldrig hamnade i bråk. Nu 

är han dömd för mordet på 19-åriga Tova Moberg, men hoppas bli frikänd när 

överklagandet når hovrätten idag. 

 

I ingressen presenteras informationen att Fagerström i skolåldern var en mobbare.  

I studier som gjorts på barn och unga som mobbar andra barn och unga har man sett ett mönster 

och därmed kunnat identifiera vissa karaktäristiska drag hos den atypiska mobbaren. Barnet som 

mobbar är ofta aggressiv, dominant gentemot andra barn, han/hon har ofta dålig självkänsla och 

en positiv syn på våld.216 Ett annat utmärkande drag som har identifierats hos unga mobbare är 

avsaknaden av empati.217 Genom att presentera Fagerströms tidigare historik som mobbare, 

gestaltar man alltså redan tidigare, av tidningen, identifierade drag hos Fagerström.  

Ingressen inger även en känsla av att något hände som gjorde att mobbaren och barnet Billy 

kom tillbaka fast i vuxen ålder. Detta då ingressen går från att skildra mobbaren Billy som var 

ett barn, till en tonåring som undvek brott och vidare till en Billy som dömts för att ha bragt 

Tova om livet. Aggressioner, dominans och avsaknad av empati är drag som både skildrar 

barnet Billy och den vuxna Billy. 

 
Relationen mellan sonen och pappan, beskriver mamman som bra. De två har motorintresset 

gemensamt. Under rättegången i tingsrätten berättar Billy Fagerström att han trivs i pappans 

sällskap, men att de aldrig samtalar om sådant som känslor och relationer. 

 

                                                 
215 Se kapitel 7.3.1 Fagerström – personporträttet 
216 Connolly och O’Moore, “Personality and family relations of children who bully”, s. 560. 
217 Ibid,.  
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Här tillägnas några rader där journalisten skildrar Fagerströms relation till sin far. Skildringen av 

Fagerström som den typiska maskulina mannen som inte talar om sina känslor med risk för att 

förlora sin maskulinitet gestaltas.218 Än tydligare blir gestaltningen av honom som den 

maskulina mannen i och med det motorintresset han haft, ett intresse som tidigare beskrivits i 

samband med hans andra intressen, så som festande och droger.219 

 
Med undantag för tre arbetsdagar på en byggfirma har Billy Fagerström svårt att hittat 

ett jobb som han vill ha. Han etablerar sig inte på marknaden, utan försörjer sig på 

svartjobb och bidrag. 

 

I fall där män mördar kvinnor är det vanligt att gärningsmannen har en lägre status i samhället. 

Det vill säga att han till exempel är arbetslös eller förtidspensionerad, där man åsyftar att den 

isolering som gärningsmannen hamnar i när denne är arbetslös eller förtidspensionerad som en 

bidragande faktor till våldet mot kvinnan.220 Det är även vanligt att män som mördar kvinnor 

tidigare begått brott, hit hör trafikbrott, olaga hot och våldsbrott till det vanligast förekommande 

punkterna bland tidigare domar.221  

 Genom att tidningen tidigare skriver att Fagerström tog studenten 2013 och vidare att han 

endast arbetat tre dagar sedan dess, skildras en man med dålig arbetsmoral. Att han dessutom 

istället för att anpassa sig och arbeta lagligt försörjt sig med svartjobb, signalerar övergripande 

om bristande etik och moral.  

 
Men innan han hann börja jobba som taxichaufför förlorade han både licensen och 

körkortet, när han åkte fast för drograttfylleri, påverkad av cannabis. Vid den här tiden 

använde Billy Fagerström regelbundet droger.  

 
I den rättsmedicinska utredningen berättar han om ett år efter gymnasiet som han och 

några kamrater tillbringade i en lägenhet och för det mesta rökte de spice. Den syntetiska 

drogen som påminner om amfetamin tillverkade de själva, och sålde vidare till andra.  

 

Skildringen av Fagerström som en man av lägre status i samhället blir allt tydligare ju längre ner 

i artikel man kommer. Fagerström jobbade inte bara svart, han tjänade även pengar på att 

tillverka och sälja droger vid sidan om sitt eget missbruk. Att han sålde droger signalerar om 

hans avsaknad av empati då det visar på en person som inte varit brydd när det kommer till att 

                                                 
218 Boise D, Sam och Hearn, Jeff, “Are men getting more emotional?”, s. 782.   
219 Nilsson, Roxanne, ”Expojkvän dömd för flera brott” 
220 Brottsförebyggande rådet, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer, s. 48. 
221 Ibid, s. 7. 
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försätta andras liv i fara. Skildringen av Fagerströms drogproblematik gestaltar återigen en 

människa som fallit offer för sitt eget missbruk.222 Detta i och med den detaljerade 

informationen kring förlorandet av både körkort och licens, som ledde till att han förblev 

arbetslös. Det kan därmed tolkas som att Fagerström därefter sökte någon form av tröst bland 

drogerna. Att han dessutom tillbringade ett år i en lägenhet där han rökte syntetiska droger, 

gestaltar vidare den isolering både arbetslösheten och drogerna bidragit till. En isolering som 

alltså kan ha en bidragande effekt när det kommer till våldsbrott.223  

 
Styvpappan har svårt att förstå dessa händelser i styvsonens relation med Tova Moberg. 

”Nej, det är absolut inget jag känner till. Jag ser två Billy i det här och det är bara den ena 

som jag känner till”, säger styvpappan i polisförhör. 

 

Artikeln är en enda stor personifiering av Billy Fagerström då rapporteringen handlar om honom 

och hans relation till den mördare Tova Moberg. Artikelns salience och selectio224 är därmed 

Fagerströms bakgrund, med fokus på allt som kan ses som avvikelser. 

 Alla uppgifter och kommentarer ur förhör kommer från anhöriga till Fagerström, så som hans 

mamma, styvpappa och kamrater, samt kommentarer från Fagerström själv. 

Styvpappans ovetskap om Fagerström behandling av Moberg signalerar om den klassiska 

oförmågan man anser att många män har när det kommer till att tala om känslor, det platsar helt 

enkelt inte in i den maskulina bilden av den manliga mannen.225 Detta är en bild som mer ofta 

än sällan får gestalta Fagerström.  

 

 7.4 Analysdel 2 

 
Nedan följer analysdel 2 med fokus på hur tidningen har förhållit sig enligt de pressetiska 

reglerna. Analysen är till största delen kvalitativ med innehåller även en mindre kvantitativ 

analys i syfte av att stärka den kvalitativa analysen av materialet.  

 Analysdel 2 är uppdelad i två delar där första delen jämför Hudiksvalls tidnings pressetiska 

förhållningssätt gällande gärningsmännen. Den andra delen hanterar samma fråga gällande 

gärningsmännens offer Vanja Nilsson, Kjell List och Tova Moberg.  

 Materialet har kodats och vidare analyserats utifrån PO-PONs pressetiska rekommendationer 

som tidigare har presenterats under kapitel 4.6 Spelreglerna. 

                                                 
222 Pollack, En studie i medier och brott, s. 207 – 208. 
223 Brottsförebyggande rådet, Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer s. 48. 
224 Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm”, s. 53. 
225 Boise, Sam och Hearn, Jeff, ”Are men getting more emotional?”, s. 782.   
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Jag fann dock inget av relevans av rubriken Var generös med bemötanden då det inte fanns 

någon korrigering av tidigare angiven sakuppgift i artiklarna. Jag besitter heller inte positionen 

att själv poängtera eventuell felangiven information. Rubriken Var varsam med bilder återfinns 

inte i analysen, den behandlar pressetiken med fokus på behandling av bilder, det vill säga 

bildmontage, retuschering etc. Detta var inget jag återfann i artiklarna och därmed är rubriken 

irrelevant i förhållande till uppsatsen syfte och frågeställningar. 

Kvar finns fyra rubriker: 

 

• Ge korrekta nyheter 

• Respektera den personliga integriteten 

• Hör båda sidor 

• Var försiktig med namn 

 

 

 7.5 Gärningsmännen 
 

 
 

7.5.1 Ge korrekta nyheter 

 
En punkt PO-PON förmedlar under rubriken ge korrekta nyheter är vikten av att vara kritisk 

mot nyhetskällorna.  

 I artikeln Expojkvän dömd för flera brott226 ger man en tydlig bild av 22-åringen 

[Fagerström] som en kille med en drogproblematik och ett kriminellt förflutet. Bilden baseras 

dels på uppgifter från anonyma källor, som ger intrycket av att känna Fagerström, och dels på 

utdrag ur förundersökningsprotokoll innehållande Fagerströms brottshistorik. Tidningen stärker 

förvisso de anonyma uppgiftslämnarnas kommentarer genom att presentera fakta ur Fagerströms 

brottsregister, som till skillnad från ”anonyma uppgiftslämnare”227 och ”vänner”,228 kan ses som 

en säkrare källa. Detta då källan går att bekräfta eller avfärda då den är baserad på offentliga 

uppgifter. Tidningen är noga med att skriva ut att källan är anonym, något som även det är en 

punkt under PO-PONs ge korrekta nyheter. Det vill säga, att man ska vara tydligt med att skilja 

på vad som är fakta och vad som är kommentarer.229  

 Att undersöka källor i en text i syfte av att se huruvida nyheterna är korrekta, är svårt när 

källorna är anonyma. En innehållsanalys som arbetats fram på samma sätt som i denna uppsats, 

kan därmed varken bekräfta eller avfärda de påståenden tidningen publicerar bakom alias som 

                                                 
226 Nilsson, Roxanne, ”Expojkvän dömd för flera brott” 
227 Ibid,. 
228 Ibid,. 
229 PO-PON, Etiska regler för press, TV och radio 
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anonyma uppgiftslämnare och vänner. Därför blir frågan om källorna är korrekta och ens 

existerande omöjlig att svara på, samtidigt som läsaren omöjligen kan veta om källornas ord är 

återgivna på ett korrekt sätt.230  

 

 

 

 

 I analysen fann jag Hudiksvalls tidning noggrann med att basera rubriker och ingress på 

textens innehåll. Cirkeldiagrammet ovan visar att rubrik och ingress hade täckning i texten i 

totalt 94% av de 58 artiklarna. 

 Ett undantag är dock artikeln Mördarens nio försök att dölja mordet på Tova231 där man i 

både rubrik och ingress skriver om en mördare. I brödtexten återgår man dock till att skriva om 

expojkvännen/22-åringen [Fagerström]. Det blir därmed tydligt att rubriksättningen skett med 

en förhoppning om att locka till läsning.  

 

7.5.2 Respektera den personliga integriteten 

 

Rekommendationen åsyftar till vikten av att tidningen noggrant överväger publicering som kan 

skada personers privatliv. Extra viktigt är det i rapportering som berör brott och eventuella 

brottsoffer.232 

 I 20-åringens fall har tidningen inte uppgett mer än mannens ålder, en ålder som förvisso 

skvallrar om att den är en ung person. Man får också veta att det är en man. Däremot ges ingen 

information om var han kommer ifrån, utöver att det är från en närliggande kommun. Ingen bild 

publiceras, inget namn och ingen privat information. Man har i 20-åringens fall uteslutit att 

publicera information som kan göra skada. Undantaget är hans psykiska problematik, som kan 

anses vara av ytterst privat och personlig karaktär. Den psykiska problematiken skildras genom 

                                                 
230 Strömbäck, Makt, medier och samhälle, s. 146. 
231 Nilsson, Roxanne, ”Mördarens nio försök att dölja mordet på Tova”  
232 PO-PON, Etiska regler för press, TV och radio 

94%
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Har rubrik och ingress täckning i texten? 

Ja 94% Nej 6%
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att ha med trovärdiga källor så som uttalande från både åklagaren och försvarsadvokaten samt 

genom att använda sig av utdrag ur förundersökningsprotokoll med uttalanden från 

vårdpersonalen från psykiatrin och mannens föräldrar i rapporteringen.  

Personalen från psykiatrin eller föräldrarna offentliggörs inte med bild, namn eller ålder. 

Informationen är alltså inget som nödvändigtvis avslöjar vem mannen är.  

 Däremot ser det annorlunda ut gällande rapporteringen kring Fagerström. 

Hela sista stycket i artikeln Expojkvän dömd för flera brott233 är en beskrivning av Fagerströms 

sociala medier.  

 
”På ett foto av mannen kommenterar någon ”ganja” – en synonym till cannabis. Bland 

kommentarerna dyker ibland Tova upp. ”Min snygging” står det på en av mannens profilbilder.” 

 

Detta är en väldigt detaljerade återgivelse av mannens profil, vilken plattform det än är. Med ett 

objektivt öga kan man undra om det verkligen är rimligt att skriva ut denna information, 

speciellt eftersom artikel publicerades väldigt tidigt i utredningen. Med informationen om 

Fagerström sociala medier, hans ålder samt relationen till Moberg blir det inte svårt för den som 

vill ta reda på hans identitet, speciellt med tanke på att det i mannens hemort endast bor strax 

över 1300 personer.234  

 Att publicera information tagen direkt från Fagerströms sociala medier kan anses vara ett sätt 

att intressera läsaren. Artikeln är därmed inte är en publicering som kan motiveras av sin egen 

nytta, utan snarare ur ett nöjesperspektiv.235 Frågan om det är ett etiskt övertramp eller inte är 

alltså något för den enskilde journalisten att ta ställning till.  

 Detsamma gäller även bilderna man använt sig av i rapporteringen. Man publicerar en 

skärmdump från en privat film föreställande Fagerström ett flertal gånger innan domen.236  

På bilden är endast hans ansikte censurerat vilket gör att man möjligtvis kan lista ut vem det är, 

speciellt i kombination med annan fakta som tidigare publicerats, så som ålder och 

informationen tidningen delat med sig av från hans sociala medier. 

 

  

                                                 
233 Nilsson, Roxanne, ”Expojkvän dömd för flera brott” 
234 Hudiksvallsbostäder, Forsa 
235 Axberg. Pressetik, s. 14. 
236 Nilsson, Roxanne, ”Mördarens nio försök att dölja mordet på Tova” och Nilsson, Roxanne, ”Granne vittnat om 
nattligt skrik” 
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7.5.3 Hör båda sidor 

 
I artikeln Mördarens nio försök att dölja mordet på Tova237 benämns Fagerström som mördaren 

i rubriken. Han står vid tidpunkten åtalad för mord, men artikeln är publicerad sex dagar innan 

rättegångens första dag. Detta ger intrycket av att Hudiksvalls tidning dömt Fagerström på 

förhand. 

 Ett försvar från tidningen sida skulle kunna vara att man nödvändigtvis inte åsyftar till 

Fagerström som mördaren eftersom rubriken är korrekt i den mån att texten faktiskt handlar om 

hur Tova Mobergs mördare har gått tillväga. Däremot publicerar man även en bild som täcker 

halva sidan sex, där rubriken tar täckning i bilden. Det är samma skärmdump från en film på 22-

åringen [Fagerström] som publicerats tidigare. Tidningen har också med information i en 

textruta bredvid bilden där det står att mannen på fotot med det censurerade ansiktet är 22-

åringen [Fagerström]. Bilden ihop med rubriken stärker argumentet att tidningen funnit 

Fagerström skyldig innan tingsrätten meddelat ställning till skuldfrågan. Något liknande hittar 

jag inte i analysen av artiklarna kring 20-åringen. 

 Utöver detta är Hudiksvalls tidning relativt noga med att låta advokaten kommentera saker i 

rapportering kring Fagerström. Ett exempel på detta är att man under artikeln Åklagaren 

berättar om Tovas rädsla för mördaren238 tillägnar advokaten nästan en halv sida till att 

kommentera tingsrättens beslut, där man funnit Billy Fagerström skyldig till mordet på Tova 

Moberg. Tidningen har även i viss mån haft med uttalanden och citat från Fagerström själv i sin 

rapportering.239  

 När det kommer till 20-åringen har man ett liknande upplägg där man låter advokaten uttala 

sig i en separat artikel i anslutning till en artikel rörande 20-åringen. Ett exempel på detta är 

artikeln ”Utred vilken hjälp 20-åringen har fått”,240 där försvarsadvokat Jan Nyman bland annat 

uttalar sig om brister han anser finns i utredning. Däremot kommer inte 20-åringen till tals på 

samma sätt som Fagerström, detta eftersom rapporteringen som finns om 20-åringens egna 

uttalanden nästan enbart är återberättat, alltså inga direkta citat.  

 Något Hudiksvalls tidning skulle kunna ha gjort bättre är att ha med försvarets sida och dess 

kommentarer i fler artiklar, där en artikel tillägnad försvaret inte finns i anslutning till den 

huvudsakliga artikeln.   

 

                                                 
237 Nilsson, Roxanne, ”Mördarens nio försök att dölja mordet på Tova” 
238 Nilsson, Roxanne, ”Åklagaren berättar om Tovas rädsla för mördaren” 
239 Nillson, Roxanne och Ingvarsson, Torbjörn, ”Åklagaren: Livstid är det enda tänkbara straffet” och Ingvarsson, 
Torbjörn, ”Tovas mördare får ny advokat” 
240 Ingvarsson, Torbjörn, ”Utred vilken hjälp 20-åringen har fått” 
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7.5.4 Var försiktig med namn 

 

I den allra första artikeln som publiceras efter att tingsrätten finner Fagerström skyldig, 

Åklagaren berättar om Tovas rädsla för mördaren,241 publicerar Hudiksvalls tidning namn och 

bild på Fagerström. Vid den första publiceringen av Fagerströms identitet använder man sig av 

hans namn i brödtexten, inte i rubriken. Detta kan tolkas som ett beslut att ändock agera 

försiktigt vid offentliggörandet av honom. Ur en dramaturgisk vinkel hade namnet i rubriken 

varit ett effektivt sätt att locka till läsning, men man har alltså valt att endast benämna 

Fagerström vid namn i brödtexten. 

 I fallet om dubbelmordet i Råbo och 20-åringen har man agerat annorlunda. Vid den första 

publicerade artikeln efter att skuldfrågan avgjorts, benämns han fortfarande vid sin ålder vilket 

kan anses vara ett neutralt sätt att benämna någon, 20-åring skyldig till dubbelmordet.242 Bilden 

som publiceras tillsammans med texten visar 20-åringen övertäckt med en filt så läsaren inte kan 

se mer än underkroppen. 

 I 15 av de 36 artiklarna rörande Billy Fagerström publicerar Hudiksvalls tidning namn på 

vederbörande. 20-åringen benämns aldrig vid namn i de 22 artiklarna rörande honom. 

För att försäkra mig om att jag inte gått miste om något sökte jag på 20-åringens namn i 

Hudiksvalls tidning via mediearkivet Retriever. Jag fick noll relevanta resultat. Det fanns heller 

inga publicerade bilder på mannen där identifiering är möjlig. Enligt PO-PONs 

rekommendationer243 bör bild inte publiceras såvida namn inte anges. Hudiksvall tidnings val är 

alltså i enlighet med rekommendationerna.  

 Efter första namnpubliceringen på Fagerström i artikeln Åklagaren berättar om Tovas rädsla 

för mördaren244 använder man sig alltså av hans namn i ytterligare 14 artiklar till fram till 

perioden där jag valt att avgränsa min sökning i Retriever, den 14 april 2018. Några exempel är 

artikeln Billy Fagerström får livstids fängelse245 och Fagerström överklagar livstidsdomen för 

mord.246  

 I sina rekommendationer för namnpublicering skriver PO-PON att man bör undvika 

namnpublicering såvida inte finns ett uppenbart allmänintresse.247 Med allmänintresse åsyftas 

information som är av intresse för allmänheten, men också i vissa fall information som är rent 

                                                 
241 Nilsson, Roxanne ”Åklagaren berättar om Tovas rädsla för mördaren”  
242 Nilsson, Roxanne, ”20-åringen skyldig till dubbelmordet”  
243 PO-PON, Etiska regler för press, TV och radio 
244 Nilsson, Roxanne, ”Åklagaren berättar om Tovas rädsla för mördaren.” 
245 Nilsson, Roxanne. Andersson, Emil, ”Billy Fagerström får livstids fängelse”  
246 Ingvarsson, Torbjörn, ”Fagerström överklagar livstidsdomen” 
247 PO-PON, Etiska regler för press, TV och radio 
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av nödvändigt för allmänheten att få ta del av.248 Vad som egentligen är av allmänintresse och 

nödvändigt är en övervägning som den ansvarige utgivaren får göra, men det kan till exempel 

handla om att namnge en dömd brottsling där straffvärdet anses vara högt.249 Synen på Sveriges 

hantering av namn när det kommer till misstänkta- och dömda brottslingar anses många gånger 

vara ytterst restriktivt, jämfört med till exempel USA.250 Speciellt när det kommer till 

namnpublicering av brottslingar som inte är kända av allmänheten sedan innan, det vill säga 

okända eller vanliga människor.251 När det kommer till att namnge elitperson så som politiker, 

kändisar, högt uppsatta chefer och liknande är man mindre restriktiv. Detta då man anser att 

människor vars beteende och agerande kan påverka andra, utgör ett allmänintresse.252 

Ingen av gärningsmännen kan anses vara så kallade elitpersoner och tillhör därmed kategorin, 

för allmänheten, okända människor. Detta betyder att Hudiksvalls tidnings beslut att publicera 

namn och bild på Fagerström generellt sett är ett ganska ovanligt beslut. Trots detta har 

Hudiksvalls tidning de rekommenderade publicistreglerna som uppbackning vid eventuellt 

kritik. De har alltså enligt min analys inte gått emot rekommendationerna, vare sig i valet av att 

gå ut med Billy Fagerströms identitet, eller valet att inte offentliggöra 20-åringen.  

 I artikeln Misstänkt mördare kan vara psykiskt störd253 skriver tidningen att Tova Mobergs 

expojkvän [Fagerström] kan lida av en allvarlig psykisk störning. I artikeln som publiceras 

dagen efter, Åklagaren inte förvånad254 uttalar sig åklagare Christer Sammens om eventualiteten 

att den mordmisstänkte kan vara psykisk störd, som paragraf sju undersökningen visat 

misstankar om. 

 
”Det är inte överraskande, menar åklagaren.”255 

 

Gärningsmännen är i liknande ålder och döms båda för mord. Paragraf sju undersökningen visar 

på misstanke om psykisk störning hos dem båda. Tingsrätten finner båda männen skyldiga till 

brott, däribland mord. Båda männen får även genomgå en rättspsykiatrisk undersökning innan 

påföljd meddelas. Ändå väljer man att publicera namn och bild på Billy Fagerström innan den 

rättspsykiatriska undersökningen påbörjats, det vill säga, innan man vet om påföljden blir 

fängelse eller rättspsykiatrisk vård. 

                                                 
248 Axberg, Pressetik, s. 74. 
249 Häger, Reporter, s. 355. 
250 Ibid,. 
251 Ibid,. 
252 Ibid, ss. 355 – 356. 
253 Nilsson, Roxanne, ”Misstänkt mördare kan vara psykiskt störd” 
254 Nilsson, Roxanne, ”Åklagaren inte förvånad” 
255 Ibid,. 
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 I fallet om 20-åringen berör de flesta artiklarna i min analys mannens psykiska ohälsa och 

hans kontinuerliga kontakt med psykiatrin innan morden. Redan i en av de första artiklarna om 

20-åringen, Mordmisstänkta 20-åringen häktas,256 presenteras hans kontakt med psykiatrin, och 

i artikeln Den mordmisstänktes väg genom psykiatrin257 har man med ett flertal utdrag ur 

förundersökningsprotokollet med uttalanden från kuratorer, sköterskor och läkare. I samma 

artikel framkommer det även att man har påbörjat en utredning med fokus på 

personlighetsstörning.  

 20-åringens psykiska ohälsa kan mycket väl vara anledningen till varför man väljer att inte 

namnge honom. Att man gör skillnad på psykiskt sjuka mördare och vanliga mördare inom 

rättsväsendet är inte en nyhet.258 Det är möjligt att detta också kan influera medias rapportering, 

där man i 20-åringens fall kan se ett stort medialt intresse i det faktum att han är en mördare och 

psykiskt sjuk. Detta är något som blir tydligt i och med tidningens val av vad man väljer att 

framhäva i sina artiklar om mannen, det vill säga hans psykiska problematik.  

 I sin studie Media portrayal of mentally disordered offenders skriver Jodie Alder om psykiskt 

sjukas framställning i media. Författaren menar att det i brottsliga fall, liknande 20-åringens, 

ofta riktas kritik mot psykiatrin och andra institutioner, utöver den sjuke. 20-åringen är inte bara 

en dålig person som bragt två oskyldiga människor om livet, han är också galen.259  

Tidigare forskning styrker detta då det blir till en fråga om ansvar, där psykiatrin ofta anses vara 

den institution som bär ansvaret för att identifiera individer som kan utgöra en fara för andra,260 

något 20-åringen tydligt visat tecken på. Detta är ett påstående baserat på 20-åringens uttalade 

tankar om att vilja döda och hans erkända förakt gentemot människor.261 Det blir en form av 

konflikt där en människa som tidigare sökt hjälp för sin psykiska ohälsa, och trots vittnesmål 

som bekräftar att 20-åringen bidragit till känslor av hot och obehag, ändå inte fick den hjälp han 

behövde.  

 Det blir alltså en fråga om vem eller vilka som bär skulden för att Vanja Nilsson och Kjell 

List mördades två dagar innan julafton 2016, i en by utanför Hudiksvall. Jag menar därmed att 

det kan vara av moraliska skäl man väljer att inte offentliggöra 20-åringen.  

Men, man bör ha i åtanke att det trots eventuella etiska dilemman, inte varit helt klart att 

mannen begått morden under påverkan av psykisk sjukdom förrän efter den rättspsykiatriska 

undersökningen. Detta visar att Hudiksvalls tidning eventuellt på förhand antog att mannen var 

                                                 
256 Nilsson, Roxanne, ”Mordmisstänkte 20-åring häktas”  
257 Ingvarsson, Torbjön, ”Den mordmisstänktes väg genom psykiatrin” 
258 Alder, “Media portrayal of mentally disordered offenders”, s. 18.  
259 Ibid,. 
260 Chan och Yanos, Media Depictions and the Priming of Mental Illness Stigma, s. 1. 
261 Ingvarsson, Torbjörn, ”Den mordmisstänktes väg genom psykiatrin”. 
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psykiskt sjuk och således skulle bli dömd till vård, och att man därför valde att inte offentliggöra 

mannen. 

Det finns även artiklar som berör Fagerströms psykiska ohälsa.  

 

”Åklagaren pekar också på Fagerströms psykiska ohälsa. Efter uppbrottet i relationen 

i mars har expojkvännen akut sökt sjukhushjälp fyra gånger inom en vecka.”262 

 

Citatet är ett utdrag ur artikeln i vilken man för första gånger avslöjar Fagerströms identitet.263  

Fagerströms kontakt med vården angående psykisk ohälsa rapporteras det om i ett flertal 

artiklar.264 Detta visar att det fanns en möjlighet att han led av en psykisk störning och eventuellt 

mördade Tova Moberg under påverkan av en sådan.  

 Att tidningen valde att publicera namn och bild på Fagerström innan han genomgått den 

rättspsykiatriska undersökningen signalerar om två helt skilda ståndpunkter i frågan om man bör 

undvika att publicera namn och bild på en mördare med eventuell psykisk sjukdom. Hade 

Hudiksvalls tidning väntat med att skriva ut denna information tills efter att den rättspsykiatriska 

undersökningen var klar, och påföljden därmed blev livstids fängelse,265 hade tidnings 

ståndpunkt i hur man väljer att hantera namnpublicering upplevts som tydligare. 

 

 7.6 Offren 
 

I analysdel 2 behandlas gärningsmännens offer. Här har jag utgått från punkterna 7, 9 och 10 i 

listan med rekommendationer på PO-PONs webbsida.266 Punkterna har sedan bearbetats fram 

till frågeställningar. 

 

• Har Hudiksvalls tidning visat Tova Moberg, Vanja Nilsson och Kjell List och deras 

anhöriga hänsyn i mån av publicering av namn- och bild, och har namn och bild 

publicerats utan uppenbart allmänintresse? 

 

• Har Hudiksvalls tidning framhävt Tova Moberg, Vanja Nilsson eller Kjell List ”etniska 

ursprung, kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell 

läggning”?267 Finns det i sådana fall en gedigen anledning till varför tidningen valt att 

framhäva detta, finns det ett uppenbart allmänintresse? 

                                                 
262 Nilsson, ”Åklagaren berättar om Tovas rädsla för mördaren” 
263 Ibid,. 
264 Nilsson, Roxanne, ”Misstänkt mördare kan vara psykiskt störd” och Nilsson Roxanne. Ingvarsson, Torbjörn. 
”Expojkvännen: vet att jag inte har gjort det” 
265 Nilsson, Roxanne och Andersson, Emil, ”Billy Fagerström får livstids fängelse”   
266 PO-PON, Etiska regler för press, TV och radio 
267 Ibid,. 
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Punkt 7, 9 och 10 ingår alla under rubriken respektera den personliga integriteten.268 

Det som skiljer kapitel 9.4.1 Gärningsmännen från 9.4.2 Offren är att rubrikerna hör båda sidor, 

ge korrekta nyheter och var försiktig med namn inte finns med. Detta för att undvika 

upprepning.  

 

7.6.1 Namn och bild 

 
Har Hudiksvalls tidning visat Tova Moberg, Vanja Nilsson och Kjell List och deras anhöriga 

hänsyn i mån av publicering av namn- och bild, och har namn och bild publicerats utan 

uppenbart allmänintresse? 

 
11 dagar efter den första artikeln i min analys som berör offren, den 7 januari 2017, publiceras 

namn och bild på Vanja Nilsson och Kjell List. Detta i en underrubrik till huvudartikeln 

Förövaren i Råbo kan bindas med DNA269, där underrubriken lyder Vanja Nilsson och Kjell List 

offer vid Råbodådet. Vanja Nilsson och Kjell List förekommer vid namn i 13 av de totalt 22 

analyserade artiklarna rörande 20-åringen och dubbelmordet i Råbo.  

 Första gången Hudiksvalls tidning nämner Tova Moberg är i artikeln Försvunna Tova 

Moberg hittad död.270 I samma artikel går man ut med att tre män sitter anhållna och kommer att 

utredas med misstanke om mord. En av männen som anhållits är Fagerström, de två andra är 

vänner till honom som senare släpps. 

 Artikeln är den första Hudiksvalls tidning publicerar om Tova Moberg i samband med 

försvinnandet och mordet. Att hon anmäldes som försvunnen under en helgdag kan vara 

förklaringen till varför tidningen aldrig publicerade något rörande enbart hennes försvinnande, 

då hon hittades död natten mot tisdagen. 

 I artikeln publiceras, förutom namn, även ett porträttfoto på henne.271  

 I de 36 analyserade artiklarna om Billy Fagerström (och Tova Moberg) förekommer namnet 

Tova Moberg i alla artiklarna. Bilder på Tova Moberg förekommer i fem av de 36 artiklarna. 

Bilder på Vanja Nilsson och Kjell List förekommer en gång i de 22 artiklarna. 

 Enligt kriminologen Nils Christie är ett medialt idealt offer en person som fallit offer för 

något och direkt erhåller någon form av status som offer.272 Personen bör vara en väldigt ung 

                                                 
268 PO-PON, Etiska regler för press, TV och radio 
269 Ingvarsson, Torbjörn. ”Förövaren i Råbo kan bindas med dna”  
270 Ingvarsson, Torbjörn. ”Försvunna Tova Moberg hittad död” 
271 Ibid,. 
272 Chrisite, ”Det idealiska offret”, s. 46. 
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eller gammal kvinna.273 Utöver sin ålder bör offret även vara svag i förhållande till 

gärningsmannen, än mer idealt blir offret om gärningsmannen är stor och av ond karaktär. Offret 

bör även ha ägnat sig åt något respektabelt i sin vardag och ska helst inte känna sin 

gärningsman.274  

 Huruvida en 19-årig kvinna är ung och en 71-årig kvinna är gammal, är högst individuellt då 

ålder i slutändan endast talar om hur många år som passerat sedan du föddes. Men utifrån det 

Surette och Christie beskriver som ett så kallat idealt offer, skulle jag vilja påstå att både Tova 

Moberg och Vanja Nilsson platsar i förhållande till kriterierna. Ändock får Tova Moberg större 

uppmärksamhet och utrymme i Hudiksvalls tidnings rapportering, speciellt i frågan om 

exploateringen av hennes namn.  

 I artikeln Vännerna: ”Det gör verkligen ont i hjärta”275 skildrar man Moberg som en glad 

tjej med ett intresse för simning, hon ska även ha varit en aktiv simtränare och hon skulle snart 

ta studenten. Moberg beskrivs som en ung kvinna med en respektabel vardag som både 

simtränare och skolelev. I övriga rapporteringar framgår det även att Fagerström var både äldre 

än Moberg samt fysiskt överlägsen henne.276  

 I rapporteringen kring Vanja Nilsson och Kjell List framhävs även den respektabla vardagen, 

där Vanja Nilsson porträtteras som en pensionerad distriktsköterska med ett engagemang för 

diabetes och diabetessjuka, och Kjell List porträtteras som en brandman och fastighetsskötare 

som även var aktiv inom fotbollen som tränare. Det finns inget som tyder på att varken Nilsson 

eller List kände sin gärningsman och dådet har beskrivits som ett vansinnesdåd.277  

 Alla tre offer kan alltså ses som ideala att skriva om i tidningen, enligt Surettes och Christis 

kriterier, även om det verkar finnas ett större intresse att rapportera om Tova Moberg. 

Pollack skriver om sommarmord,278 ett begrepp som beskriver den mediala uppmärksamhet ett 

mord som sker under sommartid får, jämfört med under resten av året. Än mer uppmärksamhet 

ges mordet när offret är en ung kvinna.279 Begreppet och innebörden av sommarmord är något 

jag anser är högst applicerbart i fallet Tova Moberg. Hon var en ung kvinna som mördades i 

mitten på maj, av en man som var fysisk överlägsen henne. I fallet om Tova Mobergs upplever 

jag dessutom att det finns en annan form av dramatik än i dubbelmordet på Vanja Nilsson och 

Kjell List. Det fanns en historia mellan Tova Moberg och Billy Fagerström, en relation som 

                                                 
273 Chrisite, ”Det idealiska offret”, s. 48 och Surette, Media, crime, and criminal justice, s. 62 
274 Chrisite, ”Det idealiska offret”, s. 48.  
275 Sahlin, Tova. ”Vännerna: ”Det gör verkligen ont i hjärtat”” 
276 Larsson, Simon och Ingvarsson, Torbjörn. ”Hon hade inte en chans att försvara sig” 
277 Ingvarsson, Torbjörn. ”Idag väcks åtalet efter dubbelmordet” 
278 Pollack, En studie i medier och brott, s. 18. 
279 Ibid, s. 18. 
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visat sig vara kantrad av kontroll, aggressioner och misshandel. Tova Moberg var dessutom till 

en början anmäld som försvunnen och det var därmed en fråga om misstänkt människorov innan 

hon hittades död. Detta är i sig självt en dramatik som skildrar en förhoppning om att hon ska 

komma tillbaka, en förhoppning som fick ett abrupt slut i och med att hon hittades död. 

 För att utesluta att man publicerat namn och bild på Tova Moberg innan hon hittades död 

beslöt jag mig för att göra en sökning på www.helahalsingland.se.  

Helahalsingland.se är en webbaserad sida för alla lokaltidningar i Hälsingland, däribland 

Hudiksvalls tidning.  

 Sökningen visade att namn och bild på Tova Moberg fanns publicerat i samband med hennes 

försvinnande.280 Detta kan vara en förklaring till varför man fortsatte benämna henne vid namn, 

samt publicerade bilder på henne även efter att rubriceringen ändrats från människorov till 

mord.  

 Att publicera namn och bild på Tova Moberg var från början ett sätt att sprida information 

om hennes försvinnande. Det krävdes att man publicerade en bild och ett namn för att 

allmänheten skulle veta vem man letade efter. Alltså fanns det ett allmänintresse till en början. 

Jag ser däremot inget uppenbart allmänintresse i att publicera bild och namn på Kjell List och 

Vanja Nilsson. Det kan vara så att tidningen har frågat familjerna till de avlidna om lov, 

alternativt att de anhöriga själv bad tidningen publicera informationen. Detta är dock inget som 

framgår i artikeln.281 En möjlig tolkning av Hudiksvalls tidnings val att publicera namn och bild 

på brottsoffer kan dock vara det Mats Hyvönen skriver om i sin avhandling Lokalpressens 

självbilder.282 Hyvönen skriver om hur lokalpressen under 2000-talet blivit en del utav det 

lokala, som de således rapporterar om. Det bildas en gemenskap mellan tidningen och dess 

läsare.283 Därmed kan man hävda att det i Hudiksvalls tidnings fall finns ett allmänintresse att 

skriva om vilka offren är, inte för att det är nödvändigt men på grund av omständigheterna 

runtomkring. Det vill säga, att kommunen är liten, det är ett lokalsamhälle och risken därmed är 

relativt stor att flera invånare kände någon utav offren. Därmed menar jag att det kan ha funnits 

ett allmänintresse, även om det inte varit av det nödvändiga slaget.284 

 

   

                                                 
280 Ingvarsson, Torbjörn. Larsson, Niklas och Andersson, Julia. ”Tre män anhållna för människorov – polisen söker 
försvunna 19-åringen”  
281 Ingvarsson, Torbjörn. ”Förövaren i Råbo kan bindas med dna” 
282 Hyvönen, Lokalpressens självbilder. 
283 Hyvönen, Lokalpressens självbilder, ss. 231 – 232. 
284 Häger, Reporter, s. 355. 
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 7.6.2. Att framhäva information  
 

Har Hudiksvalls tidning framhävt Tova Moberg, Vanja Nilsson eller Kjell List ”etniska ursprung, 

kön, nationalitet, yrke, politisk tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning”?285 Finns 

det i sådana fall en gedigen anledning till varför tidningen valt att framhäva detta, finns det ett 

uppenbart allmänintresse? 

 
I den första artikeln rörande Vanja Nilsson och Kjell List ur mitt material, 20-åring begärs 

häktad fördubbelmordet286 benämns offren enbart som en man och en kvinna. Tidningen har 

inte skrivit ut ålder eller några andra beskrivningar rörande gärningsmannens offer, mer än att 

dessa bragts om livet i en bostad i Råbo.  

 Att benämna någon endast vid dennes kön kan anses vara en relativt neutral skildring av 

någon. Jag upplever därmed att man till en början varit försiktigt när det kommer till att 

publicera information om Vanja Nilsson och Kjell List.  

 I artikeln som publicerar dagen efter, Mordmisstänkte 20-åringen häktas287 skriver man att 

det är en 71-årig kvinna och en 62-årig man som bragts om livet. 11 dagar senare publicerar 

Hudiksvalls tidning bild och namn på offren. I artikeln Förövaren i Råbo kan bindas med 

DNA288 med underrubriken Vanja Nilsson och Kjell List offer vid råbodådet, skriver man även 

ut information om vad Vanja Nilsson och Kjell List arbetat med. 

 Någon rapportering som berör vederbörandes etniska ursprung, nationalitet, politiskt 

tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning finns inte i de artiklar som jag tagit del av. 

 I fallet om Tova Moberg skriver man ut hennes ålder och kön i den allra första artikeln.289 

Detta kan förklaras med att hon varit anmäld som försvunnen. Tidningen har även publicerat 

annan information om Tova Moberg, men informationen är direkt från vänner till familjen, 

Vännerna: ”Det gör verkligen ont i hjärtat.”290  

 Intervjuer och uttalande från anhöriga är ett steg bortom kriminaljournalistiken och kan mer 

liknas vid sorgejournalistik. Hudiksvalls tidning gör alltså plats för uttryck av sorg i samband 

med ett tragiskt dödsfall. Journalistik med inriktning på sorg i samband med dödsfall är vanlig 

när det handlar om offentliga personer eftersom det finns ett nyhetsvärde i rapporteringen.291  

                                                 
285 PO-PON, Etiska regler för press, TV och radio 
286 Nilsson, Roxanne, ”20-åring begärs häktad för dubbelmordet” 
287 Nilsson, Roxanne, ”Mordmisstänkte 20-åring häktas” 
288 Ingvarsson, Torbjörn. ”Förövaren i Råbo kan bindas med dna” 
289 Ingvarsson, Torbjörn. ”Försvunna Tova Moberg hittad död” 
290 Sahlin, Tova. ”Vännerna: ”Det gör verkligen ont i hjärtat”” 
291 Forsberg, ”Döden i nyhetstappning”, s. 35.  
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Journalisten och lektor i journalistik Anette Forsberg292 menar dock att denna typ av journalistik 

även publiceras kring ickeoffentliga personer, som i fallet Tova Moberg. Detta då det rör sig om 

ett brutalt mord på en ung kvinna.293 Baserat på en studie över 165 nyhetstexter om dödsfall, 

klargör Forsberg att dessa typer av artiklar, med temat sorgejournalistik, ofta strävar efter att 

omvandla sorgen hos de anhöriga till en död, till något som blir en typ av gemensamt 

medlidande för tidningens läsare.294  

 
Genom att delta i detta ritualiserande sörjande, som verklig aktör på plats eller som läsare 

av nyhetsberättelser, kan vi träda in i sorgens gemenskap och bli delaktiga i en kollektiv 

sorgeupplevelse som handlar om mycket mer än att sörja en avliden person.295 

 

I analysen av artiklarna fann jag ingen information som berör Tova Mobergs etniska ursprung, 

nationalitet, politiskt tillhörighet, religiös åskådning eller sexuell läggning. En läsare kan 

möjligen anta att Tova Moberg var heterosexuell i och med förhållandet med Billy Fagerström. 

Att anta något är dock inte fakta och hennes sexuella läggning framgår aldrig mer än i 

återgivelsen av Moberg och Fagerströms förhållande. 

 På frågan om det finns ett uppenbart allmänintresse i rapporteringen om Vanja Nilsson och 

Kjell List är svaret nej. Det som däremot talar i fördel i valet av publicering av information är 

tidningens möjlighet att agera i form av en stor, gemensam sorgebearbetare, både för de 

anhöriga och för ett samhälle i chock och sorg.296 Samt gemenskapen mellan lokaltidningen och 

dess lokala läsare.297  

 I fallet om Tova Moberg är svaret på om det finns ett uppenbart allmänintresse ja och nej. 

Till en början fanns ett allmänintresse i och med hennes försvinnande men efter att Moberg 

hittades död kan man knappast påstå att det fanns ett gediget allmänintresse längre, det handlade 

troligen mer om nyfikenhet och en delaktighet samt ett medlidande från allmänheten. 

 

 

 

 

  

                                                 
292 Forsberg, ”Döden i nyhetstappning” 
293 Ibid, s. 35. 
294 Ibid, s. 53. 
295 Ibid, s. 54. 
296 Ibid, s. 53. 
297 Hyvönen, Lokalpressens självbilder, ss 231 – 232 
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8.0 Slutsats 

 

I uppsatsens slutsats besvaras uppsatsens frågeställningar i form av diskussion. Detta då jag 

tycker att svaren bäst framförs på detta sätt.  

Sedan följer egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

 

 8.1 Resultat och diskussion  

 

• Hur gestaltas gärningsmännen i Hudiksvalls tidning? 

o Vilka likheter och/eller skillnader finns i gestaltningen? 

 

20-åringen och hans gärningar gestaltas till allra största del utifrån psykiska aspekter i mannens 

bakgrund som tidningen tagit del av och därefter rapporterat om. Den psykiska sjukdomen som 

ett isolerat fenomen skildras därmed ofta som en avgörande faktor och en drivkraft för de brott 

han begick.  

 Drag som kan anses vara stereotypiska för bilden av psykisk sjuka och psykisk sjukdom är 

framträdande i tidningens gestaltning av 20-åringen. Detta då mannens oberäknelighet och 

farlighet är återkommande beskrivning i artiklarna.  

 Även i gestaltningen av Billy Fagerström är vederbörandes bakgrund av intresse, med fokus 

på avvikelser. Det avvikande hos Fagerström är historiken av kriminalitet, droger och 

våldsamhet, något som är återkommande i tidningens rapportering om mannen. Fagerström som 

en svartsjuk man med ett enormt kontrollbehov är även det återkommande beskrivningar av 

honom. 

 Gärningsmännen blir intressanta utifrån det som anses vara avvikande hos dem, så som 

Fagerströms missbruk, brottsregister, våldsbenägenhet och 20-åringens psykiska problematik. 

Hudiksvalls tidning har därmed till största del gestaltat männen utifrån dessa avvikelser.  

Det blir även en fråga om polarisering, som är oundviklig att ta upp i detta avseende. Jag menar 

att kriminaljournalistiken många gånger kan anses vara en enda stor polarisering, detta då den 

ofta behandlar tydliga konflikter, det vill säga, rättsväsendet och gärningsman samt gärningsman 

och offer/anhörig. Klyftor och konflikter väcker känslor hos läsaren och jag menar därmed att 

man i många fall utnyttjar avvikelserna hos gärningsmännen för att förtydliga själva konflikten.  

Båda gärningsmännen gestaltas därmed till övervägande del utifrån avvikelser i personlighet 

och bakgrund. Jag tolkar det dock som att tidningen finner Fagerströms bakgrund intressantare 

än 20-åringens, detta då man skriver en del om Fagerströms barndom och tonår, något sådant 

finns dock inte att ta del utav om 20-åringen. 
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 Jag fann även att man ofta använder sig av de dramaturgiska berättarteknikerna i samband 

med gestaltningen av gärningsmännen. Detta är troligen på grund av hur gestaltningens sätt att 

forma och skildra går hand i hand med dramaturgins knep att locka till läsning och fånga 

läsarens uppmärksamhet. Det blir en journalistisk, oslagbar kombination. 

 

• Hur förhåller sig Hudiksvalls tidning enligt pressetiken gällande rapporteringen kring 

gärningsmän och offer? 

 

Hudiksvalls tidning har inte publicerat namn och bild på 20-åringen. Faktum är att tidningen har 

varit mycket restriktiv när det kommer till all form av information rörande mannen. Det är 

endast mannens ålder som är tydlig i rapporteringen. Billy Fagerström offentliggjordes av 

Hudiksvalls tidning så fort tingsrätten tagit ställning i skuldfrågan. 

 Att männen behandlades olika pressetiskt faller sig logisk när man ser till av tingsrätten 

meddelad påföljd, där 20-åringen blev dömd till rättspsykiatrisk vård och Fagerström fängelse. 

Det blir ett etiskt ställningstagande huruvida det är rätt att offentliggöra 20-åringen, då det fanns 

en tydlig psykisk problematik sedan innan dådet. Ändå valde tidningen att publicera namn och 

bild på Fagerström innan tingsrätten beslutat om påföljd, och därmed innan den rättspsykiatriska 

undersökningen var klar. 

 Hade Hudiksvalls tidning avvaktat med att publicera namn och bild på Fagerström tills efter 

att tingsrätten meddelat påföljd, hade Hudiksvalls tidning upplevts som tydligare i sitt 

ställningstagande när det kommer till bild- och namnpublicering av gärningsmän.  

 Tova Moberg offentliggjordes med både bild och namn innan hon hittades död. Detta då hon 

från början var anmäld som försvunnen och det fanns därmed ett intresse för allmänheten att 

veta hur hon såg ut. Att man sedan fortsatte publicera namn och bild på henne upplever jag som 

mer logiskt än om man hade anonymiserat henne när hon hittades död. Däremot finner jag inget 

uppenbart allmänintresse i beslutet att publicera information om de som föll offer för 20-

åringen, Kjell List och Vanja Nilsson. Dock kan beslutet ha grundat sig i att Hudiksvalls tidning 

är en lokaltidning och att Hudiksvalls kommun är en mindre kommun. Därav kan en hävda att 

ett allmänintresse fanns. Dock publicerade Hudiksvalls tidning endast en bild, vid ett tillfälle, på 

Nilsson och List. Därmed upplever jag inte att man har exploaterat dem ur ett locka-till-läsning 

perspektiv, som jag upplever att man delvis gjort i fallet Tova Moberg. 

 I enlighet med Forsberg298 anser jag att tidningen blev till en form av bearbetare för sorgen 

när dessa mord skedde. Detta både för tidningens läsare men troligen även för anhöriga till de 

                                                 
298 Forsberg, ”Döden i nyhetstappning”, s. 53 – 54. 
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döda. Offren ges därmed ett ansikte och ett namn istället för att benämnas vid något så ytligt 

som kön och ålder.  

 Den kvantitativa analysen visade att 96 procent av de analyserade artiklar hade täckning i 

brödtexten, vilket ur ett trovärdighets perspektiv kan anses som en godtagbar siffra, även om 

den inte är optimal. Jag anser generellt sett att Hudiksvalls tidning förhållit sig bra i enlighet 

med de pressetiska rekommendationerna. 

 

 8.3 Egna reflektioner 

 
Det är inte riktigt förrän man sätter sig ner med överstrykningspennor i olika kulörer och 58 

artiklar som berör två mördare och dess offer, som man inser vikten av att som granskare vara 

objektiv. 

 När jag kom fram till att kriminaljournalistik skulle bli ämnet för min kandidatuppsats, 

förstod jag att det skulle finnas ett flertal saker i studien som skulle skilja sig åt. Det vill säga i 

val av hur och varför man framhäver vissa saker, och andra inte. 

 Innan jag lade alla personliga åsikter och tankar åt sidan, fann jag det intressant att tidningen  

valde att publicera namn och bild på en av gärningsmännen, medan den andra förblev anonym. 

Detta då jag ansåg att båda gärningsmännen förtjänade att namnges i tidningen. Detta var dock 

en tanke jag var tvungen att lägga åt sidan eftersom vikten av objektivitet är avgörande i en 

vetenskaplig studie. 

 Snart 10 veckor har gått sedan jag lade alla tankar och åsikter av personlig rang åt sidan och 

öppnade upp helt och hållet för objektiviteten. Idag är jag av en annan åsikt än när jag påbörjade 

studien. 

 Hudiksvalls tidnings ståndpunkt hade varit tydligare om tidningen hade avvaktat med 

offentliggörandet av Fagerström tills efter den rättspsykiatriska undersökningen var klar. Men, 

om det är något jag anser vara ett helt korrekt beslut av tidningen, så var det att inte publicera 

namn och bild på 20-åringen. Kanske har jag påverkats av de artiklar jag så grundligt undersökt 

om mannen, kanske är det någon form av empati jag känner. Men, idag sitter jag här med en 

känsla av vemod när jag reflekterar över dessa händelser och artiklarna jag har läst. Kunde den 

20-åriga mannen ha ropat på hjälp högre, ens om han försökt? Jag tror inte det, åtminstone inte 

baserat på vad jag har läst.  

 Här är det dock viktigt att påminna sig själv om att mannens sjukdom inte har mördat, även 

om det ibland har framstått som det i rapporteringen. En 20-årig man har mördat två oskyldiga 

personer, precis som en 22-årig man mördade en oskyldig kvinna. 
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Diabetics commit crime, but that does not mean that diabetes itself makes people into 

criminals.299 

 

I en uppsats med ett syfte liknande mitt är nyckeln enligt mig att gå in med en objektiv 

inställning, och att under hela arbetsprocessen förbli objektiv och därmed opartisk. Det finns 

ingen plats för personlig agg och känslor i en vetenskaplig uppsats där allt ska bygga på 

vetenskaplig grund. Därav kände jag att ett kapitel tillägnat mina egna reflektioner var 

nödvändigt för att få en chans att genuint beskriva vikten av objektivitet.  

 

 

 8.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Ämnet kriminaljournalistik är brett och intressant. Att jämföra Hudiksvalls tidnings rapportering 

mot en större dags- eller kvällstidning, till exempel Aftonbladet eller Dagens nyheter, hade varit 

intressant att undersöka och läsa om. Detta för att se om och i så fall hur gestaltningen av 

gärningsmännen skiljer sig åt mellan en lokaltidning och en större tidning.  

Hur kan dessa skillnader se ut och varför ser de ut som de gör?  

  

                                                 
299 Kopel, David B. Cramer, Clayton E, “Reforming mental health law  to protect public safety and help the  
severely mentally ill”, s. 11. 
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